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Závěrečná zpráva o provedení díla – souhrnný realizační výstup 
 

Doba řešení projektu: 2015-2018 

 

1. Souhrn prací za jednotlivé roky řešení projektu 

 

V prvním roce (2015) byly výzkumné aktivity projektu zaměřeny do dvou dílčích oblastí. Byla 

vypracována komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených 

svahovými sesuvy a řícením hornin. V rámci rešerše byly zpracovány dostupné publikované 

materiály z České republiky a Československa, taktéž proběhl přehled rešerše ze světové 

literatury. Druhá část prací byla věnována vyhledávání a identifikaci dlouhodobých 

výzkumných ploch na sesuvných územích a územích s řícením hornin. Bylo vybráno              6 

výzkumných ploch v rámci sesuvů a 6 ploch z pohledu řícení skal (viz tabulka kapitola 8 

Seznam dlouhodobých výzkumných ploch). 

Byla provedena celá řada drobných terénních průzkumů na vybraných lokalitách. Proběhl i 

výběr využitelných nedestruktivních geofyzikálních metod vhodných pro identifikaci sesuvů 

v terénu.  

 

V roce 2016 výzkumná činnost probíhala v rámci čtyř samostatných aktivit, kdy stěžejní byly 

geobiocenologické a typologické výzkumy karpatských sesuvných území, které navázaly na 

fytocenologické výzkumy vedené doc. Lacinou před téměř 20ti lety a poskytly jak opakované 

tak nové výsledky. Významnou výzkumnou aktivitu tvořilo zpracování dat dálkového 

průzkumu Země (LIDAR) pro jednotlivé výzkumné lokality, proběhla také matematická 

modelování v rámci GIS pro lepší identifikaci a vyhodnocení sesuvných území. Další 

významnou částí výzkumu byl podrobný geofyzikální výzkum lokality Bečva-Háje za použití 

vybraných geofyzikálních nedestruktivních metod, a to elektrické odporové tomografie (EOT) 

a pozemního laserového skenování (TLS). Jednalo se zejména o stanovení využitelnosti a limitů 

těchto technik při identifikaci sesuvných území, hloubky založení sesuvů, případně stanovení 

porostního managementu. Dále probíhaly jednotlivé výzkumné aktivity na vybraných 

výzkumných plochách (geomorfologický a geologický průzkum, strukturně geologický 

průzkum, pedologický průzkum). Řešitelský tým se zapojil i do aktivit probíhajících v rámci 

výzkumů Akademie věd ČR,  Strategie AV 21, výzkumného programu Přírodní hrozby, 

konkrétně Sesuvy – podceňované nebezpečí. 

 

V roce 2017 byly výzkumné aktivity soustředěny ve 4 okruzích. Pokračoval výzkum 

vegetačních poměrů na sesuvech – zhodnocení vývoje vegetace za posledních více jak 15 let 

pod vedením doc. Laciny. Důraz byl kladen také na možnosti využití těchto výzkumů při 

lesopěstebních opatřeních na cca 20 let starých (většinou uklidněných) karpatských sesuvech.  

Druhý okruh aktivit byl zaměřen na možnosti využití existujících informací a databází o 

sesuvných územích, zejména na využití celostátní veřejné databáze „Registr svahových 

nestabilit“ spravované Češkou geologickou službou ve vztahu k geologické stavbě a pedologii, 

tak aby byl tento registr využitelný při optimalizaci péče o lesy na sesuvných území. Třetí 

výzkumný okruh se věnoval možnostem využití 3D pozemního laserového skenování (TLS) 

při monitoringu skalních masivů s rizikem řícení a hodnocení rizikových vegetačních změn na 

těchto územích. Poslední okruh se věnoval již konkrétním možnostem optimalizace péče o lesy 

v sesuvných územích, zejména návrhu metodického postupu určení přijatelné hmotnosti lesních 

porostů sesuvných územích a vytvoření osnovy návrhu metodiky lesopěstebních postupů.  
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Výzkumné aktivity v roce 2018 byly zaměřeny především na dokončení fytocenologických a 

geobiocenologických výzkumů pod vedením doc. Laciny, které proběhly v opakování po téměř 

20ti letech na všech 5ti karpatských sesuvných výzkumných územích. Na lokalitě Uvezliska 

proběhl podrobný pedologický průzkum formou terénního mapování, a to vymapováním 

přítomných půdních typů a dále vymapováním ovlivnění vodou půdního profilu na témže 

území. Výsledek byl srovnán s okolním, sesuvem neovlivněným územím. Na dvou vybraných 

karpatských výzkumných plochách (Bečva-Háje a Mikulůvka) byly podrobně charakterizovány 

pěstební postupy. Na těchto lokalitách byly vytyčeny tři kruhové zkusné plochy reprezentující 

odlišné porostní, příp. i stanovištní podmínky. Velikost ploch byla různá podle stavu (struktury) 

porostu od 100  –  500 m2. Na těchto plochách byla provedena inventarizace dřevin (vše 

s výškou nad 2  m) a následně vyznačen pěstební zásah. Současně zde proběhla inventarizace 

následné (přirozené) obnovy. Ta proběhla u menších ploch (100 m2) celoplošně, u větších na 

dílčích ploškách v počtu pěti na plochu. Dílčí výsledky výzkumných aktivit projektu jsou 

součástí této závěrečné zprávy a jsou shrnuty a zapracovány do metodiky lesopěstebních 

postupů, která je přílohou této zprávy.  

 

 

Souhrnný realizační výstup je členěn do jednotlivých kapitol na základě výzkumných aktivit, 

které byly v rámci projektu realizovány. Jednotlivé kapitoly jsou syntézou již předložených 

dílčích zpráv doplněných o aktivity a výstupy roku 2018 a celkové shrnutí. Pouze kapitola 

zabývající se hodnocením vegetačních poměrů na sesuvech podává nezkrácenou výzkumnou 

zprávu, z důvodu unikátnosti tohoto výzkumu a jeho důležitosti  pro zpracování metodiky 

lesopěstebních postupů.  

Každá kapitola má své vlastní číslování obrázků a tabulek.  
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2. Hlavní výstupy rešeršní práce z pohledu lesopěstebních opatření na územích 

náchylných k sesuvům a na uklidněných sesuvech 

 

Drtivá většina publikací v národním, ale i světovém kontextu se soustředí především na 

technická a biotechnická opatření spojená s konkrétními sesuvy.  

Obecně je mechanismus vzniku jednotlivých typů sesuvů a skalního řícení velmi dobře znám, 

zejména z pohledu geologických, geomorfologických a dalších abiotických aspektů. Ve většině 

případů lze také určit tzv. trigger, tedy spouštěč konkrétního procesu.  

V rámci rešerše byly specifikovány predispozice k svahovým pohybům a řícení vycházející 

z lesnicko-typologického klasifikačního systému s přihlédnutím k geobiocenologickému 

klasifikačnímu systému, členění lesů a krajiny.   

Prakticky všechny studované práce poukazují na zvýšení heterogenity abiotických podmínek 

v území po sesuvné události s přímým vlivem na diverzitu půd, jak z pohledu fyzikálně-

chemických vlastností, tak z hlediska hydrického režimu půd. Což vede k výrazným změnám 

vegetace způsobených sesuvy.  

Vliv sesuvů na hospodaření v lesích je v obecné rovině znám, avšak odborných publikovaných 

prací zabývajících se speciálně problematikou sesuvů a lesního hospodářství není mnoho.  

Strategie lesnického plánování na sesuvných území v ČR charakterizuje v oblastních plánech 

rozvoje lesů (OPRL) řadu přírodních lesních oblastí (PLO), kde riziko výskytu sesuvů velmi 

významně ovlivňuje hospodaření v lesích. Taktéž je obecně zásada zmírňování následků 

živelných nebezpečí (sesuvy, řícení skal) zahrnuta v Národním lesnickém programu.  

V koncepci trvale udržitelného obhospodařování lesů podle souboru lesních typů je 

problematika sesuvů zakotvena v úrovni funkční klasifikace. Sesuvná území jsou řazena mezi 

lesy se základní funkcí ekologickou, hlavní funkcí půdoochrannou a dílčí funkcí protisesuvnou.  

V koncepci funkčně integrovaného lesního hospodářství je protisesuvná fuknce lesů součástí 

půdoochranné funkce a pro její zajištění je navržen soubor opatření.  

Území ohrožená sesuvy půdy v bližší specifikaci vlastní sesuvy půdy lze označit jako území se 

zvláštním statutem ochrany. Strategie managementu je navrhována ve dvou úrovních:  

1) predikce možných vzniků sesuvů ve vztahu k charakteru a stavu lesa a přírodního 

prostředí,  

2) asanace vzniku sesuvů (biologická oblast, biotechnická oblast, fytotechnika lesního 

ekosystému s využitím technických prvků). 

Nejdůležitějším spouštěčem (triggerem) svahových pohybů v podmínkách rizikových lesních 

území v ČR je klimatická anomálie (dlouhotrvající intenzivní srážky nebo krátkodobý 

přívalový déšť) způsobující změnu hydrických podmínek s následným sesuvem.  

Dalším významným spouštěčem mohou být neuvážené antropogenní technické zásahy do 

stability svahu.  

Vznik sesuvů působí jako spouštěč celé řady změn postižených lesních geobiocenóz, dochází 

ke změně abiotického prostředí, kdy dříve jednotvárné svahy se přeměňují v maloplošnou 

mozaiku ekotopů výrazně diferenciovaných podle trofických i hydrických podmínek. 

V souladu se změnou ekologických podmínek se mění i biocenózy.  

Pokud jsou lokality sesuvů ponechány dlouhodobé přirozené sukcesi probíhá zpravidla vývoj 

od sesuvových lat k sesuvovým hájům.  

 

 

 

 

Shrnutí:  
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Pomocí lesního managementu je možné ovlivnit hmotnost porostu, zastoupení hluboko 

kořenících dřevin a nepřímo do určité míry hydrické podmínky povrchové vrstvy území. Dále 

je možné riziko svahových pohybů snížit vhodnými biotechnickými a protisesuvnými 

opatřeními v rámci dopravní sítě, způsobu těžby a zpřístupňování.  
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3. Shrnutí využití moderních geoinformačních technologií a nedestruktivních 

geofyzikálních metod při studiu sesuvných území 

 

Využití geofyzikálních metod v geologickém a geomorfologickém výzkumu zaznamenalo 

v posledních letech intenzivní rozvoj v souvislosti s dostupností moderního hardwarového a 

softwarového vybavení. V posledních letech se významně podílí na výzkumu svahových 

deformací (sesuvů) v ČR. Na území ČR jsou testovány a využívány zejména geoelektrické 

metody, a to symetrické odporové sondování (SRS) a vertikální elektrické sondování (VES). 

Dominantní postavení ve využívání má elektrická odporová tomografie (ERT). Nejlepších 

výsledků bývá dosahováno v místech s vysokými odporovými kontrasty způsobenými zejména 

rozdíly v litologii či rozdílným zvodněním horninového prostředí. Toho je možné využít právě 

při studiu svahových deformací. Vždy je žádoucí při intepretacích získaných výsledků 

verifikace pomocí komplexu geofyzikálních metod či dalších výzkumných metod.  

Využití ERT metody je vhodné zejména při měření 3 povrchových struktur. Danou metodu je 

vhodné využít pro detekci zvětralinového pokryvu, jeho hloubky a pozice jeho báze a taktéž 

pro určení mělké smykové plochy sesuvných území. Dalším typem měření při studiu svahových 

deformací je georadarový typ měření. Principem metody je opakované vyzařování 

elektromagnetického pulzu do zkoumaného prostředí a následný příjem části elektromagnetické 

energie odražené zpět od rozhraní nehomogenity. Georadarové měření bylo využito na příklad 

na vybraných územích mapovacího programu svahových deformací (ISPROFIN). Georadar se 

v současnosti hojně využívá při detekování a studiu kořenových systémů. Což koresponduje 

s možností jeho využití v lesním hospodářství.  

Významné využití v rámci ověřování hranic sesuvných území a využití v hospodaření na 

sesuvných územích dnes mají geoinformační technologie (GIT). Uplatnění spočívá především 

při analytickém zpracování a při kartografické vizualizaci území na základě prostorové analýzy 

v geografických informačních systémech (GIS). Klíčový vstup při tomto modelování 

představuje digitální model reliéfu (DMR), ze kterého se odvozují sekundární morfometrické 

parametry (orientace svahu, sklon svahu, planární a profilová křivost, délka svahu, aj.). 

Kombinací těchto parametrů s dalšími geodaty a např. srážkovými poměry lze využít v predikci 

území potenciálně ohrožených sesuvy, ale i charakteristice konkrétních sesuvných území.  

V současnosti daný proces značně vylepšují data z laserového skenování (LIDARU – light, 

detection and ranging), čímž se vytváří 3D digitální model téměř identický s realitou. 

Technologie LIDAR se dělí na letecké (ALS) a pozemní (TLS) laserové skenování. Ideální je 

využití kombinace obou dvou zejména vzhledem k velikosti zájmového území.  

V současné době je možné pracovat s daty leteckého laserového skenování – verze rastrového 

modelu DMR 4G a nejnovějšího modelu DMR 5G. Velká přesnost datových sad umožňuje 

vizualizovat sesuvné jevy v reálném 2D či 3D zobrazení. Pomocí GIS analýzy je možné 

provádět analýzu topografických parametrů, např. digitální model terénu, sklonovitost povrchu, 

expozice povrchu, topografický vlhkostní index, aj., které je možné přímo využít v rámci 

lesního hospodaření.  

 

V rámci projektu byly pořízeny praktické ukázky měření pozemního laserového skenování a 

elektrické odporové tomografie na příkladu lokality Bečva-Háje a 3 D pozemní laserové 

skenování jako monitoring skalních výchozů s rizikem řícení. 

 
a) Ukázková data z pozemního laserového skenování (TLS) 

Ukázková data TLS na zájmovém území sesuvu Bečva Háje byla pořízena na liniovém transektu 

o vodorovné délce cca 100 m. Měřící linie byla situována do spodní části svahu mezi koryto 

řeky Bečvy a plošinu na konci příjezdové lesní cesty od Rožnova (Obr. 1). Zájmový prostor byl 
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nasnímán z polygonu, který tvořily 4 vzájemně propojené skenovací pozice (tzv. stanoviska). 

V jižní části transektu v těsné návaznosti na uvedenou plošinu byl realizován i geoelektrický 

průzkum metodou elektrické odporové tomografie (viz str. 4). Na obou stranách polygonu bylo 

využito otevřeného výhledu na oblohu a koncové body byly připojeny do souřadnicového 

polohového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. pomocí vysoce přesného zaměření 

geodetickou GPS/GNSS aparaturou. 

 

 
Obr. 1: Situační plán skenovacího polygonu 

 

Popisovaná terénní data obsahují celkově mračno 45 mil. bodů a panoramatické fotografie 

prostoru viditelného z jednotlivých stanovisek pozemního laserového skeneru (Obr. 2).  V trase 

daného polygonu vychází teoretická průměrná hustota bodů 1,5 cm (tj. viditelný reliéf i vegetaci 

na spojnici skenovacích stanovisek pokrývají jednotlivé body se vzájemným horizontálním a 

vertikálním rozestupem cca 1,5 cm). S rostoucí vzdáleností od transektu pak hustota bodů 

lineárně klesá, kdy například ve 100 m od skeneru je rozlišení 10x10 cm a na hranici 

maximálního dosahu použitého přístroje ve 300 m pouze 30x30 cm. 

 

Uvedená data lze považovat za nadstavbový způsob mapování aktuálního stavu krajiny 

v okamžiku skenování, který oproti klasické fotografii nebo mapě zaznamenává celou sféru 

viditelného okolí s minimální generalizací navíc v souřadnicovém formátu, který umožňuje 

pozdější přesné metrické analýzy zachyceného prostoru a objektů. Potenciál tohoto zaměřování 

by proto mohl spočívat až ve vzdálenější budoucnosti (odhadem v řádu dekád). Vize 

retrospektivního prohlížení vysoce přesných metrických a časově odlišných modelů 

představuje budoucí možný posun kvalitativního i kvantitativního hodnocení vývoje území. 

Avšak z hlediska aktuálního požadovaného řešení optimalizace lesnického hospodaření na 

sesuvech zůstává otázkou, jaké signifikantní informace se pokusit získat z uvedených dat mimo 

grafické výstupy ilustračního charakteru. 
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Obr. 2: Pohled na mračno naskenovaných bodů (vlevo) a panoramatickou fotku (vpravo) ze stanoviska 4003 

 

Vzhledem k rozsahu znalostí o procesu zpracování dat pozemního laserového skenování na 

pracovišti ÚGN jsme nyní schopni data sjednotit do standardního souřadnicového systému S-

JTSK, což umožňuje jejich kombinaci s dalšími geodaty v prostředí GIS. Dále je možné 

generovat libovolný systém terénních profilů (Obr. 3). Z hlediska čitelnosti dat se jeví 

optimálním pracovat s pásem dat cca 15 – 20 m od osy transektu na obě strany (Obr. 4d). 

Generované řezy (Obr. 4a-d) poskytují ilustrační představu o terénních poměrech (sklon, 

křivost, převýšení) a charakteru vegetace (výška stromů, růstové deformace, hustota porostu). 

 

V případě potřeby je možné separovat libovolný prostor, na kterém může být nasnímaný 

konkrétní strom (Obr. 5a). Problém představuje fakt, že vizuálně rozpoznaný strom je stále 

tvořen skupinou jednotlivých bodů, a proto není možné jednoduše stanovit plošné rozsahy nebo 

objemy. Mezi ručně označenými body je možné provádět měření jejich vzájemné vzdálenosti 

nebo úhlu (Obr. 5b). Na vývoji programu schopném automaticky modelovat samostatné stromy 

z naskenovaného lesa pracují kolegové z Oboru ekologie lesa na VÚKOZu (Dr. Kamil Král, 

Ing J. Trochta). Naše aktivity na ÚGN jsou naopak zaměřeny na modelování reliéfu, v daném 

kontextu tedy na oddělení bodů představujících povrch od zbývajících části mračna. 
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Obr. 3: Situační plán terénních řezů odvozených z dat pozemního laserového skenování 

 

 

 

  
  

 
 

  

Obr. 4: Terénní řezy odvozené z dat TLS: a) Profil 1-2 rovnoběžně 15 m záp. od osy transektu, b) Profil 3-4 

v ose transektu, c) Profil 5-6 rovnoběžně 15 m vých. od osy transektu, d) Profil 7-8 kolmo na střed osy transektu 
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Obr. 5: Výběr části mračna zachycující strom (vlevo) a průřez jeho kmenem (vpravo) včetně metrických údajů 

 

 

 

b) Ukázková data z elektrické odporové tomografie (EOT) 

 

 

Měření geofyzikální metodou EOT bylo realizováno na profilu 9-10 mezi body M0-M23.5 

(Obr.3). Délka linie 23,5 m byla stanovena podle korelace délky roztažení měřících kabelů 

dostupných na ÚGN vůči požadovanému hloubkového dosahu a rozlišení záznamu. 

Zjednodušeně platí teze, že menší krok mezi elektrodami poskytuje detailnější rozlišení a 

zkracující se celková délka roztažení zmenšuje hloubkový dosah měření. Mělké detailní měření 

na delších úsecích tedy vyžaduje větší množství měřících kabelů. V případě opodstatněného 

zájmu by bylo možné díky zapůjčení materiálu realizovat profil až 35 m ve stejném rozlišení tj. 

rozlišení jednotlivých vrstvy s mocností nad 25 cm. 

 

Výsledkem měření EOT je hloubkový řez, který zobrazuje rozložení a rozhraní litologického 

prostředí, a to podle parametru elektrického odporu přítomných zemin a hornin. Nepřímá 

povaha metody pouze poukazuje na rozdíly v měřeném prostředí a jejich význam je třeba 

interpretovat na základě expertních zkušeností a doplňujících geologických informací. Bez 

fyzického ověření je možná stanovit více interpretačních variant. Při interpretaci je třeba 

uvažovat i o možnosti, že záznam nemusí vymezovat některé horizonty, neboť z hlediska 

geoelektrických projevů se vůči sobě neodlišují. 

 

Na záznamu EOT M0 (Obr. 6 a 7) je vykreslena přípovrchová vysokoodporová vrstva (60-100 

Ohmm) do hloubky cca 0,5 m, pod kterou probíhá nízkoodporová vrstva (10-30 Ohmm) v 

rozmezí hloubek 0,5-1,5 m. Snížení odporů vysvětluje přítomnost větší vlhkosti a v případě 

takto výrazného kontrastu hodnot i materiálová změna. Vzhledem ke struktuře záznamu a 

flyšovému prostředí může být tato vrstva potenciální kritickou polohou vzniku mělké svahové 
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nestability. Bloky vyšších odporů (40-60 Ohm) ve spodní polovině profilu pak můžou 

představovat stabilizační prvky svahu a současně plochy, na kterých by došlo k mělkému 

svahovému pohybu. Poměrně krátký úsek měření bez dalších doplňujících informací 

neumožňuje spolehlivě vyslovit širší závěry o lokalitě. 

 

 
Obr. 6: Hloubkový řez modelovými odpory na profilu M0  

 

 
Obr. 7: Zobrazení výsledku EOT do terénního řezu dat TLS 

 

 

c) Ukázka využití 3D laserového skenování v rámci monitoringu skalních výchozů 

s rizikem řícení na příkladu výzkumné lokality Vír 

 

 

Skalní řícení je přirozenou součástí procesů a jevů v krajině. Jeho monitorování je poměrně 

složité vzhledem k vazbě mezi identifikací nestabilních skalních bloků a časového intervalu, ve 

kterém dojde k jejich kolapsu. Vzhledem k variabilitě procesu může nastat situace, kdy 

sledovaný blok stále zůstává na pozici, ale zřítí se jiná část skalního útvaru, která nebyla 

objektem monitorování. Částečné řešení nastíněné situace představuje plošný 3D skenovací 

monitoring. Díky technologii 3D laserového skenování dochází k automatickému pokrytí 

širšího prostoru v okolí skeneru ve velmi vysoké hustotě bodů se značnou polohovou i 
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výškovou přesností. Oproti klasickému zaměřování vybraných bodů, tak může být zachycen 

násobně vyšší počet částí skalních výchozů. 

Za účelem popisu základního konceptu a hodnocení vlastností plošného 3D skenovacího 

monitoringu skalního řícení bylo dne 27. 11. 2017 provedeno pozemní laserové skenování 

skalních útvarů Jezerní a Ledové stěny v obci Vír (Obr. 8). 

 

 

Skalní útvar Jezerní stěna se nachází v zatáčce silnice III. tř. (38815) pod hrází vodní nádrže 

Vír I. na levém břehu odtékající řeky Svratky. Jde o tři výrazná skalní žebra tvořené silně 

metamorfovanými horninami (dvojslídným migmatitem až ortorulou). Druhý zájmový útvar 

Ledová stěna se nachází 300 m jižně od Jezerní stěny na pravém břehu Svratky. Obě skály jsou 

využívány pro rekreační a sportovní účely jako ferraty. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Přehledová mapa  zájmových lokalit (vlevo) Jezerní stěna (vpravo nahoře) a Ledová stěna (vpravo dole) 

 

 

Metodika 
Pozemní laserové skenování umožňuje automatické a neselektivní zaměřování prostorových 

souřadnic značného množství bodů (tzv. mračna) s vysokou přesností a hustotou v relativně 

krátkém čase. Určení polohy bodů je dáno registrací úhlů a tranzitního času vyslaného a 

následně odraženého laserového (EM) impulsu. Zaměření zájmového prostoru technologií 3D 

pozemního laserového skenování proběhlo přístrojem Leica ScanStation C10 s následujícími 

parametry: 

 

Prostorové rozlišení: 10 x 10 cm ve 100 m od skeneru 

(dle principu určování rozlišení je vzájemná vzdálenost bodů před hranicí 100 m úměrně menší 

a za limitem naopak větší neboli ve vzdálenosti 50 m od skeneru je hustota bodů 5 x 5 cm, 10 

m od skeneru 1 x 1 cm atd.) 

