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Metodika  kategorizace liniových prvků vychází ze dvou úrovní:

A.  Kategorizace liniového prvku 

B. Kategorizace systému  liniových prvků v krajině

Pro účely hodnocení současného stavu byl stanoven postup, který

zohledňuje jednak požadavky na větrolamy jako prvky a jednak požadavky

na zapojení do funkční ekologické sítě krajiny.

Byla vypracována metodika hodnocení, založená na kategorizaci

parametrů jednotlivých větrolamů - druhové složení, stáří porostu, funkční

typ a jeho horizontální vertikální parametry (mezerovitost) – část A a dále

na kategorizaci soustavy liniových prvků – část B. Výsledkem byl

bodovací systém, vycházející z charakteristik referenčních kriterií.



Kategorizace liniových prvků (A) 

A-1 parametry prostorové (kvantitativní úroveň), kritérium – typ liniového 

prvku

Ukazatel kritéria:                                                                                                         

hodnota

A-1.1   1 – 2   linie dřevin (keřů)     šířka do 7 m 1

A-1.2    více liniový                         šířka nad  15 m 2

A-1.3    více liniový                         šířka do 15 m 3















A-2 parametry zastoupení druhů dřevin a keřů (kvalitativní úroveň) –

druhová skladba OLP, struktura porostních typů, kritérium – stupeň 

odlišnosti liniového prvku  od modelu

ozn. délka šířka věk zastoupení* výška pravděpodobný způsob založení A-1 A-2 A-3 A-4

prvku (m) (m) dřev. % (m) počet řad rozmístění

Bulhary

1 708 14 60 TP 50 20 6 řad 2 řady stromů 3 2 2 1

DB 20 16 4 řady keře

JVJ 20 14

JS 10 16

Amorpha

Caragana

2 1260 18 60 TP 40 24 6 řad 2 řady topolu 2 3 3 3

DB 35 18 2 řady dubu

JV 10 16 2 řady keřů

LP 10 16

JLM 5 14

bez

ptačí zob

brslen

3 1088 16 50 TP 40 20 5 řad 1 řada topolu 2 3 2 2

JV 30 16 2 řady javor a lípa

LP 30 16 2 řady keře

brslen

ptačí zob



LIGUSTRI-QUERCETA ACERIS

javorové doubravy s ptačím zobem - 1 BC3

Na bázích svahů jižních expozic, zahliněných sutích v nižších nadmořských výškách teplých 

poloh, ve vegetačním období vysychavých.

Přirozené dřevinné patro tvořil dub zimní s vtroušenou babykou, habrem, lípou a bohatým 

keřovým patrem s ptačím zobem, svídou a kalinou tušalají. Pro bohatost vzácných teplomilných 

druhů zasluhují zvýšenou ochranu. Výskyt fragmentální, obnova biokoridoru nepravděpodobná.

LIGUSTRI-QUERCETA

doubravy s ptačím zobem 1 BD3

Mírné svahy s erozními rýhami, svažité plošiny zbrázděné mělkými stržemi na překryvech

sprašových hlín, mírně vysychavé,se sklonem k půdní erozi.

Přirozené dřevinné patro tvoří dub zimní s vtroušenou babykou, habrem, břekem a lípou. V 

podrostu se vyskytují teplomilné keře: ptačí zob, svída krvavá, řešetlák počistivý, kalina tušalaj, 

skalník celokrajný, trnka, růže a dřín. Dnes je častá uměle zavedená borovice a akát.

