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1. ÚVOD
Zájmové území se nachází v katastru obce Želechovice nad Dřevnicí. Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní
vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.
Katastr má výměru 1 602,58 ha (z toho více než polovinu zabírají lesní pozemky) a sousedí s katastry Lužkovic na severu za řekou Dřevnicí, na západě s Příluky, Jaroslavicemi, Kudlovem a Březnicí, na jihu s Březůvkami,
Provodovem a Horní Lhotou a na východě s Lípou a Klečůvkou. První zmínka o obci se váže k roku 1261, kdy byl založen cisterciácký klášter Rosa Mariae, též zvaný Smilheim, ve Vizovicích a tehdejší majitel Želechovic Vilém
z Hustopečí klášteru daroval jejich východní část. Západní polovina obce pak patřila pod zlínské panství. Želechovice takto zůstaly rozdělené dalších téměř 600 let. Nejvýznamnějšími památkami jsou kostel sv. Petra a Pavla
(vystavěn kolem roku 1400 v gotickém slohu, později barokně přestavěn), pomník padlých v 1. a 2. světové válce na návsi a celá řada křížů, pomníků a pamětních desek. V souvislosti s přítomností kostela a fary byla obec vždy
centrem pro nejbližší okolí. (Zdroj: https://www.zelechovice.eu/obec-86/zakladni-udaje/).
Krajina okolí Želechovic si zachovala svůj ráz díky kopcovitému terénu a roztroušeným osadám a domům se zahradami a ovocnými sady. Krajinný ráz je dán přírodním, kulturním a historickým vývojem území. Krajina je zde
tvořena uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Pasekářský typ osídlení je určujícím znakem, který s ostatními, převážně přírodními složkami
se vzájemně doplňuje v pestrém složení mozaikového střídání.
Jižně od Želechovic se táhne mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov 753 m.n.m). Vizovické vrchy, které byly vyhlášeny v roce 1993 přírodním parkem, jsou významné z pohledu krajinářského a
ekologického. Západní okraj přírodního parku sousedí s přírodním parkem Želechovické paseky. Rozloha přírodního parku je 13 300 ha. Přírodní park je oblast se souvislým zalesněním, část krajiny je osídlena a hospodářsky
využívána. Lokálně jsou zachované nepříliš rozsáhlé lesy s listnatými stromy, jako jsou břízy, habry a osiky. Na území přírodního parku roste např. černohlávek dřípatý (Prunella laciniata) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).
Želechovické paseky jsou přírodní park, který se nachází na jihovýchodě statutárního města Zlína na částech katastrálních území Kudlov, Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí. Celková rozloha vymezeného území je 1047,9 ha.
V nižších polohách v krajině převažují hospodářsky využívaná místa jako sady, pole, louky a nedílnou součástí jsou i kamenné hráze, které tvoří přírodní prostředí pro mnoho druhů rostlin i živočichů. Krajina je díky tomuto
svému přirozenému reliéfu velmi malebná. Zajímavostí místní krajiny je přírodní památka pramen Sirkovica (znám také jako "Na Potůčkách"), který byl objeven v roce 1915 a nachází se v blízkosti řešené lokality E „Paseky", u
pily. Pramen obsahuje příměsi hydrogenuhličitanu, vápníku a sodíku. Vydatnost pramene je v současnosti velmi malá. Dalšími cennými prvky místní krajiny jsou tři vyhlášené přírodní památky. Přírodní památka „Pod Drdolem“
s rozlohou 0,25 ha je tvořena úzkým pásem louky a lesa v délce asi 125 metrů. Předmětem ochrany je zde bohatá populace silně ohroženého vstavače bledého. Území je také útočištěm četných druhů hmyzu, zejména brouků a
motýlů. Dále se jedná o přírodní památku „Na želechovických pasekách“, která se nachází v blízkosti řešené lokality B"Paseky" a má rozlohu 0,34ha. Je to lokalita s bohatým výskytem jaterníku podléšky (na Zlínsku je vzácný).
Poslední památkou je již zmíněný pramen Sirkovica, zapsaný pod jménem PP „Želechovické paseky“ s rozlohou 0,0002 ha. Mimořádnou úlohu mají v krajině i sídlech staré památné stromy. Mimo chráněné památné stromy jako
je Vidovský dub zimní s obvodem kmene 355 cm, Hašpicova lípa srdčitá s obvodem 346 cm, lípa srdčitá u mlýna s obvodem 350 cm, lípa velkolistá u Sokolovny s obvodem 480 cm a lípy srdčité u kostela v počtu 3ks, se v
místní krajině nachází množství dalších mimořádných stromů z hlediska biologického, krajinářského, historického a estetického. Jedná se např. o mohutnou lípu rostoucí u křížku na vrcholku Stráž, mimořádný je jeřáb oskeruše,
rostoucí na lokalitě B"Paseky", staré třešně u cesty a mohutné duby na lokalitě D „Hony, Batalická“ nebo letitá hrušeň na lokalitě Cikánky (již na katastru obce Lípa), která je stejně jako oskeruše součástí nové naučné stezky.
Velký vliv na vzhled krajiny tvoří zachovalé fragmenty sadů a stromořadí. Nejhodnotnějšími ovocnými sady jsou extenzivní sady navazující na okraj obce - řešená lokalita D „Hony“ a pozemky na ní navazující, které jsou
pozůstatkem původní struktury krajiny venkova. Jedná se o historické vegetační prvky ovocnářské krajiny. K existenci ohradníků lze usuzovat, že jsou i dnes udržovány částečně formou pastvinných sadů. Ostatní řešené lokality
mají v zásadních směrech podobný charakter. Po likvidaci soukromého hospodaření sedláků a rolníků po roce 1948 došlo k likvidaci kulturní tradice, která uznávala hodnotovou nadřazenost přírody neformálně, tj. přirozenou
ohleduplností k významným přírodním místům, strukturám a tvarům. Lidé se bohužel vydali k protipřírodní orientaci, k legalizaci lidské potřeby krajinu surově a násilně měnit, využívat a zatlačovat. Došlo k ničení starých cest,
mezí, remízků, hájků, sadů, stromořadí, drobná políčka se zcelovala v co největší lány. A za toto nerespektování harmonické a estetické podoby krajiny v posledních 70 ti letech, které vyvrcholilo stavbami hal, překladišť,
hypermarketů, kolonií rodinných domů, dopravních staveb a místy i zpustlého, nikým neudržované „území nikoho“ – platíme dalším zhoršením již tak narušeného duševního zdraví lidí. Všechny ostatní řešené lokality mají totiž
shodné prvky – necitlivou snahu o vytvoření co největších bloků orné půdy, likvidaci dřevinné zeleně, neprůchodnost území, změnu harmonie a měřítka krajiny. Krajina je zde intenzivně obhospodařována, což umožňují stávající
rozsáhlé lány polí bez rozptýlené zeleně. Krajina postrádá pestrost a členitost. Nejpostiženější je rozsáhlá zemědělská plocha v lokalitě A „Díly“ a v lokalitě B „Paseky“. Nešetrný způsob hospodaření s prostorem krajiny vede
k nenávratnému poškození funkcí místní půdy. Jevy jako větrná a vodní eroze, ztráta organické hmoty, utužování půdy a kontaminace půdy díky chemickému hnojení a postřikům se podílejí na celkové degradaci půdy. Tyto
jednotlivé typy poškození půdy jsou vzájemně propojené. Vzniká tak řetězová reakce, kterou lze jen velmi obtížně eliminovat a navrátit zničenou půdu do původního stavu.
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Velkým problémem řešených lokalit je především způsob hospodaření. Zemědělské plochy jsou zde sceleny do velkých lánů s absencí jakékoliv rozptýlené zeleně, remízků či mezí. Tento způsob hospodaření s půdou větrnou i
vodní erozi přímo umocňuje. Kritickými měsíci největšího ohrožení půdy větrnou erozí jsou podzim a jaro, kdy pozemky nejsou chráněny porostem vegetace či sněhovou pokrývkou. Na holém povrchu jsou pak částice půdy snadno
odneseny či obroušeny větrem. Nárazový vítr má dostatečnou energii na rozbití půdních struktur, jež nejsou dostatečně tmeleny. Záměr navrátit vegetaci do takto poškozené krajiny je mimořádný a při jeho realizaci bude mít pro
krajinu obrovský význam.
Prostupnost krajiny řešených lokalit je rovněž nedostačující. Je zajištěna prostřednictvím několika stávajících cest, zpevněných i nezpevněných, které jsou nejvíce využívány pro zemědělskou techniku či spojují obec a jednotlivé
osady. Krajinou řešených lokalit prochází naučná stezka a cesty v nejbližším okolí obce jsou využívány k venčení psů. Snaha místních o pobyt v krajině je zřetelná. Během průchodu lokalitami jsme ve velice krátkém časovém úseku
potkali dva místní obyvatele venčící psíky a jezdkyně na koních. Prostupnost krajiny je však snížená, staré cesty dochované v mapách a katastru nemovitostí ztratily svůj význam a jsou v současné době rozorány. Na lokalitě B se
musí návštěvníci naučné stezky brodit polem. Prostupnost krajiny z hlediska živočichů a dalších živých organismů je rovněž snížená – chybí zde rozptýlená zeleň, aleje a stromořadí.
„Staré cesty musely respektovat reliéf krajiny. Důležité bylo, aby krávy a koně utáhly do kopce fůru obilí, aby klesání šlo ubrzdit a cesty vedly širokým obloukem odpovídajícím rejdu vozu. Proto je průběh starých cest „organický“,
jejich jemné oblouky připomínají ergonometricky formovaný starý nástroj. Zároveň lidé chodili pěšky po stejných cestách celý život. Dobře si pamatovali, co se jim přihodilo, koho potkali, kde si dali schůzku, před jakým vojskem
utekli. Cesta se tak stala součástí osobní historie a bylo na ni pohlíženo s vděčností či nostalgií, jakou slyšíme v lidových písních. Staré cesty tak v sobě propojují přirozený základ krajiny, péči o tažná zvířata a zcela praktický život
se symbolismem trudné i milostné cesty člověka celým jeho životem.“ (V.Cílek, V. Ložen a kolektiv: Obraz krajiny, nakladatelství Dokořán, 2011).
Zásadním cílem krajinářské studie vybraných lokalit na katastru obce je nové optimální uspořádání krajiny. Práce s pozemky vychází z původního historického rozmístění pozemků. Řešena je provázanost na zástavbu a okolní
pozemky, návaznost veřejných prostranství, naučné stezky, nové naučné stezky a základní provozní vazby technické a dopravní infrastruktury. Studie na základě podrobného řešení upřesňuje organizaci jednotlivých lokalit, a to
včetně doplnění o výsadby a naučnou stezku. Ideálem je, aby pozemky byly pronajímány přednostně pro ekologické hospodaření tak, aby se v krajině podpořila vyšší biologická rozmanitost, zachovala úrodnost půdy, snížilo
používání pesticidů a podpořilo lepší zadržování vody v krajině, zlepšil vzhled a průchodnost krajiny (snahou obnovit historicky doložené cesty, které jsou dnes většinou rozorané). Prioritou je udržet historickou podobu krajiny,
vzniklou původním moudrým hospodařením předchozích generací, ačkoliv v katastrálním území obce jsou zahájeny pozemkové úpravy, které budou mít vliv na nové uspořádání pozemků. Pro záměr studie je cennější podoba
krajiny vytvořená po generace vlastní zkušeností a citem lidí, kteří se jí osobně dotýkali, a byla jejich domovem.
Snahou je vytvořit pozemky o velikosti do 5 ha a nalézt jejich využití pro zemědělskou činnost, která současně podpoří funkce tradiční krajiny, tj. např. retenci vody a biodiverzitu volně žijících druhů živočichů. Pro tyto pozemky je
důležité následně nalézt pachtýře, kteří budou s půdou hospodařit podle zpracovaného záměru. V krajině vzniknou nové cesty a zachovány budou prostory pro přejezdy zemědělské techniky. V rámci protierozních opatření jsou
navrženy meze, remízky, průlehy i travnaté pásy. Těmito opatřeními bude zamezeno odtoku vody z ploch pozemků, dojde k jejímu částečnému zadržení a k odvodu zbytkové srážkové vody do zelených ploch. Novými prvky
v řešených lokalitách budou ovocné sady s důrazem na tradiční ovocné odrůdy a stanovištně odpovídající taxony a výsadby ovocných keřů. Prostory mezi stromy v sadech budou alespoň jednou ročně posečeny mozaikovou sečí,
aby mohl proběhnout vývoj motýlů a dalších druhů hmyzu. Výraznými prvky s estetickým a krajinotvorným významem jsou navržená stromořadí. Plní funkci biokoridorů a interakčních prvků, jsou zdrojem potravy a životním
prostorem pro celou řadu organismů a významně přispívají k biodiverzitě organismů. Zastávají rovněž migrační funkci a umožňují šíření, komunikaci a tím i životaschopnost celých populací. Stromořadí lokálně ovlivňují hydrické
poměry a mikroklima blízkého okolí a jsou součástí faktorů ovlivňujících odtokové poměry vody v krajině a omezují erozi půdy odtokem povrchové vody. Předpokladem pro jejich zdárné založení je, aby kolem cest byl dostatečně
široký pruh pozemku, aby nedocházelo k poškození kořenů stromů orbou a podařilo se zajistit pravidelnou zálivku v min. tříleté délce provádění. Navržená stromořadí tvoří jeden z nejvýraznějších navržených prvků studie.
Obecným cílem je zvýšení biodiverzity a krajinné heterogenity. Oba parametry přímo souvisí s odolností ke klimatickým změnám a pomáhají – mimo jiné – zvyšovat rezistenci vůči prudkým klimatickým výkyvům, hlavně suchu a
povodním.. Stromořadí jsou doplněna remízky s kombinací výsadeb keřového a stromového patra, solitérními stromy a ovocnými sady. Výsledkem by měla být zdravá krajina, odolná vůči klimatickým extrémům, prostupná, vhodně
obhospodařovaná, kde bude naprosto zminimalizovaná frekvence nevhodného zacházení s krajinou, například zbytečné nadužívání herbicidů
Navržená zeleň bude zmírňovat teplotní extrémy, regulovat výpar a vodní režim krajiny. Vegetace bude mít funkci ekologickou – navržené prvky budou fungovat jako refugia významného množství druhů rostlin a živočichů a
budou plnit funkci koridorů. Tímto budou obnoveny dříve přirozené přechody mezi zemědělskou a přírodní přirozenou krajinou. Je totiž potvrzena zvýšená biodiverzita na rozhraní krajinných struktur a matrix orné půdy a to v obou
směrech. Neméně důležitá bude funkce estetická, kdy navržené prostorové uspořádání prvků rozptýlené zeleně, jejich plošný podíl, tvary, velikosti, fragmentace, druhová skladba dřevin, vazba na reliéf a celkovou strukturu krajiny
bude spoluvytvářet typický krajinný ráz řešené krajiny.
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Pro živočichy budou navržené prvky sloužit i jako orientační. Nepřítomnost rozptýlené zeleně je příčinou snížení stavů drobné zvěře nejen z důvodu ztráty habitatů a koridorů, ale i z hlediska ztráty orientace v rozlehlých blocích
orné půdy.
Hlavním cílem studie je vytvoření přírodě blízkého prostředí a obnova tradičně utvářených prvků a struktur kulturní krajiny. Pro realizaci projektu, pro novou výsadbu, je navrženo použití původem domácích dřevin a starých
ovocných druhů s dlouhodobou tradicí v moravské krajině.
Sadové úpravy budou současně plnit funkci hygienickou (snížení prašnosti a hlučnosti), zlepší mikroklimatické a estetické poměry, budou plnit i funkci hlukové a pohledové bariéry. Současně umožní rekreaci a odpočinek pro místní
obyvatele.
V návrhu jsou obsaženy:


alejové listnaté stromy

Cílem studie je:



ovocné dřeviny

Návrh nového optimálního uspořádání krajiny



trvalé travní porosty, květnatá louka, pásy pro opylovače

Zpracování základní koncepce péče a rozvoje krajiny



meze, průlehy, remízky, stromořadí, hájky, soliterní stromy

Koncepce prostupnosti a obytnosti krajiny



výtvarné prvky a mobiliář

Koncepce ochrany,péče a dalšího rozvoje prvků historických a kulturních hodnot krajiny



keřové porosty



obnova cest v krajině a návrhy nových

Stanovení zásad hospodaření v území s cílem zachování trvale udržitelného rozvoje krajiny



vytvoření zemědělských pozemků do velikosti 5 ha



návrhy pastvin

Stanovení zásad ochrany a podpory biodiverzity území

Obsahem dokumentace je:
Analýza řešené části krajiny obce Želechovice

Návrh ploch pro veřejnost (v rámci stávající naučné stezky)

Současná struktura krajiny

Návrh opatření k zobytnění krajiny (výhledy, zapojení drobné architektury, body zájmu)

Současné využití krajiny

Návrh sítě pěších stezek, cest a obytnosti krajiny

Přírodní hodnoty (ochrana přírody, významné krajinotvorné prvky)

Návrh opatření pro zachování historických struktur a fragmentů krajiny

Kulturně-historické dědictví (zachované fragmenty lidské činnosti v krajině historické cesty,malé sakrální
památky,struktury kulturní krajiny)

Zpracovávány jsou tyto lokality:

Důležité pohledy a výhledy v krajině Želechovic

A - "Díly", od ul. 4. května k lokalitě Cikánky

Prostupnost krajiny - dnešní stav obytnosti krajiny, pěších stezek, naučné stezky, starých cest v krajině

B - "Paseky", území vrcholku s nadmořskou výškou 389 m (u oskeruše)

Návrh nového optimálního uspořádání krajiny

C - "Nad kouty"

Návrh postupů pro zlepšení kvality půd a vodních poměrů, protierozní opatření

D - "Hony", ul. Batalická

Zpracování víceletého plánu hospodaření na zemědělské půdě

E - "Paseky", u pily

Pro vybraná území byla provedena rešerše odborné literatury, internetových zdrojů odborných i regionálních. Pozornost byla věnována zejména mapovým podkladům a jejich analýze. Zdrojem informací byly vedle základní mapy a
vedle současné katastrální mapy i staré mapy – Originální mapy stabilního katastru (1824-1843), Císařské povinné otisky spojené 1824 – 1843, ortofotomapa 50. léta a aktuální ortofotomapa a turistická mapa. Jako východisko pro
poměrně přesnou lokalizaci historického stavu prvků a struktur v krajině slouží zákresy v mapách stabilního katastru. Opakovaný terénní průzkum (v zimním i vegetačním období) sloužil k porovnání informací a údajů z rešerše a z
mapových analýz se skutečným stavem a – s přítomností prvků a struktur historické kulturní krajiny a jejího současného obrazu. Pozornost byla věnována také prostorovým souvislostem krajinné struktury.
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2. POPIS JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
2.1. LOKALITA A "Díly", od ul. 4. května k lokalitě Cikánky
Popis a posouzení výchozího stavu lokality
Nejrozsáhlejší z řešených lokalit se nachází na jihovýchodním okraji obce. Obsahuje převážně svažité pozemky, intenzivně obhospodařované, se severní expozicí
(severozápadní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu do 25%. Půdy jsou hluboké až středně hluboké, v mírně teplém (až teplém), vlhkém klimatickém regionu
a velmi málo produktivní. Půdně ekologická jednotka spadá do šestého klimatického regionu, který zahrnuje Moravskou bránu, Ostravskou pánev, část Podbeskydské
pahorkatiny a malou část frýdlantského výběžku. Z hlediska hydropedologické charakteristiky se jedná o půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení.
Krajina má vysoký podíl velkých bloků orné půdy s minimálním zastoupením rozptýlené zeleně. Lokalita je průchodná pouze po jedné zemědělsky využívané cestě
směřující od hřbitova k asfaltové komunikaci spojující obec a osadu Cikánky. Podél této cesty chybí doprovodná zeleň. Ta je zachována pouze v úseku mezi hřbitovem a
vrcholkem Stráž. Zde je cesta obklopená oboustranně keřovým, i stromovým porostem. Od hřbitova se po levé straně cesty nachází mladá výsadba lip. U stromů nebyl
proveden výchovný řez, což se negativně projevuje na architektuře korun a bylo by vhodné provést ošetření těchto stromů, včetně zálivek. Dominantním prvkem lokality
je vrcholek Stráž (308 m.n.m), který umožňuje první výhled na obec. Roste zde statná lípa a dvě nově vysazené. V jejich blízkosti se nachází křížek na kamenném
podstavci. Místo bylo odpradávna nazýváno „Stráž“, protože podle tradice zde stávala hranice připravená k zapálení v případě blížícího se nájezdu Turků a uherských
povstalců, tzv. Kuruců. Signálem byl také kouř z hory Vartovna, kde střežili hranici valašští portáši a která je odsud velmi dobře viditelná. Na jejím vrcholu dnes stojí
rozhledna. Ze Stráže bylo možno varovat obyvatele všech vesnic historicky spadajících pod želechovickou farnost, tedy Želechovic, Lužkovic, Lípy, Klečůvky, Zádveřic,
Příluku i Jaroslavických Pasek. Jedná se také o lokalitu, kde předchozí generace hojně chodily v procesích prosit z jara do polí za úrodu a po sklizni za ni opět děkovat.
Následně zde byl vystavěn kříž, původně pravděpodobně dřevěný, později od roku 1906 současný kamenný. Kříž sloužil svému účelu, a navíc se u něj zastavovaly pohřební průvody z Lipských Pasek. Postupem času však začal
chátrat a byl povalen vandaly. Obnova kříže proběhla v roce 2012. Od kříže se již otevírá okolní krajina, která je průchodná stávající polní cestou směřující k asfaltové komunikaci u osady Cikánky.
Hospodaření je vedeno konvenčním způsobem. Charakter pozemku je svažitý, využívaný je jako orná půda. Malá část u komunikace je využívána pro víceleté pícniny, většina pozemku slouží pro jednoleté plodiny. Na plochu pro
víceleté plodiny navazuje vegetační pás s řadovou výsadbou ovocných dřevin (slivoň švestka, ořešák, třešeň, jabloň, vtroušeně růže šípková, bez černý). Tento pás ve směru do svahu rozděluje ornou plochu a vytváří tak liniové
společenstvo, které tvoří migrační trasu a úkrytovou plochu pro živočichy. Plocha je tvořena trvalým travním porostem s nulovou četností sečení. Většina ovocných dřevin je senescentních, s výskytem četných defektů (výskyt
mrtvého dřeva, dutiny, zlomy větví), které slouží jako cenný specifický biotop. Ze západní strany je pozemek cca z jedné poloviny ohraničen pásem pozemků, které mají charakter trvalého travního porostu bez intenzivního způsobu
hospodaření a dožívajících ovocných sadů. Pás je široký v nejširším místě cca 84 m.