Dosah měření:  300 m z každého stanoviska 

Zorné pole:  360° horizontálně 

270° vertikální (mimo slepou zónu 45° pod skenerem) 

Fotodokumentace: integrovaná kamera skeneru s rozlišením 4 Mpix 
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REGISTRAČNÍ BODY DO S-

JTSK 

PBPP: 581,527, 582 

Nivelační bod: Kc2-11.1c (1005) 

Hranice KN: 

1001 sv roh parc.č. 1073/33 (vnější 

roh      

            navigace na propusti pod 

mostem) 

1002 jv roh parc.č. st 388 (vnější 

roh plošiny  

           nad výpustí z vodní 

elektrárny Vír I.) 

1003 jv roh budovy č.p. 64 

1004 jv roh parc.č. st 355 
Obr. 9: Bodová síť pozemního laserového skenování 
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Jedním ze základních předpokladů monitorování dynamickým procesů typu skalního řícení je 

stabilizace vztažných bodů, díky kterým se etapy monitorovacích měření srovnávají v rámci 

identického souřadnicového systému. Kvalitní stabilizace těchto bodů logicky zjednodušuje i 

zpřesňuje postup a výsledky srovnávacích měření (např. identifikaci chybějících skalních bloků 

a kamenů). Případný problém náhodného zničení stabilizované měřičské sítě může řešit vlastní 

podstata technologie pozemního laserového skenování, kdy naměřená data obsahují detailní 

záznam celkové prostorové situace, ze které je možné virtuálně určit orientační body. Vedle 

transformace na vztažné body je možné zpřesnit prostorovou pozici dat pomocí algoritmu pro 

vzájemné srovnání mračen bodů. 

Na základě uvedených předpokladů probíhalo základní 3D pozemní laserové skenování 

skalních útvarů Jezerní a Ledové stěny (tj. skenování výchozího stavu vybraných skalních 

útvarů za účelem dlouhodobého sledování jejich celistvosti pomocí opakovaného plošného 

zaměření). 

Na obou lokalitách byly pro vzájemnou orientaci stanovisek využívány 6" kruhové terče Leica 

umístěné na stativy. Při měření polygonů (Obr. 9) se postupovalo systémem trojpodstavcové 

soustavy, kdy během zaměřování probíhala výměna orientačních terčů a skeneru na trojnožkách 

fixovaných ke stativům. Uvedený systém minimalizuje vstupní chybu z centrace a horizontace 

nad bodem stanoviska. V rámci relativního souřadnicového systému měření se pak výsledná 

chyba pohybuje teoreticky v řádu milimetru. Pro zaměření orientačních pevných bodů byl terč 

manuálně přidržen na mini-vytýčce. 

Skalní útvar Jezerní stěna byl zaměřen ze 4 volných stanovisek (4001 - 4004) zvolených 

s ohledem na viditelnost čela resp. stěn 2. a 3. žebra (severní 1. žebro nebylo možné přes 

vzrostlý porost kvalitně zachytit). Pozice stanoviska 4001 byla zvolena na stávající hřeb na 

okraji vozovky (Obr. 10) a představuje jeden z pevných bodů případného monitorovacího 

zaměřování. Druhý pevný bod označený 5001 byl určen opět na stávající hřeb ve vozovce na 

pravé straně mostu (Obr. 11).  

 

 

 

 
Obr. 10: Situační pohled na stanovisko 4001 (vlevo) a detail 

stabilizovabého hřebu (nahoře) 
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Obr. 11: Situační pohled na orientační pevný bod 5001 (vlevo) 

a detail stabilizovabého hřebu (nahoře) 

 

Skalní útvar Ledová stěna byl zaměřen celkově ze 4 stanovisek (4005 – 4008), přičemž první 

3 byly zvoleny na opačném levém břehu řeky kvůli dostatečnému úhlu pro viditelnost mezi 

skenerem a vrcholem skály. Poslední stanovisko 4008 bylo přesunuto pod Ledovou stěnu na 

pravý břeh Svratky, aby lépe zachytilo východní stěnu a balvanové moře na úbočí svahu. Jako 

pevné body byly zaměřeny hřeb 5002 na lávce přes Svratku (Obr. 12) a křížení puklin na 

balvanu označené 5003 (Obr. 13). 

 

  

Obr. 12: Situační pohled na orientační pevný bod 5002 (vlevo) a detail stabilizovabého hřebu (vpravo) 
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Obr. 13: Situační pohled na orientační pevný bod 5003 (vlevo) a detail křížení puklin (vpravo) 

 

Pro potřeby prostorové lokalizace měření v běžných mapových podkladech byly data 

transformovány do souřadnicového systému S-JTSK na základě identifikace shodných bodů 

v naskenovaných mračnech s údaji o bodech PBPP (podrobné body polohového pole) a 

hranicemi katastru nemovitostí. Navíc spolu s fotodokumentací představují souřadnice 

v civilním souřadnicovém systému S-JTSK možnost dohledat pozici pevných orientačních 

bodů (Tab. 1). Vzhledem k zachování maximální přesnosti se však předpokládané srovnání 

budoucího dynamického vývoje skalních stěn bude provádět v relativním souřadnicovém 

systému. 
 

Tab. 1: Souřadnice S-JTSK pevných bodů  

Bod X Y Z 

5001 1 117 759,160 615 280,780 408,560 

5002 1 118 071,678 615 264,063 398,265 

5003 1 118 116,846 615 186,749 405,353 

 

 

 

Výsledky a závěr 

 

Výsledky 3D pozemního laserového skenování lokalit Jezerní a Ledové stěny představují 

databáze mračen bodů (cca 25 a 28 milionů bodů) v relativním souřadnicovém systému i 

v souřadnicích S-JTSK a Bpv (Obr. 14 a 15). Databáze zachycují stav skalních útvarů a jejich 

okolí ke dni 27. 11. 2017. Vzhledem k fixaci měření na pevné body i zachycení řady okolních 

prvků bude možné v budoucnu provádět srovnání s opakovaným skenováním za účelem 

identifikace chybějících skalních bloků či jednotlivých kamenů. 
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Obr. 14: Pohled na mračna bodů ze zaměření Jezerní stěny: šikmý letecký náhled (nahoře), zobrazení intenzity 

odrazu laserového paprsku (uprostřed), zobrazení fototextury (dole) 
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Obr. 15: Pohled na mračna bodů ze zaměření Ledové stěny: šikmý letecký náhled (nahoře), zobrazení intenzity 

odrazu laserového paprsku (uprostřed), zobrazení fototextury (dole) 
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Výhodou metody je plošný záběr sledovaného prostoru s velmi vysokou polohovou i výškovou 

přesností. V případě vhodné volby pozice skeneru (poměr vzdálenosti a úhlu od snímané skály) 

pak data obsahují centimetrové plochy a pukliny na skalních blocích. Potenciál těchto dat 

spočívá v odvození vstupních parametrů pro geotechnické výpočty stability sledovaného 

útvaru. Současně je však nutné uvést, že právě v prostředí skalních výchozů s lesním porostem 

je plošný záznam narušen odstíněním laserového paprsku překážkami v podobě kmenů, větví, 

skalních hran aj. Pro zachycení spojitější plochy proto musí být zvolen měřičský polygon 

s vyšším počtem stanovisek, a ani tento postup nemusí vést k dokonalému zmapování útvaru. 

Dalším překážkou pro úspěšné zaměření může být nevhodný sklon vrstev a orientace skalních 

bloků. Především při pohledu z výškové úrovně paty skalních výchozů není možné zachytit 

vrcholové plošiny. Část chybějících dat by bylo možné doplnit kombinací s technologií UAV 

(bezpilotní letadlo, “dron“), ve smyslu získání informací o horizontálních polohách pomocí 

pohledu ze vzduchu a z pozemního skenování přidat prostor vertikálních stěn a převisů. Obě 

technologie ovšem limituje vegetace a jejich uplatnění je třeba posuzovat přímo na cílových 

lokalitách. Při určitém zjednodušení lze za optimální prostředí pro nasazení metod 3D 

mapovacích technologií na monitorování skalního řícení považovat přehledné skalní úseky, 

samostatné skalní věže nebo stěny. Prostorově jsou řešitelné lokální tvary viditelné pro 

pozorovatele z počtu přibližně 10ti pozic. U rozsáhlejších území (skalní města, údolní skalní 

defilé) převažuje časová náročnost pořízení a zpracování dat nad reálným přínosem. 
 

Shrnutí: 

Využití nedestruktivních geofyzikálních metod TLS a EOT není možné z hlediska fyzické 

náročnosti procesu měření a v současnosti zatím časově náročnému procesu zpracování dat 

použít v plošném měřítku. Jsou to však metody, jejichž využití přichází v úvahu na konkrétních 

územích při potřebě zjistit konkrétní data. Využití TLS v rámci monitoringu rizikových 

skalních stěn je v budoucnosti velmi pravděpodobné. Taktéž využití TLS v rámci lesního 

hospodářství zejména při inventarizaci lesních porostů je při současném technologickém 

pokroku v budoucnu velmi pravděpodobné.  
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4. Možnosti využití informačních databází svahových nestabilit z pohledu lesního 

hospodáře 

 

Svahové pohyby, jejichž výsledkem jsou svahové deformace (zejména sesuvy, či odvaly 

skalních bloků a kamenů), ovlivňovaly hospodářské aktivity a působily destrukčními účinky 

s negativním dopadem na obyvatelstvo, jeho majetek nebo aktivitu i veřejnou infrastrukturu. 

Zejména jsou svahovými deformacemi ovlivňovány dopravní stavby – silnice, železnice, 

technické vedení a stavby – vodovody, energetická vedení, veřejné komunikační sítě, 

produktovody. Vážné škody však mohou být způsobeny i na obytných, výrobních nebo 

veřejných stavbách. Rovněž významné je jejich působení na krajinu a její složky (např. narušení 

a změny vegetačního krytu včetně lesních porostů, změny vodních poměrů, dopady na estetiku 

krajiny).  

Proto byla již historicky věnována pozornost zaznamenání katastrofických událostí, 

podmíněných svahovými procesy a tyto události jsou zaznamenány v různých archivních 

zprávách, dobovém denním tisku, lokálních časopisech, kronikách a pamětních spisech, 

archivech výzkumných, především geologicko-inženýrských institucí, často byly předávány i 

ústně. V současné době jsou tyto historické archivní záznamy vyhledávány pro řešení 

svahových nestabilit na vybraných lokalitách, např. v České středohoří (Raška et al. 2016), 

v oblasti Ústí n. L. a Zlínsku (Raška et al. 2015). Na význam těchto netradičních zdrojů 

upozorňuje Kycl (2018) a zdůrazňuje, že tyto zprávy jsou často hůře zjistitelné, uloženy i mimo 

archivy České geologické služby (ČGS-Geofond) a vede k nim složitá cesta časově náročného 

vyhledávání. S rozvojem digitalizace archivů se ovšem jejich část dá prohlížet přímo přes 

webové stránky, což postup zrychluje.  

 

Milníky registrace a průzkumu svahových nestabilit  

Lze konstatovat, že nejrozsáhlejší databází historických sesuvných jevů pro naše území 

zpracoval geolog M. Špůrek, který počínaje svou kandidátskou prací (Špůrek 1967, částečně 

publikováno – Špůrek 1970), pokračoval pak zpracováním historického katalogů sesuvných 

jevů nejen u nás, ale i v Evropě s přihlédnutím k nejznámějším katastrofám světovým (Špůrek 

1972). Katalog obsahuje 2 854 datovaných případů, shromážděných za období posledních 

šestnácti století. V uvedené publikaci jsou uvedeny a zhodnoceny i ostatní pramenné zdroje a 

je podán rozsáhlý soupis literatury. Pro území bývalého Československa bylo zaznamenáno 

383 sesuvných jevů, které jsou rozděleny do dvou kategorií. V kategorii A, zahrnující skalní 

řícení a blokové deformace, zaznamenal Špůrek (1972) 40 případů, v kategorii B, která 

obsahuje sesuvy, bahenní a blokovo-bahenní proudy, 343 případů. V uváděném historickém 

přehledu jsou tabulkovou formou zpracovány jednotlivé svahové nestability, kde je uváděn, 

pokud je znám rozsah a hmota nestability, počet obětí, škody na stavbách, silnicích, železnicích, 

vznik jezer hrazených sesuvem i případné seismické aktivity. Speciálně škody na lesních 

porostech v tabulkách bohužel uváděny nejsou.  

Počátky systematického přístupu k registraci (i výzkumu) svahových nestabilit byly iniciovány 

extrémní událostí – destrukčním působením rozsáhlého sesuvu v Handlové na Slovensku. 

Sesuv vznikl v prosinci 1960 a pohyby na lokalitě se zastavily v letních měsících následujícího 
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roku. Sesuvné území dosahovalo až 1,2 km šířky a 1,8 km délky a v pohybu bylo přes 20 

miliónů m3 hornin. Ve městě bylo zbořeno 150 domů, zničen přívodní řad městského vodovodu, 

dálkové elektrické vedení a státní silnice (Záruba, Mencl, 1969). Rozsáhlé škody v ekonomicky 

významné oblasti těžby uhlí vedly k mapování sesuvů na celém území bývalého 

Československa v měřítku 1:25 000 s důrazem na hospodářsky významné oblasti. V první 

polovině šedesátých let tak byly poprvé podrobně zmapovány sesuvy v místech budoucích 

staveb přehrad (např. u Nechranic) nebo na plánovaných trasách dálnic (např. dálnice D8 u 

Prackovic). Řešení  bylo prováděno v rámci vládního úkolu "Sesuvná území ČSSR", který byl 

funkční především v létech 1961 až 1963 (vedoucí F. Prokop). V archivech České geologické 

služby není závěrečná zpráva projektu, podle dílčích zpráv lze usuzovat, že domapování celého 

území ČR bylo dokončeno v průběhu 60. let (Prokop 1963a, 1963b, 1965); podrobněji viz 

Krejčí et al. (2018). Záznamy byly dále doplňovány bibliografickými pracemi svahových 

nestabilit Špůrka (1972, 1979, 1985), včetně registrací dle průběžných inženýrsko-

geologických průzkumů. Vznikly tak základy celostátního registru sesuvů, který je díky své 

ucelenosti a podrobnosti jeden z nejkvalitnějších na světě (Müllerová et al. 2017).  

Množství údajů o svahových deformacích začalo narůstat a zcela nová etapa jejich výzkumu a 

registrace nastala po extrémních srážkách a povodňové situaci v červenci 1997 na Moravě a ve 

Slezsku, které se staly výraznou aktivační situací svahových pohybů. Právě katastrofální situace 

z roku 1997 byla významným impulsem k zahájení podrobného výzkumu vybraných 

nebezpečných sesuvných území a k podrobné inventarizaci svahových deformací 

v nejpostiženějších regionech. Od července 1997 byly v rámci průzkumů České geologické 

služby zpracovávány svahové deformace na východní Moravě (inventarizační etapa). Na 

základě inventarizace pak byla provedena kategorizace geologických nebezpečí a rizik. Byly 

vyčleněny tři kategorie rizika způsobeného svahovými pohyby, přičemž nejnebezpečnější 

sesuvy byly zařazeny do III. kategorie (podrobněji viz Hroch, 1999).  

V roce 1999 pak zahájili pracovníci České geologické služby a další specialisté zpracování části 

projektu účelové studie “Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén 

sesuvných pohybů“. Práce se soustředila na mapování sesuvných území v měřítku 1:10 000 

v oblastech jejich extrémního rozšíření na Vsetínsku. Na tuto studii navázal v letech 2000–2003 

projekt geologických prací Ministerstva životního prostředí „Svahové deformace v České 

republice“. V jeho rámci byl realizován podrobný průzkum a mapování svahových deformací  

v měřítku 1:10 000 a tvorba příslušných účelových inženýrsko-geologických map stabilitních 

poměrů a map náchylnosti území k porušení stability svahů (Rybář, Stemberk, 2000; Krejčí et 

al., 2002). Pokračování těchto prací bylo následně zahrnuto do podprogramu „ISPROFIN 

č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v České republice“ na léta 2004– 

2007, jehož správcem byl Odbor geologie Ministerstva životního prostředí České republiky 

v Praze. Mapování svahových deformací probíhalo jak v oblastech intenzivně modelovaných 

svahovými pohyby ve Vnějších Západních Karpatech, tak i v Čechách (např. 

Mladoboleslavsko, České středohoří, Český ráj, Džbán). Provedeným mapováním se postupně 

podařilo získat velké množství údajů o svahových deformacích (např. Krejčí et al., 2000; 

Klimeš, 2002).  

Poslední událostí, která pravděpodobně výrazně ovlivní přístupy k předcházení škod 

působených sesuvy, bylo zničení téměř dokončené dálnice D8 u Prackovic (České středohoří). 

Tato událost ukázala, že i přes rozsáhlé znalosti o území a zkušenosti ve studiu sesuvů neexistují 
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dostatečně funkční a efektivní administrativní a technické postupy, jak škodám předcházet a 

rychle řešit případné havarijní situace (Müllerová et al. 2017).  

 

Registr svahových nestabilit České geologické služby 

Registr svahových nestabilit, který byl veden ČGS-Geofondem, přešel v plném rozsahu od 1. 1. 

2011 na Českou geologickou službu. Původní registr ČGS – Geofondu evidoval celkově 9 275 

sesuvů (2 982 bodových a 6 293 plošných). Většina dat pochází ze 70. a 80. let 20. století a 

nelze zaručit jejich aktuálnost. Tato starší registrační data o svahových nestabilitách nebyla 

měněna a v mapové aplikaci registru svahových nestabilit jsou uvedena jako data předaná 

v roce 2011. Tato data spolu s daty doplňovanými po roce 1997 (téměř 10 tis. nových položek) 

vytvářejí informační základnu o svahových nestabilitách na území České republiky. V registru 

svahových nestabilit jsou obě geodatabáze zobrazeny současně, protože po odstranění jedné z 

nich by nebyly údaje z území ČR kompletní. 

Základní informace o svahových nestabilitách obsahuje webová stránka ČGS – 

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/, kde jsou rovněž uvedena data o svahových 

nestabilitách v mapové aplikace 'Mapa svahových nestabilit České republiky'– viz ukázka Obr. 

1. Rovněž je možno na jednotlivé svahové nestability nahlížet přes aplikaci Databáze 

svahových nestabilit – http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl.  

Postupně jsou záznamy o svahových nestabilitách ověřovány nebo nahrazovány daty 

vznikajícími v rámci podrobného inženýrskogeologického mapování 1:10 000, případně 

1:25 000, dále v rámci posudkové činnosti ČGS a zpracování škod způsobených povodněmi v 

letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2013 a 2014. K lednu 2018 je v uvedeném registru 

evidováno celkem 19 242 objektů svahových nestabi1it, z toho 5 220 bodových a 14 022 

plošných. Svahové nestability lze rozlišit podle aktivity na aktivní –  28%, dočasně uklidněné 

– 60%, uklidněné – 11% a ostatní – 1%. Podle typu deformace se nejvíce jedná o sesuvy – 81%, 

dále řícení – 7%, ploužení – 7%, eroze – 3%, proudy – 1% a výplavové kužely – 1% (Krejčí et 

al. 2018). 

Další významnou možností k získání dat o sesuvech (svahových nestabilitách) poskytuje Česká 

geologická služba v rámci produktu: Poskytování dat pro územně analytické podklady podle 

§27 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – viz Obr. 

2. Cílem je předávání dat v digitální podobě. Autorizovaným uživatelům jsou od dubna 2016 

zpřístupňována data včetně vrstvy: Sesuvné území a území jiných geologických rizik. Tato 

vrstva poskytuje garantované údaje pro sesuvy zjištěné z vlastních mapovacích aktivit České 

geologické služby i negarantované údaje za sesuvy z původního registru ČGS-Geofondu 

prostřednictvím webové mapové aplikace Výdej prostorových informací ÚAP – 

http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/poskytovani-udaju-o-uzemi. 

Podle Krejčího et al. (2018a) se Česká geologická služby v rámci dalšího podrobného 

průzkumu svahových nestabilit a přírodních hazardů v příštím období zaměří na přípravu a tisk 

specializovaných map s odborným inženýrskogeologickým a morfostrukturním obsahem pro 

jednotlivé modelové oblasti, v nichž dochází k rozvoji svahových procesů a existuje ohrožení 

lidských životů, infrastruktury krajiny i kulturně-historických hodnot:  

 

 

• Hornicky ovlivněná krajina severních Čech; 

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=62549&recShow=26&l_nr=1096576310~3A183~2F2006~20Sb.&l_name=230436638~3Astavebn~C3~AD~20z~C3~A1kon&fulltext=&nr=183~2F2006&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://mapy.geology.cz/vydej/
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/poskytovani-udaju-o-uzemi
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• Vulkanický reliéf Českého Středohoří; 

• Pískovcový reliéf skalních měst české křídové pánve; 

• Kaňon Labe v Českém Švýcarsku; 

• Stolové hory z křídových pískovců (Děčínský Sněžník, Ostaš); 

• Stolová hora z vulkanických hornin (Úhošť); 

• Blokovobahenní proudy v Krkonoších; 

• Historický rozvoj svahových nestabilit a kulturní dědictví (Házmburk); 

• Svahové nestability v krystaliniku NP Podyjí, Šumava (Plešné jezero); 

• Svahové nestability v permokarbonských sedimentech; 

• Svahové nestability v glacigenních sedimentech a jejich  

 podloží (Ostravsko). 
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Obr. 1: Ukázka z on-line mapové aplikace 'Mapa svahových nestabilit České republiky registru svahových 

nestabilit České geologické služby - (oblast Vsetínsko) - https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Ukázka z webstránky Výdej prostorových informací ÚAP – příklad obec Jablůnka (podle Krejčího et al. 

2018a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vliv sesuvů a skalního řícení a půdy 

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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Všechny typy svahových pohybů výrazně ovlivňují půdní fyzikálně-chemické vlastnosti, půdní 

vodní režim a mohou být až příčinou změn v klasifikaci půdních jednotek (typů).  

 

Většina sesuvů má za následek zvýšenou variabilitu půdních vlastností v rámci tělesa sesuvu 

ve vztahu k nepostiženému okolí. Z výsledků výzkumů půd na svahovými deformacemi 

postižených území vyplývá, že prakticky ve všech případech dochází k částečné či úplné 

destrukci půdního profilu odtrhové části sesuvu a vytvoření silně disturbované iniciální půdy. 

Naopak v oblasti přemístěné hmoty dochází k výrazné diferenciaci a zvýšení diverzity půdního 

pokryvu, kdy změny nejčastěji postihují propustnost, tedy vodní režim půd, provzdušnění a 

snížení množství organické hmoty v povrchových částech půdy a celkové promíšení půdního 

materiálu i půdních horizontů. Což může vést až k změně půdního typu na daném území.  

 

Na vybraných výzkumných plochách karpatských sesuvů byl v rámci projektu realizován 

terénní pedologický výzkum, a to jak na území sesuvu, tak v jeho blízkosti, na území sesuvem 

neovlivněném. Ve všech případech byla zjištěna určitá změna v půdních vlastnostech a vodním 

režimu na sesuvech a mimo ně. Na sesuvných územích vždy došlo k zvýšení variability půdních 

vlastností a často ke změně mocnosti jednotlivých půdních horizontů, případně i k částečné 

destrukci půdního tělesa. Ve všech půdních tělesech došlo v akumulační části sesuvů 

k promíšené a změně hmotnosti půdních horizontů, zejména v povrchových horizontech pak 

k ochuzení o organickou hmotu. Obecně byl sledován úbytek mocnosti půdního tělesa v 

odlučných a proximálních částech sesuvu a kumulace a promíšení půdního tělesa v distálních 

akumulačních částech sesuvů. Prakticky ve všech případech nebyly změny disturbance plošné, 

ale na území lokálně diferenciované. Velmi významné byly i změny v hydrickém režimu půd, 

kdy v sesuvných územích došlo k výrazné diferenciaci (včetně sezónní) a vytvoření většího 

množství zamokřených až mokrých stanovišť, což se odrazilo ve větším zastoupení půdních 

typů ovlivněných vodou.  

 

Podrobný pedologický průzkum proběhl na výzkumné lokalitě Uvezlizka. Pod vedením      doc. 