Ukazatel kritéria:                                                                               hodnota

A-2.1    zastoupení  základních a doplňkových dřevin do  30 % 1 

A-2.2    zastoupení základních a doplňkových dřevin 50 – 31 %  2

A-2.3    zastoupení  základních a doplňkových dřevin nad 51 % 3



1 BD, D 3 

1 - stromy základní

Acer campestre L. javor babyka

Carpinus betulus L. habr obecný

Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní

Quercus robur L. dub letní

Sorbus torminalis L. jeřáb břek

2 - stromy doplňkové

Acer platanoides L. javor mléč

Prunus mahaleb L. mahalebka

Pyrus pyraster (L.),Burgsd. hrušeň polnička 

Quercus pubescens WILLD. dub pýřitý

Sorbus aria (L.) Crantz. jeřáb muk

Tilia cordata MILL. lípa malolistá

Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá

3 - křoviny

Cornus mas L. dřín obecný

Cornus sanguinea L. svída obecná

Corylus avellana L. líska obecná

Crataegus monogyna JACQ. hloh jednosemenný

Crataegus oxycantha L. hloh obecný

Evonymus europaeus L. brslen evropský

Evonymus verrucosus SCOP brslen bradavičnatý

Ligustrum vulgare L. ptačí zob

Lonicera xylosteum L. zimolez obecný

Prunus fruticosa PALL. višeň křovitá 

Prunus spinosa L. trnka

Rhamnus catharticus L. řešetlák počistivý

Rosa canina L. růže šípková

Rosa gallica L. růže nízká 

Rosa pimpinellifolia L. růže bedrníkolistá

Staphylea pinnata L. klokoč zpeřený 

Viburnum lantana L. kalina tušalaj

Viburnum opulus L. kalina obecná

1 BC, C, CD 2-3

1 - stromy základní

Acer campestre L. javor babyka

Carpinus betulus L. habr obecný

Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní

Tilia cordata MILL. lípa malolistá

Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá

2 - stromy doplňkové

Acer platanoides L. javor mléč

Betula verrucosa EHRH. bříza bělokorá

Prunus avium L. třešeň ptačí

Prunus mahaleb L. mahalebka

Pyrus pyraster (L.)Burgsd. hrušeň polnička 

Quercus pubescens WILLD. dub pýřitý

Quercus robur L. dub letní 

Sorbus torminalis L. jeřáb břek

3 - křoviny

Cornus mas L. dřín obecný

Cornus sanguinea L. svída obecná

Corylus avellana L. líska obecná

Cotoneaster integerrimus MED. skalník obecný

Cotoneaster melanocarpus LODD. skalník černý

Crataegus monogyna JACQ. hloh jednosemenný

Crataegus oxycantha L. hloh obecný

Evonymus verrucosus SCOP. brslen bradavičnatý 

Ligustrum vulgare L. ptačí zob

Lonicera xylosteum L. zimolez obecný

Prunus fruticosa PALL. višeň křovitá 

Prunus spinosa L. trnka

Rhamnus catharticus L. řešetlák počistivý

Rosa canina L. růže šípková

Rosa gallica L. růže nízká

Rosa pimpinellifolia L. růže bedrníkolistá

Viburnum lantana L. kalina tušalaj











Kategorizace liniových prvků (A) 

A-3 parametry horizontálního a vertikálního uspořádání dřevin a keřů, konstrukce OLP,  kritérium – funkční 

typ liniového prvku (prodouvavý, neprodouvavý, poloprodouvavý)

Ukazatel kritéria horizontálního uspořádání základních a doplňkových dřevin:        hodnota

A-3.1    mezernatost (nefunkčnost) porostu přesahuje 50 % plochy  1

A-3.2    mezernatost(nefunkčnost)  porostu do 30 % plochy 2

A-3.3    mezernatost (nefunkčnost) porostu do 10 % plochy 3

Ukazatel kritéria vertikálního uspořádání základních a doplňkových dřevin:            hodnota 

A-4.1    funkční dřevinné patro zastoupeno do 50 % 1

A-4.2    funkční 1 etážové dřevinné patro zastoupeno více jak 50 % 2

A-4.3    funkční  etážová struktura více jak 50 %  3













Kategorizace systému liniových prvků V KRAJINĚ (B) 

B-1 parametry vymezující vzdálenosti rozmístění prvků sítě OLP

Kritéria odstupu prvků zpravidla v obdélníkovém schématu od 350 – 600 m, vedlejší pásy v                            

ideálním poměru 1:4, kdy se dosahuje max. ekotonového efektu (Forman, Godron; 1994)

B-2 parametry začlenění prvků do terénu – geomorfologické a klimatické vazby

Neopominutelným podkladem je digitální model terénu a znalosti o směrech větru.