Tvoří přirozenou ochranu před větrnou erozí převládajícího směru větru. Severní část pozemku je z jedné poloviny ohraničena zástavbou a

plochami zahrad, z druhé poloviny tvoří hranici komunikace a navazující podnikatelský areál. Východní část je ohraničena pásem lesního pozemku s potůčkem. Jižní a část západní strany ohraničuje těleso funkční polní cesty
s oboustrannými travnatými pásy. Pole nad cestou je ohraničeno lesem a silniční komunikací. Celý pozemek je svažitý k severní a současné k východní straně. Tato skutečnost bude základním faktorem určujícím způsob
hospodaření na pozemku. Současný způsob hospodaření vede k masivní větrné a vodní erozi a dochází tak k výrazným ztrátám orniční vrstvy. Obdělávání pozemku probíhá po spádnici. To dále přispívá k prohlubování výše
zmíněné eroze. Při předpokládaném stávajícím osevním postupu je většina pozemku oseta vždy jednou plodinou. Pozemek tudíž není rozčleněn do menších celků, které by zohledňovaly potřebu zabránit výše zmíněným nepříznivým
vlivům. Půda je hlinitopísčitá s menší schopností vázat živiny, proto je zde nebezpečí splavování zbytků průmyslových hnojiv (včetně reziduí pocházejících z chemické ochrany rostlin) do pásu lesní zeleně s potokem. Hospodaření
na pozemku nezohledňuje jeho členitost. Na jižní straně reliéf tvoří dynamická vlna nevhodná k intenzivnímu hospodaření v režimu orné půdy. Terénní vlnou prochází těleso cesty, podél kterého jsou vytvořené travnaté pásy. Ani
toto opatření nedokáže úplně eliminovat půdní erozi, ke které velkou měrou přispívá stávající hospodaření na pozemku. S ohledem na zmíněné skutečnosti je patrné, že efektivita intenzivního hospodaření na takto členitém pozemku
je nízká. Při průchodu terénní vlnou jsou zde zřetelné erozní rýhy. Pozemek nad cestou je v současné době využíván jako orná půda pro jednoleté plodiny. Je svažitý ve směru k severu, s členitým reliéfem, s krátkými terénními
vlnami. Typ půdy hlinitopísčitý. S ohledem na tuto charakteristiku je vhodné řešit otázku změny hospodaření na této ploše z hlediska ekonomiky, technické náročnosti obdělávání a ochrany půdního fondu. Nabízí se úvaha zda,
pozemek využít pro kultury s nižší četností pěstebních zásahů, jako například víceleté pícniny popřípadě trvalé travní porosty nejlépe dělené do menších celků. V souvislosti s tím se dá předpokládat, že dojde ke zlepšení vodních
podmínek této lokality, kdy stávající využití snižuje retenční kapacitu půdy a zároveň podporuje vodní a větrnou erozi. Přestože je zde patrná snaha o zlepšení tohoto stavu pomocí založení travnatých pásů po obvodu pozemku, na
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severní straně v nejnižším místě jsou pod touto hranicí patrné erozní rýhy. Na celkové zlepšení tedy toto opatření nemá zásadní vliv, patrně bylo realizováno hlavně k omezení splavování orniční vrstvy do stávajících využívaných
komunikací a polních cest. Evidentně zde chybí razantnější opatření ve smyslu výše zmíněného rozdělení pozemku do menších celků využitím přirozených vegetačních pásů nejlépe vedených po vrstevnici.
Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Není využit celkový potenciál místa a to ani z hlediska ekologické a ekosystémové funkce, z hlediska krajinářského, tak i možného využití pro rekreaci (lokalita přímo navazuje na obec). Rovněž není podporována stabilita vodního
režimu krajiny a nejsou chráněny vodní zdroje – zde např. prameniště na pozemku p.č. 2715/20 a 2715/26 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí. Obytnost krajiny je minimální, orná půda je ohrožena vodní a větrnou erozí. Krajinné
interakční prvky – remízky, meze, stromořadí a solitérní stromy se zde prakticky nevyskytují. Krajina není průchodná a nepředává svůj potenciál místním lidem.
Návrh řešení
Hlavním cílem je rozčlenit velké bloky orné půdy. Ideální velikost půdních bloků v návrhu nepřesahuje 5 ha. Půdy silně ohrožené erozí navrhujeme zatravnit a především svažitý pruh podél zalesněné rokle s potůčkem navrhujeme
trvale zatravnit v min. šíří 10m, ideálně v podobě extenzivní louky. Chránit stávající vodní zdroje by mělo být priorotou. Pozemky nad současným vývěrem pramene (ten se nachází na p.č. 2715/20 a 2715/26 v k.ú. Želechovice nad
Dřevnicí) navrhujeme zatravnit a osázet skupinami stromů a remízků (jedná se především o část pozemku p.č. 2662/40 v katastru obce). Současně by bylo potřebné otevření trubních vedení v plochách současné orné půdy.
Krajina bude zprůchodněna obnovou původní cestní sítě v krajině. Cesty doprovodí sjednocená výsadba alejových dřevin z domácích a místně původních druhů. Hlavní stromořadí je navrženo z dubu zimního. Toto stromořadí
z alejových stromů vytvoří důležitý kompoziční prvek celé krajinářské úpravy. Vzniklá kompoziční linie zvýrazní stávající fyzickou osu – polní cestu spojující okraj obce Želechovice a komunikaci u lokality Cikánky. Stromořadí
bude plnit funkci biokoridoru a interakčního prvku. Dlouhá vegetační linie bude také splňovat migrační funkci pro celou řadu organismů a přispěje k biodiverzitě organismů. Navržený dub zimní (Quercus petraea) byl zvolen pro
svoji vysokou krajinářskou hodnotu. Stromy jsou navrženy ve vzájemné vzdálenosti 12m. Kořenová soustava dubů je všestranně vyvinutá, hluboká a je přizpůsobena nejrůznějším podmínkám a je tedy ideální dřevinou se
schopností odolávat větru. Navržená liniová zeleň (dubové stromořadí, stromořadí z oskeruší u lokality Cikánky a výsadby dřevin v pásu navržených průlehů zlepší mikroklimatické podmínky, zpomalí rychlost větrů, upraví vodní
režim a energetické toky. Dalšími výraznými prvky v návrhu jsou ovocné sady. Mají zde hlubokou tradici a představují jedinečný fenomén naší krajiny, který by měl být zachován pro další generace. Sady jsou rozptýleny po lokalitě
tak, aby se současně staly protierozními prvky v krajině. Navrženy jsou sady z hrušní, jabloní, třešní, ořešáků a slivoní. Současně jsou zde navrženy plochy osázené i bezy černými, drobnými ovocnými keři a dříny pro možnost
zpracování jejich plodů.
Lokalitou bude procházet pěší vycházkový okruh za poznáním krajiny jako živé bytosti. Okruh bude začínat u hřbitova a směřovat na Stráž, na lokalitu Cikánky a ke staré oskeruši (patrně pozemek p.č.2418/2 v katastru obce). Na
okruhu je navrženo 6 zastavení (zastavení č. 5 se nachází na katastru obce Lípa) a jedna plocha s výtvarnými prvky v lesním porostu. Na ploše za hřbitovem je navrženo první zastavení naučného okruhu a výsadba dvou alejových
stromů. V budoucnu lze předpokládat návaznost nové parkové plochy navržené jako součást projektu výstavby rodinných domů v této lokalitě. Stávajícímu lipovému stromořadí, rostoucímu podél hlavní polní cesty je nutné
věnovat pozornost. Stromy vyžadují, jak již bylo zmíněno, provedení výchovného řezu, pravidelnou zálivku a odstranění výmladků. Plochy orné půdy, které se nalézají v těsné blízkosti plánované výstavby domů navrhujeme změnit
na trvalý travní porost a to až k zastavení č. 2 na vrcholku Stráž. Doplněny budou menším ovocným sadem a několika solitérními stromy, které napomohou získat vzhled krajinářsko – parkové úpravy místa. Plocha na Stráži působí
prázdně a osamoceně. Navrženo je zde druhé zastavení okruhu doplněné mobiliářem a výsadbou. Od tohoto místa je navrženo obnovit polní cestu v původní trase historické i stávající spontánně vyjeté zemědělskou technikou a
doplnit ji dlouhým stromořadím až k jejímu vyústění na asfaltovou cestu u Cikánky. Od vrcholku Stráž se otevírá pohled na nejrozsáhlejší řešenou plochu. Největší řešená plocha je ohraničena stávající, převážně ovocnou zelení na
západní straně, na severní obcí, na jižní lesem a na východní roklinou s potůčkem. Plochu momentálně tvoří dvě velká pole rozdělená cestou, což je nevyhovující vzhledem k potřebě zvýšení průchodnosti lokality a především kvůli
erozi půdy. Z tohoto důvodu navrhujeme obnovu původních cest, které jsou momentálně rozorány, zatravnění svažitých částí lokality, dále založení remízků a ovocných sadů, umístění průlehů a zmenšení výměr obdělávané půdy.
Pozemek u zástavby, v blízkosti školy navrhujeme oplotit a využít pro pěstování a pro výuku. Mohly by zde být pěstovány bylinky, léčivé byliny, aromatické rostliny, drobné ovocné keře. Současně by zde mohla vzniknout malá
políčka s ukázkami plodin, kde by se zájemci na placených seminářích vzdělávali a rovněž děti z místní školy by se zde učily plodiny poznávat a pěstovat. Ideální představou by bylo pořádání seminářů s výukou schopnosti umět být
soběstačný v zásobení se zeleninou, ovocem a bylinkami. Místní produkty by mohly být prodávány i formou samosběru (např. květy měsíčku). Navržené jsou zde rovněž sady slivoní, třešní a ořešáků, na ploše u lesního porostu
jsou navrženy výsadby bezu černého a dřínu obecného. V této lokalitě se rovněž nachází prameniště. Voda vyvěrá v roklině se zajímavou rostlinnou skladbou (kokořík mnohokvětý, různé druhy kakostů, svízelů a dalších). Nad
jižním cípem rokliny s potůčkem navrhujeme revitalizaci prameniště při zrušení funkce odvodnění okolních ploch. Plocha nad roklí by měla být zatravněna a osázena stromy a skupinami keřů. Terén zde utváří zvlněné plochy, které
jsou rovněž ohroženy větrnou a vodní erozí. V terénní vlně je navrženo další zastavení stezky. Je, vzhledem k blízkosti pramene, věnováno vodě a úctě k ní. Od tohoto místa cesta prudce stoupá a vede k dřevěnému posedu. Zde

7

končí dlouhé dubové stromořadí. Pole nad tímto stromořadím je rozčleněno pomocí průlehů, remízků, stromořadí, sadů a obnovené cesty. Navržena je zde i plocha s luční směsí původních moravských luk. Celá lokalita končí u
zastavení č. 5 u staré hrušně u komunikace u osady Cikánky.
Zapojené porosty dřevin vytvoří ideální prostředí pro ptáky a drobnou zvěř. Vznikne tak zde významné hnízdní prostředí pro mnoho druhů ptáků, keře budou zdrojem potravy, úkrytem a útočištěm. Remízky jsou označené v Situaci
písmeny A – O. Navržené keřové patro je složeno z těchto druhů: růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), dřín obecný (Cornus mas),
slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) a trnka obecná (Prunus spinosa), v blízkosti prameniště je navržena i střemcha obecná (Prunus padus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), vrba jíva (Salix caprea). Stromové patro tvoří
dub zimní (Quercus petraea), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), třešeň ptačí (Prunus avium), hrušeň obecná (Pyrus communis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dřín obecný (Cornus mas), dub letní (Quercus robur), habr obecný
(Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jabloň lesní (Malus sylvestris), jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), javor mléč (Acer platanoides) a ovocné stromy (jabloně, hrušně, třešně, slivoně, ořešáky a ovocné keře). Pro
založení květnaté louky je navržena mezofytní louka složená z květnatých druhů rostlin a z trávovitých druhů. Květnaté druhy rostlin jsou např. tyto - čekanka obecná, černohlávek obecný, dobromysl obecná, hrachor luční, hvozdík
kropenatý, chrastavec rolní, chrpina luční, jetel luční, jetel prostřední, jitrocel kopinatý, kmín kořenný, kontryhel pastvinný, kopretina bílá, kozí brada luční, krvavec menší, kyseláč luční, mochna stříbrná, pampeliška srstnatá,
pastinák setý, řebříček obecný, řepík lékařský, svízel povázka, svízel syřišťový, šalvěj luční, štírovník růžkatý, tolice dětelová, třezalka tečkovaná, třezalka tečkovaná, úročník bolhoj, zvonek okrouhlolistý. Trávovité druhy rostlin
zastupuje bojínek hlíznatý, bojínek luční, kostřava červená, kostřava ovčí, kostřavice vzpřímená, lipnice úzkolistá, metlice trsnatá, psárka luční, psineček rozkladitý, tomka vonná.
Další alternativou pro výsev na určenou plochu je Bělokarpatská luční směs. Optimální výsevek je 20 kg/ha. Je možné vysévat s krycí plodinou i bez ní. Doba výsevu je na jaře během dubna a května nebo koncem léta od srpna do
poloviny září. Obsahuje: sveřep vzpřímený, kostřava červená, kostřava žlábkovitá, třeslice prostřední, smělek jehlancovitý, medyněk vlnatý, poháňka hřebenitá, tomka vonná, lipnice úzkolistá; jeteloviny: jetel červenavý, jetel
horský, jetel alpský, vičenec ligrus, úročník bolhoj, kozinec cizrnovitý, hrachor širolistý, byliny: bukvice lékařská, chrpa čekánek, chrpa luční, chrastavec Kitaibelův, pcháč panonský, třezalka tečkovaná, kopretina bílá, jitrocel
kopinatý, hvozdík kartouzek, svízel syřišťový, kozí brada východní, zvonek klubkatý, šalvěj přeslenitá, černohlávek obecný, černohlávek dřípený, pampeliška srstnatá.
Plocha - část pozemku p.č.2662/68 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí – je navržena jako pás pro opylovače – pro včely medonosné, nespecializované včely samotářky, pestřenky a dravé ploštice. Obsahuje rychle vzcházející rostliny,
které potlačují plevel a plané rostliny, které vzcházejí pomaleji. Nesmí se vysévat dříve než 20. dubna (citlivé na mráz). Doporučený výsevek: 2-4 g/m2 . Byliny 62%: Achillea millefolium 1,8%, Alcea rosea 5%, Anthemis tinctoria
0,9%, Calendula officinalis 5%, Centaurea cyanus 3%, Centaurea jacea 1%, Coriandrum sativum 2%, Daucus carota 2%, Echium vulgare 3%, Fagopyrum esculentum 7%, Helianthus annuus 6%, Hypericum perforatum 1%, Inula
helenium 2%, Linum usitatissimum 2%, Malva mauritiana 5%, Myosotis arvensis 0,2%, Oenothera biennis 2%, Origanum vulgare 0,9%, Papaver rhoeas 0,3%, Phacelia tanacefolia 0,1%, Pyrethrum corymbosum 0,8%, Salvia
pratensis 1%, Sanguisorba minor 5%, Silene vulgaris 0,5%, Silybum marianum 3%, Tanacetum vulgare 0,5%, Verbascum densiflorum 0,7%, Verbascum nigrum 0,2%.
Jeteloviny 38%: Anthyllis vulneraria 2%, Lotus corniculatus 3%, Lupinus albus 3%, Medicago lupulina 1%, Medicago sativa 2%, Onobrychis vicifolia 8%, Securigera varia 1%, Trifolium incarnatum 5%, Trifolium pratense 4%,
Trifolium repens 2%, Trifolium resupinatum 2%, Vicia pannonica 3%, Vicia villosa 2%. U plochy by bylo vhodné umístit informační tabule s popisem směsi a její význam.
Travní porosty v celé lokalitě jsou navrženy z kvalitní travní směsi pro založení trvalého travního porostu. Doporučený výsevek: 20-40 kg/ha. Příklad složení travní směsi pro založení TTP: 30% kostřava luční, 20% bojínek luční,
15% Festulolium AberNiche, 15% jílek hybridní, 10% jílek vytrvalý Ivana, 10% jílek vytrvalý SR,P. Navržené výsadby ovocných dřevin a stromů jsou popsány ve své vlastní kapitole.
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2.2. LOKALITA B "Paseky", okolí vrcholku s nadmořskou výškou 389 m (u oskeruše)
Popis a posouzení výchozího stavu lokality
Pozemek tvoří jeden členitý celek orné půdy s nejvyšším bodem všech řešených lokalit. Převládá mírná svažitost a severní expozice. Jižní strana je ohraničena
plochou trvalého travního porostu, ostatní hranice tvoří lesní porosty v kombinaci s pásy ruderální vegetace. Půda je zde hlinitopísčitá a s vysokým podílem
kamení. V současnosti využíváno jako orná půda pro jednoleté plodiny. Tento způsob intenzivního hospodaření neodpovídá nízké úrodnosti a vede tím pádem
malé efektivitě. Vzhledem k poloze a reliéfu je zde nebezpečí větrné a částečně také vodní eroze. Uvnitř pozemku nejsou žádné vegetační pásy zeleně ani jiná
opatření, vedoucí ke zmírnění nepříznivých vlivů. Přes pozemek vede stávající naučná stezka, kterou současný stav vůbec nezohledňuje. Na lokalitě se
nachází unikátní jeřáb oskeruše a svým tvarem velice zajímavý pozemek p.č. 2355/24 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí. Nejvyšší bod lokality nabízí krásné
výhledy na okolní krajinu. Současně se zde nachází pozůstatky pozemků ohraničených dřevinnou zelení. Řešené pozemky jsou intenzivně obhospodařované, s
převažující severní expozicí (severozápadní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu do 25%. Půdy jsou hluboké až středně hluboké v mírně teplém
(až teplém), vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produktivní. Půdně ekologická jednotka spadá do šestého klimatického regionu, který zahrnuje
Moravskou bránu, Ostravskou pánev, část Podbeskydské pahorkatiny a malou část frýdlantského výběžku. Z hlediska hydropedologické charakteristiky se
jedná o půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné,
hlinitopísčité až jílovitohlinité. Lokalita je velmi větrná.
Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Není využit celkový potenciál místa a to ani z hlediska ekologické a ekosystémové funkce, z hlediska krajinářského, tak i možného využití pro rekreaci. Genius loci tohoto místa, umocněný přítomností staré oskeruše, pozemku ve
tvaru hvězdy, kamenitostí a výhledy svádí k přeměně celé lokality na lokalitu pobytovou, klidovou až poetickou. Toto místo by mohlo sloužit jako prostor, který dodá lidem energii, inspiraci, pohodu a klid.
Návrh řešení
Celý prostor navrhujeme svým využitím změnit na místo, které umožní prožitek kontaktu s přírodou. Nový naučný okruh zde bude mít šesté a poslední zastavení. Veškerou ornou půdu navrhujeme zatravnit a rozdělit na několik
samostatných pastvin, kde by ideálními zvířaty pro spásání byly ovce či menší skot - např. skotský náhorní skot, což je velmi nenáročné plemeno malého tělesného rámce a dobře ozkoušené na svažitých pozemcích např. na
Křivoklátsku, kde byl sledován jeho vliv na krajinu na erozních svazích. Hodí se zejména do horských a podhorských oblastí, kde se chová celoročně na pastvě. Zvířata by současně dotvářela svojí pouhou přítomností nově
navrženou podobu, atmosféru a charakter prostoru. Jednotlivé pastviny budou odděleny ohradníky a doplněny o remízky. Tyto remízky přiblíží krajinu původnímu vzhledu, kdy zde podle historických map byly menší pozemky
obklopené dřevinami po svém obvodu. Toto krajinné uspořádání bylo mimořádně hodnotné a malebné. Středem řešené lokality je pozemek p.č. 2355/24 v k.ú. Želechovice. Má velice zajímavý tvar připomínající tvar hvězdy. Tento
tvar pozemku lze dohledat již v císařských otiscích map stabilního katastru Moravy a Slezska z let 1824 – 1843, kde je uveden jako pozemek č. 1897. Tato hvězda umístěná v sousedství nejvyššího bodu řešeného území nás vedla
k myšlence umocnit tento tvar a dát mu možnost vyniknout. Tvar hvězdy na téměř nejvyšším bodě lokality bude vyznačen nízkou akátovou ohradou, aby byl viditelný a uchopitelný a do středu pozemku bude umístěn rondel, podoba
prehistorické svatyně, která umožňovala lidem kontakt s bohy, hvězdami, celým vesmírem a přírodou. Celý řešený prostor má svými navrženými prvky přiblížit návštěvníkům prastarou podobu zdravé krajiny, kdy byla příroda lidmi
uctívána a respektována. Stávající stezka, která momentálně vede přes pole, bude v terénu přiznaná, rozšířená a doplněná stromořadím z alejových stromů. Rovněž okolí rondelu bude osázeno alejovými stromy (převážně duby a
několika třešněmi). Na obecní ploše u oskeruše je navrženo posezení pro návštěvníky (u komunikace, aby byl snadný přístup i pro údržbu) a také několik výtvarných prvků – dřevěná zvonička, na kterou lidé zvonívali, když sháněli
pasáčky se svými stády domů a roztroušené pískovcové kameny – ty vždy doprovázely v různé podobě a významu kruhové svatyně. Zde se jedná o velké oblé pískovce, které se nacházejí přirozeně v okolních lesích. Hlavním
výtvarným prvkem je kovaný keltský drak. Drak je zde symbolem nejvyššího přírodního ducha a průvodce lidí, má dvě hlavy, dvě podoby, dvě energie – mužskou a ženskou, temnotu a světlo, význam monády. Drak značí životní
sílu, ohromnou energii a hrdost. Na opačném konci obecního pozemku je navržen háječek z oskeruší. Symbolizuje posvátný háj, kde je ve středu mezi třemi stromy umístěna oblouková lavička a naproti ní dřevěná plastika Drusady.
Ta znázorňuje moudrost v podobě ženy, znající zákony a sílu přírody. Plochu dále doplňuje několik navržených remízků a skupinek stromů.