Vavříčka došlo k podrobnému vymapování jednotlivých půdních typů vyskytujících se na ploše 

sesuvu (obr. 1). Celkem bylo vylišeno 11 půdních typů Taxonomického klasifikačního systému 

půd České republiky, což je výrazně vyšší diverzita než na podobně velkých územích v okolí 

sesuvného území. V dubnu 2018 proběhl na lokalitě nezávislý pedologický výzkum zaměřený 

na hydrický režim půd (ovlivnění vodou) daného sesuvu    (obr. 2). Výsledky obou výzkumů 

ukázaly mimořádnou heterogenitu území jak  v oblasti diagnostikovaných půdních typů, tak 

v rámci půdního vodního režimu a poukázaly taktéž na výraznou sezónnost změn hydrického 

režimu. Výzkum také ukázal, že zásadní vliv na heterogenitu půd na sesuvu mají mikro a 

mezogeomorfologické terénní tvary (obr. 3-16). S čímž také souvisí významně rozdílné živné 

charakteristiky jednotlivých půdních typů, jež mají význam pro zařazení území do edafických 

řad.   

 

Na následujících stranách jsou zobrazeny vypracované půdní mapy a ukázky půdních sond a 

sond žlábkových vrtáků z lokality Uvezlizka.  
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Obr. 1  Podrobná půdní mapa sesuvu Uvezlizka kombinovaná s hydrickým režimem půd 

 

 

 
Obr. 2  Mapa hydrického režimu na sesuvu Uvezlizka, jarní aspekt 2018 
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Podrobné popisy vybraných půdních sond na lokalitě Uvezlizka 

 

Kambizem vyluhovaná, mělce 

melanická, hluboko oglejená, 

překrytá 

Forma nadložního humusu: Pravý mul 

 

velmi silně kyprý opad listí z habru 

obecného, dubu zimního, topolu osiky  

L (0-2,5 cm)  
 

velmi kyprá vrstva drťi, vzniklá 

rozkladem výše uvedeného opadu, 

středně silně prokořeněná trávino-

bylinným patrem 

F (2,5-3cm) 
 

tmavě hnědá, kypré konzistence, mírně 

vlhká, struktura jemně polyedrická, 

písčitohlinitá, slabě skeletnatá (do 5%), 

slabě prokořeněná, s vlnitým zřetelným 

barevným přechodem do spodu 

Am (2-15 cm) 

 

hnědá zemina, mírně ulehlé konzistence, 

mírně vlhká, hlinitá, struktura středně 

polyedrická, slabě skeletnatá (do 5%), 

ve formě jemného štěrku, slabě 

prokořeněná, s vlnitým mírným 

přechodem dospodu, Bv (15-30 cm) 

 

tmavě hnědá, kyprá, mírně vlhká, středně polyedrická, písčitohlinitá, slabě prokořeněná, 

středně skeletnatá (40 %) ve formě jemného štěrku, s vlnitým zřetelným přechodem dospodu, 

fAm (30-42cm) 

 

žlutohnědá, ulehlé konzistence, mírně vlhká, struktura hrubě polyedrická slabě vyvinutá, hlinité 

textur, slabě skeletnatá (5% ve formě jemného štěrku), slabě prokořeněná, s vlnitým mírným 

přechodem dospodu  fBv (42-60cm) 

 

šedohnědá zemina se středně výraznými znaky mramorování, kypré konzistence, mírně vlhká, 

struktura špatně vyvinutá, hrubě polyedrická, jílovitohlinité textury, středně skeletnatá (35%), 

ve formě kamenů (5-10 cm), slabě prokořeněná, s difuzním přechodem dospodu, s obsahem 

uhličitanů  Bvg (60-78)  

 

žlutohnědá zemina, mírně ulehlá, středně polyedrické struktury, textura hlinitá, silně skeletnatá 

(65%) ve formě kamenů (5-10 cm), slabě prokořeněná, s obsahem uhličitanů, matečnou 

horninou je vápnitý pískovec  B/C (78-95) 
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žlutohnědá, ulehlá, v těchto hloubkách již bez struktury, textura hlinitá, silně skeletnatá (70%) 

ve formě kamenů (5-10 cm) bez prokořenění, s obsahem uhličitanů, matečnou horninou je 

vápnitý pískovec  C (95+) 

 

 

 

Pararendzina kambická 

Forma nadložního humusu: Pravý 

mul 

 

velmi kyprá vrstva opadu tvořená 

listy dubu a buku, bez vytvořené 

vrstvy drti a měli zřetelný přechod 

do humózního horizontu  L (0 - 

0,5cm) 

 

tmavě hnědá, mírně vlhká, kyprá, 

hlinitá, slabě skeletnatá (< 5°), 

převážně ve formě hrubého štěrku 

(4-10mm), polyedrická struktura 

(jemně (3-5mm)), s vlnitým 

mírným (5cm) přechodem do spodu  

Am (0,5 - 18 cm) 

 

žlutohnědá, mírně ulehlá, mírně 

vlhká, středně polyedrická, jílovito-

hlinitá, skelet – středně skeletnatá 

do 50 % ve formě kamenů (5-

20cm), kapsovitý přechod dospodu 

zřetelný (2-5cm), s přítomností 

karbonátů Bvk (18 – 45 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

kyprá, tmavě hnědá až šedá zemina, 

kypré konzistence (z důvodu 

vysoké skeletnatosti), mírně vlhká, 

jílovito-hlinité textury, zde již bez 

struktury, silná skeletnatost (65%) 

ve formě kamenů (5-10cm) s hloubkou narůstá, s přítomností karbonátů   Ck (45 cm↓) 
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Kambizem oglejená 
Forma nadložního humusu: Pravý mul 

 

velmi kyprá vrstva tvořená 

nerozloženým listnatým opadem se 

složením: habr obecný, jeřáb břek, dub 

zimní 

L (0-1,5cm) 
 

kyprý, dobře provzdušněný, částečně 

rozložený opad stejného složení, 

s ostrým přechodem do humózního 

horizontu 

F (1,5-3cm) 
 

tmavě hnědá, kypré konzistence, mírně 

vlhká, hlinitá textura, struktura jemně až 

drobně polyedrická, skeletnatost slabá 

(0%), slabé prokořenění, přechod 

směrem dospodu vlnitý, mírný (5 cm) 

Ah (3-13cm) 

 

hnědá zemina, s mírně ulehlou 

konzistencí, mírně vlhká, struktura 

středně polyedrická, hlinitá textura, bez 

skeletu (0%), slabé prokořenění, 

s mírným vlnitým přechodem dospodu 

Bv (13-25 cm)  

 

světle hnědá zemina, v levé části horizontu tvořena materiálem šedočerné barvy, v celém 

horizontu se středně výraznými znaky mramorování v podobě rezivých skvrn, mírně ulehlá 

konzistence, středně vlhká, jemně až středně polyedrická struktura (5 mm), textura hlinitá, bez 

skeletu, se zřetelným (2-5 cm) přechodem dospodu. Tento horizont je zřejmě z důvodu 

svahového posunu ostře (45º) ukloněný doleva. V levé části zasahuje do hloubky 82 cm, v pravé 

části sondy pak do hloubky 55 cm 

Bvg (25-55/82cm) 

 

v důsledku svahového posunu v horní části opět ukloněný do leva, hnědošedá barva se středně 

výraznými znaky oglejení, středně vlhká, mírně ulehlá až ulehlá konzistence, struktura středně 

polyedrická, hlinitá textura, skeletnatost slabá (15%) v podobě drobného a hrubého štěrku (1-2 

cm), slabé prokořenění s difuzním přechodem dospodu 

B/Cg (55/82-95cm) 

 

hnědošedá barva se středně výraznými znaky mramorování, ulehlá konzistence, mokrá, 

struktura hrubě polyedrická, hlinitá textura, slabé prokořenění, slabá skeletnatost (15-20%), ve 

formě drobného až  hrubého štěrku (1-5 cm) 

Cg (95cm ↓)     
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Kambizem vyluhovaná, 

mělce melanická oglejená, 

na jílovci 
Forma nadložního humusu: 

Mulový moder 

 

velmi kyprý, suchý opad 

listnatých dřevin s příměsí jehličí 

borovice  L (0-1cm) 

 

horizont tvořený částečně 

rozloženým listnatým a 

jehličnatým opadem, suchý, 

s ostrým přechodem do spodu 

F (1-2cm) 

 

tmavě hnědá, mírně vlhká, hlinitá 

až jílovo-hlinitá textura, kyprá 

konzistence, dobře vyvinutá 

středně polyedrická struktura, 

slabě skeletnatá (5-10%) 

převážně ve formě drobného a 

hrubého štěrku, středně silně 

prokořeněná, se zřetelným 

vlnitým přechodem do spodu Am 

(2-18cm) 

 

okrově hnědá, mírně ulehlé 

konzistence, jílovito-hlinité 

textury, mírně vlhká, středně 

polyedrická struktura, slabá 

skeletnatost (do 5%), ve formě drobného a hrubého štěrku, středně silně prokořeněná, se 

zřetelným rovnoměrným přechodem do spodu  Bv (18-38cm) 

 

tmavě hnědo-šedá zemina, mírně vlhká, kypré až mírně ulehlé konzistence, jílovitohlinité 

textury, slabě až středně skeletnatá (20%), převážně ve formě hrubého štěrku, mírně 

prokořeněná, s mírným (5cm) přechodem do spodu, bez karbonátů  Bvg (38-70cm)  

 

rezivě hnědá, mírně vlhká, kypré až mírně ulehlé konzistence, jílovitohlinité textury, hrubě 

polyedrická, slabě až středně skeletnatá (20 %), převážně ve formě hrubého štěrku (2-5cm), 

mírně prokořeněná, zde již s obsahem karbonátů, se zřetelným (2-5cm) přechodem do spodu 

B/Ck (70-85cm) 

 

hnědošedá, kyprá, mírně vlhká, bez struktury, hlinitá, slabě skeletnatá (5 %), ve formě hrubého 

štěrku, s obsahem karbonátů, svahová hlína  Ck (85-123cm) 

 

hnědošedá zemina, mírně vlhká, zde již bez struktury, hlinitá, silně skeletnatá (80%), jde již o 

rozpad pevné horniny s přítomností karbonátů 

Crk – (123cm - ↓) 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

34 

 

Ukázky půdních profilů žlábkových půdních sond na lokalitě Uvezlizka 
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Obr. 3 Odtrhová hrana sesuvu (litozem)                       Obr. 4  Přední hrana akumulačního valu v proximální 

                   části sesuvu (litozem) 

  
Obr. 5 Terénní vlny v akumulační části sesuvu             Obr. 6  Na horizontu otrhová plocha sesuvu - 

s výrazně rozdílným hydrickým režimem     erozní amfiteáter            

  
Obr. 7  Jeden z akumulačních valů ve střední části       Obr. 8  Občasné jezírko na akumulační (nepropustné) 

sesuvu         plošině sesuvu             

  
Obr. 9  Občasný pramen pod čelem jednoho                 Obr. 10  Akumulace balvanů na úpatí v pravé části 

z akumulačních valů sesuvu                                           odtrhového srázu 
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Obr. 11  Občasné jezírko hrazené podélným                 Obr. 12  Občasné jezírko – trvale zamokřená plocha 

akumulačním valem, trvale zamokřená plocha, glej       v distální části sesuvu, stagnoglej a pseudoglej                              

  
Obr. 13  Občasné jezírko v lokální prohlubni                Obr. 14  Příčné akumulační valy ve střední části sesuvu, 

glej, stagnoglej                                                                kambizem 

   
Obr. 15  Nejstabilnější jezírko v distální části                 Obr. 16  Průtočné jezírko v distální části sesuvu hrazeno 

sesuvu, glej                                                                       příčným akumulačním valem, stagnoglej, pseudoglej 

Autor fotografií obr. 3-16 A. Bajer. 
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6. Hodnocení vegetačích poměrů sesuvů 

Základní výzkumné vstupy pro zpracování metody lesopěstebních opatření poskytl rozsáhlý 

geobiocenologicko-fytocenologický výzkum vedený doc. Lacinou na 5ti výzkumných 

sesuvných územích v lesích Západních Karpat. Kdy byl proveden unikátní výzkum vegetačních 

poměrů na sesuvech aktivovaných v roce 1997 a nyní zopakovaný po 15ti až 20ti letech. 

Z důvodu již zmíněné unikátnosti výzkumu nejen ve středoevropském prostoru uvádíme 

nezkrácenou závěrečnou zprávu z tohoto výzkumu.  

 

Úvod 

 

K výzkumu bylo vybráno pět fosilních sesuvných území, v nichž došlo alespoň částečně 

k aktivaci sesuvné činnosti. Tři z nich (Bečva-Háje, Pod Křížovým a Mikulůvka-hřbitov, 

aktivované v červenci 1997) byly vybrány proto, že průzkum jejich vegetace proběhl již v roce 

2001 (viz výzkumná zpráva Lacina, Kirchner 2001) a proto bylo možno zjišťovat vývoj jejich 

vegetačního krytu za uplynulých 15–17 let. Nově byl do výzkumu zařazen sesuv Hluboče, který 

byl aktivován zjara roku 2006. Nejrozsáhlejší ze zkoumaných sesuvů, Uvezliska, pak byl 

zkoumán také proto, že je již přes 10 let (zhruba v polovičním rozsahu) sledován při terénních 

cvičeních z předmětu „Mapování biotopů“ a „Geobiocenologie“ posluchačů Mendelovy 

univerzity, a proto se ukázalo vhodným konečně rozmanité poznatky o zdejší vegetaci shrnout 

a doplnit o další rozsáhlá šetření. 

 

Cílem výzkumu vegetačních poměrů sesuvových území bylo zjistit, v rámci jakých jednotek 

potenciální i aktuální vegetace sesuvy vznikají, jak se vegetační kryt v důsledku změn 

stanoviště působením sesuvných procesů mění a vyvíjí. 

 

Výzkum vegetace se děl jednak formou fytocenologického snímkování (v případě sesuvu 

Bečva-Háje, Pod Křížovým a Mikulůvka-hřbitov z větší části lokalizovaném na stejných 

místech jako v roce 2001) jednak plošným mapováním aktuálního stavu vegetačního krytu 

(aktuálních biotopů) i potenciální vegetace (skupin typů geobiocénů a jejich porovnání 

s lesními typy). Zvláštní pozornost byla přitom věnována změnám ve vzrůstu dřevin působením 

svahových procesů (šavlovitost, nachýlení do podoby „opilého“ lesa, vývraty.) 

 

Všechny zkoumané sesuvy jsou charakterizovány a dokumentovány stejným způsobem:  

1) Charakteristika potenciální vegetace: 

- podle fytocenologické klasifikace (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) 

- podle geobiocenologické typizace (Zlatník 1976, Buček, Lacina 1999), diferenciace 

na skupiny typů geobiocénu (STG) ve vegetačních stupních, trofických a hydrických řadách a 

jejich porovnání s lesními typy systému ÚHUL; výsledkem je mapa STG s vyznačenými 

změnami stanovišť (geobiocénu) působením sesuvných procesů 

2) Aktuální vegetační kryt (využití půdy) před vznikem (aktivací) sesuvu: aktuální vegetační 

kryt sesuvného území od II. vojenského mapování až po rok 1997, resp. 2006, kdy se sesuvy 

aktivovaly. 

3) Změny stanoviště a vegetačního krytu (změny geobiocénu), způsobené sesuvy. 

4) Charakteristika současného stavu vegetace (aktuálních biotopů); výsledkem je mapa 

současného stav vegetace. 

Fytocenologické snímky jsou uspořádány do tabulek, přičemž u sesuvů Mikulůvka-hřbitov, 

Bečva-Háje  a Pod Křížovým jsou uspořádány do srovnávaných dvojic (2001/2017 a 2018). 

Lokalizace snímků je vyznačena na mapách STG i aktuálního stavu vegetace. 
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Sesuv Hluboče 

Sesuv Hluboče o ploše 8,9 ha se nachází ve Vlárské hornatině v severní části Bílých Karpat, na 

k. ú. Bylnice. Zaujímá zde strmé svahy jz. expozice od vrcholového hřbetu Tratihuště do údolí 

Hlubockého potoka, v rozmezí nadm. výšek 440–630 m. Rozbor vegetace je proveden na 

základě 9 fytocenologických snímků (6 lesních a 3 lučních) a plošného mapování.  

 

Lokalizace 

Souřadnice: 49°3'47.143"N, 18°3'6.872"E 

Katastr: 613070 Bylnice 

Nadmořská výška: 430–650 m n. m. 

 

Geomorfologické členění (Demek, Mackovčin, 2006) 

Soustava: Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava: Moravsko-slovenské Karpaty 

Celek: Bílé Karpaty 

Podcelek: Chmeľovská hornatina 

Okrsek: Vlárská hornatina 

 

Přírodní lesní oblast (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2017) 

38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 

 

Lesní typy (Cílový hospodářský soubor) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2017) 

3B1 – Bohatá dubová bučina strdivková na svazích (CHS 45) 

4B5 – Bohatá bučina strdivková (CHS 45) 

4B6 – Bohatá bučina javorová na hřbetech (CHS 45) 

 

Charakteristika lesních typů dle oblastního typologického elaborátu (Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem 2007a): 

Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

3B1 

BK 
26–30, 
DB 
24–28, 
SM 
26–32, 
KL 
26–30 

KAm(v)a,

e,(g), 
KAva,e,(g), 
KAl(v)a,e,(g)  

hP, 
H, 
pjH, 
H, 
rH, 
jH  

magurský 
flyš 
račanské 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
svahy, 
zvlněné 
plošiny  

8–20°; 
slunná 

300–650 

BK 6–7, 
DBZ 2, 
LP 1, KL 
0–1, 
HB, TŘ, 
JD, JV 

hluboká,  
(středně 
hluboká); 
mírně vlhká,  
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mulový 
moder,  
typický 
moder,  
(semimul) 

Smíšené porosty BK s DBZ v různém zastoupení, smíšené porosty BK s DBZ v různém zastoupení s příměsí 
ostatních listnatých dřevin nebo BO: 
Druhy stálé: Carex pilosa, Luzula luzuloides, Hieracium racemosum, Veronica officinalis, Cephalanthera damasonium, 
Galium odoratum, Melica uniflora, Poa nemoralis, Mycelis muralis, Hieracium murorum, Ajuga reptans, Astragalus 
glycyphyllos  
Druhy dominantní: Carex pilosa  
Smíšené porosty DBZ s příměsí BK, smíšené porosty DBZ s příměsí ostatních listnáčů, smíšené porosty SM 
a ostatních dřevin, monokultury SM a BO:  



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

41 

 

Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

Druhy stálé: Melica uniflora, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Lathyrus vernus, Fragaria vesca, Rubus 
species, Scrophularia nodosa, Veronica chamaedrys, Carex sylvatica, Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Poa 
nemoralis, Mycelis muralis, Dryopteris filix-mas, Brachypodium sylvaticum 
Druhy dominantní: Melica uniflora  

4B5 

BK 
28–32, 
KL 
28–32, 
DBZ 
24–28, 
SM 
28–34 

KAma,e, 
KAva,e  

pH 

magurský 
flyš 
račanské, 
bystrické 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
svahy 

8–16°; 
různá 

300–720 

BK 7–8, 
DBZ 1, 
KL 1, LP 
0–1, 
TŘ, BŘK 

středně 
hluboká,  
hluboká; 
čerstvě vlhká,  
mírně vlhká; 
kyprá; 
mulový 
moder,  
semimul 

Nesmíšené porosty BK:  
Druhy stálé: Galium odoratum, Luzula luzuloides, Melica uniflora, Viola reichenbachiana, Hieracium murorum, 
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Senecio ovatus, Dentaria bulbifera, Epilobium montanum, Scrophularia 
nodosa, Carex sylvatica, Mycelis muralis, Veronica officinalis 
Smíšené porosty ostatních listnatých dřevin s příměsí BK a vtroušeným MD: 
Druhy stálé: Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Hieracium murorum, Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, 
Dryopteris filix-mas, Senecio ovatus, Dentaria bulbifera, Carex sylvatica, Epilobium montanum, Scrophularia 
nodosa, Mycelis muralis, Circaea lutetiana, Veronica officinalis  
Druhy dominantní: Impatiens noli-tangere 

4B6 

BK 
26–32, 
KL 
24–30, 
SM 
26–32 

KAma,e, 
KAva,e,  
KAl(v)a,e, 
KAn(v), 
KAy(n)a,e  

pH, 
pjH,  
H, 
rH, 
(jH)  

magurský 
flyš 
račanské 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
hřbety, 
vrcholy,   
přilehlé 
svahy 

0–20°; 
různá 

450–850 

BK 8, 
KL 1–2, 
LP 0–1, 
DBZ, JS, 
TŘ, BŘK  
 

středně 
hluboká,  
hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
semimul,  
mulový 
moder, 
(typický 
moder)  

Nesmíšené porosty BK, smíšené porosty BK s DBZ, smíšené porosty BK se SM, případně ostatními dřevinami 
(MD, JS, ostatní listnaté dřeviny): 
Druhy stálé: Galium odoratum, Carex sylvatica, Geranium robertianum, Athyrium filix-femina, Impatiens noli-tangere, 
Circaea lutetiana, Rubus species, Epilobium montanum, Senecio ovatus, Urtica dioica  
Smíšené porosty SM s vtroušeným BK, smíšené porosty SM s DBZ nebo ostatními listnatými dřevinami, 
monokultury SM:  
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Viola reichenbachiana, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Galium 
odoratum, Mycelis muralis, Senecio ovatus, Melica uniflora, Stachys sylvatica, Sanicula europaea, Hordelymus 
europaeus, Asarum europaeum  
Druhy dominantní: Oxalis acetosella  
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Výřez z lesnicko-typologické mapy (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 

Labem 2017) 

 

Biogeografický region (Culek a kol. 2005) 

3.6 – Bělokarpatský 

 

Biochora (Culek a kol. 2005) 

4SC – Svahy na slínitém flyši 4. v.s 

 

STG 

Před změnami sesuvnou činností: 

3 BC (3)4(5a) – Fraxini-alneta, Fraxini-alneta aceris 

3 B 3 – Querci-fageta typica 

4 B 3 – Fageta typica 

4 BC 3 – Fageta aceris 

 

Změna STG po sesuvu: 

Výrazné ireverzibilní změny stanovištních podmínek a tím i změnu potenciální vegetace 

(změny geobiocénu) jsou jen maloplošné. Mezi odlučnou hranou a akumulačním valem 

vznikla podmáčená plošina s malým sesuvovým jezírkem. Tuto změnu lze vyjádřit 

následovně: 

3 B 3 (Querci-fageta typica) → 3 BC 4 (Querceta roboris-aceris) až 3 BC 5b (Alneta 

glutinosae) 

Další změna vršením drobných kamenitých akumulačních valů v horní části sesuvu je 

staršího data. Jedná se o tuto změnu: 

4 B 3 (Fageta typica) → 4 BC 3 (Fageta aceris) 

 

 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

43 

 

Mapování biotopů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2012) 

T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky 

T3.4D –Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného (Juniperus communis)  

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy 

L5.1 – Květnaté bučiny 

+ biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (formační skupina X) 

 

další identifikované biotopy (Lacina, Halas 2016): 

T1.3 – Poháňkové pastviny 

T1.10 –  Vegetace vlhkých narušovaných půd 

 

Potenciální vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) patří 

zkoumaný sesuv v převážné části do karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-

Carpinetum), pouze v nejvyšší části do ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum). 

 

Podle geobiocenologické koncepce (Zlatník 1976) řadíme zkoumaný sesuv do 3. 

dubobukového vegetačního stupně, v nejvyšší části (zhruba nad 560 m) do 4. bukového stupně. 

Z trofických kategorií převládá mezotrofní řada B nad meziřadami mezotrofně nitrofilní BC a 

mezotrofně bázickou BD. Převládá normální hydrická řada (3), pouze podél potoka a v okolí 

pramenišť jsou segmenty hydrické řady zamokřené (4) až mokré (5). Hlavními skupinami typů 

geobiocénů (STG) zde (před změnami sesuvnou činností, viz obr. 1) jsou: 

3 BC (3)4(5a): Fraxini-alneta (jasanové olšiny), Fraxini-alneta aceris (javorové jasanové 

olšiny) – 4D7 

3 B 3: Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) – 3B1 

4 B 3: Fageta typica (typické bučiny) – 4B6 

4 BC 3: Fageta aceris (bučiny s javorem) – 4B6 

Poznámka: Za názvem STG je uveden odpovídající, ve zkoumaném území vymezený lesní typ 

podle ÚHUL. 
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Obr. 1. Hlavní skupiny typů geobiocénů (STG) na území sesuvu Hluboče. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

Aktuální vegetační kryt před vznikem (aktivací) sesuvů 

Sesuvy zasáhly segment zemědělsko-lesní krajiny s pasekářským osídlením. V době II. 

vojenského mapování (1836–1852) převažovaly lesy nad pastvinami (obr. 2), což odpovídá i 

Císařskému povinnému otisku z roku 1826. V období III. vojenského mapování (1876–1878) 

byla většina území využita jako pastviny (obr. 3). Podle ortofotomapy z roku 1950 (obr. 4) byla 

ve zkoumaném území převaha pastvin, souvislý lesní komplex se zachoval v jeho východní 

části. Tato situace zřejmě trvala až do aktivace sesuvu na přelomu března a dubna v roce 2006. 