B-3 parametry krajinně-ekologické navazující na infrastrukturu krajiny a ÚSES

Parametry lokálního biokoridoru lesního typu (/LBK): šířka min. 15 m 

délka max. 2 km









Schéma referenčního bodovacího systému pro kategorizaci liniových prvků

Koncepce bodovacího systému vychází z charakteristik referenčních kritérií. Hodnotová 

stupnice kritérií má následující algoritmus:

Kritéria hodnocení  skupin                                                            A                            B

Bodovací systém  – funkční (doporučené) 3 body 10 – 12 8 – 9

– podmíněně funkční 2 body 7 – 9 5 – 7

– převážně nefunkční 1 bod 4 – 6 3 – 4

Postup pro vyhodnocení dané lokality má následující algoritmus:

1. krok: přiřazení bodových hodnot dle referenčních kritérií,

2. krok: vyhodnocení bodových hodnot podle skupin A, B,

3. krok: celkové vyhodnocení na základě hodnocení skupin.





ozn. délka šířka věk zastoupení* výška pravděpodobný způsob založení A-1 A-2 A-3 A-4 celkem hodnocení poznámka

prvku (m) (m) dřev. % (m) počet řad rozmístění

Bulhary

1 708 14 60 TP 50 20 6 řad 2 řady stromů 3 2 2 1 8 2

DB 20 16 4 řady keře

JVJ 20 14

JS 10 16

Amorpha významné keřové patro

Caragana

2 1260 18 60 TP 40 24 6 řad 2 řady topolu 2 3 3 3 11 3

DB 35 18 2 řady dubu

JV 10 16 2 řady keřů

LP 10 16

JLM 5 14

bez

ptačí zob

brslen

3 1088 16 50 TP 40 20 5 řad 1 řada topolu 2 3 2 2 9 2

JV 30 16 2 řady javor a lípa

LP 30 16 2 řady keře

brslen

ptačí zob

4 1216 14 60 TP 50 22 6 řad 1 řada jen topol 3 2 2 1 8 2 pravděpodobně dva velmi podobné, 

DB 25 16 4 řady keře avšak rozdílně založené prvky

JS 10 18 (ne jeden větrolam)

LP 10 15

TR 5 12

Amorpha významné keřové patro

Caragana

bez

růže šípková

Tyto větrolamy jsou funkční podmíněně a to jako jednotlivé prvky, nikoliv jako systém. Jednotlivé prvky jsou

funkční převážně podmíněně, podle prostorových parametrů jsou některé spíš neprodouvavé, nedostatky

jsou v druhové skladbě (okolo 50 % zastoupení topolů a javoru jasanolistého) a vertikální struktuře etáží,

která není dostatečně rozdiferencována. Větrolamy jsou mezernaté z důvodu rozpadu kostry porostu.





ozn. délka šířka věk zastoupení* výška pravděpodobný způsob založení A-1 A-2 A-3 A-4 celkem hodnocení poznámka