9

2.3. LOKALITA C "Nad kouty"
Popis a posouzení výchozího stavu lokality
Nachází se zde poměrně rozsáhlá plocha zemědělské půdy bez dřevinné vegetace, při nevhodném způsobu hospodaření ohrožená erozí. Jedná se o plochy
středně svažité, převážně na se severní expozicí (severozápadní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy jsou hluboké až středně
hluboké, v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. Půdně ekologická jednotka spadá do sedmého klimatického regionu,
který je z klimatických regionů plošně nejrozšířenější. Zaujímá všechny vyšší části pahorkatin. Patří sem Tachovská brázda, Chodská pahorkatina, části
Středočeské pahorkatiny, Brdská vrchovina, největší část Českomoravské vrchoviny, Drahanská vrchovina, Vizovická vrchovina, Nízký Jeseník, Žulovská
pahorkatina, Podkrkonošká pahorkatina atd. Z hlediska hydropedologické charakteristiky se jedná o půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném
nasycení, zahrnující především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním
a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím. Z hlediska krajinářského řešená lokalita postrádá rozptýlenou zeleň, která by prostorově diferencovala
krajinnou matrix na plošně menší celky. Řešeným územím prochází nadzemní el. vedení.
Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Plocha je tvořena velkým blokem zemědělské půdy. V nedávné době proběhlo zatravnění celé plochy, přesto lokalita postrádá rozptýlenou zeleň. Není využit celkový potenciál místa a to ani z hlediska ekologické a ekosystémové
funkce, z hlediska krajinářského.
Návrh řešení
Lokalitu navrhujeme ponechat zatravněnou a využívat především k produkci sena či jako pastvinu. Nachází se zde dva pozemky (p.č.2053/17 a 2053/18 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí), u kterých lze vzhledem k jejich tvaru
předpokládat, že se jedná o rozorané původní staré cesty. Oba pozemky jsou vedené jako orná půda a jsou v majetku obce. Díky oběma pozemkům lze navrátit lokalitě přítomnost stromů a keřových skupin. Na pozemek p.č. 2053/17
je navrženo stromořadí ze starých odrůd hrušní „Špinka“ a „Hardyho“. Druhý pozemek je širší, proto je zde možné umístit mimo stromořadí, rozptýlenou výsadbu stromů a remízek z keřového patra. Zde je navržena medonosná lípa
velkolistá, dub zimní, třešeň ptačí, habr obecný a jasan ztepilý, z keřů trnka obecná, růže šípková, bez černý a hloh jednosemenný. Podél stávající ohrady by bylo vhodné umístit další stromořadí (na pozemku p.č. 2053/15
v katastrální území obce), které zajistí výběhu stín a plochu rozčlení. Stromořadí a remízek budou plnit funkci biokoridoru. Současně jsou zde na p.č. 2053/26 a na p.č. 2053/6 navrženy slivoňové sady z odrůd: Gabrovská, Čačanská
Lepotica, Kalinka a Stanley.

2.4. LOKALITA D "Hony", ul. Batalická
Popis a posouzení výchozího stavu lokality
Lokalitu tvoří svažitý pás ovocných sadů a mírně svažitý pozemek obdélníkového tvaru se severní expozicí, který ze severní strany sousedí s komunikací
spojující obec Želechovice s městem Zlín. Půda je zde hlinitopísčitá, v současnosti zde probíhá hospodaření v režimu jednoletých plodin, vyjma jednoho
menšího pozemku v centrální části. Orba je zde vedena po vrstevnici a s ohledem na charakteristiku pozemku je zde malé riziko vodní a větrné eroze.
Navrhovaná opatření budou tudíž směřovat k podpoře hospodaření vedoucím ke zvýšení organické složky v půdě a tudíž ke zlepšení retenční kapacity orniční
vrstvy.
Pás ovocných sadů je vysoce atraktivní. Zvyšuje biodiverzitu a současně se jedná o mimořádné genetické a kulturní dědictví. Staré sady jsou biotopem umožňujícím přežití mnohým vzácným druhům živočichů. Sady jsou zároveň
vegetačním prvkem, který zvyšuje estetickou hodnotu krajiny a ma pozitivní vliv na krajinný ráz. Sady v řešené lokalitě jsou převážně neudržované. Nachází se zde široké věkové spektrum - od mladých výsadeb po stromy
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senescentní. Starých stromů je zde poměrně velké množství. Právě stromy senescentní jsou nesmírně ekologicky cenné. Nejenže jsou historickou složkou krajiny, ale každý starý strom je samostatným svébytným biotopem –
ekologickou nikou umožňující trvalou existenci celé pyramidy organizmů. Vyjímečná schopnost vytvářet pestrý a složitý biotop je dána jedinečnou vlastností stromů a to tím, že nevytvářejí jako jiní primární producenti jen listy,
květy a plody, ale také dřevo. Tvorba dřeva a především jeho integrace v podobě mrtvé hmoty do živého těla je mimořádným jevem. Mrtvé dřevo je nejen životně důležitým živným substrátem pro širokou škálu organizmů od
mikroskopických hub až po mnoho bezobratlých živočichů, ale hlavně mrtvé dřevo umožňuje dalším organizmům strom osídlit a najít zde úkryt.
Půdy zde jsou se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém
(až teplém), vlhkém klimatickém regionu a málo produkční. Plochy sadů jsou silné svažité, se severní expozicí (severozápadní až severovýchodní), půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém (až teplém), vlhkém klimatickém
regionu a produkčně málo významné.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Není využit celkový potenciál místa a to ani z hlediska ekologické a ekosystémové funkce, z hlediska krajinářského, tak i potenciál možného využití pro vzdělávání a rozvíjení kulturního dědictví v podobě starých odrůd ovocných
stromů.

Návrh řešení
Ovocné sady jsou nedílnou součástí naší krajiny již od neolitu. Ekologický význam a polyfunkční působení extenzivních sadů je mimořádné. Jejich zachování a rozvíjení by mělo být prioritou. Vzhledem ke složitým
majetkoprávním vztahům nelze patrně docílit využití celé současné plochy sadů. Ideálním využitím této lokality by bylo, při souhlasu vlastníků jednotlivých pozemků, umístění naučného okruhu po obvodu sadů o třech zastaveních.
První zastavení je věnováno historii místních sadů, místním odrůdám a zpracování ovoce (sušení, moštování, pálení). Druhé zastavení je umístěno na spodním okraji sadů. Zde je navrženo vykoupení dvou pozemků (p.č. 1312/13 a
1312/26 v k.ú. Želechovie nad Dřevnicí pro založení nových genofondových ovocných sadů. Nově založené sady by sloužily nejen pro produkci ovoce, ale hlavně pro praktické vzdělávání veřejnosti - nejlépe pořádáním seminářů
na téma pěstování ovocných dřevin, řez ovocných dřevin, zpracování plodů. Ideálem by bylo umístění zázemí a venkovní učebny do těsné blízkosti jednoho ze sadů (ve výkresu Situace zastavení č.2). Extenzivní a ekologicky šetrné
ovocnářství je jeden z hlavních pilířů udržitelného rozvoje pro místní obyvatele. Navržená travní směs do sadových mezipásů vytváří poměrně hustý, pevný a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší extenzivní ošetřování
(mulčování) a je suchovzdorný. Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen'
20%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 9%, psineček tenký 'Highland' 1%.
Souvislý lán zemědělské půdy navrhujeme rozčlenit na několik menších celků (označené v Situaci jako pozemky 1 – 5). Pozemek č. 1 a 2 navrhujeme od sebe oddělit vzorovou realizací průlehu s výsadbou stromů a ponechanými
průjezdy pro zemědělskou techniku. Zároveň by průleh sloužil jako přístupová cesta k sadům a učebně. Ostatní plochy rozdělujeme nově navrženými sady a zároveň navrhujeme vytvořit protierozní opatření mezí vedenou po
vrstevnici.
V ulici Příkrá by bylo vhodné doplnit stromořadí v travnatém pruhu podél silniční komunikace (po ověření existence inženýrských sítí). Stromořadí by pohledově oddělilo zemědělskou krajinu od sídla. Současně navrhujeme
výsadbu dlouhého stromořadí ve vegetačním pruhu u hlavní komunikace Želechovice – Zlín.
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2.5. LOKALITA E "Paseky", u pily
Popis a posouzení výchozího stavu lokality
Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém (až teplém), vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční. Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá
do šestého klimatického regionu, který zahrnuje Moravskou bránu , Ostravskou pánev, část Podbeskydské pahorkatiny a malou část frýdlantského výběžku. Půdy se
střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. Celá
řešená lokalita je zatravněná, ačkoliv ne všechny pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Není využit celkový potenciál místa a to ani z hlediska ekologické a ekosystémové funkce, z hlediska krajinářského. Řešená lokalita je neprůchodná, bez prvků rozptýlené
zeleně. Ta se zde nachází pouze v blízkosti obytného stavení.

Návrh řešení
Lokalitu navrhujeme ponechat zatravněnou, mimo pozemku označeného číslem pět. Tento je navržen jako orná půda. Pozemek p.č. 2237/21 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí byl původně historickou cestou místní krajiny.
V současné době na trasu cesty stále navazuje lesní cesta p.č. 2258/15, která je velmi dobře schůdná a malebná. Z tohoto důvodu navrhujeme cestu v řešené lokalitě obnovit v plném rozsahu. Lokalitu navrhujeme využít pro produkci
sena a založení ovocných sadů. Navrženy jsou ořešáky, třešně, jeřáby, hrušně a slivoně. Pro krátká stromořadí podél obnovené cesty zase dub letní, třešně „Kordia“ a „Karešova“ a třešeň ptačí.

3. SADOVÉ ÚPRAVY
3.1. NÁVRH, TECHNOLOGIE VÝSADEB A ROZVOJOVÁ PÉČE
TECHNOLOGIE VÝSADBY
Listnaté stromy
Pro výsadbu budou použity alejové výpěstky se zemním balem s obvodem kmínku 8 – 10, případně 10 - 12 (měřeno v 1 m od kořenového krčku), 2 – 3 x přesazované, s výškou nasazení koruny minimálně 220 cm (dostatečná výška
pro pohyb chodců). Koruna pravidelná, bez poškození, musí odpovídat danému taxonu, rovný kmínek nesmí vykazovat taktéž žádné známky poškození (je-li obalen při dodávce jutovou bandáží, je nutné jej zkontrolovat). Zemní bal
stromů musí být hustě prokořeněný jemnými vlásečnicovými kořeny. Stromy budou vysazeny ihned po dodání do jam o rozměrech minimálně cca 0,75 x 0,75 x 0,75 m. Při výsadbě budou odstraněny kameny, těžko zetlívající části
rostlin aj. odpady, povrch stěny výsadbové jámy bude mělce nakopán (rozrušení krusty). V každé jámě bude promícháno se zemí 300g půdního kondicionéru (jako je např. TERRACOTTEM). V rámci dokončovací péče budou
stromy nadále ukotveny třemi oloupanými kůly (délka cca 2,5 m, průměr 6 cm), spojenými pod korunou příčkami z půlené frézované kulatiny do ohrádky a upevněny úvazky k jednotlivým kůlům. Kmínek bude ke kůlům připevněn
max. 25 cm a min. 10 cm pod korunkou a kůly zapuštěny cca 0,8 – 1,0 m pod povrch. Dále bude provedena intenzivní zálivka - každý strom bude zalit cca 100 l vody s rozdělením dávky na 2 x 50 l v časovém odstupu min. 5 dnů a
bude aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním. Po zálivce a slehnutí bude doplněn případně substrát. Pro omezení výparu bude na povrch stromové mísy rozprostřen mulč v tl. cca 10 cm – hrubá borka a upravena
zálivková mísa (plocha cca 1 m2). Pro omezení výparu a možné poškození mrazem či teplotními vlivy budou kmeny natřeny ochranným nátěrem jako je Arboflex či Flex Skin, který chrání kůru stromů při jednom nátěru celoročně a
to po dobu minimálně 5 let. Při výsadbě je nutné vyrovnat nepříznivý poměr mezi nadzemní a kořenovou částí provedením srovnávacího řezu.
Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platné oborové normy ČSN 46 4902.
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Převzetí výsadby
Součástí převzetí bude kontrola: pravosti deklarovaného taxonu, deklarované velikosti sazenic, kvalita výpěstku a jejich soulad s požadavky ČSN 46 4902, fyziologické vitality a zdravotního stavu dřevin, typu
zapěstované koruny stromů a úpravy kořenové mísy a prokořenitelného prostoru stromů.
Rozvojová péče o stromy
U všech vysazených dřevin je nutná rozvojová péče minimálně po dobu 3 let. V průběhu této péče je uvažována u dřevin doplňková závlaha (zejména v letním období a přísušku), výměna uhynulých dřevin, nezbytná úprava korun
stromů (popř. odstranění uschlých větví), kontrola úvazků a kotvení stromů, resp. také ochrana rostlin proti případným škůdcům včetně odplevelení.
Důležité je provádění výchovného řezu, který si klade za cíl dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince, jež je staticky odolná a připravit podmínky pro rozvoj koruny typické pro daný taxon. Za
období rozvojové péče min. 2x. Vzhledem k vývoji a změnám klimatu je nutné opravdu důkladně provádět zálivku a to v množství 50 l/kus na jednu zálivku. Za období rozvojové péče min. 24 x.
Keře navržené
Plochy pro výsadbu keřů budou osázeny po předchozí úpravě vegetační vrstvy. Keře budou vysazeny vždy dle výkresu Situace. Sazenice budou použity kontejnerované a budou ihned po dodání vysazeny do jamek velikosti cca 1,5
x větší než je průměr kořenového balu keřů. Keře budou zamulčovány borkou.. Po výsadbě bude provedena intenzivní zálivka v množství 5 l/ kus (z toho 1x ihned po výsadbě).
Rozvojová péče o keře
U všech vysazených dřevin je nutná rozvojová péče minimálně po dobu 3 let. V průběhu této péče je uvažována u dřevin doplňková závlaha (zejména v letním období a přísušku), výměna uhynulých dřevin, nezbytná úprava korun
(popř. odstranění uschlých větví), resp. také ochrana rostlin proti případným škůdcům či okusu a také odplevelení.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Zásady a technologie výsadby dřevin i zakládání travnatých ploch a péče o ně je zakotvena v následujících normách, které budou dodrženy při jejich realizaci:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
Použity budou rostlinné výpěstky podle ČSN 464902 – 1 Výpěstky okrasných dřevin.
Po výsadbě je třeba zajistit ošetření rostlin a péči ve výchovném období odbornou zahradnickou firmou (zálivka, odplevelování, hnojení, dosazování po dobu 3 let).

3.2. ZALOŽENÍ OVOCNÝCH SADŮ
Staré ovocné sady jsou v krajině důležitým artefaktem, představujícím tradiční péči o krajinu a významné kulturní dědictví. Zvláště vysokokmenné sady jsou vysoce hodnotné, ocitají se napůl cesty mezi divokou a pravidelně
obhospodařovanou krajinou. Ovocné sady, stromořadí podél cest či solitérní ovocné stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel, krajiny a jsou důležitou složkou životního prostředí. Ovocné dřeviny plní od
nepaměti funkci produkční, tedy hospodářskou a zároveň funkci ekologickou a krajinářskou. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní, přenáší z generace na generaci místní zvyky, tradice a způsoby zpracování. Obnovované a
udržované sady jsou nositelé kulturního dědictví a opět se stávají biologicky a ekologicky velmi hodnotným ekosystémem. Oblast na východ od Zlína až k Vizovicku je bohatá na ovocné sady. Jedná se o kraj, kde sušené švestky,
hrušky a jablka, povidla a marmelády náležely k důležitému obchodnímu artiklu místních obyvatel. Současně také výroba pálenek, zejména slivovice, zde má více než 400 letou tradici.

3.2.1. Historie pěstování ovocných stromů a sušení ovoce
„Plané odrůdy našich ovocných stromů byly součástí středoevropských pralesů již v neolitu. Rozšířily se z Kavkazu přes Balkán podél Dunaje. V teplém údobí mezi lety 6500-2250 př. n. 1. se v klimatických změnách křížením
vytvářely vyšší ovocné formy, jejichž plody lidé vyhledávali, jedli a pěstovali kolem sídlišť. Tak jako v dnešním klimatu běžně nalézáme plody uschlé slunečním teplem /třešně, višně/, tím spíše se neolitický člověk seznámil se
suchým ovocem. Příklad, který mu dávala sama příroda, napodobil a uplatnil sušením plodů na lískách nad ohněm. Sušení ovoce v pravěku na Moravě potvrzuje fragment jablka z neolitu ve Hlinsku u Lipníka, a na Slovensku v
Sárovcích u Levic dvě hrušky. Prví Slované, kteří se objevují ve 3. - 2. století př. n. 1. v Podněpří, sušili ve své pravlasti obilí nad ohněm a jistě i ovoce, což provozovali též po příchodu do našich krajin v roubených kurných jizbách
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až do jejich změny v čisté světnice bez kouře. Schnutí ovoce, uloženého na lískách v nadrženém dýmu pod stropem, trvalo týden. Nejstarší a nejproduktivnější ovocnou oblastí je krajina kolem Malých a Bílých Karpat. Slovenský lid
zde pěstoval ovoce v domovních zahradách již v 10. a 11. století. Středověká valašská kolonizace přenesla do moravsko-slovenského pohraničí formy východních sušáren a přispěla k jejich prvnímu zřizování. Sušení se tím
urychlilo, zkrátilo na 24 hodiny a vedlo k produktivnějšímu sušení pro trhy a export. Ve 13. století zásobovali Bratislavští po Dunaji ovocem královský uherský dvůr. Díky písemnému záznamu zámeckého písaře víme o stavbě
sušárny, kterou si společně postavili majitelé řady předměstských domků na hrázi rybníka r. 1512 v lese Borovíčku. Je to nejstarší písemný doklad o sušárně O zahradnickém domku, v němž se suší ovoce na Slovensku, víme až v r.
1583 na hradě Červeném Kameni. Nejstarší sušárnu na Moravě známe v Komni z r. 1651. V tureckých vojnách v 16. a 17. století podporovaly rozvoj sušárenství obě válčící strany, když nakupovaly suché slivky ke stravování vojsk.
Sušené ovoce ze západního Slovenska a z východní Moravy se vyváželo do Vídně, na dolní zem, do Chorvatska a opačným směrem do Polska. Valašsko a Slovácko zásobovalo suchou trnkou-švestkou žírnou Hanou.
Východomoravská komora ji vyvážela v 17. století do Prahy. Nejdelší cestu konalo suché ovoce z Uherského Hradiště na trhy do Chomutova a dál do Německa, kam se také vozilo přes Klatovy až do Norimberka. Odbyt suché
švestky na trzích uprostřed 19. století vedl k vysazování švestkových alejí v polích a ke stavění nových sušáren. V polovině století začala pronikat na evropské trhy kvalitně sušená veliká bosenská švestka a vytlačovala z nich naši
menší švestku domácí, často čpějící dýmem, jejíž odbyt klesal. Anexe Bosny Rakouskem r. 1878 otevřela bosenské švestce dovoz také na naše domácí trhy, které postupně do 20. let minulého století ovládla. Způsobila zprvu úpadek
našeho sušárenství a posléze jeho zánik.“ (Zkráceno, úplná verze: Trejbal, J.: Vývoj sušení ovoce na území ČSSR. Sborník ČSAZ č. 71, Vývoj ovocnářství na území Československa. Praha 1984, s. 130 - 139.)