Hlavní sesuvový proud vznikl na svahu zalesněném dospělými smíšenými porosty buku, dubu 

zimního, smrku, modřínu a borovice lesní. Dvě menší nátrže vznikly na pastvinách bez 

rozptýlené dřevinné vegetace. 
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Obr. 2. Zájmové území na podkladu mapy II. vojenského mapování (1836–1852). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

 
Obr. 3. Zájmové území na podkladu mapy III. vojenského mapování (1876–1878). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
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Obr. 4. Zájmové území na podkladu ortofotomapy z roku 1950. Zdroj podkladové mapy: 

http://kontaminace.cenia.cz/ 

 

 

Změny stanoviště a vegetačního krytu, způsobené sesuvem 

Výrazné ireverzibilní změny stanovištních podmínek a tím i změnu potenciální vegetace 

(změny geobiocénu) jsou jen maloplošné. Mezi odlučnou hranou a akumulačním valem vznikla 

podmáčená plošina s malým sesuvovým jezírkem. Tuto změnu lze vyjádřit následovně: 

3 B 3 (Querci-fageta typica) → 3 BC 4 (Querceta roboris-aceris) až 3 BC 5b (Alneta 

glutinosae) 

 

Další změna vršením drobných kamenitých akumulačních valů v horní části sesuvu je staršího 

data. Jedná se o tuto změnu: 

4 B 3 (Fageta typica) → 4 BC 3 (Fageta aceris) 

 

V transportní dráze sesuvu byly lesní porosty částečně strženy, částečně se zde vytvořil „opilý“ 

les, který byl holosečně vykácen. Zamokřená plošina mezi odlučnou hranou a akumulačním 

valem byla uměle zalesněna olší lepkavou. Svah akumulačního valu a většina transportní dráhy 

přes pastviny do údolí Hlubockého potoka byly ponechány přirozenému vývoji. 

 

Současný stav vegetace 

Severozápadní část sesuvu zaujímají mezofilní a subxerofilní trávníky se dvěma nátržemi, které 

zaujímá druhově pestrá vegetace mokřadních druhů vlhkých narušovaných půd a vegetací 

poháňkových pastvin. Ústřední část sesuvu s bývalými pastvinami nad pasekářským osídlením 

byla ponechána přirozenému vývoji a zarostla náletem jívy, břízy, olše lepkavé, vrb, habru, 

hlohu, svídy krvavé aj. V mezerách těchto mladých porostů se vyskytuje místy heliofilní nelesní 

vegetace (např. Dianthus armeria, Ononis spinosa, Securigera varia, Tussilago farfara), místy 

je ve světlinách dominantní kapraďorost Pteridium aquilinum. Tento druh tvoří souvislé 
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porosty mezi pastvinami a zmíněným náletem listnatých dřevin a jeví se jako blokační stadium 

sukcese směrem k lesu. Kolem pasekářského osídlení, ve spodní části sesuvu, se vyskytují 

louky a pastviny s rozptýlenými ovocnými i planě rostoucími dřevinami. Údolní dno, kolem 

Hlubockého potoka, zaujímají věkově diferencované a silně mezernaté porosty olší, jasanu, 

javoru klenu, babyky, lísky aj. s druhově velmi pestrým bylinným podrostem mokřadních i 

lesních druhů. Mezi nimi nechybí ani typický průvodce sesuvů Equisetum telmateia. 

 

V nejvíce změněné původně lesní části sesuvu – podmáčené plošině mezi odlučnou hranou a 

akumulačním valem je uměle vysázený porost olše lepkavé s druhově bohatým podrostem 

lesních mezofytů (např. Brachypodium sylvaticum, Galium odoratum, Salvia glutinosa, Stachys 

sylvatica) a vlhkomilných druhů (např. Bidens sp., Cirsium palustre, Myosoton aquaticum). 

Nad touto mokřadní olšinou je na odlučné hraně i nad ní mladý bukový porost. Na většině 

lesního území převládají smíšené porosty buku, smrku, dubu zimního, borovice lesní a modřínu, 

vesměs mýtného stáří. Do západního okraje sesuvu, v jeho střední části, zasahuje habrový 

porost s příměsí buku. 

 

Pozornosti si zaslouží i porosty nad vymezeným územím, neboť i tam najdeme ve vegetaci i 

v reliéfu projevy sesuvové činnosti (šavlovitý vzrůst stromů, nachýlené stromy, drobné 

kamenité sesuvové akumulace, lesní prameniště). 
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Obr. 5. Současný stav vegetace na sesuvu Hluboče. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

 

 

 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/
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Tab. 1. Hlavičkové údaje fytocenologických ploch sesuvu Hluboče 

 

Fytocenologická plocha 1 2 3 4 5 6 

Rozloha (m2) 400 400 400 400 400 400 

Nadmořská výška (m) 580 612 570 597 550 450 

Orientace jihozápad jihozápad jihozápad jihozápad jihozápad západ 

Sklon: (˚) 17 15 3 12 25 2 

Zeměpisná šířka (˚) 

(WGS84) 49.06276 49.06448 49.06379 49.06401 49.06324 49.06032 

Zeměpisná délka (˚) 

(WGS84) 18.05425 18.05487 18.05298 18.05482 18.05259 18.0493 

 
Tab. 2. Fytocenologické zápisy na sesuvu Hluboče 

 

Rok   2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Měsíc  6 6 7 7 7 7 

Den  15 15 13 13 13 20 

Pokryvnost stromového patra (%)  80 40 80 90 0 0 

Pokryvnost keřového patra (%)  20 15 1 1 30 50 

Pokryvnost bylinného patra (%)  20 90 90 10 50 80 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 0 0 0 0 0 

STG  3B3  

4BC3-

4 3BC5 4BC3 3B3  3BC4 

Fytocenologická plocha  1 2 3 4 5 6 

Dřeviny               

Acer pseudoplatanus II    -2   

Alnus glutinosa II   +4    

Fagus sylvatica II +3   +4   

Larix decidua II -2      

Quercus petraea agg. II +3      

Alnus glutinosa III   -2    

Fagus sylvatica III 1   -2   

Fraxinus excelsior III  +3     

Quercus petraea agg. III 1      

Alnus glutinosa IV      +3 

Corylus avellana IV   +   -2 

Crataegus sp. IV  1     

Fagus sylvatica IV +2 -2 + +   

Picea abies IV +      

Salix caprea IV     -3  

Salix purpurea IV     +  

Sambucus nigra IV      + 

Acer campestre V1 -  +  + - 

Acer pseudoplatanus V1 + + + 1 + + 

Alnus glutinosa V1   1    

Carpinus betulus V1 - +   +  
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Corylus avellana V1 + +     

Crataegus sp. V1 - + -    

Daphne mezereum V1  +     

Fagus sylvatica V1 -2 + -  +  

Fraxinus excelsior V1 + 1    1 

Larix decidua V1     +  

Ligustrum vulgare V1  +     

Picea abies V1  -   +  

Pinus sylvestris V1     +  

Prunus avium V1 - - -    

Pyrus communis V1     -  

Quercus petraea agg. V1 + +  - -  

Quercus robur V1     -  

Rosa canina agg. V1 - -   -  

Salix caprea V1  -   +2  

Sambucus nigra V1 +  + +   

Viburnum opulus V1 - -     

Acer pseudoplatanus V2    +   

Picea abies V2 -      

Byliny               

Aegopodium podagraria E1 - 1 1   + 

Achillea millefolium agg. E1     +  

Ajuga reptans E1 -      

Alliaria petiolata E1 - -  +   

Angelica sylvestris E1      1 

Anthriscus nitidus E1  1 +    

Anthyllis vulneraria E1     -2  

Arctium sp. E1   +    

Arrhenatherum elatius E1     -  

Asarum europaeum E1  +     

Astragalus glycyphyllos E1  +     

Astrantia major E1 -      

Athyrium filix-femina E1 +  -    

Bidens sp. E1   +    

Brachypodium pinnatum E1      + 

Brachypodium sylvaticum E1 - -3 +2 + +  

Bromus benekenii E1  - +    

Calamagrostis epigejos E1  +   -2 + 

Caltha palustris E1      + 

Campanula patula E1  -   +  

Campanula trachelium E1   +    

Cardamine hirsuta E1      -2 

Carex muricata agg. E1  -     

Carex pendula E1      1 

Carex remota E1      - 
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Carex sp. E1     -  

Carex sylvatica E1 - +  +   

Cephalanthera longifolia E1  -     

Cichorium intybus E1     +  

Circaea lutetiana E1 + + 1 -  1 

Cirsium arvense E1     -  

Cirsium oleraceum E1   +   + 

Cirsium palustre E1   -    

Clematis vitalba E1     +  

Convolvulus arvensis E1     -  

Dactylis glomerata ssp. Glomerata E1  +     

Daucus carota E1     +  

Dentaria bulbifera E1 + +  1   

Deschampsia cespitosa E1 +      

Dianthus armeria E1     -  

Dryopteris carthusiana E1  -     

Dryopteris dilatata E1 -      

Dryopteris filix-mas E1 - 1  -   

Epilobium montanum E1  +     

Equisetum arvense E1   +    

Equisetum telmateia E1      1 

Eupatorium cannabinum E1     +  

Euphorbia cyparissias E1     -  

Festuca gigantea E1  - + -  + 

Festuca heterophylla E1 -      

Fragaria moschata E1  1     

Fragaria vesca E1     1  

Galeobdolon luteum E1      - 

Galium aparine E1  - -2   + 

Galium odoratum E1 1 1 1 1 + 1 

Galium schultesii E1  +     

Geranium palustre E1      - 

Geranium robertianum E1 + + + +  + 

Geum urbanum E1 -      

Glechoma hederacea E1  - +   + 

Glyceria fluitans E1      + 

Hordelymus europaeus E1 + -     

Hypericum hirsutum E1  +     

Hypericum perforatum E1  +   +  

Impatiens noli-tangere E1 1  1   1 

Juncus inflexus E1      1 

Lapsana communis E1  - +    

Lathyrus niger E1 -      

Lathyrus vernus E1  -     

Leontodon hispidus E1     1  
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Lotus corniculatus E1     -  

Lysimachia nummularia E1  1 +   1 

Melica uniflora E1 + 1 + +   

Mentha longifolia E1   +   + 

Milium effusum E1  1     

Moehringia trinervia E1 +      

Mycelis muralis E1 + +  -  - 

Myosotis palustris agg. E1      - 

Myosoton aquaticum E1   1    

Ononis spinosa E1     +  

Oxalis acetosella E1 +  +   + 

Paris quadrifolia E1   -    

Petasites hybridus E1      1 

Phyteuma spicatum E1  -     

Poa nemoralis E1 + 1     

Primula elatior E1      - 

Prunella vulgaris E1   +    

Pteridium aquilinum E1 + +     

Pulmonaria obscura E1 + + + +   

Ranunculus repens E1  + 1   1 

Rubus fruticosus agg. E1  +2 -2 -   

Rubus hirtus s.lat. E1 -2      

Rubus idaeus E1   +    

Rumex crispus E1 +     + 

Rumex obtusifolius E1   +    

Salvia glutinosa E1 1 1 1    

Sanicula europaea E1 + + +    

Scrophularia nodosa E1   -  -  

Securigera varia E1     1  

Senecio ovatus E1 + + + - - - 

Solidago gigantea E1      1 

Stachys alpina E1 - - - 1   

Stachys palustris E1      - 

Stachys sylvatica E1  + 1   - 

Stellaria media E1 +      

Symphytum tuberosum agg. E1 - +     

Taraxacum sect. Ruderalia E1  -     

Torilis japonica E1   +    

Trifolium dubium E1     +  

Trifolium pratense E1     1  

Trifolium repens E1     +  

Tussilago farfara E1     -2  

Urtica dioica E1 + + -2 -  1 

Valeriana officinalis E1      + 

Veronica chamaedrys E1  +    + 
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Vicia cracca E1     +  

Vicia sepium E1  +     

Vicia sylvatica E1      + 

Viola reichenbachiana E1 -   + -     

 

 
Obr. 6. Sesuv Hluboče: Smíšený porost s převahou buku (Fagus sylvatica) při východním okraji sesuvu. Foto: J. 

Lacina červenec 2016. 

 
Obr. 7. Sesuv Hluboče: Mladší bučina na mírně zprohýbaném svahu ve stabilizované severovýchodní části sesuvu. 

Foto: J. Lacina červenec 2016. 
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Obr. 8. Sesuv Hluboče: Zřejmě uměle založený jasanový porost v horní severovýchodní části sesuvového území 

má druhově velmi bohatý bylinný podrost. Foto: J. Lacina červenec 2016. 

 
Obr. 9. Sesuv Hluboče: Mezi odlučnou hranou a akumulačním valem sesuvu vznikla zamokřená plošina, která 

byla uměle zalesněna olší lepkavou (Alnus glutinosa). Nachýlený smrkový pařez svědčí o tom, že zde byl v době 

aktivace sesuvu mýtný smrkový porost. Foto: J. Lacina červenec 2016. 
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Obr. 10. Sesuv Hluboče: Při okraji zamokřené plošiny vzniklo sesuvové jezírko, které je využíváno jako kaliště 

černou zvěří. Foto: J. Lacina červenec 2016. 

 
Obr. 11. Sesuv Hluboče: Strmý svah akumulačního valu jen zvolna zarůstá náletem dřevin, zatímco vydutá část 

sesuvové dráhy vlevo je již téměř souvisle zarostlá mlazinou s dominancí jívy (Salix caprea). Foto: J. Lacina 

červenec 2016. 
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Obr. 12. Sesuv Hluboče: V sesuvové dráze na pomezí pastviny a mladého lesního porostu s dominancí jívy (Salix 

caprea) vytváří souvislé porosty hasivka orličí (Pteridium aquilinum) zabraňující zmlazení dřevin. Foto: J. Lacina 

červenec 2016. 

 
Obr. 13. Sesuv Hluboče: Ve stabilizované části sesuvového území je v subxerofilních trávnících nápadná jehlice 

trnitá (Ononis spinosa). Foto: P. Halas červenec 2016. 
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Obr. 14. Sesuv Hluboče: Kaskádovitě uspořádané sesuvové nátrže na pastvinách jsou dále modelovány při pastvení 

krav. Foto: P. Halas červenec 2016. 

 
Obr. 15. Sesuv Hluboče: Ve spodní části sesuvu v údolním dně Hlubočského potoka je druhově bohatá mokřadní 

vegetace s dominancí přesličky obrovské (Equisetum telmateia). Foto: J. Lacina červenec 2016. 
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Sesuv Mikulůvka-hřbitov 

 

Sesuvné území Mikulůvka – hřbitov o rozloze 17,5 ha se nachází v Hostýnsko-vsetínské 

hornatině, v jejím podcelku Hostýnské vrchy, okrsku Hošťálkovská vrchovina, na k. ú. 

Mikulůvka. Sesuvné území zaujímá svah jižní až jihovýchodní expozice se sklonem do 20˚, 

v nadmořské výšce 350–437 m. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě variety silně 

kyselé, místy slabě oglejené, v sesuvových depresích se vyskytují i gleje. Celkově se jedná o 

sesuvnými procesy intenzívně zprohýbané svahy, částečně sanované (horizontální vrty 

v částech nad hřbitovem). 

 

Rozbor vegetace byl proveden na základě osmi fytocenologických snímků z roku 2001 a pěti 

srovnávacích snímků z let 2016–2018 a plošného mapování. 

 

Lokalizace 

Souřadnice: 49°25'2.645"N, 17°55'8.894"E 

Katastr: 694479 Mikulůvka 

Nadmořská výška: 347–440 m n. m. 

 

Geomorfologické členění (Demek, Mackovčin, 2006) 

Soustava: Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava: Západní Beskydy 

Celek: Hostýnsko-vsetínská hornatina 

Podcelek: Hostýnské vrchy 

Okrsek: Hošťálkovská vrchovina 

 

Přírodní lesní oblast (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2017) 

41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 

 

Lesní typy (Cílový hospodářský soubor) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2017) 

3U1 – Javorová jasenina bršlicová (CHS 19) 

4B2 – Bohatá bučina s ostřicí chlupatou (CHS 45) 

4D5 – Obohacená bučina netýkavková (CHS 45). V oblastních typologických elaborátech 

bylo navrženo převedení tohoto lesního typu do lesního typu 4D3 – obohacená bučina 

bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do lesního typu 4D6 – obohacená 

bučina devětsilová (společně s lesním typem 4D6). Uvedena je proto na prvním místě 

charakteristika z oblastních plánů rozvoje lesů (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2000), až poté i charakteristiky lesních typů, do kterých by měl být lesní typ 4D5 

převeden. 

4F1 – Svahová bučina kapradinová (CHS 41) 

4S1 – Svěží bučina šťavelová (CHS 45) 

4V1 – Vlhká bučina netýkavková (CHS 47). V oblastních typologických elaborátech bylo 

navrženo  sloučení s lesním typem 4V3 do lesního typu 4V3 – vlhká bučina devětsilová. 

Uvedena je proto na prvním místě charakteristika z oblastních plánů rozvoje lesů (Ústav pro 

hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2000), až poté i charakteristiky lesních typů, 

do kterých by měl být lesní typ 4V1 převeden. 
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Charakteristika lesních typů dle oblastního typologického elaborátu (Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem 2007b), případně dle oblastního plánu rozvoje lesů (lesní 

typy 4D5 a 4V1) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2000): 

Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

3U1 

JS 
26–30, 
BK 
26–30 

FLm, 
FLk, 
KAg  

P, 
hP, 
pH 

aluviální 
naplaven
iny; 
úzká 
údolní 
dna 

0–5°; 

různá 280–680 

JS 4, BK 
3, JD 1–
2, JV (KL) 
1–2, LP, 
DBZ 
(DBL) 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká až 
mokrá; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mul 

Smíšené porosty buku s dubem a dalšími listnáči: 
Druhy stálé: Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Lysimachia nemorum, Galium odoratum, Ajuga 
reptans, Melica nutans, Ranunculus lanuginosus Carex digitata, Primula elatior, Asarum europaeum, Pulmonaria 
officinalis, Mercurialis perennis, Euphorbia amygdaloides, Bromus ramosus, Paris quadrifolia, Campanula 
rapunculoides, Crepis paludosa 
Smíšené porosty jedle s bukem a smrkem:  
Druhy stálé: Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Lysimachia nemorum, Galium odoratum, Ajuga 
reptans, Melica nutans, Ranunculus lanuginosus, Carex digitata, Impatiens noli-tangere, Senecio ovatus, Stellaria 
nemorum agg. Rubus hirtus s.lat., Athyrium filix-femina, Mycelis muralis, Dryopteris dilatata, Chaerophyllum 
species, Geranium robertianum, Dryopteris filix-mas agg., Stachys sylvatica, Rubus idaeus, Galeobdolon luteum 
agg., Veronica montana, Equisetum arvense, Dentaria bulbifera, Fragaria vesca, Caltha palustris, Myosotis species, 
Cardamine amara, Urtica dioica, Circaea lutetiana, Brachypodium sylvaticum, Chrysosplenium alternifolium, 
Cardamine flexuosa, Circaea x intermedia, Plagiomnium undulatum, Mnium species 

4B2 

SM 
30–34, 
BK 
28–32 

KAm, 
KAp, 
Kar, 
KAl  

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
svahy 

5–25°;  
různá 

280–700  
BK 8, JD 
2, DBZ, 
KL, LP 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mulový moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Dentaria bulbifera, Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum agg., Athyrium filix-femina, 
Rubus idaeus, Viola reichenbachiana, Senecio ovatus, Prenanthes purpurea, Melica uniflora 
Druhy dominantní: Carex pilosa  

4D5 

SM 
30–36 
JD  
28–34 
BK  
30–34 

Kme, 

KMeg 
ph, 
jh 

plošiny, 
báze svahů 

0–10°; 
různá 400–500 

BK 6, LP 
2, (JV, 
KL) 1, JD 
1 

velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mul – mulový moder 

Pokryvnost + 100 %: Senecio fuchsii, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Asperula odorata, Dentaria 
bulbifera, Impatiens noli-tangere, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Salvia glutinosa, Aegopodium 
podagraria, Petasites albus, Circaea lutetiana 
Charakteristika lesního typu je uvedena podle oblastního plánu rozvoje lesů. 

(4D5) 
4D3 

BK 
28–36, 
SM 
30–36, 
JD 
28–34 

KAm, 
KAp, 
KAg 

pH, 
H, 
jH, 
hJ 

magursk
ý flyš 
deluviáln
í hlíny; 
plošiny, 
báze 
svahů 

0–20°; 

převážn
ě stinná 

360–620 
BK 6, LP 
2, JV (KL) 
1, JD 1 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mul 
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Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

Smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Mercurialis perennis, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Galeobdolon luteum 
agg., Veronica montana, Dentaria bulbifera, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas agg., Euphorbia 
amygdaloides, Dentaria enneaphyllos, Carex sylvatica, Senecio ovatus, Fragaria vesca, Stachys sylvatica  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Mercurialis perennis, Carex sylvatica, Senecio ovatus, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, 
Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Petasites albus, Fragaria vesca, Rubus hirtus s.lat., 
Festuca gigantea,  Ajuga reptans, Sanicula europaea, Epilobium montanum, Galeobdolon luteum agg., 
Brachypodium sylvaticum 
Charakteristika pro lesní typ 4D5 není v oblastních typologických elaborátech uvedena, tento lesní typ byl částečně 
převeden do lesního typu 4D3 – obohacená bučina bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do 
lesního typu 4D6 (společně s lesním typem 4D6). Charakteristika je tedy uvedena pro lesní typ 4D3. 

(4D5) 
4D6 

SM 
30–36,  
BK 
28–36, 
JD  
28–34 

KAm, 
KAp, 
KAn  

pH, 
H, 
jH, 
hJ  

magursk
ý flyš, 
deluviáln
í hlíny; 
plošiny,  
báze svahů 

0–20°;  
převážn
ě stinná 

300–640 

BK 6, LP 
2, JD 1, 
JV (KL) 1 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty buku s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas agg., Carex sylvatica, Galium odoratum, 
Dentaria bulbifera, Asarum europaeum, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Salvia 
glutinosa, Epilobium montanum, Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum agg., Melica uniflora, Euphorbia 
amygdaloides, Dentaria enneaphyllos, Chrysosplenium alternifolium, Veronica montana, Urtica dioica, Hordelymus 
europaeus, Atrichum undulatum  
Druhy dominantní: Petasites albus, Impatiens noli-tangere  
čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Athyrium filix-femina, Rubus idaeus, Dryopteris filix-mas agg., 
Sanicula europaea, Carex sylvatica, Rubus hirtus s.lat., Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Fragaria vesca, 
Mycelis muralis, Asarum europaeum, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Paris 
quadrifolia, Brachypodium sylvaticum, Atrichum undulatum, Plagiomnium affine 

Druhy dominantní: Petasites albus, Impatiens noli-tangere 
Charakteristika pro lesní typ 4D5 není v oblastních typologických elaborátech 
uvedena, tento lesní typ byl částečně převeden do lesního typu 4D3 – obohacená 
bučina bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do lesního typu 
4D6 (společně s lesním typem 4D6). Charakteristika je tedy uvedena pro lesní typ 
4D6. 

4F1 

BK 
26–30, 
SM 
28–32 

KAm, 
KAp, 
Kar 

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
prudké 
svahy 

> 25°; 
převážn
ě stinná 

300–700 

BK 7, JD 
2, LP 1, 
DBZ  

hluboká až 
velmi hluboká;  
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Dryopteris filix-mas agg., Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Athyrium filix-femina, Dryopteris 
carthusiana agg., Gymnocarpium dryopteris, Senecio ovatus  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Dryopteris filix-mas agg, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Luzula luzuloides, Athyrium filix-femina, 
Dryopteris carthusiana agg., Rubus hirtus s.lat.  