prvku (m) (m) dřev. % (m) počet řad rozmístění

Micmanice

9 700 20 45 JV 30 15 9 řad 5 řad stromů 2 3 3 3 11 3

LP 30 15 4 řady keřů

JVJ 20 12

DB 10 15

JS 10 15

bez

Caragana

ptačí zob

10 795 20 45 JV 30 15 9 řad 5 řad stromů 2 3 3 3 11 3

LP 30 15 4 řady keřů

JVJ 20 12

DB 10 15

JS 10 15

bez

Caragana

ptačí zob

11 1281 20 45 JV 30 15 9 řad 5 řad stromů 2 3 3 3 11 3

LP 30 15 4 řady keřů

JVJ 20 12

DB 10 15

JS 10 15

bez

Caragana

ptačí zob

12 600 18 55 JV 35 17 2 3 2 3 10 3

JVJS 30 15

JS 25 16

TP 2 20

JLM 2 15

morušovník 2 14

ořešák 4 15

Caragana 

bez

ptačí zob

Tyto větrolamy jsou funkční a to jako jednotlivé prvky, i jako systém. Jednotlivé prvky jsou funkční převážně

podmíněně, podle prostorových parametrů jsou některé spíš neprodouvavé, druhová skladba sice není

optimální, ale je vyhovující. Vertikální struktura etáží je převážně vyhovující. Větrolamy jsou mezernaté jen

místy.



Vyhodnocení

Uvedený postup je použitelný a účelný především pro potřeby

• hodnocení účinnosti jednotlivých prvků,

• hodnocení erozního ohrožení území (zohlednění stávajících bariér),

• koncepčního rozhodování v rámci regionu, či jednotlivého k.ú.,

• vyhodnocení potřeby doplnění sítě prvků,

• zlepšení funkčnosti jednotlivých prvků.



Doporučeni

Pro plánování investic, etapizace prací v dlouhodobějším výhledu je pro 

účely plánování obnovy stávajících prvků potřeba zohlednit další skutečnosti

• hodnocení fyziologického stavu prvku (kosterních dřevin),

• nehodnotit stáří (dobu od založení), ale věkové stádium a vitalitu porostu / dřevin,

• vyhodnotit způsob založení prvku jako podklad pro rozhodování o možném 

způsobu obnovy,

• vyhodnotit potenciál prvku a rámcově odhadnout dobu dalšího možného trvání 

vyhovující funkčnosti.













Vitalita se obvykle hodnotí podle několika parametrů a nejzřetelnějším a 

nejdůležitělším je  - Defoliace

Při porovnání stávajícího stavu listového aparátu dřeviny s pomyslným ideálním

stavem, je možné odborným odhadem tento rozdíl vyjádřit procentuelně jako míru

tzv. odlistění. Posuzuje se horní část koruny, neovlivněná zápojem a projevuje se množství,

velikost (především u listnatých stromů) a distribuce asimilačního aparátu v rámci

koruny. Do hodnocení se zahrnují pouze ztráty způsobené fyziologickými jevy (např.

vodní stres, kontaminace půdy, biotické faktory). Defoliace způsobená žírem hmyzu

však není důvodem pro snížení hodnoty vitality, je však nutné brát v potaz, že pro strom

tím vzniká další nárok na energii a látky pro vytvoření náhrady, což může mít za následek

překročení hranice bezpečného čerpání zásob a míra vitality tak může poklesnout

(Kolařík a kol., 2005; Praus a kol., 2003).









ZÁVĚRY

Pro potřeby koncepčních řešení v oblasti zlepšení a udržení stability

zemědělské krajiny zvláště na jižní Moravě, prostřednictvím realizace

opatření podporujících udržení a zlepšení její stability vůči

klimatickým změnám je nutné znát a objektivně hodnotit stav

konkrétních prvků – větrolamů.

Větrolamy je nutné nejen zakládat, ale i obnovovat a dlouhodobě o ně

pečovat. Pro potřeby rozhodování a plánování zainteresovaných

subjektů je možné stávající postupy a metodické postupy doplnit o

některé dílčí hodnotící kritéria. Pak bude možné účelněji rozhodovat a

naléhavosti obnovných prací, provádět zodpovědněji jejich etapizaci a

plánovat investice se zohledněním možných způsobů obnovy.



Ing. Daniel Doubrava
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