3.2.2. Založení ovocného sadu
„Před vlastním založením ovocné školky je nutné, abychom pozemek určený pro založení zařadili do tzv. osevního postupu, čímž zabráníme únavě půdy a dosáhneme tak větší výtěžnosti ovocné školky. Nejlepší tzv. předplodinou
pro ovocnou školku jsou okopaniny (brambory), luskovinoobilné směsky, které vynášejí z půdních vrstev zejména vápník a kyselinu fosforečnou. V teplejších oblastech se používá vojtěška v chladnějších a vlhčích jetel luční. Nesmí
se jednat o půdu zaplevelenou. Na pozemku určeném pro založení ovocné školky provedeme hlubokou orbu, prokypříme podorniční vrstvu (do hloubky 0,5 – 0,6 m) výsevem luskovinoobilné směsky nebo pěstováním okopanin.
Před výsadbou věnujeme pozornost zásobnímu hnojení fosforem, draslíkem, hořčíkem a potřebě vápnění v závislosti na pH půdy. Velmi příznivý účinek na využití živin má společné zapravení průmyslových hnojiv se statkovými
(kromě hnojiv vápenatých). Takto připravený pozemek můžeme oplotit. Jednotlivé sloupky by měly být vzdáleny od sebe 4,0 m, výška plotu se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,0 m. V případě použití pletiva k oplocení se doporučuje
spodní okraj přiháčkovat k půdě, jako preventivní opatření zamezující přístupu zajícům a další škodlivé zvěři.“ Radoslav Vlk
Pro výsadbu ovocných druhů se používaly převážně jen svahy. Severní svahy jsou nejstudenější, vlhčí a opožďují vegetaci. Vhodnost takových pozemků je závislá na kvalitě půdy. Jsou vhodné zejména pro pěstování třešní, višní a
raných odrůd jabloní. Východní svahy jsou chladnější než svahy jižní a změny teplot jsou zde vyšší, což zvyšuje nebezpečí poškození vysokými teplotami. Západní svahy jsou vhodné pro pěstování všech ovocných druhů. Jižní
svahy jsou nejteplejší v létě, jsou dobře osvětlené. Jsou vhodné pro pěstování všech ovocných druhů. Cílem přípravy půdy před výsadbou je doplnění obsahu organické hmoty, minerálních živin a celkové provzdušnění a zlepšení
struktury půdy. Důležité je, aby příprava vybraného pozemku začala včas, nejméně dva až tři roky před vlastní výsadbou. Příprava půdy rovněž počítá s odplevelením a zbavení se víceletých plevelů. Hloubka přípravy půdy souvisí s
fyzikálními vlastnostmi půdy. Na hlubších, středně těžkých až těžkých půdách lze doporučit zpracování hlubokou orbou do 0,5 m, naopak na lehčích půdách postačí orba do hloubky 0,3 m. Nejvhodnějšími předplodinami pro
pěstování ovocných stromů jsou jeteloviny, luskovino obilné směsky nebo okopaniny. Příznivý účinek na využití živin má společné použití průmyslových a statkových hnojiv (kromě vápenatých). Před výsadbou se pozemek urovná,
vyznačí se hlavní cesty, řady či jednotlivé parcely. U svažitějších pozemků respektujeme zásadu směru řad po vrstevnicích, abychom zamezili nebezpečí půdní eroze. Termíny výsadby jsou dva – podzimní a jarní. Podzimní termín
trvá prakticky od opadu listí až do příchodu silnějších mrazů. Jarní termín začíná co nejdříve po rozmrznutí půdy, jakmile to vlhkost půdy dovolí. V našich podmínkách většinu ovocných druhů vysazujeme na podzim. Při výsadbě
dodržujeme hloubku sázení a rozmístění kořenů v jámě. Stromky sázíme tak hluboko, jak byli zasazeny ve školce. Vysokokmeny a polokmeny vysazujeme ke kůlům, které zatlučeme před vlastní výsadbou do jámy. Jamky hloubíme
na velikost danou kořenovým systémem vysazovaných stromků. Kořeny musí být vždy volně rozmístěny a nesmí být vlivem malých rozměrů jamky zmáčknuty nebo zkrouceny. Ve většině případů postačí šířka jamky 0,4 – 05 m a
hloubka 0,4 m. Jamky hloubíme vždy těsně před vysazováním, nejlépe přímo v průběhu vlastní výsadby. Příprava předem vede ke zbytečnému vysušování zeminy. Před výsadbou zakracujeme nadměrně dlouhé kořeny a odstraníme
veškeré poškozené části. Dbáme na správnou hloubku výsadby tak, aby místo štěpování zůstalo alespoň 50 mm nad povrchem půdy. Při sázení postupujeme takto: do dna jámy zatlučeme kůl, potom jámu do poloviny zaplníme
zeminou, kterou mírně přišlápneme. Teprve potom umístíme stromek a mírně jej zasypeme sypkou zeminou. Během zasypávání stromkem několikrát potřeseme, aby se zemina dostala mezi kořeny. Stromek vyzdvihneme do žádané
výšky (hloubky) a zem okolo něho mírně ušlapeme. Při podzimní výsadbě nahrneme zeminu ke kmínku až do výšky 0,3 – 0,5 m. Vysazené stromky se vyvazují až po sesednutí půdy. Při jarní výsadbě upravujeme řezem korunku, u
podzimní nejlépe na jaře následujícího roku těsně před rašením. Spony u navržených výsadeb ovocných dřevin jsou: ořešák 14x14 – 16x16m, jabloň a hrušeň 10x10 – 12x12m, slivoň švestka 6x6 – 8x8m, třešeň 12x12 – 14x14m,
oskeruše 16x16 – 18x18m, sladkoplodé jeřabiny 8x8 – 10x10m, líska 6x6m.
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3.2.3. Příklady doporučených odrůd
TŘEŠŇOVÝ SAD
Třešeň 'Burlat' - polochrupka. Původ: Francie, začátek 20. století. Plody červené barvy, na jídlo i zavařování. Díky ranosti uniká vrtuli třešňové – červivění. Zraje v červnu. Atraktivní velké plody s červenou dužninou
Třešeň 'Kaštánka' - srdcovka anglického původu, poloraná – zraje v druhé půli června. Plodí časně, pravidelně, hodně. Velmi oblíbená pro svou chuť, plodnost a odolnost monilióze, mrazům i praskání plodů. Vhodná na konzum i
kompoty atd. Díky ranosti uniká vrtuli třešňové.
Třešeň ´Boppardská raná´ - třešeň, stará německá odrůda, raná tmavá srdcovka. Velmi úrodná odrůda. Zraje začátkem června. Plod je středně velký. Chuť je dobrá, sladce navinulá, kořenitá. Zraje v červnu.
Višeň ´Morela pozdní´ - višeň, velmi stará francouzská odrůda, pozdní tmavá kyselka. Samoprašná odrůda spolehlivá ve výnosech. Zraje od poloviny července Plod je středně velký. Chuť je výborná, příjemně nakyslá, šťáva je
karmínově červená. Velmi vhodná na zpracování na griotky, šťávy apod. Vhodná i do vyšších poloh.
Třešeň 'Kaštánka' - srdcovka anglického původu, poloraná – zraje v druhé půli června. Plodí časně, pravidelně, hodně. Velmi oblíbená pro svou chuť, plodnost a odolnost monilióze, mrazům i praskání plodů. Vhodná na konzum i
kompoty atd. Díky ranosti uniká vrtuli třešňové.
Třešeň ´Germersdorfská´ - stará odrůda, pozdní tmavá chrupka. Zraje v polovině července. Plod je velký, při deštích poměrně málo puká. Chuť je sladce kořenitá, výborná.
Višeň ´Morela pozdní´ - velmi stará francouzská odrůda, pozdní tmavá kyselka. Samoprašná odrůda spolehlivá ve výnosech. Zraje od poloviny července Plod je středně velký. Chuť je výborná, příjemně nakyslá, šťáva je
karmínově červená. Velmi vhodná na zpracování na griotky, šťávy apod. Vhodná i do vyšších poloh.
Třešeň Karešova - tmavá srdcovka, poloraná – zraje v první půli června, česká odrůda z počátku 20. století. Plodí dobře a pravidelně. Vhodná hlavně pro přímý konzum, šťávy apod. Má dlouhé konzumní období. Díky ranosti uniká
vrtuli třešňové – červivění.
Napoleonova - stará odrůda neznámého původů vyskytujívcí se už koncem 18. století. Chrupka s velkými plody, zrajícími začátkem července. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá, aromatická. Plody lze konzumovat přímo i
zpracovávat na kompoty, džemy apod.
Moreau - stará francouzská polochrupka, pěstovaná už kolem roku 1895. Plody jsou velké, tmavě červené, později až do černa. Chuť je výborná, příjemně sladce kořenitá. Zraje v druhé polovině června. Vhodná do nižších a
středních poloh.
Droganova - žlutá polohrupka, Strom roste středně, vzpřímeně, je velmi úrodný. Plody jsou velké, tuhé, sladké, dobré i pro kompotování. Zraje začátkem července.
Velká černá chrupka - velmi stará odrůda. Plod je velký (tmavá chrupka). Chuť je dobrá, příjemně sladce kořenitá. Zraje kolem půli července. Strom roste bujně a vytváří velké koruny.
Višeň Kyselka - vzrůstově menší. Barva plodů je tmavě červená, má většinou tvar srdce a šťáva je velmi tmavá, chuť nakyslá.
Královna Hortenzie - sladkovišeň - prastará francouzská odrůda, s velkými lákavými plody žlutočervené barvy. Zraje koncem června až začátkem července. Cizosprašná, opylují ji dobře višně kyselky – např. Morela. Velmi
chutná, dužnina nebarví. Využití jako stolní ovoce, na kompoty, sirupy atd. Měsíce konzumní zralosti: červen – červenec.
OŘECHOVÝ SAD
Ořešák ´Seifersdorfský´
Dobře loupatelný polopapírák. Roubovaný ořešák má jistotu velkých plodů, dříve plodí, má až o 1/3 menší korunu. Odrůda vyniká vyšší odolností k mrazu v zimě i při rašení, proto je vhodná i pro okrajové oblasti. Měsíce konzumní
zralosti: září – říjen.
Ořešák ´Mars´ - velký vejčitý až oválný plod s výraznou špičkou. Dobře loupatelný polopapírák. Roubovaný ořešák má jistotu velkých plodů, dříve plodí. Odrůda vyniká vyšší odolností k mrazu v zimě i při rašení, proto je vhodná
i pro okrajové oblasti. Měsíce konzumní zralosti: září – říjen.
Ořešák ´Jupiter – plody velké s polopapírovou skořápkou, jádro lahodné chuti, vynikající v čerstvém stavu. Později raší, dobrá odolnost vůči jarním mrazíkům. Opylovač „Mars“. Měsíce konzumní zralosti: září – říjen.
JABLOŃOVÝ SAD
Jabloň 'Boskoopské červené ("koženáč")' - pozdně zimní německá odrůda ze začátku 20. století, náhodná barevná mutace původní odrůdy Boskoopské. Plody velké, žlutohnědé až červené barvy. Chuť šťavnatá, renetovitá,
příjemně nakyslá. Strupovitostí téměř netrpí, větrem nepadá, tvoří velké koruny. Měsíce konzumní zralosti: prosinec - květen
Jabloň 'Jadernička moravská' - Stará moravská podzimní až zimní odrůda, dodnes velmi ceněná a oblíbené pro své šťavnaté střední žluté plody velmi dobré příjemně kořenité chuti. Výborná na přímý konzum, mošty, víno a
pálenku, ale i konzervované výrobky bez přídavku cukru. Měsíce konzumní zralosti: listopad – duben.
Jabloň 'Kardinál žíhaný' - velmi stará podzimní odrůda neznámého původu s velkými krásně červeně žíhanými plody. Vysoce odolná mrazu i nemocem. Hojně plodící, nenáročná. Výborná na zpracování. Zraje září – říjen.
Gdánský hranáč - velmi stará odrůda neznámého původu, se středně velkými až velkými šťavnatými plody červené barvy. Vhodná zvláště do střeních a vyšších poloh. Ovoce má všestranné použití. Zraje říjen – únor.
Kardinál žíhaný - velmi stará podzimní odrůda neznámého původu s velkými krásně červeně žíhanými plody. Vysoce odolná mrazu i nemocem. Hojně plodící, nenáročná. Výborná na zpracování. Zraje září – říjen.
Řehtáč soudkovitý - stará německá podzimní odrůda z konce 18. století. Plody střední, barvy světle žluté s červeným pruhováním. Chuť jemná, navinule sladká s kořenitou příchutí. Velká odolnost mrazu. Po vyzrání semena v
plodech "řehtají". Konzumní zralost říjen – prosinec.
Strýmka - velmi stará odrůda, rozšířena ve všech ovocnářských oblastech. Patří k nejotužilejším odrůdám, snese dobře i vyšší a větrné polohy. Z nižších a středních poloh má ale ovoce chutnější. Výtečně se skladuje do konce
června a dá se dokonce i krechtovat. Ke konzumaci leden – červenec.
Malinové holovouské - velmi oblíbená stará raně zimní odrůda s krásnými červenými plody s malinovou příchutí. Měsíce konzumní zralosti: listopad – únor.
Jabloň 'Kalvil červený podzimní' - velmi stará podzimní, asi francouzská odrůda s nádhernými žebernatými sytě červenými plody i načervenalou dužninou. Plody mají zajímavou malinovou příchuť. Vhodná i pro vyšší chráněné
polohy. Měsíce konzumní zralosti říjen - prosinec
dále Vlkovo, Lebelovo, Kožená reneta podzimní, Coxova reneta, Kalvil zimní bílý, Car Alexander, Kanadská reneta, limburské, Míšeňské, Hvězdnatá reneta, Evino, Průsvitné letní, Astrachán bílý a červený, Croncelské, Antonovla,
Angold…..
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HRUŠŇOVÝ SAD
Hrušeň 'Jačmenka (syn. Majdalenka)'
Krajová letní odrůda Bílých Karpat. Plody střední, žlutozelené barvy, chuť šťavnatá, jemně kořenitá, s výrazným hruškovitým aroma. Zraje v polovině srpna, velmi využívaná pro aromatický destilát, sušení. Tvoří větší vzdušné
stromy. Měsíce konzumní zralosti: srpen – srpen.
Hrušeň 'Oharkula' (pruhovaná) - pruhovaná hruška. Krajová letní odrůda z Horňácka. Plody vynikají svou pruhovanou kresbou, odtud i název. Chuti průměrné, vhodná ke konzumu, sušení a kompotování. Měsíce konzumní
zralosti: srpen – srpen.
Hrušeň 'Solanka' - stará česká letní odrůda se středními žluto zelenými šťavnatými plody s velmi příjemnou kořenitou a mírně navinulou chutí. Vhodná na přímý konzum, zavařování, sušení i pálení. Měsíce konzumní zralosti:
srpen – listopad.
Hrušeň 'Hardyho máslovka' - Hardyho (syn. Gellertova máslovka, Hardyho máslovka) - francouzská odrůda vyšlechtěná roku 1820. Plody jsou velké, rzivě zelenavé barvy. Dužnina je velmi šťavnatá, jemná, výborné rozplývavé
slabě kořenité chuti. Sklizeň od poloviny září, podtržená vydrží měsíc. Hojně rozšířená podzimní máslovka, často vysazována i do alejí u cest. Vhodná jako stolní, na sušení i pálení. Pravidelně a hojně plodí, u pěstitelů je velmi
oblíbená. Dá se pěstovat i ve vyšších chráněných polohách, ale jen v dobrých půdách. Měsíce konzumní zralosti: září – říjen.
Hrušeň 'Hohensaatenská' - stará něměcká odrůda. Vyznačuje se úzkým, sloupovitým růstem. Ve stromořadí často nahrazovala topoly. Velmi odolná mrazu. Plod je velký, protáhle baňatý. Chuť sladká, méně výrazná. Měsíce
konzumní zralosti: říjen - říjen.
Hrušeň 'Krvavka' - velmi stará skupina hrušní s narůžovělou až načervenalou dužninou. Plody střední, sladké, mírně kořenité. Zraje v druhé polovině srpna, vhodná na jídlo i na sušení, povidla a pálení. Mrazuodolná, dlouhověká.
Měsíce konzumní zralosti: srpen – srpen.
Solnohradka - velmi stará odrůda, pojmenovaná podle místa svého největšího rozšíření Salzburgu. Plod je malý, cibulovitého tvaru, barvy zelenavé s červeným líčkem. při zrání žloutne. Chuť je jemná, velmi šťavnatá, sladká,
příjemně kořenitá. Brzy hniličí. Je výborná na sušení. Hodí se pro pěstování spíše kmenných tvarů, do polních sadů či stromořadí. Měsíce konzumní zralosti: srpen.
Křivice - stará francouzská odrůda nalezěná jako náhodný semenáč roku 1848. Plody jsou velké, protáhlé a částěčně zakřivené. Slupka je pevná, zelenaě žlutá s červeným líčkem.. Chuť je sladká, slabě kořenitá, výborná. Vhodná do
teplejších poloh, kde dosahuje nejlepší chuti. Měsíce konzumní zralosti: říjen – listopad.
Williamsova - velmi stará anglická letní odrůda, větší plody žluté barvy dozrávají koncem srpna. Chuť sladká, pikantně navinulá, výrazně kořenitá s příjemnou vůní, velmi dobrá. Využití jako konzumní ovoce, ale i pro kompoty a
výrobu aromatických pálenek. Netrpí strupovitostí. Vhodná do teplých poloh, do středních poloh jen na teplé lokality. Nehodí se do vyšších poloh. Měsíce konzumní zralosti: srpen – září.
SLIVOŇOVÝ SAD
Slivoň 'Stanley' - pološvestka s velkými plody vyšlechtěná na poč. 20. století v USA. Patří už léta ke klasickému sortimentu produkčních sadů, důvodem je dobrá chuť, raná a spolehlivá plodnost, dobrá odlučitelnost dužniny od
pecky a tolerance k šarce. Zraje začátkem září. Pro přímý konzum, kuchyňské zpracování, sušení i pro pálení. Měsíce konzumní zralosti: srpen – září.
Slivoň 'Špendlík žlutý' - odrůda vyskytující se od pradávna především na Moravě a Slovensku, oblíbená a vyhledávaná pro své oválné žluté plody, tvarově připomínající žluté švestky. Často zvaná jako „bílé trnky“, na Slovensku
jako „Belice, Belovice, Biele slivky“. Zraje v polovině srpna, využívá se pro přímý konzum, na pekařské účely, nejvíce využívaná vždy byla k výrobě aromatických výtečných marmelád a delikátních pálenek. Hodí se i do vyšších
poloh. Samosprašná, k šarce středně tolerantní. Měsíce konzumní zralosti: srpen – srpen.
Slivoň 'Durancie' - stará odrůda slívy. Tolerantní šarce, výborná na pálení a povidla. Měsíce konzumní zralosti: září – říjen.
Slivoň 'Wangenheimova' - odrůda švestky vhodná i do vyšších poloh, dobrá tolerance na šarku, vhodná na jídlo, kompoty i pálení. Plody střední, kulovité. Měsíce konzumní zralosti: září – září.
Dále : Čačanská lepotica, Gabrovská, Hanita, Top Taste, Presenta, Valjevka, Katinka, Čačanská rodná.