4S1 

BK 
26–30, 
SM 
28–32, 
JD 
26–30 

KAm, 
KAmz´
, 
KArz´, 
Kar 

P, 
hP, 
pH, 
H 

magursk
ý flyš; 
svahy 

5–25°; 
různá 300–700 

BK 8, JD 
2, DBZ 

středně hluboká 
až hluboká; 
mírně až 
čerstvě vlhká; 
sypká až kyprá, 
někdy ulehlá; 
moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami:  
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Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

Druhy stálé: Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Dentaria bulbifera, Dicranella heteromalla, 
Rubus fruticosus agg., Viola reichenbachiana, Luzula pilosa, Poa nemoralis, Carex pilulifera, Senecio ovatus, 
Fragaria vesca, Mycelis muralis, Galium rotundifolium, Polytrichum formosum  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Mycelis muralis, Hieracium murorum, Viola reichenbachiana, Galium rotundifolium, Luzula pilosa, 
Luzula luzuloides, Carex pilulifera, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Senecio ovatus, 
Rubus fruticosus agg., Polytrichum formosum  

4V1 

JD  
28–32 
BK  
30–34 

KMG 

GLk 

GLm 
jh úpatí, žleby, 

části svahů 
do 10°; 
různá 

380–550 

BK 4, 
JD 4, 
DB 1, 
JV 1 

velmi hluboká; 
vlhká; 
dospodu ulehlá;  

mul 

Pokryvnost 100–120 %: Impatiens noli-tangere, Asperula odorata, Dentaria bulbifera, Athyrium filix-femina, Carex 
sylvatica, Urtica dioica, Veronica montana, Circaea lutetiana, Carex remota, Cardamine amara, Chrysosplenium 
alternifolium, Myosotis palustris, Lycopus europaeus 
Charakteristika lesního typu je uvedena podle oblastního plánu rozvoje lesů. 

(4V1) 
4V3 

BK 
28–32, 
JD 
28–32 

PGm, 
PGk, 
PGw, 
GLq, 
KAg 

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
úpatí 
svahů, 
úžlabiny, 
žleby 

0–20°; 
různá 

300–680 

BK 4, JD 
4, DBL 1, 
JV 1, JS, 
OLL, OLŠ 

hluboká až 
velmi hluboká; 
vlhká až mokrá; 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty buku a jedle s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Rubus fruticosus agg., Senecio ovatus, Petasites albus, Athyrium filix-femina, 
Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, Galium odoratum, Asarum europaeum, Galeobdolon luteum agg., Mycelis 
muralis,  Galium rotundifolium, Lysimachia nemorum, Dryopteris filix-mas agg., Carex sylvatica, Ajuga reptans, 
Geranium robertianum, Dentaria bulbifera, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Salvia glutinosa, 
Ranunculus repens, Actaea spicata, Sanicula europaea, Primula elatior  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Senecio ovatus, Rubus fruticosus agg., Oxalis acetosella,  Petasites albus, Impatiens noli-tangere, 
Circaea lutetiana, Rubus idaeus, Athyrium filix-femina, Ajuga reptans, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas agg., 
Fragaria vesca, Plagiomnium undulatum, Geranium robertianum, Galeobdolon luteum agg., Asarum europaeum, 
Galium odoratum, Lysimachia nemorum, Galium rotundifolium, Mycelis muralis 
Charakteristika pro lesní typ 4V1 není v oblastních typologických elaborátech uvedena, tento lesní typ byl společně 
s lesním typem 4V3 sloučen do lesního typu 4V3 – vlhká bučina devětsilová. Charakteristika je tedy uvedena pro 
lesní typ 4V3. 
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Výřez z lesnicko-typologické mapy (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 

Labem 2017) 

 

Biogeografický region (Culek a kol. 2005) 

3.8 – Hostýnský 

 

Biochora (Culek a kol. 2005) 

Jižní část: 4VC – Vrchoviny na slínitém flyši 4. v.s. 

Severní část: 4VK – Vrchoviny na pískovcovém flyši 4. v.s. 

 

STG 

4 A 3 – Fageta quercino-abietina (dubojedlové bučiny) 

4 AB 3 – Fageta abietino-quercina (jedlodubové bučiny) 

4 AB 4 – Abieti-querceta roboris piceae (smrkojedlové doubravy) 

4 BC 4 – Fraxini-alneta superiora (jasanové olšiny vyššího stupně) 

 

Mapování biotopů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2012) 

T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky 

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy 

L3.3B – Typické karpatské dubohabřiny 

+ biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (formační skupina X) 

 

Potenciální vegetace 
Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) patří 

zkoumané území do květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 

Na základě terénního mapování však bylo zjištěno, že se zde vyskytují i společenstva kyselých 

bikových bučin (Luzulo-Fagion). 

Podle geobiocenologické koncepce (Zlatník 1976) řadíme sesuv do 4. bukového vegetačního 

stupně. Z trofických kategorií je nejvíce zastoupena oligotrofně-mezotrofní meziřada AB, 
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místy s přechody do oligotrofní řady A. Jen v malé míře se vyskytují stanoviště mezotrofní řady 

B a mezotrofně-nitrofilní meziřady BC. 

Převládá normální hydrická řada (3), pouze podél potoka a podél pramenišť jsou segmenty 

hydrické řady zamokřené (4) až mokré (5). Území lze diferencovat na tyto skupiny typů 

geobiocénů viz obr. 16 (pro porovnání uvádíme odpovídající lesní typy): 

 

4A3: dubojedlové bučiny (Fageta quercio-abietina) – 4K1 (v území však není mapováno) 

4AB3: jedlodubové bučiny (Fageta abietino-quercina) – 4S1 

4AB3-4: jedlodubové bučiny, vlhčí typ (Fageta abietino-quercina) – 4V3 

4B3: typické bučiny (Fageta typica) – 4B2, (±4D5, 4F1) 

4BC3: bučiny s javory (Fageta aceris) – 4D5 

4BC3-4: bučiny s javory vlhčí typ (Fageta aceris) – 4V3 

4BC-C4-5: jasanové olšiny (Fraxini-alneta) – 3L2 

4BC(3)-4: javorové jasanové olšiny (Fraxini-alneta aceris) – 3U1 

Pod lesem, na jižních svazích, 3B3: typické dubové bučiny (Querci fageta typica) – 3B 

 

Poznámka: Za názvem STG je uveden odpovídající, ve zkoumaném území vymezený lesní 

typ podle ÚHUL. 
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Obr. 16. Skupiny typů geobiocénů (STG) na území sesuvu Mikulůvka-hřbitov. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 
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Aktuální vegetační kryt před aktivací sesuvu v roce 1997 
Nejméně od první poloviny 19. století je území sesuvu Mikulůvka – hřbitov z velké části 

tvořeno bezlesím, především v nejnižších polohách, které zasahují až do intravilánu obce. 

V období II. a III. vojenského mapování, v letech 1836–1852 a 1876–1878 (obr. 17 a obr. 18), 

tvořil lesní pokryv souvislý porost na téměř polovině území. Ze srovnávaných období měly 

lesní porosty patrně nejmenší rozlohu v období roku 1950 (obr. 19), kdy byly ještě na rozdíl od 

současnosti (obr. 20) nesouvislé a prořídlé. 

 

V době aktivace sesuvného území v roce 1997 byly v horní polovině smíšené selské lesy 

(dominance borovice, příměs smrku, břízy, jedle, dubu letního, habru a buku), ve spodní 

polovině byly polokulturní louky a pastviny s ostrůvky vlhkých luk. 

 

Obr. 17. Zájmové území na podkladu mapy II. vojenského mapování (1836–1852). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

66 

 

 

 

Obr. 18. Zájmové území na podkladu mapy III. vojenského mapování (1876–1878). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
 

 

Obr. 19. Zájmové území na podkladu ortofotomapy z roku 1950. Zdroj podkladové mapy: 

http://kontaminace.cenia.cz/ 
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Obr. 20. Současný stav vegetace na sesuvu Mikulůvka-hřbitov. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

68 

 

Změny stanoviště a vegetačního krytu způsobené sesuvnými procesy 
 

Obdobně jako na jiných sesuvech zde nastaly změny hydrických poměrů, především zamokření 

plošin akumulačních valů s mělkými depresemi. Došlo zde místy i ke změně trofických 

poměrů, protože se promícháním různých vrstev dostaly na povrch bohatší jílovce a svahoviny. 

 

Současný stav vegetace 
 

V horní části sesuvu byl na téměř 5 ha vykácen „opilý les“ s převahou borovice. Sesuvnými 

procesy se zde vytvořil pestrý mikroreliéf hřbítků a depresí (vlhčích a sušších stanovišť), na 

kterých se přirozeným náletem zejména břízy, místy borovice, jívy, olše lepkavé, krušiny 

olšové, smrku, vzácně i buku a dubu letního vytvářel „sesuvový háj“. Část vytěženého území 

byla zalesněna smrkem. V horní a spodní části sesuvného území zůstaly zachovány smíšené 

lesní porosty, jen místy s náznaky šavlovitého vzrůstu a „opilého lesa“. 

 

Změny vegetace sesuvu od roku 2001 
 

Mokřadní vegetace sesuvového jezírka v souladu s jeho postupným zazemňováním ustupuje 

ostružiníku (Rubus hirtus) – viz srovnávací fytocenologické snímky č. 3 z roku 2001 a 2017. 

Nad mokřadem zůstala i po 16 letech trčet v důsledku svahových procesů mírně nachýlená 

stará borovice lesní. 

 

Na podmáčených plošinách akumulačních valů (viz srovnávací fytocenologické snímky č. 4 a 

č. 5 z let 2001 a 2018), kde byly sesuvy rozvrácené porosty vytěženy a nahrazeny v menší míře 

výsadbou smrku a z větší části přirozeným náletem, převládly listnaté dřeviny z náletu: bříza, 

olše lepkavá, vrba jíva, vrba ušatá a krušina olšová. V těchto dnes 20-letých zapojených 

porostech zmizela v uplynulých letech pasečná třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), se 

vzrůstajícím věkem porostů se snižuje i zastoupení sítiny rozkladité (Juncus effusus), indikující 

dočasné zamokření. 

 

Dřeviny zde mají často výrazně šavlovitý růst, svědčící o stálých pomalých svahových 

pohybech (ploužení). 
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Tab. 3. Fytocenologické zápisy sesuvu Mikulůvka-hřbitov 

 

Fytocenologická plocha: 1 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 385 m 

Orientace: jih 

Sklon: 8˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41692˚; 17.91989˚ +/- 6m 
 

Rok   2
0

1
8
 

2
0

0
1
 

Měsíc  8 9 

Den  22 19 

Pokryvnost stromového patra (%)  80 80 

Pokryvnost keřového patra (%)  65 25 

Pokryvnost bylinného patra (%)  40 80 

Pokryvnost mechového patra (%)  1 5 

STG  4AB3 

Dřeviny       

Pinus sylvestris I  -2 

Betula pendula II +2 +2 

Pinus sylvestris II -4 -3 

Betula pendula III  1 

Tilia cordata III 1 1 

Acer pseudoplatanus IV -3 1 

Betula pendula IV  + 

Carpinus betulus IV +  

Frangula alnus IV + 1 

Fraxinus excelsior IV  1 

Prunus padus IV +  

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia IV + + 

Tilia cordata IV -3 -2 

Acer pseudoplatanus V1 + + 

Carpinus betulus V1 1 + 

Fagus sylvatica V1 -  

Frangula alnus V1  1 

Fraxinus excelsior V1 +  

Picea abies V1 +  

Populus tremula V1 +  

Prunus avium V1 +  

Prunus padus V1 1 + 

Pyrus communis V1 -  

Quercus robur V1 - + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1 + + 

Tilia cordata V1 + + 

Prunus avium V2 -  

Quercus robur V2 -  

Sambucus nigra V2 -  

Byliny       

Athyrium filix-femina  - - 

Brachypodium sylvaticum  1 1 

Carex hirta   + 

Carex pilulifera  + + 

Carex sylvatica  +  

Deschampsia cespitosa  +  

Dryopteris carthusiana  - + 

Dryopteris dilatata  -  

Dryopteris filix-mas   - 

Fragaria vesca   + 

Hieracium sabaudum   - 

Luzula pilosa   + 

Mycelis muralis   - 

Potentilla erecta   - 

Rubus fruticosus agg.  -  

Rubus hirtus s.lat.  -3 +3 

Rubus idaeus   + 

Vaccinium myrtillus  + + 

Viola reichenbachiana  -  

Mechy       

Polytrichum formosum   + 1 
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Fytocenologická plocha: 2 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 395 m 

Orientace: jih 

Sklon: 12˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41711˚; 17.91940˚ +/- 6m 

Rok   2
0

0
1
 

2
0

1
8
 

Měsíc  9 8 

Den  19 22 

Pokryvnost stromového patra (%)  70 70 

Pokryvnost keřového patra (%)  10 30 

Pokryvnost bylinného patra (%)  60 40 

Pokryvnost mechového patra (%)  5 10 

STG  4A3 

Dřeviny       

Pinus sylvestris I 1  

Pinus sylvestris II +3 +4 

Betula pendula III -2 + 

Quercus robur III 1 + 

Tilia cordata III +  

Acer pseudoplatanus IV 1  

Betula pendula IV  1 

Carpinus betulus IV  + 

Frangula alnus IV 1 -2 

Picea abies IV + + 

Quercus robur IV + -2 

Salix aurita IV  + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia IV +  

Tilia cordata IV  1 

Abies alba V1  - 

Acer pseudoplatanus V1 - - 

Carpinus betulus V1 + + 

Fagus sylvatica V1  - 

Frangula alnus V1 1 1 

Picea abies V1  - 

Populus tremula V1  + 

Pyrus communis V1  - 

Quercus robur V1  - 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1 + + 

Byliny       

Ajuga reptans  -  

Athyrium filix-femina  -  

Calamagrostis epigejos   - 

Calluna vulgaris  +  

Carex pilulifera  + 1 

Danthonia decumbens  - + 

Deschampsia cespitosa  -  

Dryopteris dilatata  - - 

Dryopteris filix-mas  -  

Festuca ovina   1 

Hieracium lachenalii  -  

Hieracium sabaudum   + 

Luzula luzuloides ssp. luzuloides  + + 

Luzula pilosa  1 - 

Poa trivialis  -  

Potentilla erecta  -  

Rubus fruticosus agg.   - 

Rubus hirtus s.lat.  +2 1 

Vaccinium myrtillus  -3 +3 

Mechy       

Dicranum scoparium  - + 

Hypnum cupressiforme   + 

Leucobryum glaucum  + + 

Pleurozium schreberi   1 

Polytrichum formosum   1 + 
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Fytocenologická plocha: 3 

Rozloha: 200 m2 

Nadmořská výška: 396 m 

Orientace: - 

Sklon: 0˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41750˚; 17.91832˚ +/- 7m 
 

Rok   2
0

0
1
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Měsíc  9 6 8 

Den  19 15 22 

Pokryvnost stromového patra (%)  60 50 50 

Pokryvnost keřového patra (%)  15 25 25 

Pokryvnost bylinného patra (%)  80 70 70 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 0 0 

STG  4BC5 

Dřeviny         

Pinus sylvestris I -2 -2 -2 

Alnus glutinosa II -3 -3 -3 

Pinus sylvestris II  1 1 

Picea abies III -2 1 1 

Alnus glutinosa III -2   

Picea abies IV  -2 -2 

Salix aurita IV + 1 1 

Quercus robur IV 1 1 1 

Acer pseudoplatanus IV  1 1 

Prunus padus IV  1 1 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia IV  1 1 

Alnus glutinosa IV +   

Viburnum opulus IV +   

Frangula alnus IV -2   

Prunus padus V1  1 1 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1  - - 

Acer pseudoplatanus V1  + + 

Byliny         

Rubus hirtus s.lat.   -2 -2 

Athyrium filix-femina  + 1 1 

Caltha palustris  + +2 1 

Scirpus sylvaticus  +2 + 1 

Glyceria fluitans  -2 1 1 

Lycopus europaeus  -2 + 1 

Lysimachia nemorum  -2 +2 +2 

Equisetum arvense  - - - 

Lysimachia vulgaris  + - - 

Ajuga reptans   - - 

Carex sylvatica   - - 

Deschampsia cespitosa   - - 

Luzula pilosa   - - 

Viola reichenbachiana   - - 

Petasites albus   + - 

Dryopteris filix-mas    - 

Fragaria vesca    - 

Galeopsis sp.    - 

Lysimachia nummularia    - 

Ranunculus flammula agg.    - 

Rubus idaeus    - 

Urtica dioica    - 

Dryopteris carthusiana  - + + 

Cardamine amara   - + 

Ranunculus repens   - + 

Dryopteris dilatata   + + 

Galium palustre   + + 

Juncus effusus  +   

Rubus fruticosus agg.  1   

Chrysosplenium alternifolium   -  

Vaccinium myrtillus     -   
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Fytocenologická plocha: 4 
Rozloha: 225 m2 (15x15 m) 

Nadmořská výška: 399 m 

Orientace: jih 

Sklon: 10˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41772˚; 17.91855˚ +/- 7m 

 

Rok  2
0

0
1
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Měsíc  9 6 8 

Den  19 15 22 

Pokryvnost stromového patra (%)  0 15 15 

Pokryvnost keřového patra (%)  50 50 50 

Pokryvnost bylinného patra (%)  60 85 90 

Pokryvnost mechového patra (%)  1 1 0 

STG  4B3-4 

Dřeviny         

Betula pendula III  -2 -2 

Picea abies III  1 1 

Acer pseudoplatanus IV +   

Alnus glutinosa IV  -3 -3 

Betula pendula IV -3 1 -2 

Carpinus betulus IV  + + 

Frangula alnus IV -2 1 1 

Pinus sylvestris IV  + + 

Populus tremula IV -   

Quercus robur IV  + + 

Salix aurita IV + -2 1 

Salix caprea IV + 1 1 

Salix x multinervis IV   1 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia IV 1 + + 

Acer pseudoplatanus V1  - - 

Alnus glutinosa V1 1   

Betula pendula V1 -2   

Fagus sylvatica V1 +   

Frangula alnus V1 -2  - 

Fraxinus excelsior V1 -   

Picea abies V1 - + + 

Pinus sylvestris V1 1   

Populus tremula V1  - - 

Quercus robur V1 +  - 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1  + + 

Byliny         

Agrostis stolonifera  +   

Athyrium filix-femina  - - - 

Brachypodium sylvaticum   + - 

Calamagrostis epigejos  -2  - 

Calluna vulgaris  +   

Carex pilulifera  + - - 

Danthonia decumbens  -   

Dryopteris carthusiana  - - 1 

Dryopteris dilatata   + - 

Festuca ovina   - - 

Galeopsis pubescens   -  

Galeopsis tetrahit agg.  -   

Hypericum perforatum  +   

Luzula luzuloides ssp. luzuloides  1   

Luzula pilosa  +  - 

Lysimachia vulgaris   -  

Mycelis muralis  -   

Potentilla erecta  +   

Rubus fruticosus agg.   + + 

Rubus hirtus s.lat.  -3 +4 -5 

Rubus idaeus  +  - 

Senecio ovatus  -   

Vaccinium myrtillus  1 - - 

Viola reichenbachiana    - 

Mechy         

Polytrichum formosum   + +   
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Fytocenologická plocha: 5 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 411 m 

Orientace: - 

Sklon: 0˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41833˚;17.92037˚ +/- 5m  
 

Rok  2
0

0
1
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Měsíc  9 6 8 

Den  19 15 22 

Pokryvnost stromového patra (%)  0 60 60 

Pokryvnost keřového patra (%)  10 10 10 

Pokryvnost bylinného patra (%)  95 40 50 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 1 1 

STG  4AB3-4 

Dřeviny         

Betula pendula III  +3 +3 

Pinus sylvestris III  + + 

Populus tremula III  1 1 

Salix caprea III  1 1 

Betula pendula IV 1   

Corylus avellana IV  + + 

Frangula alnus IV  + + 

Picea abies IV  1 1 

Pinus sylvestris IV  - - 

Quercus robur IV  + + 

Salix caprea IV  + + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia IV  + + 

Tilia cordata IV + + + 

Abies alba V1   - 

Betula pendula V1 1   

Carpinus betulus V1   - 

Frangula alnus V1 + - - 

Picea abies V1 + 1 1 

Populus tremula V1  - - 

Quercus robur V1  - - 

Rosa canina agg. V1  - - 

Salix caprea V1 -   

Tilia cordata V1   - 

Byliny         

Agrostis stolonifera  1   

Athyrium filix-femina   + + 

Calamagrostis epigejos  +3   

Carex muricata agg.   - - 

Carex pilulifera   + + 

Carex sylvatica   + - 

Dactylis glomerata ssp. glomerata  -   

Deschampsia cespitosa  + - - 

Dryopteris carthusiana  -  + 

Dryopteris dilatata   1 + 

Dryopteris filix-mas    - 

Epilobium montanum  +   

Galium mollugo agg.  -   

Galium rotundifolium   -  

Galium sylvaticum    - 

Gnaphalium uliginosum  -   

Heracleum sphondylium  -   

Holcus mollis   + + 

Juncus bufonius  1   

Juncus effusus  -2 + - 

Luzula luzuloides ssp. luzuloides   - - 

Luzula pilosa   + + 

Lycopus europaeus  1   

Potentilla erecta  1   

Rubus fruticosus agg.   - + 

Rubus hirtus s.lat.   -3 +3 

Rubus idaeus   +  

Rumex obtusifolius  -   

Senecio ovatus  -   

Senecio viscosus  -   

Vaccinium myrtillus   + + 

Viola reichenbachiana   - - 

Mechy         

Polytrichum formosum     + + 
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Fytocenologická plocha: 9 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 380 m 

Orientace: jih 

Sklon: 10˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.41720˚; 17.92225˚ +/- 8m 

 

Rok   2
0

1
7
 

Měsíc   6 

Den   15 

Pokryvnost stromového patra (%)   80 

Pokryvnost keřového patra (%)   5 

Pokryvnost bylinného patra (%)   50 

Pokryvnost mechového patra (%)   0 

STG   4B3 

Dřeviny       

Acer pseudoplatanus 2 II 1 

Acer pseudoplatanus 3 III -2 

Betula pendula 3 III +3 

Salix caprea 3 III -2 

Acer pseudoplatanus 4 IV + 

Betula pendula 4 IV - 

Frangula alnus 4 IV + 

Prunus padus 4 IV + 

Salix aurita 4 IV + 

Salix caprea 4 IV + 

Salix x multinervis (S. aurita x cinerea) 4 IV + 

Acer pseudoplatanus 5 V1 + 

Carpinus betulus 5 V1 - 

Picea abies 5 V1 + 

Ribes rubrum 5 V1 + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia 5 V1 + 

Acer pseudoplatanus 6 V2 1 

Byliny       

Athyrium filix-femina   1 

Brachypodium sylvaticum   - 

Carex pallescens   - 

Carex remota   - 

Carex sylvatica   - 

Dactylis glomerata ssp. glomerata   - 

Dryopteris dilatata   + 

Equisetum arvense   - 

Galeopsis pubescens   - 

Galium aparine   - 

Moehringia trinervia   1 

Poa nemoralis   - 

Rubus fruticosus agg.   + 

Rubus hirtus s.lat.   +3 

Senecio ovatus   - 

Urtica dioica   + 

Veronica officinalis     - 
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Obr. 21. Sesuv Mikulůvka-hřbitov. Na zprohýbané plošině akumulačního valu je v současnosti houština 

listnatých dřevin z přirozeného náletu. Často výrazného šavlovitého vzrůstu. Foto: P. Halas, 26. 7. 2017. 

 

 
Obr. 22. Sesuv Mikulůvka-hřbitov. Vzácným biotopem sesuvu je sesuvové jezírko zarůstající mokřadní vegetací, 

zejména blatouchem bahenním (Caltha palustris). Foto: J. Ptáček, 26. 5. 2017. 
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Obr. 23. Sesuv Mikulůvka-hřbitov. Převládajícími porosty mimo oživené části sesuvů jsou borové lesy 

s listnatým podrostem. Borovice jsou roztroušeně všesměrně nachýlené. Foto: P. Halas, 22. 8. 2018. 
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Sesuv Pod Křížovým 

 

Sesuvné území Pod Křížovým o rozloze 24,6 ha se nachází v Hostýnsko-vsetínské hornatině, 

v jejím podcelku Hostýnské vrchy, okrsku Liptálské hřbety, na k. ú. Ratiboř a Vsetín. Sesuvné 

území zaujímá svah převážně jihovýchodní expozice se sklonem až do 40˚, v nadmořské výšce 

375–600 m. Stará odlučná část v nejvyšších místech sesuvu představuje strmý skalnatý svah až 

stěnu, lemovanou osypovými haldami. Ve spodní polovině sesuvu převažují staré plošné 

sesuvy, které byly jen místy v červenci 1997 aktivovány. Povrch sesuvu je členěn množstvím 

erozních rýh až žlebů s prameništi. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě kyselé, místy 

oglejené, v sesuvových depresích se vyskytují i gleje. 

 

Rozbor vegetace byl proveden na základě devíti fytocenologických snímků z roku 2001, šesti 

snímků z let 2016–2018, z nichž čtyři jsou srovnávací, a na základě plošného mapování.  

 

Lokalizace 

Souřadnice: 49°20'34.399"N, 17°56'11.391"E 

Katastr: 739847 Ratiboř u Vsetína 

Nadmořská výška: 390–601 m n. m. 

 

Geomorfologické členění (Demek, Mackovčin, 2006) 

Soustava: Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava: Západní Beskydy 

Celek: Hostýnsko-vsetínská hornatina 

Podcelek: Hostýnské vrchy 

Okrsek: Liptálské hřbety 

 

Přírodní lesní oblast (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2017) 

41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 

 

Lesní typy (Cílový hospodářský soubor) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2017) 

3L2 – Jasanová olšina prameništní (CHS 29) 

3U1 – Javorová jasenina bršlicová (CHS 19) 

4A1 – Lipová bučina bažanková (CHS 41) 

4B2 – Bohatá bučina s ostřicí chlupatou (CHS 45) 

4B4 – Bohatá bučina javorová (CHS 45) 

4D5 – Obohacená bučina netýkavková (CHS 45). V oblastních typologických elaborátech 

bylo navrženo převedení tohoto lesního typu do lesního typu 4D3 – obohacená bučina 

bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do lesního typu 4D6 – obohacená 

bučina devětsilová (společně s lesním typem 4D6). Uvedena je proto na prvním místě 

charakteristika z oblastních plánů rozvoje lesů (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2000), až poté i charakteristiky lesních typů, do kterých by měl být lesní typ 4D5 

převeden. 

4F1 – Svahová bučina kapradinová (CHS 41) 

4V3 – Vlhká bučina devětsilová (CHS 47) 

5J3 – Suťová jilmojasanová javořina kapradinová (CHS 01)  
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Charakteristika lesních typů dle oblastního typologického elaborátu (Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem 2007b), případně dle oblastního plánu rozvoje lesů (lesní 

typy 4D5) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2000): 

Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

3L2 

OLL 
(OLŠ) 
20–24 

GLw, 
GLm,  
GLf, 
GLk 

hP, 
pH, 
H, 
jH, 
hJ 

magursk
ý flyš; 
svahové 
prohlubn
ě 

0–20°;  
různá 

240–640 

OLL 
(OLŠ) 7, 
JS 3, VR, 
TPC 

hluboká až 
velmi hluboká; 
mokrá až 
zbahnělá; 
drobivá až 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty olše s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Caltha palustris, Petasites albus, Myosotis palustris, Carex remota, Chaerophyllum hirsutum, 
Cardamine amara, Equisetum palustre, Carex pendula, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara, Lysimachia 
vulgaris, Rubus hirtus s.lat., Luzula pilosa, Senecio ovatus, Lysimachia nummularia, Deschampsia cespitosa, 
Pulmonaria officinalis  

3U1 

JS 
26–30, 
BK 
26–30 

FLm, 
FLk, 
KAg  

P, 
hP, 
pH 

aluviální 
naplaven
iny; 
úzká 
údolní 
dna 

0–5°; 

různá 280–680 

JS 4, BK 
3, JD 1–
2, JV (KL) 
1–2, LP, 
DBZ 
(DBL) 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká až 
mokrá; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mul 

Smíšené porosty buku s dubem a dalšími listnáči: 
Druhy stálé: Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Lysimachia nemorum, Galium odoratum, Ajuga 
reptans, Melica nutans, Ranunculus lanuginosus Carex digitata, Primula elatior, Asarum europaeum, Pulmonaria 
officinalis, Mercurialis perennis, Euphorbia amygdaloides, Bromus ramosus, Paris quadrifolia, Campanula 
rapunculoides, Crepis paludosa 
Smíšené porosty jedle s bukem a smrkem:  
Druhy stálé: Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Lysimachia nemorum, Galium odoratum, Ajuga 
reptans, Melica nutans, Ranunculus lanuginosus, Carex digitata, Impatiens noli-tangere, Senecio ovatus, Stellaria 
nemorum agg. Rubus hirtus s.lat., Athyrium filix-femina, Mycelis muralis, Dryopteris dilatata, Chaerophyllum 
species, Geranium robertianum, Dryopteris filix-mas agg., Stachys sylvatica, Rubus idaeus, Galeobdolon luteum 
agg., Veronica montana, Equisetum arvense, Dentaria bulbifera, Fragaria vesca, Caltha palustris, Myosotis species, 
Cardamine amara, Urtica dioica, Circaea lutetiana, Brachypodium sylvaticum, Chrysosplenium alternifolium, 
Cardamine flexuosa, Circaea x intermedia, Plagiomnium undulatum, Mnium species 

4A1 

BK 
26–30, 
SM 
28–32, 
LP 
26–30 

KAr, 
KAs, 
KAy, 
RNk 

P, 
hP, 
pH, 
H 

magursk
ý flyš; 
svahy, 
hřbety 

0–45°; 
různá 

340–700 

BK 6, 
DBZ 2, 
JD 1, BO 
(BŘ) 1 

středně 
hluboká; 
mírně až 
čerstvě vlhká; 
kyprá až sypká; 
mul až mulový 
moder 

Smíšené porosty buku s jedlí, smrkem, dubem a dalšími listnáči, případně čisté porosty buku nebo jedle:  

Druhy stálé: Galium odoratum, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Dentaria 
bulbifera, Galeobdolon luteum agg., Dryopteris filix-mas agg., Senecio ovatus, 
Athyrium filix-femina, Rubus hirtus s.lat., Geranium robertianum, Dentaria 
enneaphyllos, Viola reichenbachiana, Asarum europaeum, Dryopteris dilatata, 
Glechoma hederacea, Melica uniflora, Polystichum aculeatum, Impatiens noli-
tangere  
Smíšené porosty smrku s bukem a dalšími dřevinami nebo smíšené porosty různých druhů listnáčů: 
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Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

Druhy stálé: Galium odoratum, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Senecio 
ovatus, Carex digitata, Galeobdolon luteum agg., Athyrium filix-femina, Rubus hirtus 
s.lat., Asarum europaeum, Glechoma hederacea, Rubus idaeus, Fragaria vesca, 
Pulmonaria officinalis, Carex montana 

4B2 

SM 
30–34, 
BK 
28–32 

KAm, 
KAp, 
KAr 
KAl  

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
svahy 

5–25°;  
různá 

280–700  
BK 8, JD 
2, DBZ, 
KL, LP 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mulový moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Dentaria bulbifera, Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum agg., Athyrium filix-femina, 
Rubus idaeus, Viola reichenbachiana, Senecio ovatus, Prenanthes purpurea, Melica uniflora 
Druhy dominantní: Carex pilosa  

4B4 

BK 
28–32, 
SM 
30–34 

KAm, 
KAs, 
KAr 

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
hřbety, 
svahy 

10–25°; 
různá 300–720 

BK 7, JD 
2, KL (JV) 
1, DBZ, 
LP 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mulový moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Melica uniflora, Carex sylvatica, Dentaria enneaphyllos, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, 
Galium odoratum, Senecio ovatus, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella 
Čisté smrčiny nebo smíšené prosty smrku s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Fragaria vesca, Asarum europaeum, Viola species, Carex digitata, Ajuga reptans, Poa nemoralis, 
Melica nutans, Maianthemum bifolium, Veronica chamaedrys agg., Galium rotundifolium, Galium odoratum, 
Petasites albus, Senecio ovatus, Hieracium murorum, Athyrium filix-femina, Mycelis muralis 
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Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

4D5 

SM 
30–36 
JD  
28–34 
BK  
30–34 

Kme, 

KMeg 
ph, 
jh 

plošiny, 
báze svahů 

0–10°; 
různá 400–500 

BK 6, LP 
2, (JV, 
KL) 1, JD 
1 

velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá, dospodu 
ulehlá; 
mul – mulový moder 

Pokryvnost + 100 %: Senecio fuchsii, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Asperula odorata, Dentaria 
bulbifera, Impatiens noli-tangere, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Salvia glutinosa, Aegopodium 
podagraria, Petasites albus, Circaea lutetiana 
Charakteristika lesního typu je uvedena podle oblastního plánu rozvoje lesů. 

(4D5) 
4D3 

BK 
28–36, 
SM 
30–36, 
JD 
28–34 

KAm, 
KAp, 
KAg 

pH, 
H, 
jH, 
hJ 

magursk
ý flyš, 
deluviáln
í hlíny; 
plošiny, 
báze 
svahů 

0–20°; 

převážn
ě stinná 

360–620 
BK 6, LP 
2, JV (KL) 
1, JD 1 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Mercurialis perennis, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Galeobdolon luteum 
agg., Veronica montana, Dentaria bulbifera, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas agg., Euphorbia 
amygdaloides, Dentaria enneaphyllos, Carex sylvatica, Senecio ovatus, Fragaria vesca, Stachys sylvatica  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Mercurialis perennis, Carex sylvatica, Senecio ovatus, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, 
Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Petasites albus, Fragaria vesca, Rubus hirtus s.lat., 
Festuca gigantea,  Ajuga reptans, Sanicula europaea, Epilobium montanum, Galeobdolon luteum agg., 
Brachypodium sylvaticum 

Charakteristika pro lesní typ 4D5 není v oblastních typologických elaborátech 
uvedena, tento lesní typ byl částečně převeden do lesního typu 4D3 – obohacená 
bučina bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do lesního typu 
4D6 (společně s lesním typem 4D6). Charakteristika je tedy uvedena pro lesní typ 
4D3. 

(4D5) 
4D6 

SM 
30–36,  
BK 
28–36, 
JD  
28–34 

KAm, 
KAp, 
KAn  

pH, 
H, 
jH, 
hJ  

magursk
ý flyš, 
deluviáln
í hlíny; 
plošiny,  
báze svahů 

0–20°;  
převážn
ě stinná 

300–640 

BK 6, LP 
2, JD 1, 
JV (KL) 1 

hluboká až 
velmi hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty buku s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas agg., Carex sylvatica, Galium odoratum, 
Dentaria bulbifera, Asarum europaeum, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Salvia 
glutinosa, Epilobium montanum, Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum agg., Melica uniflora, Euphorbia 
amygdaloides, Dentaria enneaphyllos, Chrysosplenium alternifolium, Veronica montana, Urtica dioica, Hordelymus 
europaeus, Atrichum undulatum  
Druhy dominantní: Petasites albus, Impatiens noli-tangere  
čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Athyrium filix-femina, Rubus idaeus, Dryopteris filix-mas agg., 
Sanicula europaea, Carex sylvatica, Rubus hirtus s.lat., Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Fragaria vesca, 
Mycelis muralis, Asarum europaeum, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Paris 
quadrifolia, Brachypodium sylvaticum, Atrichum undulatum, Plagiomnium affine 

Druhy dominantní: Petasites albus, Impatiens noli-tangere 
Charakteristika pro lesní typ 4D5 není v oblastních typologických elaborátech uvedena, tento lesní typ byl částečně 
převeden do lesního typu 4D3 – obohacená bučina bažanková (společně s lesními typy 4D1 a 4D3) a částečně do 
lesního typu 4D6 (společně s lesním typem 4D6). Charakteristika je tedy uvedena pro lesní typ 4D6. 
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Lesní 
typ 

AVB 
Půdní 

typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, forma 
humusu 

4F1 

BK 
26–30, 
SM 
28–32 

KAm, 
KAp, 
KAr 

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
prudké 
svahy 

> 25°; 
převážn
ě stinná 

300–700 

BK 7, JD 
2, LP 1, 
DBZ  

hluboká až 
velmi hluboká;  
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
moder 

Čisté bučiny nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Dryopteris filix-mas agg., Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Athyrium filix-femina, Dryopteris 
carthusiana agg., Gymnocarpium dryopteris, Senecio ovatus  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Dryopteris filix-mas agg, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Luzula luzuloides, Athyrium filix-femina, 
Dryopteris carthusiana agg., Rubus hirtus s.lat.  

4V3 

BK 
28–32, 
JD 
28–32 

PGm, 
PGk, 
PGw, 
GLq, 
KAg 

hP, 
pH, 
H, jH 

magursk
ý flyš; 
úpatí 
svahů, 
úžlabiny, 
žleby 

0–20°; 
různá 

300–680 

BK 4, JD 
4, DBL 1, 
JV 1, JS, 
OLL, OLŠ 

hluboká až 
velmi hluboká; 
vlhká až mokrá; 
kyprá; 
mul 

Smíšené porosty buku a jedle s dalšími dřevinami:  
Druhy stálé: Oxalis acetosella, Rubus fruticosus agg., Senecio ovatus, Petasites albus, Athyrium filix-femina, 
Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, Galium odoratum, Asarum europaeum, Galeobdolon luteum agg., Mycelis 
muralis,  Galium rotundifolium, Lysimachia nemorum, Dryopteris filix-mas agg., Carex sylvatica, Ajuga reptans, 
Geranium robertianum, Dentaria bulbifera, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Salvia glutinosa, 
Ranunculus repens, Actaea spicata, Sanicula europaea, Primula elatior  
Čisté smrčiny nebo smíšené porosty smrku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Senecio ovatus, Rubus fruticosus agg., Oxalis acetosella,  Petasites albus, Impatiens noli-tangere, 
Circaea lutetiana, Rubus idaeus, Athyrium filix-femina, Ajuga reptans, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas agg., 
Fragaria vesca, Plagiomnium undulatum, Geranium robertianum, Galeobdolon luteum agg., Asarum europaeum, 
Galium odoratum, Lysimachia nemorum, Galium rotundifolium, Mycelis muralis 

5J3 

BK 
24–30, 
JD 
26–30, 
KL 
24–28 

RNm, 
RNk 

hP, 
pH 

magursk
ý flyš; 
suťové 
svahy a 
hřbety 

5–45°; 
různá 

520–800 

BK 4, KL 
2, JD 3, 
JL 1, JS 

velmi mělká až 
středně 
hluboká; 
čerstvě vlhká; 
kyprá; 
mulový moder 
až moder 

Čisté porosty buku nebo smíšené porosty buku s dalšími dřevinami: 
Druhy stálé: Festuca altissima, Luzula luzuloides, Dryopteris filix-mas agg., Rubus caesius, Oxalis acetosella, 
Prenanthes purpurea, Maianthemum bifolium, Dryopteris carthusiana agg., Athyrium filix-femina, Geranium 
robertianum  
mechorosty především na kamenech: Dicranum scoparium, Polytrichum formosum  
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Výřez z lesnicko-typologické mapy (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 

Labem 2017) 

 

Biogeografický region (Culek a kol. 2005) 

3.8 – Hostýnský 

 

Biochora (Culek a kol. 2005) 

4SK – Svahy na pískovcovém flyši 4. v.s. 

 

STG 

4 B 3 – Fageta typica (typické bučiny), Fageta paupera (holé bučiny) 

4 BC 3 – Fageta aceris (bučiny s javorem) 

4 BC 4–5 – Fraxini-alneta superiora (jasanové olšiny vyššího stupně) 

5 AB 3 – Abieti-fageta (jedlové bučiny) 

5 B 3 – Abieti-fageta typica (typické jedlové bučiny) 

5 BC 3 – Abieti-fageta aceris inferiora (javorové jedlové bučiny nižšího stupně) 

5 BC-C 2–3 – Fagi-acereta inferiora (bukové javořiny nižšího stupně) 

5 BC 4 – Aceri-fageta fraxini inferiora (javorové bučiny s jasanem nižšího stupně) 

 

 

Mapování biotopů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2012) 

S1.2 – Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

T1.10 – Vegetace vlhkých narušovaných půd 

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy 

L5.1 – Květnaté bučiny 

+ bioto 
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Potenciální vegetace 
Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) patří 

zkoumané území do květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 

 

Podle geobiocenologické koncepce (Zlatník 1976) řadíme převážnou část sesuvu do 4. 

bukového vegetačního stupně, v nejvyšší části (zhruba nad 500 m) do 5. jedlobukového stupně. 

Z trofických kategorií jsou zastoupeny mezotrofní řada B a mezotrofně nitrofilní meziřada BC. 

Převládá normální hydrická řada (3), pouze podél potoka a podél pramenišť jsou segmenty 

hydrické řady zamokřené (4) až mokré (5). Území lze diferencovat na tyto skupiny typů 

geobiocénů viz obr. 24 (pro porovnání uvádíme odpovídající lesní typy): 

 

4BC-C4-5: jasanové olšiny (Fraxini-alneta) – 3L2 

4BC(3)-4: javorové jasanové olšiny (Fraxini-alneta aceris) – 3U1 

4B3: typické a holé bučiny (Fageta typica, Fageta paupera) – 4B1, 4B2 

4B3-4: typické bučiny, vlhčí typ (Fageta typica) – 4V3 

4BC3: bučiny s javory (Fageta aceris) – 4B4, 4F1 

4BC3-4: bučiny s javory vlhčí typ (Fageta aceris) – 4V3 

4BC-C3: lipové javořiny s bukem (Tili-acereta fagi) – 4A1 

5BC3: javorové jedlové bučiny (Abieti-fageta aceris) – 5J3 

 

Aktuální vegetační kryt před aktivací sesuvu v roce 1997 
Podle map II. a III. vojenského mapování z let 1836–1852 a 1876–1878 (obr. 25 a obr. 26) je 

patrné, že území sesuvu bylo souvisle zalesněno. V roce 1950 byla převážná část území 

smýcena (obr. 27) a podle křivého růstu stromů jsou od té doby dobře patrné neustávající 

pomalé pohyby svahu (ploužení). 

 

V roce 1997 byl sesuv aktivován jen v malých částech, a to pod smíšenými porosty smrku a 

buku ve stáří cca 60 let. 

 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

84 

 

 
Obr. 24. Skupiny typů geobiocénů (STG) na území sesuvu Pod Křížovým. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 
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Obr. 25. Sesuv Pod Křížovým na podkladu mapy II. vojenského mapování (1836–1852). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 

 
Obr. 26. Sesuv Pod Křížovým na podkladu mapy III. vojenského mapování (1876–1878). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 

http://geoportal.gov.cz/
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Obr. 27. Sesuv Pod Křížovým na podkladu ortofotomapy z roku 1950. Zdroj podkladové mapy: 

http://kontaminace.cenia.cz/ 

 

Změny stanoviště a vegetačního krytu způsobené sesuvnými procesy 
Výrazné změny stanovištních podmínek a tím i změny potenciální vegetace jsou jen 

maloplošné. Většinou se jedná o změnu hydrických podmínek (zvlhčení) na plošinách 

akumulačních valů a v okolí pramenišť. 

 

Současný stav vegetace 
Celé sesuvové území je v současnosti zalesněno. Převládají smíšené porosty buku a smrku, 

místy s příměsí modřínu. Vyskytují se i smrkové monokultury. V horní části sesuvu se 

vyskytuje starý přirozený bukový porost s příměsí javoru klenu a smrku, který je součástí 

zvláště chráněného území Přírodní památka Křížový. Na některých nejvlhčích částech sesuvu 

byly v minulosti vysazovány topoly a olše. 
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Obr. 28. Současný stav vegetace na sesuvu Pod Křížovým. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
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Změny vegetace sesuvu od roku 2001 
Na dávné odlučné hraně v horní části sesuvu zůstal zachován starý bukový porost s ojedinělou 

příměsí javoru klenu a smrku v přirozeném vývoji. Bylinný podrost (viz srovnávací 

fytocenologické snímky z roku 2001–2017/2018) zůstal prakticky stejný. K dalším výrazným 

sesuvným procesům zde nedošlo, jen některé staré buky vykazují mírně šavlovitý vzrůst, 

naznačující trvalý svahový proces. 

 

Starý smrkový porost na balvanité plošině pod skalnatou sesuvovou hranou byl v mýtném věku 

vykácen a nahrazen umělou výsadbou smrku, z menší části bukem. 

Na svazích s ojedinělými prameništi ve smíšených porostech buku a smrku je místy nápadný 

šavlovitý vzrůst buku a dokonce i modřínu. Na podmáčených místech došlo místy k dalším 

vývratům smrků a topolů. Z hlediska fytoindikace je zajímavé zjištění, že i na strmých svazích 

bez pramenišť rostou vlhkomilné druhy ostřice převislá (Carex pendula) a přeslička obrovská 

(Equisetum telmateia), považované Sýkorou (1961) za fytoindikátory sesuvů. Sondýrkou bylo 

zjištěno, že uvedené druhy rostou v těch částech svahů, kde jsou půdy ve spodinách oglejené a 

kde je tedy pravděpodobně větší možnost vzniku nového sesuvu. Naopak na sesuvové plošině 

pod smíšeným starým porostem buku a smrku, kde byly rovněž zjištěny znaky oglejení 

v půdních spodinách, tyto vlhkomilné druhy nerostou. Naznačuje to, že zde dočasné zamokření 

díky vzrostlým porostům pominulo. 

 

Zhruba ve střední části tohoto rozsáhlého sesuvového území došlo roku 1997 k aktivaci sesuvu 

na cca 1 ha v dospělém smíšeném porostu smrku, buku a modřínu. Po vykácení větší části 

sesuvem rozvráceného porostu zde bylo provedeno zalesnění smrkem. I roku 2017 zde dosud 

na malé části rostly do různých stran nachýlené smrky, modříny a buky (tzv. opilý les), část 

plochy kolem prameniště zůstala nezalesněna. Ze srovnání fytocenologických snímků z let 

2001 a 2016 vyplývá, že se zde plošně rozvinula populace devětsilu lékařského (Petasites 

hybridus), která tvoří blokační stádium pro vznik nového lesního porostu z přirozeného náletu. 