4. ZPRACOVÁNÍ OVOCE
Mimo ekologického a krajinářského významu budou sady sloužit pro produkci ovoce. Jedním z možného zpracování, které je navíc pro místní oblast tradiční, je sušení plodů. Sušit lze jablka, hrušně, třešně, švestky, ale i dřínky,
šípky a další plody navržených dřevin. Stavby sušáren ovoce jsou rozšířeny od počátku 19. století a to zejména v ovocnářských krajích, kde náleží k častému vybavení větších zemědělských usedlostí. Sušárny stojí obvykle v
zahradách za stodolami těchto usedlostí, tj. v humnech nebo jsou situovány v ovocných sadech. Nevelké půdorysy sušáren jsou velmi dobře patrné historických mapách Stabilního katastru, pořízených v měřítku M 1:2880 během 2.
čtvrtiny 19. století. Stavby sušáren na ovoce často sloužily několika hospodářům nebo byly jako obecní majetek pronajímány. Jednalo se o stavby roubené nebo sloupkové konstrukce v kombinaci s bedněním. Mladší sušárny ovoce
jsou zděné konstrukce s použitím místního kamene a později i cihel. Ve všech případech je zděná samozřejmě pec a komínové těleso. Nejstarším dokladem o sušárně ovoce na Moravě je zápis z Krevní knihy městečka Bojkovic o
sušárně v Komni z r.1651. Sušení ovoce na Moravě dospělo k největšímu rozkvětu v 2. polovině 19. století, přičemž si uchovalo domácký charakter. Jen ve vizovickém okrese bylo na počátku 20. století 900 selských sušáren ovoce.
Sušené ovoce, zejména „trnky“ byly rozšířeným obchodním artiklem, které městští kupci odváželi do okolních moravských měst, ale též do Prešpurka, Vídně či Polska. Na východní Moravě se ovoce vydatně sušilo až do 50.-60. let
20. století, kdy téměř definitivní zánik domácích sušáren způsobila kolektivizace.
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„O výhodách sušení ovoce hovoří následující přednosti:
- technologicky jednoduchý způsob konzervace, který byl v minulosti velmi rozšířen, nenáročný na skladování, které nevyžaduje dodatečnou energii na chlazení, výhodný pro přepravu (zkoncentrování živin v menší hmotě a
objemu), šetrný způsob konzervace (zejména při sušení za nižších teplot), který uchovává v ovoci vitamíny a enzymy.
Pro sušení se dá využít řady ovocných druhů. Např. jablka - ze starších odrůd jsou vhodné Smiřické, Kasselská reneta, Parména zlatá či Baumannova reneta, ze současných pak Rubín, Bohemia nebo Melodie. Většino jde o odrůdy s
vyváženým poměrem cukrů a kyselin, které dávají sušenému ovoci osvěžující chuť. Pro prodloužení sezóny je důležité mít rovnoměrně zastoupené odrůdy s různými dobami konzumní zralosti – sušení tak lze protáhnout až do
zimních měsíců. Hrušky se suší až v konzumní zralosti, případně až „zahniličí“. Tradičně nejčastěji se suší odrůdy Vinohradská, Avranžská, Zelinka, ale též i Williamsova. Hrušky se dříve sušívaly celé a používaly se rozemleté
například při pečení valašských frgálů. Švestky – platí zásada, že by se měli dát loupat: nejvyhledávanější pro sušení je Švestka domácí, ale též i Čačanská lepotica a Čačanská najbolja. Při sušení durancií, které se loupat nedají,
musíme počítat s vyšší spotřebou tepla, ale i omezenou kontrolou červivostí. Třešně a višně - usušené sloužily za války jako náhrada rozinek. Před sušením je nutné ovoce blanšírovat a vypeckovat. Všeobecně platí, že pro sušení
jsou vhodné odrůdy s větším podílem dužiny (např. chrupky). Vlašské ořechy – ty se suší nejprve celé i se skořápkou, po vyloupání se dosušují jádra.
Zejména díky dobré skladovatelnosti a příznivém poměru hmotnosti a relativně vyšší prodejní ceny nabízí prodej sušeného ovoce řadu odbytových možností. Vedle tradičního prodeje ze dvora nebo dodávky do maloobchodní sítě je
možné sušené ovoce rozesílat i poštou. Během roku odbyt vykazuje do určité míry sezónnost: vrcholným obdobím pro prodej sušeného ovoce je doba předvánoční. Naopak nižší zájem zákazníků zaznamenáte v létě. Pro úspěšný
odbyt sušeného ovoce přímým prodejem zákazníkovi je důležité se zaměřit na kvalitu zboží. Významnou marketingovou podporu pak při prodeji znamená značka BIO – Produkt ekologického zemědělství, kterou mohou být
označeny výrobky vyrobené v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství.“ Použitý text od: Z.Ševčík

5. STEZKA STOPAMI KELTSKÝCH BOHŮ
Součástí návrhu je i naučná stezka. Jejím cílem je naučit se vnímat krajinu jako svoji nedílnou součást. Stezka by měla dát člověku ucelený pohled na místní krajinu, osídlení, historii a mystiku s cílem prohloubení vztahu ke krajině.
Nedaleko odsud se nachází lesní hřeben, který je součástí Vizovické vrchoviny. Na tomto hřebenu se nacházelo rozsáhlé keltské sídliště. Jedná se o lokalitu u obce Provodov a vrcholky Oberský, Komonec, Slávický kopec a
zajímavé lokality s bukovým lesem a kamennými útvary (např. Čertův kámen s nálezy z doby bronzové). Keltský svět láká svojí filozofií, která byla založena na prožitku kontaktu s přírodou, na kontaktu s přítomností, na kontaktu
s hlubšími vrstvami vlastní duše, do kterých se propracovávali pomocí snů a vizí. Keltská společnost byla o ohromném rozvoji řemesel – v pozdně laténském období se jednalo o vrchol řemeslné produkce – tedy o tvoření a o
dokonalém souladu s přírodou. Dobu, kdy lidé tvořili rukama, žili v sepětí s přírodou a respektovali její sílu, je potřebné si připomínat. Historická, mýtická a poetická hodnota místní krajiny je vysoká. Nalákat lidi zpátky do krajiny
mají pomoci navržené výtvarné prvky, které jsou umístěné na každém zastavení stezky.
Okruh je navržen ze šesti zastavení. Cesta je značena kamennými stélami v počtu 12 ks. Kameny jsou opracované, s vytesanými výtvarnými prvky a motivy keltských ozdob. Výška stél by se měla pohybovat od 80 cm – 160 cm
(výška nad terénem, bez zahloubené části). Současně by bylo vhodné vytesat na každý kámen slovo či spíše kus textu – který by na konci dal dohromady moudrost, poselství pro návštěvníky. Ideálním materiálem je pískovec, který
je dobře opracovatelný a současně se zde přirozeně nachází ve volné krajině. Řešením by bylo zajistiti vytvoření těchto stél pomocí studentů výtvarné kamenosochařské školy.
První zastavení je navrženo na okraje obce, na ploše nad hřbitovem. Zde by byla první informační tabule, posezení s výhledem do krajiny a výtvarný prvek „Brána do krajiny“, která symbolizuje vstup do niterného vztahu člověka ke
krajině. Symbolická je i přítomnost hřbitova – neustálý koloběh života a smrti, odcházení a znovuzrození. K druhému zastavení se stoupá po polní cestě. Zde navrhujeme provést rekonstrukci stávajícího lipového stromořadí, které
směřuje od hřbitova na vrcholek Stráž. U mladých vysazených lip nebyl proveden výchovný řez, je potřebné prosvětlit zahuštěné korunky – max. do 20% stávající listnaté plochy, zapěstovat terminální výhony (někde terminál chybí
– odeschnul, či byl zlomen), zvýšit korunku a odstranit konkurenční a tlaková větvení. Na vrcholku Stráž je umístěno druhé zastavení. Historicky je vrchol Stráž místem, kam se chodili místní v procesích modlit na jaře za úrodu a na
podzim za ni děkovat (podle místní kroniky). Na lokalitě je umístěn kříž s Kristem, roste zde mohutná lípa a dvě čerstvě vysazené lípy. Modlení se za úrodu a následné děkování lze vnímat jako velice pokorný počin. Lidskou
pokoru, prosby a vděčnost vyjádří výtvarné posezení ve tvaru srdce, jehož velikost převyšuje symbol utrpení znázorněný křížkem. Současně se plocha jeví jako vhodné místo pro venkovní výstavy výtvarných prvků (možno
uspořádat kameno- či dřevosochařské sympozium s ponecháním vzniklých děl na místě. Třetí zastavení se nachází na vyvýšenině v blízkosti dubohabrového lesíka. Vznikne zde hájek se stromy a plastikou Gaia. Gaia je bohyní,
ochránkyní a matkou Země. Čtvrté zastavení se nachází v blízkosti prameniště. Zde je vyjádřena úcta k vodě. Plochy nad prameništěm jsou navrženy k zatravnění a k osázení stromy a keřovými skupinami. Respekt a úctu k vodě
vyjadřuje plastika Voděnka, bohyně Vody. Plastika zobrazuje postavu ženy držící srdce a molekulu vody. Stojí v kamenech ohlazených vodou, po její levé straně se vine vodní tok, po pravé je kapradí. Při stoupání od tohoto
zastavení je po pravé straně cesty u posedu navržena skupina koní z vrbového proutí. Hledí zpozornění do údolnice. Koně byli neoddělitelní partneři přírodních národů a po staletí součástí zemědělské krajiny, atˇ už se jednalo o
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přesun krajinou či zemědělské práce. Koně rozumějí rytmu a pokud se oralo pomalu a pravidelně, koně se na práci přímo těšili. Až s přechodem k traktorům a stálým zvětšováním ploch polí se zničil starý a harmonický vztah k půdě
a k jídlu. Zemědělství se stalo druhem průmyslu a úroda přestala být darem Země, za který se děkuje. Lidé opustili starý svět, který se řídil slunovratem, východem Plejád, pohyby hvězd a svátky zemědělského roku. Páté zastavení
je na katastru obce Lípa nad Dřevnicí. Na pozemku p.č. 1151/5 roste stará hrušeň, nazvaná hrušeň „Stařena“. Zastavení je věnováno stromům. Stromy jsou představeny jako krásná paměť krajiny. Stezka odtud dále prochází lesem,
kde těsně nad zástavbou je v lese, již na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí umístěna skupinka dřevěných divokých vepřů (4-5 ks). Divoký kanec byl u Keltů symbolem síly, bojovnosti, odvahy a inteligence. Zobrazován byl
také jako ochranný symbol na keltských přilbách a spojován se záhrobím a nesmrtelností duše. Místní bukový les je současně hrou stínů a světla.
Posledním šestým zastavením je plocha u staré oskeruše. Zde se nachází v blízkosti vrcholku kopce zajímavý pozemek ve tvaru hvězdy. Na mapách je zaznamenán již ve stabilním katastru. Blízkost letité oskeruše, vrcholek kopce
s krásnými výhledy do okolní krajiny, to vše přímo nabízí umístit sem poslední vrcholné zastavení stezky. Významnou dominantou je již zmíněná oskeruše, druh jeřábu, který zde byl tradičně pěstován. Mleté plody oskeruše, které
kořeněnou chutí připomínaly skořici, se používaly jako pracharanda. U oskeruše je navrženo na obecním pozemku posezení, výsadba hrušňového stromořadí a výtvarný prvek v podobě keltského draka. Během historie zaznamenala
téměř každá kultura příběhy o dracích. Draci jsou známí, v té či oné formě, prakticky po celém světě. Legendy, zvyky, mytologie, to vše je plné zkazek o těchto stvořeních a jejich spojení s lidmi. Dávná keltská báje vypráví o dvou
posvátných dracích, červeném a bílém, kteří žili v zemi a představovali energii Země a sílu života. Drak také symbolizuje sílu a odvahu. Navržený drak má dvě hlavy a je vzájemně propojen. Jedná se o jakousi monádu, spojení dvou
principů, mužského a ženského. Současně je sem navrženo umístit několik větších kamenů – pískovců. Dokreslí atmosféru místa. Podél stávající vyšlapané stezky (trasa současné naučné stezky) je navrženo stromořadí z habru.
Opodál je navržen menší háječek z oskeruší s lavičkou a dřevěnou plastikou duchovní ženy Drusady, která zobrazuje Moudrost, duchovní zralost a dospělost. Samotný pozemek ve tvaru hvězdy bude svým tvarem, zvýrazněným
nízkou akátovou ohradou, ohraničovat keltský rondel. Navržen je kruh o průměru 33 m, s obvodovými příkopy a terénní vyvýšeninou. Symbolizuje fakt, že konání a myšlení lidí se podřizovalo vztahům nadsystému a podsystému
známých z přírodních dějů. Hierarchie a řád jsou plně dány nadsystémem naší Galaxie Mléčné dráhy, pak systémy a podsystémy sluneční soustavy, Země a zemské kůry (na níž se realizuje krajina). U člověka můžeme mluvit o jeho
nadvědomí ovládaném přírodními nadsystémy, o vědomí, které se opírá o lidské konání v úrovni krajiny, a o podvědomí zasunutém v nevědomí, v němž jsou uloženy a běžně nepřístupny poznatky a zkušenosti jak jedince, tak i
společnosti, určované biologickou pamětí, totiž DNA. Tyto vědomosti závislosti a hierarchický řád vůbec mají zásadní důsledek – způsobují, že člověk je závislý na zakořenění v krajině. Každá krajina v sobě skrývá stopy svého
vývoje od dávných geologických dob až po současnost. Vyjadřuje sepětí přírody, člověka a historie. Želechovický rondel je kruhový útvar, vytvořený zemními úpravami, kde kolem centrální kruhové plochy budou zbudovány
kruhové příkopy. Mělké příkopy obepínají centrální kruh a hlavní vyvýšeninu a s okolním terénem jsou spojeny průchody, orientovanými podle světových stran. Rondely, navzdory pečlivému průzkumu a vysoce odborné pozornosti
i nadále patří k záhadám archeologie. Předpokládá se, že se jedná o duchovní místa. Jejich vznik a prapůvodní účel může sahat mnohem hlouběji do prehistorie. Neolitická společnost je ale prokazatelně využívala po dlouhou dobu a
měly pro duchovní život obyvatel velký význam. Byly posvátným místem. Místem pro realizaci náboženských představ a navazování kontaktu s božskými autoritami.
Návštěvníci okruhu se ze zastavení č. 6 mohou vrátit po trase původní stezky zpět ke hřbitovu či pokračovat v trase původní stezky dále do krajiny.

obrázek objevených rondelů, zdroj: www.keltoi.cz/pravek/doba-kamenna/doba-kamenna-neolit/4319-rondel
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6. PODPOŘENÍ PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY ZALOŽENÍM MEZÍ, REMÍZKŮ, PRŮLEHŮ A STROMOŘADÍ
Navržené prvky splní tyto funkce:
 vznikne významné hnízdní prostředí pro mnoho druhů ptáků, úkryt pro mnoho druhů organismů, budou zdrojem potravy
 na místních svažitých pozemcích poslouží k přerušení spádnice (navrhujeme meze, průlehy, remízky)
 zmírní rychlost větru, sníží vysušování půdy redukcí intenzity větru – větrolamy
 vzniknou stanoviště pro dravce, zimoviště
 budou působit jako centra biodiverzity
 pásy zeleně napomohou vsakování povrchové vody a zadrží vodu v krajině
 zachytí prach, pomohou vyrovnat teplotní výkyvy
 uspořádání prvků rozptýlené zeleně – navržených keřů, skupin stromů, stromořadí, remízků atd., jejich plošný podíl, velikosti, tvary a druhová skladba spoluvytváří typický krajinný ráz, přeruší jednotvárnost polí, zlepší
orientaci a vzhled místní krajiny
Ochrana křovin jakožto významného biotopu v krajině je v České republice zakotvena v zákoně š. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (ust. § 7 a 8) a upřesněna vyhláškou MŽP č.
395/1992 Sb., (ust. § 8).
Optimálně zapojený travní porost je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových prvků. Kvalitní vegetační kryt s odpovídajícími parametry, který je pěstován a ošetřován na erozně ohrožených
lokalitách, je nejdůležitější část tohoto opatření, přičemž jsou preferovány trávy výběžkaté tvořící pevný drn. Plošné zatravnění mění výrazných způsobem hodnotu ochranné faktoru vegetace.
Protierozní meze a navrhované průlehy jsou trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku a přispívají k rozptýlení soustředěného povrchového odtoku. Optimálně jsou složeny ze tří základních částí: zasakovacího pásu nad
mezí, vlastního tělesa meze a odváděcích prvků.
Vedle základního významu protierozních mezí v ochraně půdy mají význam i ekologický a estetický.
Protierozní mez se navrhuje dle sklonu svahu vysoká cca 1 - 1,5 m, ve sklonu 1 : 1,5. Zatravní se a zároveň osází i keři a stromy. Keře musí co nejrychleji vytvořit dobrý zápoj, aby zamezily růstu plevelů.
Nejlépe je budovat meze v podélném sklonu 2 – 5 % s napojením na svodný prvek, např. příkop, průleh, stabilizovanou dráhu soustředěného odtoku, strž apod.
Průleh pod mezí se provádí ve sklonu 20 % k mezi. Úlohou průlehu je odvést konečný zbytek vody do svodného prvku. Průleh bývá dimenzován podle potřeby na zvolenou N-letou vodu. Zasakovací a sedimentační pás nad mezí se
zatravní v šířce dle výkresu.
Vhodným situováním dojde k příznivému snížení hodnoty faktoru délky svahu.
Budování protierozních mezí je velmi vhodným protierozním opatřením zejména při realizaci KoPÚ, kdy protierozní meze mají vedle svého půdoochranného významu i význam pro vybudování kostry ekologické stability. Po
vybudování vyžaduje protierozní mez minimální údržbu.
Budování průlehů je jedno z nejvhodnějších a nejdůležitějších podpůrných opatření na orné půdě, zejména použité v kombinaci s agrotechnickými a organizačními protierozními opatřeními.
Průleh je mělký, široký příkop na rozdíl od protierozních příkopů s mírným sklonem svahů, založený s malým, příp. až nulovým podélným sklonem, kde se povrchově stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna.
Protierozní průlehy jsou záchytné a svodné. Záchytné průlehy je možno navrhnout jako:
vsakovací průlehy (vhodné pro lehké půdy v sušších oblastech a na pravidelné svahy)
kombinované průlehy se vsakovací i odváděcí funkcí (vhodné pro středně těžké půdy, při větším výskytu přívalových dešťů, v terénu s velmi dlouhými svahy nebo při zvláštní ochraně, např. zástavba)
odváděcí průlehy (vhodné pro těžké půdy s minimálním vsakem, ve vlhčích oblastech ve zvlněném terénu).
Svodné průlehy se navrhují pro neškodné odvedení vody i erozního smyvu ze záchytných průlehů, zejména pro odvedení odtoků z krátkodobě trvajících přívalových dešťů nebo náhlého tání sněhu.
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Orientační parametry průlehů:
střední průtočná rychlost (pro zatravněné 1,5 m.s-1, pro ostatní podle druhu zpevnění)
příčný profil (parabolický, příp. lichoběžníkový, sklon 1 : 10 až 1 : 5)
max. hloubka - 100 cm
min. hloubka - 30 cm
min. šířka - 300 cm
podélný sklon – 0 - 3 % u záchytných průlehů, u svodných podle sklonu terénu
Dimenzování průlehů se provádí na základě hydrotechnických a hydraulických výpočtů.
Přirozené nebo upravené dráhy soustředěného povrchového odtoku (mající charakter průlehů) zpevněné vegetačním krytem, jsou schopny bezpečně bez projevů eroze odvést povrchový odtok, ke kterému dochází v důsledku
morfologické rozmanitosti krajiny, zejména na příčně zvlněných pozemcích, v úžlabinách a údolnicích v době přívalových dešťů nebo jarního tání, kdy soustředěně po povrchu odtékající voda v těchto místech zpravidla způsobuje
erozní rýhy. Je proto nezbytné tyto potenciální dráhy soustředěného odtoku upravit tak, aby jejich příčný profil umožnil neškodné odvedení veškeré po povrchu odtékající vody. Nejvhodnější ochranou těchto exponovaných míst je
vegetační kryt (nejlépe zatravnění), popř. jiný druh opevnění obdobně jako u průlehů.
Při realizaci zatravněných drah soustředěného odtoku (údolnic) nebude nutné po posouzení v mnoha případech provádět zemní práce pro dosažení optimálního parabolického příčného profilu. Nejlepší postup je využít původní
přirozené údolnice. Většinou u takového typu stačí jen tam, kde je to nutné, upravit profil a po celé délce povrch. (zdroj: EKOTOXA s.r.o. Příloha č.1 Návrhové části ÚSK ORP Hořice – „Příloha k erozní části - Katalog
půdoochranných opatření“)
K návrhu odpovídajících parametrů zatravněných údolnic, včetně návrhu potřebného zpevnění potřebujeme znát hydrologické podklady a hydraulické parametry.
Vegetační kryt údolnice ovlivňuje rychlost pohybu vody v údolnici. Kořenový systém v závislosti na své hustotě a kvalitě zpevňuje půdu a redukuje odnos půdních částic. Ochranný účinek trav proti vodní erozi spočívá především v
útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající vody projevujících se ve snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění půdy kořenovým systémem.
Při zakládání, výživě a ošetřování porostů je třeba vycházet z komplexního posouzení vzájemných vztahů stanovištních podmínek, složení porostu a specifičnosti jeho funkce. Vegetační kryt, který je pěstován a udržován v prostoru
údolnice, je nejdůležitější část tohoto protierozního opatření. V druhovém složení jsou preferovány trávy výběžkaté, tvořící pevný drn.
Vypracování návrhu na složení směsi spočívá ve výběru a stanovení poměru vhodných druhů. Složení směsi se vyjadřuje obvykle procentickým podílem jednotlivých druhů. Z vybraných druhů se určí druhy hlavní (1 - 2), ostatní
jsou pak doplňující. Dostatečný podíl výběžkatých trav musí být základem každého porostu určeného k protierozní funkci, protože právě výběžkaté druhy mají nejvyšší účinek a zajišťují vytrvalost porostu. Protože tyto trávy mají
zpravidla pomalý počáteční vývoj, doplňují se druhy s rychlejším růstem.
Používané travní druhy na zatravnění údolnic: kostřava luční, kostřava červená výběžkatá, kostřava červená trsnatá, jílek vytrvalý, lipnice luční, psineček luční.
Zatravněná stabilizovaná dráha soustředěného povrchového odtoku je protierozní opatření, které potřebuje údržbu, aby zůstala zachována jeho schopnost bezpečně, bez erozních procesů, odvést povrchový odtok. Systém údržby
spočívá zejména v:
pravidelném sečení minimálně dva až třikrát ročně tak, aby výška porostu v době po sečení byla 8 - 10 cm (dlouhé stonky mají tendenci vířit a vibrovat v proudu a tím mohou způsobovat zvýšenou turbulenci s následnou možností
poškození profilu údolnice),
pravidelném kosení rovněž za účelem zajištění bohatého, pevného, odolného a stabilního porostu,
přihnojování porostu - zejména přihnojení porostu na jaře po zasetí je velmi důležité pro dosažení kvalitního stabilního porostu,
bezprostředním odstraňování škod vzniklých při provádění agrotechnických operací, včetně možných oprav poškozeného odvodňovacího systému.
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Princip účinku
Stabilizací drah soustředěného povrchového odtoku dochází ke zpomalení odtoku vody z pozemku, ke zvýšení infiltrace vody a ke snížení erozního smyvu zeminy. Při realizaci tohoto protierozního opatření se mění hodnota faktoru
protierozních opatření (faktoru P).
Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku je protierozním opatřením vhodným na svažité pozemky s výskytem soustředěného odtoku, který je popř. spojen s tvorbou erozních rýh.
Polní cesty a jejich vegetační doprovod dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice. Polní cesty jsou směrově nerozdělené
komunikace. Návrh sítě polních cest je povinnou a důležitou součástí plánu společných zařízení pozemkových úprav.
Účel polních cest:
zpřístupnění pozemků vlastníků (možnost uplatnění vlastnických práv) pro účely užívání k zemědělské výrobě a dopravě;
zpřístupnění krajiny (doplnění stávající sítě pozemních komunikací, propojení důležitých bodů ve volné krajině z hlediska možnosti vedení turistických cest);
napojení na silnice, místní komunikace, lesní dopravní síť a popř. na další sítě účelových komunikací
Průleh je mělký, široký příkop s mírným sklonem svahů, založený pravidla s malým podélným sklonem (popř. nulovým), kde se povrchově stékající voda zachycuje a vsakuje, nebo je postupně odváděna. Prvek může být spojen
s nízkou zemní hrázkou/mezí či travnatým pásem. Tím lze zvýšit celkovou účinnost prvku a vzniká prostor pro výsadbu vegetace. Průleh bez hrázky/meze je přejezdný pro mechanizaci. Dimenzování průlehů se provádí pro dané
N leté průtoky na základě hydrotechnických a hydraulických výpočtů a odpovídá požadavkům na funkci (Janeček a kol., 2012).
Příčný profil – trojúhelníkový, parabolický, lichoběžníkový - sklon svahů
1:10 až 1:5. • Max. hloubka – 100 cm. • Min. hloubka – 30 cm. • Podélný sklon do 3 %, u svodných průlehů je podélný sklon dle sklonu terénu. Podélný profil u svodných průlehů při dodržení maximální profilové rychlosti do 1,5
m/s umožňuje celozatravněný profil průlehu v případech s vyšší profilovou rychlostí je třeba navrhnout opevnění dna nebo i stěn průlehu. • Záchytné průlehy se navrhují na pozemcích o sklonu do 15 % a zpravidla zatravněné.