Bez odrostlých dřevin (kromě buku na odlučné hraně) zůstává od roku 1997 i drobný sesuv na 

skalnatém svahu v horní části (viz fytocenologický snímek č. 6). Vzhledem k tomu, že zde není 

vytvořeno blokační stadium bylinného podrostu, je pravděpodobné, že zmlazení dřevin 

likviduje zvěř. 
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Tab. 4. Fytocenologické zápisy na sesuvu Pod Křížovým 

Fytocenologická plocha: 2 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 560 m 

Orientace: jihovýchod 

Sklon: 40˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34548˚; 17.93672˚ 

 

Rok   

2
0

0
1
 

2
0

1
7
 

Měsíc  7 7 

Den  18 27 

Pokryvnost stromového patra (%)  90 90 

Pokryvnost keřového patra (%)  5 15 

Pokryvnost bylinného patra (%)  25 30 

Pokryvnost mechového patra (%)  25 20 

STG  5BC3 

Dřeviny       

Acer pseudoplatanus II + + 

Fagus sylvatica II -5 -5 

Picea abies II -2 -2 

Fagus sylvatica III +  

Acer pseudoplatanus IV  -2 

Fagus sylvatica IV + + 

Sambucus nigra IV 1 1 

Acer pseudoplatanus V1 + + 

Fagus sylvatica V1  + 

Sambucus nigra V1 +  

Sambucus racemosa V1  + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1  - 

Tilia cordata V1  - 

Fagus sylvatica V2  + 

Picea abies V2  + 

Byliny       

Asarum europaeum  + + 

Athyrium filix-femina  + + 

Calamagrostis epigejos   - 

Dentaria bulbifera  -  

Dentaria enneaphyllos  +  

Dryopteris filix-mas  -2 -2 

Galeobdolon luteum  -2 + 

Galium odoratum  + + 

Geranium robertianum   + 

Impatiens noli-tangere   + 

Melica uniflora  1 + 

Mercurialis perennis  1 + 

Moehringia trinervia  -  

Monotropa hypopitys   - 

Mycelis muralis  + + 

Oxalis acetosella  1 1 

Polystichum aculeatum  -  

Rubus fruticosus agg.   + 

Rubus idaeus   - 

Salvia glutinosa   - 

Scrophularia nodosa   - 

Senecio ovatus  - + 

Solanum dulcamara  +  

Urtica dioica   - 

Mechy       

Dicranodontium denudatum   +2 +2 
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Fytocenologická plocha: 6 
Rozloha: 200 m2 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 520 m 

Orientace: jihojihovýchod 

Sklon: 30˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34425˚; 17.93835˚ +/-5m 

 

Rok   

2
0

0
1
 

2
0

1
8
 

Měsíc  7 9 

Den  18 20 

Pokryvnost stromového patra (%)  20 30 

Pokryvnost keřového patra (%)  1 1 

Pokryvnost bylinného patra (%)  80 50 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 1 

STG  
4BC-

C3 

Dřeviny       

Picea abies II +2 +2 

Fagus sylvatica III  -2 

Acer pseudoplatanus IV  + 

Fagus sylvatica IV + 1 

Abies alba V1 +  

Acer pseudoplatanus V1  - 

Fagus sylvatica V1  + 

Picea abies V1 + + 

Populus tremula V1  + 

Sambucus racemosa V1 +  

Byliny       

Asarum europaeum   + 

Athyrium filix-femina  -3 1 

Atropa bella-donna  +  

Brachypodium sylvaticum   1 

Calamagrostis arundinacea   - 

Calamagrostis epigejos  -2  

Carex pendula  + - 

Carex remota   - 

Carex sylvatica   + 

Circaea lutetiana   - 

Dryopteris dilatata   + 

Dryopteris filix-mas   1 

Epilobium angustifolium  +  

Epilobium montanum   - 

Eupatorium cannabinum  1  

Fragaria vesca  1 + 

Galium rotundifolium  + + 

Geranium robertianum  - + 

Hypericum perforatum  +  

Chrysosplenium alternifolium   1 

Impatiens noli-tangere  -2  

Juncus effusus  +  

Melica nutans   + 

Melica uniflora   1 

Mercurialis perennis   - 

Mycelis muralis   - 

Oxalis acetosella   + 

Petasites albus  1 1 

Pulmonaria obscura   - 

Rubus hirtus s.lat.  + + 

Rubus idaeus  +  

Salvia glutinosa   + 

Senecio ovatus  + + 

Stachys sylvatica  + + 

Tussilago farfara  1  

Urtica dioica  1 + 

Veronica officinalis  -  

Mechy       

Hylocomium splendens   + 

Polytrichum formosum     + 
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Fytocenologická plocha: 8 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 520 m 

Orientace: jihojihovýchod 

Sklon: 30˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34388˚; 17.94038˚ +/- 8m 

 

Rok   

2
0

0
1
 

2
0

1
7
 

Měsíc  7 7 

Den  18 27 

Pokryvnost stromového patra (%)  60 60 

Pokryvnost keřového patra (%)  0 0 

Pokryvnost bylinného patra (%)  60 30 

Pokryvnost mechového patra (%)  1 0 

STG  4B3-4 

Dřeviny       

Abies alba I 1  

Picea abies I 1 1 

Fagus sylvatica II -2 -2 

Picea abies II -3 +3 

Fagus sylvatica III +  

Abies alba V1 -  

Acer pseudoplatanus V1 + - 

Fagus sylvatica V1 + 1 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1  - 

Tilia cordata V1 -  

Fagus sylvatica V2  + 

Picea abies V2  + 

Byliny       

Asarum europaeum  1 + 

Athyrium filix-femina   + 

Atropa bella-donna  + + 

Calamagrostis epigejos  +  

Carex digitata   + 

Carex pendula  +2 -2 

Carex sylvatica  1 + 

Cirsium arvense  -  

Cirsium oleraceum  -  

Cirsium palustre  -  

Cirsium vulgare  -  

Dentaria bulbifera   - 

Dryopteris dilatata   - 

Dryopteris filix-mas   - 

Equisetum telmateia  -2 1 

Eupatorium cannabinum  -2 - 

Euphorbia amygdaloides  - - 

Fragaria vesca   - 

Galeobdolon luteum  1 + 

Galium odoratum  1 + 

Galium rotundifolium   + 

Geranium robertianum  + + 

Hypericum hirsutum  +  

Impatiens noli-tangere  1  

Juncus effusus  1  

Lysimachia nemorum  1  

Melica uniflora   - 

Mercurialis perennis   + 

Mycelis muralis  + + 

Neottia nidus-avis   - 

Oxalis acetosella   - 

Petasites albus  + + 

Petasites hybridus  -  

Rubus fruticosus agg.   1 

Rubus idaeus   - 

Sanicula europaea   + 

Scrophularia nodosa   - 

Senecio ovatus   + 

Stachys sylvatica   + 

Veronica montana   - 

Veronica officinalis  + + 

Viola reichenbachiana  + + 

Mechy       

Plagiomnium undulatum   +   
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Fytocenologická plocha: 9 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 469 m 

Orientace: jihovýchod 

Sklon: 20˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34388˚; 17.94033˚ +/- 8m 

 

Rok   

2
0

0
1
 

2
0

1
6
 

Měsíc  9 9 

Den  7 16 

Pokryvnost stromového patra (%)  1 40 

Pokryvnost keřového patra (%)  0 5 

Pokryvnost bylinného patra (%)  90 90 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 1 

STG  4BC4 

Dřeviny       

Larix decidua I  + 

Fagus sylvatica II  -2 

Larix decidua II +  

Picea abies II  -3 

Pinus sylvestris II +  

Betula pendula IV  + 

Fagus sylvatica IV  1 

Picea abies IV  + 

Acer pseudoplatanus V1  - 

Betula pendula V1  - 

Carpinus betulus V1  + 

Fagus sylvatica V1  + 

Picea abies V1  + 

Prunus avium V2  - 

STG  4BC4 

Byliny       

Asarum europaeum   + 

Athyrium filix-femina  -2 - 

Brachypodium sylvaticum   1 

Calamagrostis epigejos  +3 + 

Carex digitata   + 

Carex pendula  - + 

Carex remota   -2 

Carex sylvatica   1 

Circaea lutetiana   + 

Cirsium palustre  +  

Dryopteris filix-mas   + 

Epilobium montanum   + 

Epipactis helleborine   - 

Equisetum telmateia   -2 

Eupatorium cannabinum  + + 

Euphorbia amygdaloides   + 

Fragaria vesca   + 

Galeobdolon luteum   + 

Galium odoratum   + 

Geranium robertianum   + 

Hypericum hirsutum   + 

Impatiens noli-tangere   1  

Juncus effusus  -2  

Lycopus europaeus   + 

Lysimachia nemorum   1 

Lysimachia nummularia   + 

Mycelis muralis   - 

Myosotis palustris agg.   + 

Petasites albus   + 

Petasites hybridus   +3 

Prenanthes purpurea   - 

Primula elatior   - 

Ranunculus repens   1 

Rubus hirtus s.lat.   + 

Salvia glutinosa   1 

Scrophularia nodosa   - 

Senecio ovatus   + 

Solanum dulcamara   - 

Stachys sylvatica   + 

Taraxacum sect. Ruderalia   - 

Tussilago farfara   + 

Urtica dioica   - 

Veronica montana   + 

Veronica officinalis  +  

Viola reichenbachiana   + 

Mechy       

Polytrichum formosum     + 
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Fytocenologická plocha: 10 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 422 m 

Orientace: jihovýchod 

Sklon: 8˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34204˚ x 17.94187˚ +/- 9m 

 

Rok   2
0

1
6
 

Měsíc  9 

Den  16 

Pokryvnost stromového patra (%)  50 

Pokryvnost keřového patra (%)  20 

Pokryvnost bylinného patra (%)  50 

Pokryvnost mechového patra (%)  5 

STG 4B3-4 

Dřeviny     

Fagus sylvatica II -2 

Picea abies II +3 

Carpinus betulus III 1 

Carpinus betulus IV -2 

Corylus avellana IV + 

Fagus sylvatica IV 1 

Abies alba V1 - 

Acer pseudoplatanus V1 + 

Carpinus betulus V1 -2 

Daphne mezereum V1 + 

Fagus sylvatica V1 + 

Picea abies V1 + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1 - 

Tilia cordata V1 - 

STG  

4B3-

5 

Byliny     

Asarum europaeum  1 

Athyrium filix-femina  + 

Brachypodium sylvaticum  -2 

Cardamine amara  - 

Carex digitata  + 

Carex pendula  1 

Carex sylvatica  1 

Deschampsia cespitosa  - 

Dryopteris carthusiana  - 

Dryopteris dilatata  - 

Dryopteris filix-mas  + 

Equisetum telmateia  -2 

Eupatorium cannabinum  + 

Fragaria vesca  + 

Galeobdolon luteum  + 

Galium odoratum  1 

Galium rotundifolium  + 

Glechoma hederacea  - 

Lathyrus vernus  - 

Lysimachia nemorum  + 

Maianthemum bifolium  + 

Melica uniflora  1 

Milium effusum  - 

Mycelis muralis  - 

Oxalis acetosella  1 

Petasites albus  1 

Pulmonaria officinalis  1 

Rubus hirtus s.lat.  -3 

Rubus idaeus  + 

Salvia glutinosa  1 

Sanicula europaea  + 

Senecio ovatus  - 

Stachys sylvatica  + 

Veronica officinalis  - 

Viola reichenbachiana  - 

Mechy     

Plagiomnium undulatum  1 

Polytrichum formosum   + 
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Fytocenologická plocha: 11 
Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 438 m 

Orientace: jihovýchod 

Sklon: 10˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.34286˚; 17.94153˚ +/- 6m 

 

Rok     2
0

1
8
 

Měsíc   9 

Den   20 

Pokryvnost stromového patra (%)   50 

Pokryvnost keřového patra (%)   15 

Pokryvnost bylinného patra (%)   60 

Pokryvnost mechového patra (%)   0 

STG  4BC3-4 

Dřeviny       

Populus x canadensis  I 1 

Fagus sylvatica  II -2 

Picea abies  II -2 

Tilia platyphyllos  II 1 

Picea abies  III 1 

Tilia cordata  III -2 

Fagus sylvatica  IV -2 

Prunus avium  IV + 

Sambucus nigra  IV + 

Tilia cordata  IV 1 

Acer pseudoplatanus  V1 + 

Daphne mezereum  V1 + 

Fagus sylvatica  V1 +3 

Picea abies  V1 - 

STG   

4BC3-

4 

Byliny       

Ajuga reptans   - 

Arctium lappa   - 

Asarum europaeum   + 

Athyrium filix-femina   - 

Atropa bella-donna   - 

Brachypodium sylvaticum   1 

Carex pendula   1 

Carex remota   + 

Carex sylvatica   -2 

Circaea lutetiana   + 

Dryopteris dilatata   - 

Dryopteris filix-mas   - 

Equisetum arvense   + 

Equisetum telmateia   1 

Eupatorium cannabinum   + 

Euphorbia amygdaloides   + 

Fragaria vesca   - 

Galeobdolon luteum   + 

Galium odoratum   1 

Geranium robertianum   + 

Hypericum hirsutum   - 

Lapsana communis   - 

Lathyrus vernus   - 

Lycopus europaeus   + 

Lysimachia nemorum   1 

Melica nutans   - 

Melica uniflora   - 

Mercurialis perennis   + 

Mycelis muralis   - 

Oxalis acetosella   + 

Petasites albus   + 

Primula elatior   - 

Ranunculus repens   + 

Rubus hirtus s.lat.   -2 

Salvia glutinosa   + 

Sanicula europaea   + 

Scrophularia nodosa   - 

Senecio ovatus   + 

Solanum dulcamara   - 

Stachys sylvatica   - 

Veronica chamaedrys   - 

Veronica montana   - 

Viola reichenbachiana     + 
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Obr. 29. Sesuv Pod Křížovým: 150 letý bukový porost na horní odlučné hraně dávného sesuvu, součást přírodní památky 

Křížový. Foto: P. Halas, 16. 9. 2016. 

 

 
Obr. 30. Sesuv Pod Křížovým: Na intenzivně zprohýbaných svazích mají některé buky výrazně šavlovitý vzrůst. Foto: P. 

Halas, 16. 9. 2016. 
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Obr. 31. Typickým biotopem sesuvu Pod Křížovým jsou prameništní mokřady. Nachýlený strom uprostřed je kdysi zde 

vysazený topol (Populus × canadensis). Foto: P. Halas, 16. 6. 2017. 

 
Obr. 32. Sesuv Pod Křížovým: Na zamokřené části sesuvu aktivované roku 1997 se rozmohla populace devětsilu 

lékařského (Petasites hybridus), která zabraňuje rozvoji lesního společenstva. Foto: P. Halas, 16. 9. 2016. 
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Obr. 33. Sesuv Pod Křížovým: Indikátorem střídavě zamokřených půd sesuvů bývá i na svazích přeslička obrovská 

(Equisetum telmateia). Foto: P. Halas, 16. 9. 2016. 

 

 

Sesuv Bečva-Háje  

 

Sesuv Bečva-Háje  o rozloze 14,8 ha se nachází v Zašovské pahorkatině (k. ú. Vidče), v nižším reliéfu 

Rožnovské brázdy, oddělujícím Moravskoslezské Beskydy od Hostýnských vrchů. Zaujímá zde 

strmé levobřežní údolní svahy Rožnovské Bečvy, orientované převážně k severu. Území se nachází 

pod vrchem Vápenka (523 m) v rozmezí nadm. výšek 350–456 m.  

 

Geologické podloží tvoří složitě zvrásněné flyšové komplexy pískovců, slepenců a jílovců, převážně 

istebňanského a godulského souvrství slezské jednotky. Rozbor vegetace je proveden na základě pěti 

fytocenologických snímků (tab. 4), přičemž všechny jsou srovnatelné se snímky z roku 2001, řady 

fytocenologických poznámek a celoplošného mapování. 

 

 

 

1) Potenciální vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) patří zkoumaný 

sesuv v převážné části do karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum), v horní části 

do bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum).  

 

Podle geobiocenologické koncepce (Zlatník 1976) řadíme zkoumaný sesuv do 4. bukového 

vegetačního stupně. Převládajícími trofickými kategoriemi nad mezotrofní řadou B jsou meziřady 

mezotrofně bázická BD a mezotrofně nitrofilní BC, charakteristická je kombinace BCD. Výrazně 

tedy převládají živná stanoviště. Jen v malé míře se uplatňuje i chudší stanoviště oligotrofně 

mezotrofní meziřady AB. Z hydrických kategorií převládá normální hydrická řada (3), časté jsou její 

přechody do hydrické řady zamokřené (4), nepatrné zastoupení má trvale mokrá řada (5). 
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Sesuv Bečva-Háje  byl diferencován (obr. 34) do následujících skupin typů geobiocénů: 

3BC5a: Saliceta fragilis (vrbiny vrby křehké) – 2L2 

4AB3: Fageta abietino-quercina (jedlodubové bučiny) – 4S 

4B3: Fageta typica (typické bučiny) – 4B2 

4BCD3: Fageta tiliae-aceris (lipojavorové bučiny) – 4D6 

4BCD3-4: Fageta tiliae-aceris, vlhčí typ (lipojavorové bučiny) – 4D6 

4BC(3)4: Fraxini-alneta aceris (javorové jasanové olšiny) – 3U1 

4BC5b: Alneta glutinosae (olšiny olše lepkavé) – 3L2 

Poznámka: Za názvem STG je uveden odpovídající, ve zkoumaném území vymezený lesní typ podle 

ÚHUL. 
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Obr. 34. Skupiny typů geobiocénů (STG) na území sesuvu Bečva-Háje . Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 

2) Aktuální vegetační kryt před vznikem (aktivací) sesuvů 

Z dostupných starých mapových podkladů, tj. z Císařského povinného otisku z roku 1835, z map II. 

vojenského mapování (1836–1852) a III. vojenského mapování (1876–1878) byla přibližně polovina 

území sesuvu Bečva-Háje  nezalesněna, využívána jako louky a pastviny a orná půda. A to především 

v horní části sesuvného území (viz obr. 35 a obr. 36). Zalesněny byly nejvíce strmé části svahů a části 

s výrazně zprohýbaným reliéfem nad úpatím svahu. Obdobné využití území jako v průběhu 19. století 

se uchovalo až do roku 1950 (obr. 37). V červenci 1997 došlo k aktivaci sesuvného území ve 

smíšených listnatých porostech (habr, dub letní, javor klen, lípy, buk), jednak ve spodní části nad 

Bečvou, jednak při východním okraji. Staré smrkové porosty při východním okraji, stejně jako 

bukové porosty při okraji západním, nebyly novými sesuvnými procesy dotčeny. 
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Obr. 35. Sesuv Bečva-Háje  na podkladu mapy II. vojenského mapování (1836–1852). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

 
Obr. 36. Sesuv Bečva-Háje  na podkladu mapy III. vojenského mapování (1876–1878). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
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Obr. 37. Sesuv Bečva-Háje  na podkladu ortofotomapy z roku 1950. Zdroj podkladové mapy: http://kontaminace.cenia.cz/ 

 

 

 

3) Změny stanoviště a vegetačního krytu, způsobené sesuvem 

Kdysi přímé svahy byly sesuvovými procesy podélně i příčně zprohýbány, podloží flyšových hornin 

a svahoviny různě obnaženy, přesunuty a promíseny. Celkově převládla bohatá stanoviště. Vytvořily 

se akumulační valy a plošiny, na kterých došlo k trvalé nebo jen dočasné změně hydrických poměrů 

– stanoviště normální hydrické řady (3) jeví na mnoha místech přechod k zamokřené hydrické řadě 

(4). Jedná se o vlhčí typy STG Fageta typica a Fageta tiliae-aceris. Výjimečně – v bezprostředním 

okolí sesuvového jezírka v depresi – se vytvořilo stanoviště, patřící do hydrické řady mokré (5). 

 

4) Současný stav vegetace 

Na sesuvu Bečva-Háje  převládají rozmanité směsi listnatých dřevin (habr, dub letní, jasan ztepilý, 

javor klen, lípa srdčitá, l. velkolistá, buk, vrba jíva, v. křehká, olše lepkavá, o. šedá) rozmanitého stáří. 

Jehličnany (smrk, borovice lesní) se zde vyskytují jen výjimečně. Skoro po celém území lze alespoň 

roztroušeně pozorovat důsledky recentních pomalých sesuvných procesů – nachýlení a šavlovitý 

vzrůst dřevin. Ve spodní, severozápadní části sesuvu nad Bečvou byly roku 1987 tehdejší smíšené 

listnaté porosty strženy a na jejich místě vznikla mozaika sesuvových lad, pozvolna zarůstající 

náletem listnatých dřevin. Při východním okraji sesuvu byl z větší části rovněž stržen starý listnatý 

porost s převahou lip, zůstaly zde však roztroušeně trčet nachýlené staré javory kleny a duby letní, 

které začaly podrůstat náletem dalších listnáčů (habr, lípy aj.). Na mírnějších svazích jižní (horní) 

části sesuvu, kde nedošlo k výrazné aktivaci, převládají staré lipové porosty převážně výmladkového 

původu. 
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Obr. 38. Současný stav vegetace na sesuvu Bečva-Háje. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
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5) Změny vegetace sesuvu od roku 2001 
Roku 2001 byly v aktivované jihozápadní části sesuvu zaznamenány mezernaté mlaziny s převahou 

olší a jasanů. V podrostu se významně uplatňovaly vlhkomilné až mokřadní a luční heliofilní druhy 

– Astrantia major, Cirsium palustre, Lycopus euoropaeus, Mentha longifolia, Scirpus sylvaticus aj. 

Roku 2018 (viz srovnávací fytocenologický snímek č. 2) zde byla zaznamenána tyčkovina listnatých 

dřevin, jejíž druhová skladba se po prořezávce změnila ve prospěch lip a javoru klenu. V bylinném 

podrostu téměř zmizely mokřadní a luční druhy. Zajímavý je stav lesa při východním okraji, kde 

rovněž v červenci 1997 došlo k rozsáhlému oživení sesuvu. Na rozdíl od severozápadního okraje zde 

však zůstala zachována silně proředěná horní etáž javoru klenu, která tu zůstává, byť všestranně 

nachýlená do podoby „opilého lesa“ dodnes. Přirozeným náletem se zde vytvořila spodní etáž 

listnatých stromů a keřů (lípa srdčitá, habr, javor klen, jasan, líska obecná, hlohy, střemcha) s druhově 

bohatým bylinným podrostem. 
 