Záchytný průleh v k. ú. Lhotka u Zlína (okres Zlín) (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)
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Vzorový příčný řez průlehem

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

HODNOCENÍ VLIVŮ TYPŮ OPATŘENÍ
Prvek zachycující a dále odvádějící odtok ze svahu do svodného prvku nebo přímo do recipientu, navržený s mírným podélným sklonem.
Záchytný průleh má pozitivní vliv na zvýšení
A) Vliv na kvantitu vody
vsaku vody do půdy, zpomalení povrchového
odtoku (tak, aby nenabyl unášecí síly schopné
odnášet zeminu) a snížení jeho objemu,
přerušení délky svahu či dráhy odtoku a zvýšení
vsaku vody do půdy. Zároveň dokáže zachytit
odtok při vyšších srážkových úhrnech
přívalových srážek a ochránit před zatopením
objekty pod nimi níže po svahu.
Záchytný průleh má mírně pozitivní vliv na
B) Vliv na hydromorfologii toku
hydromorfologii vodních toků: brání vnosu
jemných půdních částic a anorganických
sedimentů do vodních toků, čímž pozitivně
ovlivňuje velikostní strukturu sedimentu a
životní prostředí vodních živočichů.
Zlepšují vodní režim v půdě, mohou přispět ke
C) Vliv na kvalitu vody
zlepšení jakosti povrchových vod v důsledku
omezení vnosu jemných půdních částic erozí a
omezení vnosu na ně vázaného fosforu a dalšího
znečištění.
D) Vliv na vodní a vodu vázané ekosystémy
E) Vliv opatření na krajinu a suchozemské
ekosystémy

F) Socio-ekonomický dopad

N) Ekonomické náklady na realizaci a údržbu
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Záchytné průlehy zlepšují vodní režim v půdě a
omezují důsledky eroze - pozitivní pro vodní
organizmy.
Hlavními vlivy na krajinu jsou zvýšení a posílení
biodiverzity, zlepšení možností migrace
živočichů, příznivý vliv na zadržení vody v
krajině, protierozní funkce a v neposlední řadě
zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Vede k omezení degradace půdy a tím i ke
snižování spotřeby umělých hnojiv pro zachování
výnosů. Zvyšuje estetický ráz krajiny. Pracovní
příležitosti v rámci realizace a následné údržby.
Při situování na svahu nad zástavbou zajišťuje
protipovodňovou ochranu objektů před
zatopením ležících níže po svahu.
Je zde nutné vynětí pozemku z půdního fondu
případně výkup pozemků, náklady na vyhotovení
projektové dokumentace pro stavební povolení,
realizace stavby, následná údržba (odtěžení
sedimentu, údržba travního porostu a případné
výsadby, u průlehů s vyššími sklony údržba a
opravy opevnění).

POPIS A POSOUZENÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ
Ohrožujícím negativním vlivem jsou klimatické podmínky a reakce na ně. Zejména krátkodobé výkyvy mají vliv na vitalitu a ujímatelnost výsadeb, spojených zejména s vláhovým koloběhem. Jedná se o letní přísušková vedra a
rovněž bezesrážkové zimy. Tento problém je nutné řešit pružně úpravou četnosti jednotlivých činností rozvojové péče a tuto péči u všech navržených opatření spojených s výsadbou zeleně pečlivě dodržovat..
PÉČE O VEGETACI – PASTVA A KOSENÍ
Zvolit správnou péči je velmi důležité, protože i malé změny mohou být velkým přínosem pro ochranu přírody. Pestrá bylinná společenstva se skládají z mnoha druhů, které přitahují v létě hmyz a v zimě semenožravé savce a ptáky.
V místech s vysokou vegetací jsou vytvořena vhodná stanoviště pro hnízdění ptáků, pro bezobratlé i malé savce.
Spásáním a kosením lze vytvořit nízký drn. Nevýhodou kosení je to, že je považováno za „katastrofický“ management, protože některé druhy mohou zmizet. Spásání představuje z hlediska životního prostředí mnohem citlivější
metodu. Z hlediska ochrany přírody spásání snižuje výšku travinných a bylinných společenstev a podporuje pestrost flóry. Navíc pestřejší struktura porostu vytvořená pastvou je ve srovnání s kosením mnohem příznivější pro
udržení populací rozličných bezobratlých. Zásadní je načasování a intenzita pastvy stejně jako volba druhu zvířat. Toto se týká zejména lokality B – „Paseky, u oskeruše“, kde je navržená údržba lokality spásáním na několika
pastvinách, které umožní střídání.
Cílem je stabilní ekosystém. Čím vyšší je intenzita obhospodařování, tím méně bylin na dané louce přežívá a s tím logicky souvisí následný úbytek druhů cílové skupiny i celkové snížení ekologické stability lokality. Je zřejmé, že
jedním z důležitých faktorů zachování druhového bohatství druhů modelové skupiny je zachování nepokosených enkláv na loukách a současně uchovávání pestrého travino-bylinného porostu.
Louky v naší krajině jsou především dílem člověka, který v minulosti odstraňoval lesní porosty a na jejich místě udržoval v blokovaném sukcesním stadiu travino-bylinné porosty. Změny druhového složení entomofauny ovlivňuje
čas a frekvence kosení, intenzita využívání, kontinuita s okolím a další faktory. Tradičně obhospodařované louky se vyznačují vysokou druhovou rozmanitostí flory i fauny a s tím související relativně vysokou ekologickou
stabilitou. S přibývající intenzitou hospodaření však ubývají citlivější rostlinné druhy, následně mizí na ně vázané druhy živočišné a dochází k závažnému narušení ekologické stability. Za účelem účinné ochrany charakteristické
"luční" entomofauny je nutné respektovat potřeby těchto druhů. Mezi zásadní podmínky, které ovlivňují výskyt a vývoj hmyzu na loukách, patří: zachování citlivého způsobu obhospodařování na loukách tam, kde je dosud udržován
- tzn. kosení ruční nebo pomocí lehké mechanizace, bez používání pesticidů nebo insekticidů a bez zavádění kulturních druhů travin (přisévání). Zmíněné ponechávání dostatečně velké nepokosené plochy je důležité - tyto plochy
jsou pro zachování bohatého druhového spektra hmyzu bezpodmínečně nutné. Pro vývoj mnohých druhů hmyzu je třeba zachování složitých a citlivých vzájemných vazeb. Například některé druhy modrásků jsou myrmekofilní housenky se vyvíjejí zprvu na rostlinách, později žijí v mraveništích. V tomto stadiu vývoje se housenky většinou živí larvami a kuklami svých hostitelů. Pro vývoj těchto druhů modrásků je existenčně důležitá přítomnost drnových
mravenců na loukách. Pokud jsou podobné vazby narušeny, dochází k vymizení některých druhů hmyzu a celkovému ochuzování druhové bohatosti ekosystému. Je nutné brát v úvahu též účel louky a její využívání. Z tohoto
hlediska můžeme rozlišit dva základní soubory luk : 1. louky hospodářské. Jedná se o valnou většinu lučních porostů. Čas kosení se zde řídí podle potřeby získat zelené krmivo, nebo senosečí. Hospodářský význam je na těchto
loukách preferován, ale i zde je nutné chránit zde přežívající entomofaunu. V zájmu její ochrany je nutné zachovávat nepokosené plochy (například při okrajích louky). Jako minimální nepokosená plocha, potřebná k přežití alespoň
částí populací hmyzích druhů, se jeví nejméně 5 % z celkové rozlohy lokality. 2. Louky chráněné. Jedná se o louky, chráněné z důvodu výskytu významného elementu, nebo o louky, které jsou součástí zvláště chráněného území
nebo významného krajinného prvku. Tyto louky je vesměs nutné v rámci managementu kosit - čas kosení by se zde však měl mimo jiné řídit i podle potřeb entomofauny. Obecně relativně nejideálnější stav by nastal při postupném
kosení luk v průběhu měsíce července.
Samozřejmě je nutné preferovat takové zásahy, při kterých by byla prioritně zajištěna existence vůdčího motivu ochrany; v rámci ekologických vazeb je však třeba zdůraznit, že hmyz je v ekologických i trofických řetězcích zcela
nenahraditelný a jeho přiměřená ochrana je důležitou podmínkou ochrany a prosperity celého ekosystému. Jako reálnější se jeví jednorázové pokosení louky v období od začátku července do poloviny srpna s podmínkou zachování
nepokosených enkláv na ploše louky. Jako minimální nepokosená plocha se v tomto případě jeví alespoň 15 % z celkové rozlohy lokality. Vzhledem k tomu, že není možné zvolit takové období kosení, aby bylo vyhovující pro celé
druhové spektrum entomofauny, bylo by vhodné na loukách tohoto typu provést entomologický průzkum, vytypovat významné druhy a dobu kosení volit tak, aby byly sladěny potřeby především těchto vytypovaných druhů a
rovněž zájmy objektu, který je v tom kterém případě vůdčím motivem ochrany toho kterého území. Kosení luk (odstraňování travino-bylinného porostu) má, pokud nejsou zachovány nepokosené plochy, největší negativní vliv na
graminivorní, herbivorní a florikolní druhy hmyzu. V souvislosti s tím dochází k redukci trofické základny pro entomofágní predátory, parazity i parazitoidy. Nepokosené plochy jsou velice důležité pro zpětnou migraci hmyzu na
kosené plochy.
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7. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ NA ŘEŠENÝCH LOKALITÁCH
Hlavním motivem navrhovaných opatření by mělo být zlepšení veškerých mimoprodukčních funkcí zemědělství. Především ochrana půdního fondu, zvýšení organického podílu v orniční vrstvě a tím zlepšení retenční
kapacity půdy, eliminace rizik spojených s aplikací průmyslových hnojiv a pesticidů a s tím spojená ochrana vodních zdrojů v oblasti, eliminace rizik působících na druhovou rozmanitost živočichů i rostlin a snaha o zlepšení
biodiverzity lokality, dále pak obnova přirozených funkcí krajiny a její ekologické stability v dlouhodobém časovém horizontu.
V neposlední řadě je smyslem veškerých navrhovaných opatření zlepšení sociální funkce krajiny a zapojení co největšího počtu nejen místních obyvatel do procesu této změny.
Trvalé travní porosty a pastviny:
Trvalé travní porosty jsou významnou krajinotvornou složkou a současně představují významnou složku ekologické stability. Zapojený drnový porost zpomaluje odtok srážkových vod včetně těch přívalových a umožnuje jejich
vsakování. Tím plní významnou funkci protierozní ochrany půdy a přispívá ke zlepšení vodních poměrů dané lokality. Na drnovém fondu dochází k násobně většímu hromadění organických látek než na orné půdě, čímž se vytváří i
důležitý „biologický filtr“ schopný vázat dusík a různé nežádoucí látky. Tímto přispívají TTP ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod.
Diverzita rostlin na TTP se v posledních letech snížila z důvodu intenzity využívání a vyšších dávek hnojení. Jsou-li porosty extenzivně využívány, po snížení dávek hnojiv a následném snížení produkce nadzemní biomasy se
plochy druhově dosycují. Při tomto typu hospodaření mají porosty zejména více dvouděložných druhů než konvenční a mají více druhů typických pro TTP včetně těch indikačních.
S ohledem na tato hlediska je v návrhu opatření zvýšení podílu trvalých travních porostů na celkové výměře zemědělské půdy řešených lokalit.
Výchozím bodem pro řešené pozemky se jeví zakládání extenzivních luk a pastvin bez dodatečného hnojení, jelikož právě tyto patří mezi druhově nejbohatší společenstva. Je to dáno tím, že nízká hladina především dusíku
omezuje některé bujnější druhy rostlin v růstu a tím zabraňuje vytlačení druhů slabších z porostu. Cílem je podpořit a zachovat příznivou druhovou rozmanitost na travních porostech využívaných pro zemědělskou produkci, které
jsou ohroženy vysokou intenzitou hospodaření. V rámci šetrného kosení a pastvy lze vymezit cenné místní lokality travních porostů. Zároveň je potřeba připomenout, že šetrné hospodaření není úplné ponechání půdy ladem v delším
časovém horizontu, jelikož dojde velice často k nevratné degradaci lučních společenstev. Je nutné brát v úvahu fakt, že většina travních porostů vznikla a nadále byla udržována činností člověka. Pravidelné využívání tak umožnilo
vznik nových ekotypů lučních druhů (popř. i nových druhů), které se přizpůsobily po staletí prováděnému hospodaření. Tato vazba zachovala travní porosty v podobě, kterou dnes považujeme z hlediska druhové bohatosti za
optimální. Ponechání takto vzniklých a obhospodařovaných ploch ladem obvykle vede k jejich zániku. Nejdříve se zde začnou uplatňovat vzrůstné druhy (vysoké druhy z čeledí miříkovitých, hvězdnicovitých, lipnicovitých, aj.),
které jsou obhospodařováním potlačovány a v příznivých podmínkách budou i tyto druhy vystřídány náletem dřevin. Jako jedna z možností se nabízí mozaikovité sečení, které umožní generativní množení lučních druhů na
ohraničeném prostoru a v neposlední řadě poskytuje prostor pro dokončení reprodukčního cyklu hmyzu, některých druhů ptáků popř. plazů. Dostáváme se tím k systému sečení našich předků, kdy časový rozsah sečí byl velice
široký a i s ohledem na klimatické podmínky značně nepravidelný. V kombinaci s rozdělením ploch do menších bloků tak vzniká v krajině mozaika a otevírá se cesta k vyšší biodiverzitě celé lokality.
Obecně lze konstatovat, že na otázku četnosti sečí neexistuje jednoznačná odpověď. Vše ovlivňuje charakter dané lokality a klimatické podmínky, v neposlední řadě pak účel obhospodařování plochy a to i za předpokladu, že nebude
brán zřetel na produkční funkci a cílem bude zachování resp. zlepšení biodiverzity. Proto bychom při hledání optimálního termínu sečení měli mít na paměti alespoň základní obecné zásady: Rostliny jsou nejvíce zranitelné v období,
kdy začínají kvést, tedy v období kdy je nejvíce živin z podzemních orgánů odčerpáno do nadzemní biomasy. Pokud bychom chtěli sečením nějaký druh cíleně potlačit, měli bychom cíleně stanovit termín seče podle toho druhu.
Časnější seč ovlivňuje strukturu a botanické složení porostu (podporuje odnožování rostlin). Naopak význam pozdní seče je zanedbatelný - pomůže sice odstranit nahromaděnou stařinu, ale obvykle pouze ne příliš významně ovlivní
kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů. Termín pozdní seče je samozřejmě různý pro rozdílné podmínky. Dle víceleté studie bylo dokázáno, že pravidelná každoroční seč v letním období a každoroční rotační pastva od jarního
období s dvěma pastevními cykly podporuje druhovou rozmanitost. Sečení pak nejvíce zvýšilo zastoupení dvouděložných bylin na úkor trav, zvýšilo také zastoupení bylin s přízemní růžicí a tím snížilo dostupnost produkce pro
strojní seč a dobytek a dále podpořilo zvýšení podílu rostlinných druhů závislých na generativním rozmnožování. Při faktu, že kvetení a tvorba semen zhoršuje stravitelnost rostlinné hmoty, lze předpokládat, že dlouhodobé sečení
snižuje kvalitu píce v porovnání s pastevním hospodařením. Ideálním stavem se tedy zdá již výše zmíněné rozdělení ploch do menších bloků, na kterých se uplatní rotace různého managementu hospodaření na trvalých travních
porostech.
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Pastvy lze dle literatury dělit do dvou základních skupin: kontinuální a rotační kdy:
Kontinuální pastva představuje nepřetržité pasení zvířat během roku nebo pastevní sezóny na jedné pastvině (oplůtku).
Kontinuální pastva - extenzivní (volná) je zcela původním způsobem neregulovaného využití přírodních, málo výnosných porostů. Tento způsob je obvykle uplatňován na polopřirozených horských pastvinách se zatížením 0,5-1,0
DJ/ha.
Kontinuální pastva - intenzivní (jednooplůtková) je vysoce produktivní a je uplatňována na kvalitních, výnosových porostech. Zvířata jsou během pastevní sezóny na jedné pastvině (oplůtku). Na rozdíl od předchozího systému je
zde výrazně vyšší zatížení pastviny a odpovídá 1,5- 3,0 DJ/ha, které se mění podle nárůstu píce změnou plochy pastviny nebo počtu zvířat.
Rotační pastvou se rozumí spásání dvou a více ploch (oplůtků), kde se střídá doba pasení s dobou obrůstání porostu. Doba spásání pastviny je závislá na době obrůstání porostu, na podmínkách prostředí a na počtu zvířat, který může
být stálý nebo variabilní (FRAME 1992).
V praxi je běžnou metodou hospodaření střídavé (kombinované) využití sečení s pastvou, které je z hlediska udržení kvalitního porostu nejvhodnější.
Doporučené zatížení extenzivních pastvin bez hnojení se uvádí 0,4 – 0,8 VDJ/ha (kdy 1 Velká Dobytčí Jednotka = 1 ks skot/500kg, pro další druhy hospodářských zvířat a jejich věkové kategorie použít přepočet dle metodiky).
Zároveň je ale nutné zmínit fakt, že velice důležitým faktorem je produkční charakteristika daného pozemku. Tam kde u nízkoprodukčního porostu (1-1,5 t sušiny/ha za vegetační sezónu) může být zatížení 0,5 VDJ/ ha již intenzivní
pastvou, pak u průměrného travního porostu (3t sušiny/ha) by se jednalo o extenzivní pastvu. Při velmi nízkém zatížení (výška porostu nad 15 cm) je většina biomasy spíše sešlapána a netvoří se ostrůvkovitá struktura porostu.
Dochází k velké akumulaci odumřelé hmoty, projevuje se velký podíl vysokých trav, vysokých a dvouděložných bylin a druhové složení se blíží spíše zelenému úhoru s nízkou druhovou diverzitou. Při nižším zatížení (výška
porostu 10 -15 cm) se vytváří ostrůvkovitá struktura, přičemž nízké intenzivně spásané plošky tvoří do 20% a vysoké nespásané plošky zhruba 40-60%. Druhové složení se může přibližovat lučnímu porostu se střední až vysokou
diverzitou. Vyšší zatížení (výška porostu 5 – 10 cm) utváří ostrůvkovitou strukturu, podíl nedostatečně spasených ploch je do 20% a zhruba 40-60% tvoří nízké intenzivně spásané plošky. Druhové složení se může přibližovat
poháňkové pastvině se střední až vysokou druhovou diverzitou. Při velmi vysokém zatížení (výška porostu pod 5 cm) ostrůvkovitá struktura chybí, dochází k narušování povrchu. Plochy se vyznačují vysokým podílem pokálených
míst, nízkou druhovou diverzitou a dochází k ruderalizaci porostu. Sečení nedopasků na pastvinách se odvíjí od stavu daného pozemku. Obecně se doporučuje na zaplevelených pastvinách s nižší intenzitou pasení, kde porušení
povrchu pastviny vytváří vhodné podmínky pro uchycení semen náletových dřevin a následná nižší intenzita pastvy pak umožňuje jejich další růst. Alespoň příležitostné sečení nedopasků je tedy vhodné a to i jako nástroj roznesení
výkalů po ploše a tím získané redistribuce živin.
Mulčování trvalých travních porostů lze považovat pouze za dočasný a zároveň nejlevnější nástroj obhospodařování pozemků, pro které není v daný čas jiné produkční využití a které není v rozporu s dalšími dlouhodobými cíli
dotčené lokality (negativní vliv na populaci hmyzu aj.) Ve vztahu k zachování druhové bohatosti travních porostů by mělo být prováděno alespoň dvakrát ročně, přičemž první zásah by měl být uskutečněn včas, aby nedošlo k
dozrání semen nežádoucích (plevelných) druhů rostlin, jako jsou pcháče nebo šťovíky. Mulčování může být využito také v kombinaci s pastvou nebo sečením jako doplňkový zásah. Častější mulčování podobně jako sečení omezuje
výskyt vysokých druhů, zatímco se rozšiřují méně vzrůstné druhy rostlin s plazivým charakterem růstu nebo druhy vytvářející přízemní listové růžice. Mulčování jednou ročně na konci vegetace se projevuje jako nevhodné.
Mulčovaná hmota se v důsledku nižších podzimních teplot nestačí do zimy rozložit a v průběhu let dochází k větší akumulaci nerozloženého opadu na půdním povrchu. Při větší frekvenci (2x až 3x ročně) má mulčování podobné
účinky na porost jako sečení, avšak ne všechny rostlinné druhy snáší delší překrytí velkou vrstvou rozdrcené biomasy a z porostu následně mizí. Z těchto důvodů se mulčování nedoporučuje pro údržbu travních porostů, kde se
rostlinná biomasa pomalu rozkládá.
Zvláštní pozornost při péči o trvalé travní porosty je třeba věnovat stavu zaplevelení v průběhu obhospodařování, obzvláště velmi významnými pleveli (např. širokolisté šťovíky). Základem je agrotechnické hubení plevelů a až
v druhé řadě použití herbicidů. Oba způsoby nejsou v žádném případě zastupitelné. Problematiku doporučujeme řešit dle aktuálního stavu dle metodických pokynů pro extenzivní hospodaření. Obecně lze doporučit dodržovat
správně zvolené agrotechnické zásahy (seče a jejich termíny + zamezit vysemenění plevelných druhů) a vhodně zvolit míru zatížení pozemků při pastvě.
Obecné postupy při založení lučního porostu
Při výběru druhu travní směsi je nutné se řídit následujícími zásadami:


posoudíme ekologické podmínky stanoviště (klimatické, půdní a hydrologické). Při celkovém hodnocení vycházíme dále z místních poznatků a zkušeností



uvážíme možnosti intenzity využívání na úrovni hnojení v závislosti na počtu a kategoriích zvířat, sečení pro konzervaci aj.



určíme dobu využívání dle dalšího využití dané plochy
25

Příprava plochy pro založení travních porostů
Je možno říci, že tyto porosty nejsou náročné na půdní podmínky. Nejlépe se těmto porostům daří na středních až středně těžkých půdách při kyselosti pH 5,5 – 6,5.
Nezbytným opatřením před přípravou půdy je likvidace vytrvalých plevelů (pýr plazivý, šťovík, kopřiva dvoudomá a další). Tyto plevele se velmi obtížně v travních porostech odstraňují. Jejich odstranění se provádí aplikací
neselektivními herbicidy před přípravou půdy v době jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid minimálně 14 dnů. Určité úspory herbicidů lze docílit provedením tzv.
“odplevelovací seči” tj., kdy rostlinky trávy mají velikost vyšší jak 8-10 cm.
Vlastní založení travního porostu
Provedeme dokonalou přípravu půdy (orba do hloubky 15-18 cm), spojenou s utužením nakypřené vrstvy a srovnáním půdy. Nakypřená půda před setím by měla být pouze do hloubky 2 cm. Tato vrstva by měla být připravena
stejně, jako pro zeleninu. Při přípravě půdy současně zapravíme startovací dávku dusíku ve výši 30 kg N/ha.
Zasetí směsi provedeme do hloubky 1,5 – 2 cm. Pro dodržení kvalitního setí secím strojem upozorňujeme na plnění výsevní skříně jen tolik, aby nedocházelo k separaci jednotlivých travních druhů ve směsi.
Po zasetí uválet pozemek rýhovanými válci.
Setí na jaře provést co nejdříve, ihned jakmile to dovolí stav půdy
Nejvhodnější termíny setí na jaře jsou 15.3. – 15.5. a na podzim 15.8. - 30.9.
Výsevné množství travní směsi je dané jejím druhem a užitím travního porostu. Porosty pro užitkové účely se vysévají většinou v čisté kultuře tj. bez krycí plodiny. Krycí plodinou je jílek jednoletý, který je již v dané směsi obsažen
a vytváří dobré podmínky pro vzcházení všech vysetých druhů trav.
Dále je také vhodné přihnojení porostu 30 – 50 kg N/ha (při podzimním setí, na jaře, a také po provedené seči).

Orná půda
Úvodem je třeba si připomenout několik málo vět o funkci půdy v našem životě. Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního
prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Při hospodaření s ní však dochází k celé řadě procesů, které vedou k omezení nebo až ztrátě schopnosti půdy plnit své základní
produkční a mimoprodukční funkce. V podmínkách ČR je půda ohrožena především vodní a větrnou erozí, acidifikací, utužením, sesuvy, znečištěním a úbytky organické hmoty. Nejrozšířenějším typem degradace je bezesporu
vodní eroze. Všem zmíněným ohrožením lze účinně čelit zejména nastavením správné zemědělské praxe.
Nemalý vliv má také intenzita hospodaření, kdy její úroveň má velmi úzký vztah k ochraně životního prostředí a půdního fondu. Není pravidlem, že vysoká intenzita hospodaření znamená automaticky narušení rovnováhy,
způsobení nevratných změn půdy a poškození životního prostředí, ale pravděpodobnost těchto jevů se při tomto způsobu hospodaření výrazně zvyšuje. Spojenou nádobou je v tomto případě ekonomika provozu, kdy je jasné, že
aplikace postupů šetrného nebo i ekologického hospodaření na půdě zákonitě znevýhodňuje takto hospodařící subjekty proti podnikům s konvenční produkcí. Proto je v zájmu celé společnosti, aby všechny formy zemědělského
hospodaření vedoucí k udržení zdravého životního prostředí, zachování kvalitního půdního fondu a utváření kulturní krajiny byly ze strany státu finančně podporovány. Děje se tak v posledních letech prostřednictvím mnoha
programů a dotačních titulů a je na každém vlastníku půdy či hospodařícím subjektu, zda se pro tento typ práce s půdou a krajinou rozhodne.
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Hlavně v našem vlastním zájmu bychom měli dodržovat pokud možno všechny zásady správné zemědělské praxe bez ohledu na to, jestli jsou zásady popsány v učebnicích a metodikách nebo jsou součástí legislativních předpisů.
Cílem navrhovaných opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území
vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Pro danou lokalitu toto tvoří několik podopatření jako: Integrovaná produkce zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny popř. alternativních plodin
(byliny aj.) postupy šetrnými k životnímu prostředí, ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech s ohledem na zlepšení biodiverzity území, podopatření zatravňování orné půdy, s
cílem prevence eroze půdy včetně biopásů, průlehů a mezí sloužících také k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině. Nedílnou součástí je zvolení vhodných osevních postupů na půdních
blocích a vhodně zvolená výměra těchto půdních celků.
Extenzivní hospodaření v souvislosti s ochranou životního prostředí a půdního fondu
Hlavní zásadou je orientace na typ hospodaření, kdy stěžejním hlediskem není výnos a ekonomika provozu.
S ohledem na charakteristiku řešené lokality je vhodné zmínit něco ze zásad hospodaření na svažitých pozemcích.
Na svažitých zemědělských pozemcích existuje zvýšené riziko znečištění vod erozí půdy, povrchovým smyvem aplikovaných hnojiv nebo vyplavováním dusičnanů podpovrchovým odtokem. Výše rizika ztrát dusíku závisí na
půdně-klimatických podmínkách stanoviště, tvaru pozemku, délce, členitosti a expozici svahu, pěstovaných plodinách, zpracování půdy a použitých hnojivech. Na lehkých písčitých půdách s dobrou infiltrací obecně převládá
vyplavení, naopak na těžkých jílovitých půdách je vyšší riziko povrchového odtoku. Zemědělské hospodaření by mělo být přizpůsobeno místním podmínkám. K tomu je třeba využít všech dostupných informací o půdě, klimatu,
vhodných plodinách a doporučených technologiích. Např. z údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) je možné zjistit zařazení pozemku do klimatického regionu (1. číslice pětimístného kódu BPEJ), hlavní
půdní jednotku (2. a 3. číslice), sklonitost s expozicí (4. číslice) a skeletovitost s hloubkou půdy (5. číslice). Mírný svah (sklonitost 3o–7o) je označen na čtvrté pozici kódu BPEJ hodnotami 1 až 3, střední svah (7o–12o) hodnotami 4 a
5, výrazný svah (12o–17o) hodnotami 6 a 7, příkrý svah (17o-25°) a sráz (nad 25°) hodnotami 8 a 9. V případě, že se na jednom pozemku vyskytuje více skupin BPEJ, vezmou se v úvahu ty, které mají největší plošnou výměru.
Pokud je výměra jednotlivých skupin BPEJ na jednom pozemku přibližně stejná, je nutno zohlednit tu skupinu BPEJ, která je rizikovější z hlediska znečištění vod. Podle této skupiny BPEJ jsou pak stanovena přísnější opatření.
Údaje o svažitosti dílů půdních bloků uvedené v registru půdy (LPIS) vycházejí z tzv. digitálního modelu terénu. Průměrná svažitost je pak dána jen jednou hodnotou, např. 6,5° a může být v některých případech i mimo rozmezí
sklonitosti uvedené v BPEJ. Průměrnou sklonitost na DPB lze zjistit v kompletním informativním výpisu (tisk č. 2) nebo jako informaci u jednotlivých DPB v záložce „Podrobné“ na Portálu farmáře v LPIS.
Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním není vhodné pěstovat erozně nebezpečné plodiny (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory, čirok apod.) na zemědělských pozemcích se sklonitostí nad 7°, přímo
sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m.

Příklady doporučených opatření k realizaci:
-

pásové pěstování plodin

-

optimální tvar a velikost pozemku

-

vrstevnicové obdělávání

-

půdoochranné zpracování půdy s ponecháním organických zbytků na povrchu půdy

-

výsev do ochranné plodiny nebo strniště

-

přerušované brázdování

-

přerušení drah soustředěného odtoku vod

-

omezování doby bez rostlinného pokryvu půdy (Při pěstování jednoletých plodin se doporučuje omezit mezidobí bez porostu, kdy hrozí nebezpečí zvýšeného vyplavování živin a eroze půdy. Při pěstování meziplodin, v
případě, že nebude následovat ozimá plodina, se doporučuje ponechat porost na pozemku minimálně do 31.10. daného kalendářního roku, nejlépe však do jara následujícího roku. Při obnově trvalých travních porostů a po
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zaorávce jetelovin se doporučuje vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, se doporučuje porost jetelovin zaorat co nejpozději na podzim, min. až po
31.10.)

Dodržování zásad hnojení je nedílnou součástí těchto opatření. Při určování jeho potřeby se vychází z těchto aspektů:
-

potřeba živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce

-

množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek

-

půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku)

-

obsah a kvality půdní organické hmoty

-

pěstitelské podmínky (předplodina, zpracování půdy)

Při aplikaci je nutné dbát na rovnoměrné dávkování a rozmetání hnojiv (podmínky splňuje i technologie diferencovaného hnojení).
Při hnojení plodin na orné půdě a trvalých travních porostů se doporučuje používat dělených dávek hnojiv.
Z hlediska dosažení vysoké účinnosti dodaného dusíku se doporučuje vyrovnaná výživa rostlin ostatními živinami (P, K, Mg, S, ...) a udržování vhodného pH půdy.
Dávky hnojiv se stanovují vzhledem k potřebám jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Při určení úrovně hnojení se vychází z potřeby živin pro dosažení reálné úrovně výnosů a
požadované kvality produkce. Po korekci na vliv stanoviště (režim dusíku v půdě), odpočtu účinného dusíku z dříve aplikovaných statkových hnojiv a zohlednění vlivu předplodiny se stanoví potřeba hnojení. Vlastní rozdělení
dávek, termín hnojení a způsob aplikace se ještě může upřesnit podle druhu půdy a její promyvnosti, podle aktuálního stavu porostu, vývoje povětrnosti, zásoby rostlinami využitelného dusíku v půdě a výživného stavu rostlin.
Dusičnany jsou hlavními zdroji plošného znečištění vod ze zemědělství. Do vod vyplavené dusičnany nemusí pocházet přímo z hnojiv, ale často vznikají v půdě postupnou přeměnou dusíkatých organických látek. Zdrojem tvorby
dusičnanů v půdě mohou být statková hnojiva živočišného původu, např. kejda. Po hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo kejdou je urychlen rozklad organické hmoty, proto by mělo být letní a podzimní hnojení používáno
jen ve zdůvodněných případech. Na středně těžkých a lehkých půdách ve výše položených oblastech a v oblastech s vysokým úhrnem srážek se doporučuje dávky hnojiv uvedené v tabulce II snížit či úplně vynechat. Vhodným
nástrojem pro stanovení potřeby hnojení jsou diagnostické metody, zjišťující obsah rostlinám přístupného dusíku v půdě (metoda Nmin) nebo obsahy živin v rostlině. S ohledem na nebezpečí ztrát dusíku je důležité i rozdělení
dávek hnojiv a způsob jejich aplikace. Např. z celkového dusíku v kejdě je 45 - 60 % ve čpavkové formě, která může být využita rostlinami nebo přeměněna na dusičnany, v procesu nitrifikace. Intenzita nitrifikace se snižuje při
poklesu půdních teplot pod 10° C a lze ji rovněž omezit použitím tzv. inhibitorů nitrifikace, např. s aplikovanou kejdou. Inhibitor nitrifikace je registrovaná pomocná látka a jeho použití se uvádí do evidence hnojení v příslušné
rubrice. Při aplikaci statkových a organických hnojiv s inhibitory nitrifikace je možné udržet delší období převážnou část amonného dusíku v této formě a tak přijatelně omezit tvorbu dusičnanů v půdě.
Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí nad 10° je nevhodná aplikace jakýchkoliv dusíkatých hnojivých látek, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy bez porostu
do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky (sláma apod.).
Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí nad 12° je nevhodná aplikace jakýchkoliv dusíkatých hnojivých látek, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv. To se nevztahuje na
přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech.
Na pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí nad 12° je nevhodná aplikace jakýchkoliv dusíkatých hnojivých látek, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv. Na TTP se sklonitostí nad 7° je při
použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem doporučeno omezit jednorázovou dávku na 80 kg N/ha a při použití minerálních hnojiv na 40 kg N/ha. To se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských
zvířat nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech.
Důležité je dodržovat termíny dle daných metodik v rámci vyloučení aplikace hnojiv a statkových hnojiv na pozemky s ohledem na klimatický region, svažitost pozemku a pěstovanou plodinu.
Dodržovat zásady aplikace hnojiv a prostředků ochrany rostlin s ohledem na klimatické podmínky tj. vyloučení používání na podmáčených, zaplavených, zamrzlých nebo sněhem pokrytých lokalitách.
Nepříznivé půdní a povětrnostní podmínky zvyšují nebezpečí vyplavení a povrchového odtoku nebezpečných látek jak na orných půdách, tak i na loukách a pastvinách. Pokud je půda promrzlá pouze na povrchu a přes den rozmrzá,
je možné hnojit při dodržení takových opatření, aby nedošlo ke smyvu hnojiva. Tento způsob hnojení je obvyklý zejména v předjaří, např. při regeneračním hnojení ozimé řepky, náročné na přísun dusíku po obnovení vegetace.
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Důležité je také dodržovat zásady hospodaření v blízkosti povrchových vod. Z důvodů zvýšené ochrany vody je třeba uchovat nehnojený ochranný pás o šířce nejméně 3 m od břehové čáry. Týká se pouze aplikace hnojiv, mimo
skliditelných rostlinných zbytků (sláma apod.) použitých ke hnojení. U zemědělských pozemků se sklonitostí nad 7 o se při použití tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem doporučuje vyloučit hnojení v pásu o šířce nejméně
25 m od břehové čáry. Tato zásada se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo jiném pobytu na zemědělském pozemku. V případě pastvy je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do
útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů nebo znečištění vod. Při hnojení je nutné zabránit přímému vniknutí hnojivých látek do povrchových vod nebo jejich následnému smyvu
povrchovým odtokem. Při hnojení je tedy nutné přizpůsobit odstup aplikační techniky povětrnostním podmínkám, typu zařízení, druhu, skupenství a vlastnostem hnojivé látky, charakteru břehu a hnojeného porostu. Povinnost
zabránit vniknutí hnojivých látek do vody přímo vyplývá z § 39 vodního zákona. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily
jejich prostředí. Útvar povrchových vod je pojem stanovený ve vodním zákoně. Je to vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, např. v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Vodním tokem se podle § 43
vodního zákona rozumí povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo převažující část roku. Při pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad. Břehová čára je podle § 44 vodního zákona
určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území. Informace o blízkosti vodního toku nebo jiného útvaru povrchových vod u DPB lze zjistit v souhrnném výpisu (tisk č. 2) nebo z
mapy na Portálu farmáře v LPIS.
Každý hospodařící subjekt v řešené lokalitě musí zajistit odpovídajícím způsobem dle platných předpisů skladování statkových hnojiv, pokud to bude vyžadovat jeho struktura hospodaření. A to z hlediska dostatečné kapacity, půdně
– klimatických podmínek, pěstovaných plodin a technologie skladování tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Ochrana rostlin
V ochraně rostlin se ke snížení pravděpodobnosti škod používají všechny možné použitelné metody a techniky, včetně preventivních opatření, jež jsou spolu navzájem sladěny, aby bylo možné udržet škodlivé organismy pod
hospodářským prahem škod. Začátek integrované ochrany rostlin je u rezistentního šlechtění.
Jedním z cílů integrované ochrany rostlin je vyvarovat se možných dlouhodobých ohrožení prostřednictvím opatření na ochranu rostlin, jež by se negativně projevila na úrodnosti půdy a dále zajistit výrobu zdravých potravin
a krmiv.
Současně povolené prostředky na ochranu rostlin se relativně rychle přeměňují a odbourávají. Většinou se odbourání v půdě uskutečňuje prostřednictvím mikroorganismů. V ideálním případě vede toto odbourání ke
konečným produktům minerální povahy. Zpravidla se při tom mohou vyskytnout více či méně stabilní meziprodukty, tzv. metabolity, které se svými chemickými reakcemi a toxikologickými účinky mohou podstatně lišit.
Je třeba tedy zohlednit následující:
-

použití mechanických, biologických a biotechnických postupů na ochranu rostlin, dle možností;

-

použití prostředků na ochranu rostlin při zohlednění prahu škod;

-

odborná aplikace prostředků na ochranu rostlin;

-

pravidelná údržba a kontrola a neustálé zlepšování aplikačních technik a postupů;

-

průběžné přizpůsobování povolování pesticidů podle úrovně vědeckých poznatků.
V extenzivních agroekosystémech je akceptován určitý podíl potenciálně škodlivých organizmů (princip prahu škodlivosti) z důvodu širší biodiverzity a tím i podpory přirozených regulačních procesů rozšířením užitečných a
indiferentních druhů.
Biotopy jsou rezervoárem užitečného hmyzu, který se může stát komponentem biologické regulace škodlivých činitelů. Integrovaná rostlinná produkce umožňuje snížit objem aplikovaných syntetických pesticidů na
zemědělských plochách a cílově je vyřadit díky komplexnímu využití preventivních metod a aktuálně kombinací fyzikálních, biologických a chemických metod regulace škodlivých činitelů. Chemické prostředky jsou přitom
používány až tehdy, když ostatní regulační prostředky neúčinkují dostatečně a práh škodlivosti je překročen.

Z hlediska využívání a ochrany půdy jde v udržitelném zemědělství o kvalitu půdy, která je v centru zájmu: ochrana půdy proti erozi pěstováním krycích plodin, mulčováním, redukovaným obděláváním, vysazováním větrolamů,
dodáváním organické hmoty, používáním menší a lehčí mechanizace, udržování půdy v kyprém a strukturním stavu a o ochranné a šetrné obdělávání půdy kombinované s nižší spotřebou pesticidů. Zdroje vody, povrchové i spodní
mají být chráněny metodami hospodaření, které šetří zásobu vody v půdě a eliminují její znečištění. S organickým odpadem se nakládá jako se zdrojem živin a organické hmoty pro pěstované plodiny. Výběr plodin a
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hospodářských zvířat využívá odrůdy a plemena méně náročné na vstupy a více adaptované pro danou lokalitu. Neméně důležité je uplatnění produkce na místním trhu a u místních zpracovatelů. V ochraně rostlin proti
chorobám a škůdcům jde o minimalizaci používání pesticidů, preferuje se použití látek na přírodní bázi v kombinaci s vhodnou agrotechnikou. A samozřejmě jde o podporu malých a středních subjektů hospodařících v řešené
lokalitě, neboť je zde předpoklad lepší udržitelnosti nastavené změny a eliminace rizik spojených s kontrolou kvality hospodaření. Jde zde především o dlouhodobé působení na půdu a krajinu upřednostněné před krátkodobým
ziskem.

8. OSEVNÍ POSTUPY
V rámci České Republiky se stala, nutno říci bohužel, klasická struktura osevních postupů v zemědělství s propojením rostlinné a živočišné výroby v posledních 20 letech minulostí. Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin
zůstaly obiloviny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene.
Výměra zemědělské půdy v ČR aktuálně činí 4,2 mil. ha. Rozhodující část této plochy 3 mil. ha (71 %) představuje orná půda, na které jsou v rámci osevních postupů střídány jednotlivé plodiny podle pěstitelských oblastí a
vlastního zaměření. Trvalé kultury tvoří trvalé travní porosty (978 tis. ha), zahrady a ovocné sady (209 tis. ha), vinice (19 tis. ha) a chmelnice (10 tis. ha).
Obecné zásady střídání plodin
 Zohlednění stanovištních podmínek



Nedostatek organické hmoty nahradit meziplodinami

Střídání plodin obohacujících půdu o organickou hmotu (zdroje uhlíku) a o ni ochuzujícími (odběratelé



Vyšší druhová pestrost

uhlíku)



Málo a značně konkurenceschopné plodiny vůči plevelům



Střídání plodin zhoršujících a zlepšujících fyzikálně chemické vlastnosti půdy



Výběr rezistentních a tolerantních druhů k významným škodlivým činitelům



Střídání plodin se specifickými nároky na živiny (odčerpávající - dodávající)



Dodržení dostatečného odstupu mezi plodinami napadanými stejnými chorobami a škůdci



Vliv plodin odčerpávajících vláhu na vodní režim



Organizace OP musí zajistit co nejdelší pokryv půdy zelenými rostlinami během



Slabší - mohutný kořenový systém



Organizace OP musí zajistit dlouhé období na přípravu půdy k následné plodině



Mělce - hluboce kořenící rostliny



Omezení pěstování stejných skupin plodin po sobě



Příkladem střídání plodin z historie budiž známý Norfolský osevní postup: JETELOVINA – OZIM – OKOPANINA – JAŘINA S PODSEVEM

Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů
Kulturní plodiny lze seskupit podle typických vlastností ve vztahu k půdní úrodnosti resp. dalším plodinám v osevním postupu do dvou základních skupin a to na zlepšující a zhoršující.
Detailněji lze rozčlenit plodiny do skupin.:
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jeteloviny (víceleté či vytrvalé leguminózy v monokultuře či směsi s travami)



luskoviny (převážně jednoleté leguminózy na orné půdě schopné fixovat dusík)



okopaniny (plodiny obvykle hnojené hnojem a pěstované jako širokořádkové kultury)



obilniny



tržní plodiny (převážně jednoleté plodiny pro produkci semen, vlákna, ...)



meziplodiny

Jeteloviny


Rozhodující zdroj humusu



Zdroj dusíku



Fytosanitární účinky (choroby pat stébel, fusariózy lnu, apod.)



Příznivé účinky kořenové soustavy



Podíl jetelovin ovlivňuje podíl TTP



Odplevelující účinek



První hon při postupném přechodu



Jetel je možno použít jako podsevovou meziplodinu

Luskoviny


Optimální zastoupení 30-40% (min 25%)



Komponenty LOS nebo na zrno



Odplevelující účinek



Hnojivý účinek



Částečná náhrada jetelovin (podniky bez živočišné produkce)

Okopaniny


Dlouhá vegetační doba



Pomalý příjem živin a vyšší spotřeba draslíku



Vyšší dávky statkových hnojiv



Širokořádkové kultury s možností mechanické kultivace



Výskyt chorob a škůdců (mandelinka bramborová, háďátko bramborové, plíseň bramborová)



Kukuřice při použití mechanické kultivace zvyšuje nebezpečí eroze

Vhodné předplodiny.:
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Obvykle se pěstují po zhoršujících předplodinách



Obilniny



Tržní plodiny



Jeteloviny nebo jetelotráva (nevyžaduje hnojení hnojem, zvyšuje antifytopatogenní potenciál OP)

Obilniny


Mělce kořenící plodiny



Vyžadují pohotové, lehce přístupné živiny



Zanechávají průměrné množství posklizňových zbytků (C:N)



Spíše nízká konkurenceschopnost vůči plevelům (žito-ozimý ječmen-oves-tritikale-pšenice-jarní ječmen)



Limitující jsou choroby pat stébel

Vhodné předplodiny.:
•

Okopaniny

•

Jeteloviny

•

Luskoviny

•

Luskovinoobilní směsky

•

Olejniny

•

Jednoleté pícniny

Řazení obilnin po sobě je nevhodné (střídání ozimých a jarních, náročné-méně náročné)
Tržní plodiny
(olejniny, přadné rostliny, apod.)


Převážně jednoleté plodiny na produkci semen a vlákna



Řepka je velmi náročná na množství pohotových živin, optimální předplodiny jsou: oz. a j. směsky, jetel, hrách, obilniny, předplodinová hodnota dobrá



Přadné rostliny se v extenzivním zemědělství prakticky nepěstují

Meziplodiny.:
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Lepší využití vegetačního období



Imobilizace živin (následné lepší využití, snížení vymývání živin, zlepšená bilance živin)



Zakrytí povrchu půdy (snížení výparu, vodní a větrné eroze)



Zvýšení biodiverzity



Omezení chorob a škůdců



Vyšší oživení půdy



Lze je využít na zelené hnojení i krmení (rezerva krmivové bilance)



Zařazení do OP ovlivňuje délka vegetačního období

Členění meziplodin.:


Ozimé směsky



Letní a strniskové meziplodiny



Podsevy

Ozimé směsky
(LOS, ozimá řepka na zelenou hmotu)


Zajištění zelené píce co nejdříve na jaře



Plní nejvíce výše uvedené ekologické funkce



Důležité je časné setí, dostatek vláhy, živin



Po ozimých meziplodinách se pěstují teplomilné jařiny

Příklady osevních postupů pro řešenou lokalitu:
Výrobní oblast bramborářsko-ovesná
Varianta I Varianta II
1.
Jetel červený 1. Jetelotráva

3.

Brambory++ 3. Pšenice ozimá

5. Krmná řepa, tuřín++ 5. Ječmen jarní

Žito ozimé 2. Jetelotráva

4.

Oves na zrno 4. Brambory, krmná kapusta++

6. Oves na zeleno 6. Oves na zeleno

2.

Výrobní oblast pícninářská
Varianta I Varianta II
1. Jetelotráva 1. Travina

4. Brambory++ 4. Pohanka, proso

2. Jetelotráva 2. Travina

5. Luskobil. směska na zrno 5. Brambory, krmná řepa++

3. Žito ozimé 3. Travina

6. Krmná řepa, tuřín++ 6. Oves na zeleno

Příměstské lokality
Varianta I Varianta II
1. Vojtěška 1. Jetel červený

4. Krmná řepa 4. Ječmen ozimý

2. Vojtěška 2. Pšenice ozimá

5. Zelenina 5. Zelenina +

3. Pšenice ozimá 3. Brambory rané++, směsky+

6. Ječmen ozimý 6. Oves potravinářský

Chráněná území vodních zdrojů
Varianta I Varianta II
l. Travina 1. Jetelotráva

4. Pšenice ozimá 4. Len olejný

7. Len olejnopřadný

2. Travina 2. Jetelotráva

5. Hrách jedlý 5. Lusk. obil. směska

8. Žito ozimé

3. Travina 3. Pšenice ozimá

6. Ječmen ozimý 6. Žito ozimé

9. Lusk. obil. směska+
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7. Oves s podsevem

7. Směsky na zeleno+ 7. Kukuřice na siláž++

Zelinářské osevní postupy
Varianta I Varianta II Varianta III
l. Jetelotráva 1. Jetel 1. Raná brukev, pozdní zelí

4. Okurky nebo rajčata 4. Salátové okurky 4. Cibule, směska na zel.

7. Cibule 7. Jařina s podsevem

2. Jetelotráva 2. Jetel 2. Mrkev

hnojení

8. Jařina s podsevem

3. Košťálová a listová zelenina 3. Rané zelí, pozd. květák 3. Raný salát,

5. Kukuřice cukrová 5. Cibule, po ní špenát 5. Rané zelí, pórek

letní směska

6. Mrkev 6. Mezidobý květák 6. Fazole, špenát

Pozn. + poloviční a ++ plné hnojení organickými hnojivy

Výstavba osevního postupu
Základní pojmy :
• Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití.
• Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny, které se sejí a sklízejí v jednom vegetačním období a na ozimy, které svou růstovou dobou zasahují do dvou vegetačních období.
• Plodina dvouletá - v prvním vegetačním období vytváří vegetativní orgány, v druhém vegetačním období vytváří generativní orgány.
• Plodina víceletá - poskytuje na stanovišti víceletý užitek bez obnovy výsevu nebo výsadby.
• Plodina hlavní - její pěstování zaujímá celou nebo podstatnou část vegetační doby. Je k ní zaměřen výběr předplodin, příprava půdy.hnojení.
• Meziplodina - je pěstovaná v meziporostním období mezi dvěma hlavními plodinami.
• Krycí plodina - plodina, do které je podseta jiná plodina. Poskytuje podseté plodině v počátku růstu ochranu zastíněním.
• Podsev - plodina setá současně nebo po zasetí krycí plodiny na stejný pozemek. Hlavní růst podsevu je v období po sklizni krycí plodiny.
• Nosná plodina - zlepšující plodina jednotlivých článků osevního postupu (jeteloviny, luskoviny, hnojené okopaniny), plodina reprodukující půdní úrodnost.
Z hlediska vlivu na půdu :
Hloubka zakořenění
• hlubokokořenící vojtěška, jetel, cukrovka
• mělkokořenící trávy, obilniny- jařiny
Vliv na půdní strukturu
• zhoršující obilniny, okopaniny (sklizené za vlhka)
• zlepšující luskoviny, jeteloviny, směsky
Nesnášenlivost plodin po sobě
• jeteloviny 4 - 6 let

• řepka 4 roky

• řepa 4 roky

• luskoviny 3 roky

• brambory 3 roky

• len 6 - 7 let
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• oves 3 roky

Volba osevního postupu musí vždy odpovídat zásadám střídání plodin, ale být také v souladu se zaměřením hospodařícího subjektu na daném půdním celku.
Prvním krokem je vždy stanovení počtu honů (plošná půdní jednotka), které by se pro danou výměru obhospodařované půdy neměly velikostně lišit (cca do 5ti% výměry). Dalším krokem je volba víceleté pícniny a způsob založení
(například výsev do krycí plodiny, popř. čistý výsev). Následuje zařazení nosných plodin a zařazení ostatních plodin.
Vzhledem k faktu, že jedním z hlavních cílů navrhovaných opatření je rozdělení řešené lokality na více menších půdních bloků s několika různými hospodařícími subjekty, nabízí se možnost zařadit do osevních postupů méně známé
plodiny a staré krajové odrůdy. Tyto sice nejsou zárukou maximálních výnosů, ale jsou schopny obohatit produkci v rozmanitosti nabídky a umožnit lokálním zpracovatelům umístit na trh méně dostupné a méně známé produkty.
Jedná se o možnost udržení a řízení genetické diverzity krajových odrůd dané lokality takzvanou metodou „on farm“. Plodiny jsou zde pěstovány tradičním extenzivním způsobem na malém území jedné farmy, jsou vystaveny vlivu
místních podmínek a mohou se tak dynamicky vyvíjet. Tyto postupy lze aplikovat na všechny druhy plodin – polní, zahradní i ovocné dřeviny.
Příkladem alternativní plodiny může být pšenice špalda. Odrůda stará cca 9 tis.let, která díky svým nižším výnosům a dvojitému obalu zrna (náročnější zpracování) ztratila během 20. století na významu. V současnosti nabývá opět
na významu, neboť díky své nenáročnosti se hodí do systému extenzivního hospodaření více než šlechtěné vysoce výnosné odrůdy pšenice seté. Špaldová mouka je ceněna pro obsah bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálních látek.
Je lépe stravitelná než mouka pšenice seté a údajně má svůj vliv i při prevenci obezity, cukrovky a vysokého krevního tlaku. Jednou z jejích výhod je i chutnost pokrmů z ní připravených. Z toho vyplývá, že místní produkce nebude
mít podle všech předpokladů problém s uplatněním na trhu. Neméně zajímavou plodinou je gengel. Gengel je jméno starobylé krajové odrůdy nahého ječmene, která byla na východní Moravě pěstována po staletí generacemi
rolníků. Osivo gengelu bylo předáváno z pokolení na pokolení, z generace na generaci. Tuto prastarou obilninu s tmavými zrny používali lidé nejvíce na přípravu kaší a koláčů a vysoce ji oceňovali. Jako jedna z mála krajových
odrůd se gengel zachoval až dodnes, řada cenných starých odrůd a plodin již nenávratně zanikla.
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9. FOTODOKUMENTACE
– LOKALITA A

Pohled směrem k ul. Osvobození. Zemědělsky obdělávaný pozemek se svažuje směrem k obci. Chybí zde
vzájemná provázanost mezi obcí a vnější krajinou pomocí vegetace.

Střet pozůstatku tradičního venkovského prvku – pruhu ovocných stromů (vlevo) a chaotičnosti současné
podoby zeleně obce – směs náletů, smrků a pozůstatků ovocných dřevin (vpravo).

Pozůstatek strukturního prvku krajiny našich předků - pruh s ovocnými stromy vycházející z okraje obce.

Nachází se zde třešně, jabloně, slivoně, ořešák, vtroušeně bez černý a růže šípková. Pás dřevin slouží jako
biotop, poskytuje úkryt a potravu, snižuje větrnou a vodní erozi.
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Velká pole jsou ohrožována erozí. Krajina není obytná ani harmonická. Současně zadrží méně vody. Orná půda
v dané lokalitě je zatížena nedostatkem organické hmoty, tím je snížena její retenční kapacita a toto zároveň
zvyšuje prašnost v těsném sousedství obce. Lze předpokládat i zvýšené zatížení rezidui přípravků ochrany
rostlin a průmyslových hnojiv a jejich splach do povrchových i spodních vod.

Mrtvé dřevo je životně důležitým živným substrátem pro širokou škálu organismů od mikroskopických
hub až po mnoho bezobratlých živočichů, ale hlavně – teprve mrtvé dřevo umožňuje dalším organizmům
strom osídlit – usadit se a najít zde úkryt.

Koryto potůčku je členité. Šířky, hloubky a tvary jsou proměnlivé. V lokalitě lze vybudovat několik tůní, které
podpoří retenční kapacitu území a vytvoří prostředí pro rostliny a zvířata.

Pohled na lokalitu A od posedu. |Jedinou rozptýlenou zeleň v krajině zde tvoří vegetační doprovod potůčku.
Je nutné prostorově diferencovat krajinnou matrix na plošně menší celky.
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U takto obhospodařované krajiny na velkých blocích dochází k degradaci půd, krajina zadrží méně vody a úroda je za suchého roku menší, protože se průběžně nedoplňuje zásobník podzemních vod. Zatravněný pruh je nedostačujícím řešením. Příliš velký půdní blok střední
svažitosti s prakticky nulovými protierozními opatřeními a s minimální podporou zadržení srážkových vod, která v kombinaci s malou retenční kapacitou půdy ohrožuje pozemek vysycháním a větrnou a vodní erozí. V navrhovaných opatřeních je rozdělení do menších celků
spolu s realizací mezí, průlehů a remízků.

Pohled směrem k posedu. Jediným protierozním opatřením je zde travnatý pruh podél polní cesty. Travnatý
pás nad stávající cestou je vhodným, ale v tomto případě nedostačujícím řešením.
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Nadměrná blokace půdy narušila harmonické vztahy a měřítko krajiny.

Vrcholek Stráž byl vždy důležitým místem pro obyvatele. Je součástí paměti krajiny. Dnes je zde opravený
Křížek, nově vysazená lípa a lípa původní. A především krásný výhled do okolní krajiny.

Cesta ze Stráže ke hřbitovu má svůj vegetační doprovod. Vegetace kolem cest poskytují stín, chrání cestu před
sněhem a vytyčuje její trasu.

Stráž je místo, k němuž se váží historické události. Stromy a háje byly v minulosti významným kultovním
symbolem pohanského člověka.
Křesťanství navázalo na dřívější úctu ke stromům a umisťovalo do jejich blízkosti duchovní symboly.

Cesta od hřbitova ke Stráži je lemována travnatou mezí. Obrázek dokumentuje nevhodný způsob orby, kdy je zemina naorána až na
úroveň travního drnu a chybí zde hlubší brázda, která podpoří vsak srážkové vody. Mladé výsadby lip (vlevo) vykazují absenci
výchovného řezu.
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Místo působí roztříštěně a nesourodě.
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Vyvýšená plocha nad hřbitovem je navržena pro první zastavení naučného okruhu. Nabízí výhled
do krajiny i uvědomění si koloběhu života.

Stará hrušeň, v rámci naučného okruhu nazvaná hrušeň „Stařena“.

LOKALITA B

Výhled na obec Lípa z vrcholku kopce (389 m.n.m.). Místo je velice větrné a bez roztroušené zeleně,
která by vítr mírnila. Současně poskytuje krásné výhledy na okolní krajinu.

Pohled na osadu (Paseky čp.117, 138 a další). Pole je silně kamenité a je zde velice nízký podíl organické složky.
Návrh opatření zohledňuje tuto půdní charakteristiku, využití pozemku jako orná půda je zde neefektivní. Proto je navrženo
zatravnění, které mimo jiné eliminuje vodní a větrnou erozi a zabrání další degradaci půdy.

Výhled směrem na lokalitu Nad Kouty a Oslné.

Pohled k lokalitě Obůrky.
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Jeřáb oskeruše(Sorbus domestica) rostoucí na lokalitě B je zde unikátním objektem, jemuž vzrůst, tvar koruny a umístění v krajině dává vyniknout. Jeřáb oskeruše je nářečně nazývaný oskoruša. V našich podmínkách se dožívá 300 až 500 let,
v jižní Evropě až 600 let. V Čechách je tato dřevina vzácná a vyskytuje se v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Název oskeruše je všeslovanský a je nejasného, asi již praevropského původu.
(prosinec 2019)
(květen 2020)
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Detail kamenitosti pole v místě navrhovaného rondelu. Celý vrcholek kopce s pozemkem ve tvaru hvězdy
navrhujeme zatravnit a udržovat spásáním. Navržené řešení není přínosem jen z ekologického hlediska, ale
i dotvoří atmosféru okolo rondelu a keltských prvků, protože tato mýtická krajina byla vždy o spojení zvířat,
lidí, hvězd a krajiny.
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LOKALITA C

Začátek lokality C je mírně svažitý , obklopený lesy a silniční komunikací. Pouze v blízkosti domů se nachází
pozůstatky původních ovocných výsadeb.

Plocha mezi silniční komunikací a lesem je téměř bez dřevinné vegetace. Pozitivní je travní porost podél
komunikace.

Tato lokalita by si zasloužila opustit moderní zemědělství výrobního typu ke krajinotvornému zemědělství. Do lokality je navrženo doplnit stromové i keřové patro a využít ji ideálně jako pastviny, k pěstování ovocných stromů či k produkci sena.
V blízkosti se nachází chov koní, což by bylo možné využít. Mírně svažitý pozemek je obhospodařován po vrstevnici. Navrhovaná opatření jsou obecného charakteru s co největším využitím organického hnojení a upřednostněním rodělení pozemků
do menších půdních bloků, které podpoří biodiverzitu lokality.
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Pás podél silniční komunikace umožňuje umístění menších stromů – např. slivoní, jejichž posledních pár jedinců zde
stále ještě roste.
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Celkový pohled na řešenou lokalitu umístěnou mezi silnící a lesem. V lokalitě převažuje jeden velký půdní blok. V návrhu opatření
upřednostňujeme takový typ pachtovních smluv, který umožní rozdělení pozemků do více menších půdních celků.

LOKALITA D

Pohled na svah s ovocnými stromy ve směru k obci. Staré ovocné sady jsou v krajině důležitým artefaktem,
představujícím tradiční péči o krajinu a významné kulturní dědictví.

Zachovalá cesta bez zpevněného povrchu je dnes již vzácností. Zde s doprovodem statných dubů.

Místy jsou soukromé sady prořídlé, místy zarůstají náletovými dřevinami a stávají se neprůchodnými. Staré stromy postupně mizí. Přitom by mělo být prvořadým zájmem zmapování a propagace starých místních odrůd ovoce a zachování unikátního
genofondu tohoto regionu,
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Výhled na průmyslovou zónu, kterou se nepodařilo začlenit do krajiny. Ačkoliv přináší lidem práci, působí
v krajině jako jizva narušující celkovou harmoničnost prostředí.

Staré třešně s množstvím mrtvého dřeva jsou specifickým biotopem pro mnoho organizmů. Je důležité zachovat
umírající stromy i stromy uhynulé v krajině.

Hranice mezi polem a sady ve svahu. V rámci probíhající sukcese dochází postupně k zarůstání dřevinami.
V tomto pruhu navrhujeme poznávací stezku obkružující rozsáhlé sady na svahu.

V závěru lokality, ve směru na Zlín, se nalézá prameniště. Jeho blízkost charakterizuje změna dřevinné skladby.
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Na několika místech dochází k dosazování ovocných dřevin.
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S ohledem na charakteristiku pozemku orba probíhá po vrstevnici. Přesto je snaha o snížení o potlačení vodní eroze
podpořena vytvořením meze v celé délce pozemku, včetně proložení travnatými pásy s výsadbou ovocných dřevin.