Tab. 5. Fytocenologické zápisy na sesuvu Bečva-Háje  

Fytocenologická plocha: 1 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 405 m 

Orientace: severozápad 

Sklon: 15˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.45534˚; 18.10754˚ +/-6m 

 

Rok   2001 2018 

Měsíc  8 8 

Den  1 9 

Pokryvnost stromového patra (%)  30 35 

Pokryvnost keřového patra (%)  10 40 

Pokryvnost bylinného patra (%)  90 40 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 1 

STG  4BCD3 

Dřeviny       

Acer pseudoplatanus II +2 +2 

Viscum album ssp. album II  + 

Carpinus betulus III 1 + 

Salix caprea III  1 

Tilia cordata III  1 

Acer pseudoplatanus IV  1 

Carpinus betulus IV  1 

Corylus avellana IV + 1 

Crataegus sp. IV  1 

Eurhynchium striatum E0  + 

Fagus sylvatica IV  + 

Fraxinus excelsior IV 1 + 

Polytrichum formosum E0  + 

Prunus padus IV  + 

Sambucus nigra IV +  

Tilia cordata IV 1 -3 

Tilia platyphyllos IV  -2 

Abies alba V1  - 

Acer pseudoplatanus V1 + -2 

Carpinus betulus V1 - + 

Corylus avellana V1  + 

Crataegus sp. V1  1 

Daphne mezereum V1  - 

Euonymus europaeus V1  + 

Fraxinus excelsior V1 -2 + 

Lonicera xylosteum V1  + 

Picea abies V1  - 

Prunus padus V1  + 

Quercus robur V1  - 

Salix caprea V1 -  

Sambucus nigra V1  + 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1 +  

Tilia cordata V1  + 

Tilia platyphyllos V1  - 

Tilia cordata V2  + 

Byliny       

Actaea spicata E1  + 

Aegopodium podagraria E1 + -2 

Asarum europaeum E1 + 1 

Astragalus glycyphyllos E1 +  

Athyrium filix-femina E1  - 

Brachypodium sylvaticum E1 1 1 

Calamagrostis epigejos E1 -3  
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Campanula trachelium E1 + + 

Carduus crispus E1 -  

Carex sylvatica E1 -2 1 

Centaurium erythraea E1 -  

Circaea lutetiana E1 + + 

Cirsium arvense E1 -2  

Cirsium oleraceum E1 -  

Cirsium palustre E1 +  

Cirsium vulgare E1 -  

Dentaria bulbifera E1  - 

Dryopteris carthusiana E1  + 

Dryopteris filix-mas E1  + 

Elymus caninus E1  - 

Epilobium hirsutum E1 -  

Eupatorium cannabinum E1 +  

Festuca gigantea E1 -  

Fragaria moschata E1  - 

Fragaria vesca E1 1 - 

Galeobdolon luteum E1 + + 

Galium odoratum E1  + 

Geranium robertianum E1 1 + 

Glechoma hederacea E1 1 -2 

Hedera helix E1 - + 

Hypericum hirsutum E1 + - 

Hypericum perforatum E1 1  

Lamium maculatum E1  + 

Maianthemum bifolium E1  + 

Mercurialis perennis E1 - 1 

Mycelis muralis E1 +  

Oxalis acetosella E1  - 

Paris quadrifolia E1 - + 

Petasites albus E1  - 

Polygonatum multiflorum E1 - + 

Primula elatior E1  + 

Pulmonaria obscura E1  1 

Ranunculus lanuginosus E1  - 

Rubus hirtus s.lat. E1 -2 -3 

Rumex crispus E1 -  

Salvia glutinosa E1 1 1 

Senecio ovatus E1 1 + 

Stachys alpina E1 - - 

Stachys sylvatica E1 - - 

Tussilago farfara E1 1  

Urtica dioica E1 + + 

Veronica chamaedrys E1 +  

Viola reichenbachiana E1 1 + 

 

 

 

 

Fytocenologická plocha: 2 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 374 m 

Orientace: sever 

Sklon: 10˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.45613˚; 18.10460˚ +/-8m 

Rok   2001 2018 

Měsíc  8 8 

Den  1 9 

Pokryvnost stromového patra (%)  30 80 

Pokryvnost keřového patra (%)  30 25 

Pokryvnost bylinného patra (%)  100 20 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 5 

STG  4BCD3-4    

Dřeviny       

Fraxinus excelsior I + 1 

Acer pseudoplatanus III  +2 

Alnus incana III  + 

Betula pendula III  -2 

Carpinus betulus III  1 

Fagus sylvatica III  1 

Salix caprea III  + 

Salix fragilis agg. III  -2 

Tilia cordata III  +2 

Acer pseudoplatanus IV  1 

Alnus glutinosa IV -2  

Alnus incana IV -2  

Atrichum undulatum E0  + 

Carpinus betulus IV  + 

Eurhynchium striatum E0  + 

Fagus sylvatica IV  - 
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Fraxinus excelsior IV 1 + 

Plagiomnium affine E0  + 

Plagiomnium undulatum E0  1 

Prunus avium IV  + 

Prunus padus IV  1 

Quercus robur IV  + 

Tilia cordata IV  1 

Acer pseudoplatanus V1 + + 

Alnus incana V1  + 

Betula pendula V1 +  

Carpinus betulus V1 + + 

Corylus avellana V1  + 

Crataegus sp. V1  + 

Daphne mezereum V1  + 

Euonymus europaeus V1  + 

Fagus sylvatica V1 - - 

Frangula alnus V1  - 

Fraxinus excelsior V1  + 

Picea abies V1  - 

Prunus padus V1 + -2 

Quercus robur V1 -  

Rosa canina agg. V1 - - 

Sambucus nigra V1  - 

Tilia cordata V1 - -2 

Tilia platyphyllos V1  - 

Viburnum opulus V1  - 

Acer pseudoplatanus V2  - 

Byliny       

Aegopodium podagraria E1 -2 + 

Ajuga reptans E1  + 

Aquilegia vulgaris E1  + 

Asarum europaeum E1  1 

Astrantia major E1 1 - 

Athyrium filix-femina E1 - + 

Brachypodium sylvaticum E1 -2 1 

Calamagrostis epigejos E1 -2  

Campanula trachelium E1 - - 

Carex remota E1  - 

Carex sylvatica E1  1 

Carex tomentosa E1 + - 

Circaea lutetiana E1  + 

Cirsium arvense E1 1  

Cirsium oleraceum E1 -  

Cirsium palustre E1 1  

Cirsium vulgare E1 -  

Deschampsia cespitosa E1  - 

Dryopteris carthusiana E1  + 

Dryopteris dilatata E1  + 

Dryopteris filix-mas E1  + 

Elymus caninus E1  - 

Epilobium hirsutum E1 -  

Equisetum arvense E1 1 + 

Euphorbia amygdaloides E1 - - 

Euphorbia dulcis E1  - 

Festuca gigantea E1 -  

Fragaria moschata E1  + 

Galeobdolon luteum E1  1 

Galeobdolon montanum E1  1 

Galium schultesii E1 -  

Glechoma hederacea E1 1  

Hypericum perforatum E1 +  

Impatiens noli-tangere E1 + - 

Juncus effusus E1 1  

Lycopus europaeus E1 1  

Lysimachia nemorum E1 1  

Lythrum salicaria E1 -  

Maianthemum bifolium E1  - 

Melica nutans E1 - - 

Mentha longifolia E1 1  

Oxalis acetosella E1  + 

Polygonatum multiflorum E1  + 

Potentilla erecta E1 -  

Primula elatior E1  + 

Pulmonaria obscura E1  + 

Rubus fruticosus agg. E1  - 

Salvia glutinosa E1 1  

Scirpus sylvaticus E1 1  

Senecio ovatus E1 +  

Stachys alpina E1 - - 

Stachys sylvatica E1 + - 

Tussilago farfara E1 -2  

Typha latifolia E1 -  

Viola reichenbachiana E1   + 
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Fytocenologická plocha: 3 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 375 m 

Orientace: severozápad 

Sklon: 5˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.45633˚; 18.10546˚ +/-9m 

Rok   2001 2018 

Měsíc  8 8 

Den  1 9 

Pokryvnost stromového patra (%)  80 90 

Pokryvnost keřového patra (%)  1 20 

Pokryvnost bylinného patra (%)  30 8 

Pokryvnost mechového patra (%)  1 1 

STG  4BCD3-4   

Dřeviny       

Quercus robur I  -2 

Tilia cordata I  1 

Acer pseudoplatanus II 1 1 

Carpinus betulus II +2 -3 

Quercus robur II 1  

Tilia cordata II 1 + 

Viscum album ssp. album II  + 

Carpinus betulus III +3 -3 

Carpinus betulus IV + + 

Fagus sylvatica IV  + 

Hypnum cupressiforme E0  + 

Polytrichum formosum E0  + 

Tilia cordata IV + -2 

Tilia platyphyllos IV  1 

Abies alba V1  - 

Acer pseudoplatanus V1 + -2 

Carpinus betulus V1 -3 + 

Corylus avellana V1  + 

Crataegus sp. V1  - 

Daphne mezereum V1  - 

Euonymus europaeus V1  - 

Fagus sylvatica V1  - 

Fraxinus excelsior V1 - + 

Picea abies V1  - 

Prunus avium V1  - 

Quercus robur V1  - 

Rosa canina agg. V1  - 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia V1 - - 

Tilia cordata V1 + -2 

Tilia platyphyllos V1  1 

Abies alba V2  - 

Fraxinus excelsior V2  - 

Tilia cordata V2 -  

Byliny       

Ajuga reptans E1  - 

Asarum europaeum E1 +  

Brachypodium sylvaticum E1 + - 

Calamagrostis epigejos E1 -  

Carex digitata E1 + + 

Carex sylvatica E1 + 1 

Cirsium oleraceum E1 -  

Dentaria bulbifera E1  - 

Galeobdolon luteum E1 + - 

Hedera helix E1  + 

Hieracium murorum E1 + + 

Impatiens noli-tangere E1 +  

Luzula luzuloides ssp. luzuloides E1  + 

Luzula pilosa E1 1 + 

Maianthemum bifolium E1 -2 - 

Melica nutans E1 - - 

Mercurialis perennis E1  + 

Moehringia trinervia E1 -  

Mycelis muralis E1 + - 

Oxalis acetosella E1 1 - 

Poa nemoralis E1 - - 

Polygonatum multiflorum E1 1 + 

Pulmonaria obscura E1  + 

Pulmonaria officinalis E1 -  

Rubus fruticosus agg. E1 -  

Rubus hirtus s.lat. E1  - 

Rubus idaeus E1 -  

Salvia glutinosa E1 -  

Sanicula europaea E1 1 - 

Senecio ovatus E1 + - 

Stachys alpina E1 -  

Viola reichenbachiana E1 1 + 
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Fytocenologická plocha: 4 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 360 m 

Orientace: sever 

Sklon: 40˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.45676˚; 18.10560˚ +/-10m 

Rok   2001 2018 

Měsíc  8 8 

Den  1 9 

Pokryvnost stromového patra (%)  50 60 

Pokryvnost keřového patra (%)  10 30 

Pokryvnost bylinného patra (%)  40 5 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 0 

STG  4BCD3    

Dřeviny       

Tilia cordata I -2  

Carpinus betulus II +2 +2 

Quercus robur II + 1 

Tilia cordata II -2 -2 

Carpinus betulus III -2 -2 

Tilia cordata III +  

Carpinus betulus IV 1 +2 

Corylus avellana IV  1 

Tilia cordata IV 1 -2 

Acer sp. V1  + 

Carpinus betulus V1 1 + 

Corylus avellana V1  + 

Fagus sylvatica V1  - 

Fraxinus excelsior V1 -  

Quercus robur V1 - - 

Rosa canina agg. V1  - 

Tilia cordata V1  1 

Byliny       

Aegopodium podagraria E1 +  

Agrostis capillaris E1  - 

Calamagrostis epigejos E1 -  

Campanula trachelium E1 -  

Carex digitata E1 1 1 

Carex sylvatica E1 1  

Circaea lutetiana E1 -  

Clinopodium vulgare E1 -  

Euphorbia amygdaloides E1 + - 

Fragaria vesca E1 +  

Galeobdolon luteum E1  + 

Galium schultesii E1 - - 

Hedera helix E1 +  

Hieracium murorum E1 1 + 

Hypericum hirsutum E1 +  

Hypericum perforatum E1 +  

Impatiens parviflora E1  1 

Luzula pilosa E1 -  

Mycelis muralis E1 1  

Polygonatum multiflorum E1 + - 

Primula elatior E1 1  

Pulmonaria officinalis E1 +  

Ranunculus repens E1 -  

Rubus fruticosus agg. E1  + 

Rubus idaeus E1 +2 1 

Salvia glutinosa E1 - + 

Senecio ovatus E1 - - 

Stachys alpina E1 -  

Taraxacum sect. Ruderalia E1 -  

Tussilago farfara E1 -  

Veronica chamaedrys E1 +  

Veronica officinalis E1 -  

Viola reichenbachiana E1 + - 
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Fytocenologická plocha: 5 

Rozloha: 400 m2 

Nadmořská výška: 366 m 

Orientace: sever 

Sklon: 15˚ 

Souřadnice (WGS84): 49.45645˚; 18.10625˚ +/-7m 

Rok   2001 2018 

Měsíc  8 8 

Den  1 9 

Pokryvnost stromového patra (%)  80 85 

Pokryvnost keřového patra (%)  5 20 

Pokryvnost bylinného patra (%)  60 40 

Pokryvnost mechového patra (%)  0 0 

STG  4BCD3 

Dřeviny       

Acer pseudoplatanus II -3 -3 

Quercus robur II -2 -2 

Tilia cordata II +2 -2 

Acer pseudoplatanus III -2 -2 

Carpinus betulus III +2 +2 

Carpinus betulus IV + + 

Corylus avellana IV  + 

Crataegus laevigata IV  + 

Fraxinus excelsior IV + + 

Hedera helix IV  + 

Tilia cordata IV 1 -2 

Tilia platyphyllos IV  1 

Acer pseudoplatanus V1  + 

Carpinus betulus V1  1 

Corylus avellana V1  + 

Crataegus laevigata V1  - 

Daphne mezereum V1 - - 

Fagus sylvatica V1  - 

Fraxinus excelsior V1 -3 1 

Lonicera xylosteum V1 + + 

Prunus avium V1  + 

Prunus padus V1  - 

Quercus robur V1  - 

Sambucus nigra V1 +  

Tilia cordata V1 1 1 

Tilia platyphyllos V1  + 

Viburnum opulus V1  - 

Fraxinus excelsior V2  + 

Byliny       

Actaea spicata E1 1 1 

Aegopodium podagraria E1 + + 

Ajuga reptans E1  - 

Anemone nemorosa E1 -  

Asarum europaeum E1 -2 + 

Athyrium filix-femina E1  - 

Brachypodium sylvaticum E1 1 + 

Campanula trachelium E1 -  

Carex sylvatica E1 1 1 

Circaea lutetiana E1 +  

Deschampsia cespitosa E1 -  

Dryopteris carthusiana E1  + 

Dryopteris filix-mas E1 + 1 

Euphorbia amygdaloides E1 1 - 

Galeobdolon luteum E1  + 

Galium odoratum E1 + + 

Glechoma hederacea E1 -  

Hedera helix E1 + +2 

Impatiens noli-tangere E1 +  

Maianthemum bifolium E1 1 - 

Melica nutans E1  + 

Mercurialis perennis E1  + 

Mycelis muralis E1 -  

Oxalis acetosella E1  + 

Paris quadrifolia E1 - + 

Polygonatum multiflorum E1 + + 

Primula elatior E1 1 + 

Pulmonaria obscura E1  + 

Pulmonaria officinalis E1 +  

Rubus fruticosus agg. E1 -  

Rubus hirtus s.lat. E1  + 

Salvia glutinosa E1 -2 + 

Sanicula europaea E1 1  

Senecio ovatus E1 - - 

Stachys sylvatica E1 + - 

Viola reichenbachiana E1 1 + 
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Obr. 39. Sesuv Bečva-Háje: Uprostřed porostů stržených sesuvy zůstaly trčet ojedinělé staré stromy, které od r. 

1997 podrostly spodní etáží rozmanitých listnáčů. Foto: P. Halas, 16. 5. 2018. 

 
Obr. 40. Sesuv Bečva-Háje: Zářez pod zamokřenou sesuvovou plošinou se sesuvovým hájem. Foto: J. Ptáček 

květen 2016. 
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Obr. 41. Sesuv Bečva-Háje: Ve spodní části sesuvu nad řekou Bečvou pokračují sesuvné procesy, včetně 

obnažování podložní horniny. Vegetace se zde v takových extrémních podmínkách dosud nedokázala uchytit. 

Foto: J. Ptáček květen 2016. 

 
Obr. 42. Sesuv Bečva-Háje: Nejrozšířenějším typem současných porostů mimo aktivovaných částí sesuvu jsou 

smíšené listnaté porosty s roztroušeně silně nachýlenými stromy. Foto: P. Halas, 16. 5. 2018. 
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Obr. 43. Sesuv Bečva-Háje: I na velmi mírně skloněné horní části sesuvného území svědčí silně nachýlené stromy 

o plouživém pohybu svahu. Foto: P. Halas, 16. 5. 2018. 

 
Obr. 44. Sesuv Bečva-Háje: Sesuvové jezírko ve střední části sesuvu je výsledkem dávných sesuvných procesů. 

Na rozdíl od dvou menších, které vznikly r. 1997, nebylo dosud zazemněno. Foto: P. Halas, 16. 5. 2018. 
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Sesuv Uvezliska 

 

Nejrozsáhlejší ze zkoumaných území (46,4 ha), sesuv Uvezliska, se nachází na k. ú. Pitín, ve 

Starohrozenkovské hornatině Bílých Karpat. Zaujímá zde část povodí bezejmenného potoka, 

který zprava ústí do Olšavy. Sesuvné území je orientované k jihozápadu v rozmezí nadm. výšek 

388–541 m. Území je budováno flyšovými horninami bělokarpatské a bystrické jednotky 

magurské skupiny příkrovů. 

 

Toto území bylo ve své severozápadní části zkoumáno již v rámci jiných úkolů a hlavně 

vysokoškolské výuky Mendelovy univerzity (předměty Mapování biotopů, Geobiocenologie) 

v minulých letech. K dispozici tak již byla síť cca 20 fytocenologických snímků z horní části 

sesuvu, které byly doplněny v letech 2016–2018 o další v jižní polovině sesuvu. V letech 2016–

2018 bylo poprvé provedeno plošné mapování potenciální i aktuální vegetace na celé ploše 

sesuvu. 

 

Lokalizace 

Souřadnice: 49°1'56.452"N, 17°52'42.633"E 

Katastr: 721158 Pitín 

Nadmořská výška: 384–538 m n. m. 

 

Geomorfologické členění (Demek, Mackovčin, 2006) 

Soustava: Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava: Moravsko-slovenské Karpaty 

Celek: Bílé Karpaty 

Podcelek: Lopenická hornatina 

Okrsek: Starohrozenkovská hornatina 

 

Přírodní lesní oblast (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2017) 

38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 

 

Lesní typy (Cílový hospodářský soubor) (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem 2017) 

2H2 – Hlinitá buková doubrava s ostřicí chlupatou na stinných svazích (CHS 25) 

2N1 – Kamenitá kyselá buková doubrava se třtinou rákosovitou (CHS 21) 

3B2 – Bohatá dubová bučina mařinková (CHS 45) 

3D2 – Obohacená dubová bučina hluchavková (CHS 45) 

3D5 – Obohacená dubová bučina ve žlebech (CHS 45) 

3H2 – Hlinitá dubová bučina s ostřicí chlupatou (CHS 45) 

3L2 – Jasanová olšina prameništní (CHS 29) 

3U1 – Javorová jasenina bršlicová (CHS 19) 
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Charakteristika lesních typů dle oblastního typologického elaborátu (Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem 2007a): 
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Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

2H2 

DB 
22–26, 
BK 
20–24, 
LP 
22–26, 
HB 
18–22 

HNm(g), 
HNl(g),  
HNc(g),  
KAla(g),  
PRk(v) 

(pH),  
H, rH,  
jH  

magurský 
flyš 
račanské, 
bystrické 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
mírné 
svahy 

2–12°; 
převáž
ně 
stinná  
 

170–660 

DBZ 6–
7, BK 1–
2, LP 1, 
HB 0–1, 
JV, BB, 
BŘK 

hluboká,  
často  
velmi 
hluboká; 
mírně vlhká 
až  
čerstvě 
vlhká; 
shora kyprá,  
vespod až 
ulehlá; 
mulový 
moder až  
typický 
moder  
(na 
degradovaný
ch 
stanovištích 
může být i 
morový 
moder)  

Smíšené porosty DBZ s vtroušeným BK, čisté porosty DBZ, smíšené porosty DBZ a měkkých listnáčů 
v různém zastoupení, porosty jsou často pařeziny, nebo předržené pařeziny:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Convallaria majalis, Poa nemoralis, Dactylis polygama, Brachypodium sylvaticum, 
Hieracium sabaudum, Campanula trachelium, Lathyrus vernus, Viola reichenbachiana, Galium schultesii, Fragaria 
vesca, Ajuga reptans, Carex digitata, Pulmonaria obscura, Galium odoratum  
Smíšené porosty HB + LP s příměsí DBZ; smíšené porosty měkkých listnáčů, smíšené porosty JS 
s ostatními dřevinami, porosty jsou často rázu pařeziny, nebo předržené pařeziny:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Pulmonaria obscura, Poa nemoralis, Carex digitata, Dactylis polygama, Lathyrus vernus, 
Veronica chamaedrys, Hieracium sabaudum, Scrophularia nodosa, Galium schultesii, Fragaria vesca, Hypericum 
perforatum  
Druhy dominantní: Carex pilosa  
Monokultury MD:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Symphytum tuberosum agg., Melica nutans, Calamagrostis 
arundinacea, Galeobdolon luteum agg., Neottia nidus-avis, Pulmonaria obscura, Fragaria vesca, Viola 
reichenbachiana, Lathyrus vernus, Ajuga reptans, Convallaria majalis  

2N1 

DBZ 
18–22, 
BO 
20–22 

RNk, 
KAsa, 
KAya,

 
 

(KAma)  

hP, 
pH,  
štěrk  

magurský 
flyš 
račanské 
(bystrické
, 
bělokarpa
tské 
jednotky); 
svahy, 
hřbítky 

10–
25°; 
různá 

270–530 

DBZ 6, 
BO 2, 
BK (LP) 
1, HB 1, 
BŘ 

mělká,  
středně 
hluboká; 
mírně vlhká; 
sypká, kyprá; 
typický 
moder,  
morový 
moder 
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Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

Smíšené porosty DBZ s příměsí ostatních listnáčů, smíšené porosty DBZ s vtroušenou BO a BK, nesmíšené 
porosty DBZ: 
Druhy stálé: Calamagrostis arundinacea, Carex montana, Galium schultesii, Hieracium sabaudum, Convallaria 
majalis, Campanula patula, Cytisus nigricans  

3B2 

BK 
26–32, 
DBZ 
24–28, 
KL 
26–32, 
SM 
28–34 

KAma,e,n(g

), 
KAva,e,(g), 
KAn  

pH, 
pjH,  
H, rH, 
jH  

magurský 
flyš 
račanské, 
bystrické 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
svahy 

4–20°; 
spíše 
stinná 

320–600 

BK 5, 
DBZ 2, 
KL 1, LP 
1, HB 1, 
JD, JV 

hluboká; 
mírně vlhká, 
čerstvě 
vlhká; 
kyprá; 
mulový 
moder,  
semimul, 
(mul)  

Nesmíšené porosty BK, smíšené porosty BK s vtroušeným DBZ, smíšené porosty BK s vtroušeným MD nebo 
SM, smíšené porosty BK s vtroušenou BO:  
Druhy stálé: Galium odoratum, Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-
femina, Dentaria bulbifera, Viola reichenbachiana, Geranium robertianum, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, 
Senecio ovatus  
Druhy dominantní: Galium odoratum   
Smíšené porosty SM s příměsí BK, monokultury SM a BO: 
Druhy stálé: Galium odoratum, Carex sylvatica, Carex digitata, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Dryopteris filix-
mas, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Viola reichenbachiana, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, 
Brachypodium sylvaticum, Rubus species, Fragaria vesca, Dactylis polygama  

3D2 

BK 
26–32, 
DBZ 
24–28, 
LP 
26–30, 
JD 
26–32 

KAl(v)e,n 

(g), 
KAme (g), 
KAn (g),

 
 

HNl(g), 
PRk,v(g), 
PRn, FLce  

pH,  
H, rH, 
jH  

magurský 
flyš 
bystrické 
a 
bělokarpa
tské 
jednotky; 
mírné 
svahy, 
plošiny, 
(deluvia, 
žleby)  

0–12°; 
spíše 
stinná 

300–600 

BK 6–8, 
DBZ 1–
2, LP 1–
2, KL 0–
1, JV 0–
2, JS, JL, 
TŘ, JD 

středně 
hluboká až 
velmi 
hluboká; 
mírně vlhká,  
čerstvě 
vlhká; 
shora kyprá,  
vespod až 
ulehlá; 
mul, 
semimul,  
mulový 
moder   

Smíšené porosty BK s vtroušeným DBZ, smíšené porosty BK s vtroušeným DBZ a JD:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Galeobdolon luteum agg., Pulmonaria obscura, Oxalis acetosella, Viola 
reichenbachiana, Asarum europaeum, Primula elatior, Mercurialis perennis, Circaea lutetiana, Senecio ovatus, 
Brachypodium sylvaticum  
Druhy dominantní: Carex pilosa, Mercurialis perennis  
Různorodé porostní směsi JD s BK, DBZ a ostatními listnáči, porosty ostatních listnáčů, smíšené porosty 
SM s příměsí BK, DBZ a JD, monokultury SM, BO a JS: 
Druhy stálé: Carex pilosa, Oxalis acetosella, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Galeobdolon luteum agg., 
Pulmonaria obscura, Primula elatior, Ajuga reptans, Mercurialis perennis, Hacquetia epipactis, Dactylis polygama, 
Mycelis muralis, Fragaria vesca, Heracleum sphondylium  
Monokultury MD:  
Druhy stálé: Mercurialis perennis, Galium odoratum, Melica uniflora, Galeobdolon luteum agg., Pulmonaria obscura, 
Brachypodium sylvaticum, Oxalis acetosella, Circaea lutetiana, Rubus species, Viola reichenbachiana, Dactylis 
polygama, Sanicula europaea  

3D5 

BK 
26–32, 
DBZ 
24–28, 
LP 

KAl(v)a,e,n 

(g) 
hP, 
pH,  

magurský flyš 
račanské, 
bystrické a 
bělokarpatské 
jednotky; 

0–25°; 
různá 220–760 

BK 6–8, 
KL 0–2, 
DBZ 1–

hluboká až  
velmi 
hluboká; 
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Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

26–30, 
SM 
28–34 

KAma,e,n 

(g),  
KAga, 
KOm,c(g)
e, 
HNm(g), 
HNl(g), 
PRk, 
PRn, 
FLme 

H, rH, 
jH  

žleby, 
kotliny, 
výmoly, 
úpatí 
svahů, 
dna údolí  

2, LP 1-
2, HB, 
JS, JL, 
TŘ, JD 

čerstvě vlhká  
mírně vlhká; 
shora kyprá,  
vespod až 
ulehlá; 
mul, 
semimul, 
mulový 
moder  

Nesmíšené porosty BK, smíšené porosty BK s vtroušeným DBZ, smíšené porosty BK s vtroušeným DBZ a 
příměsí ostatních listnáčů, SM nebo JS:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Primula elatior, Viola reichenbachiana, Oxalis acetosella, Pulmonaria 
obscura, Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Euphorbia amygdaloides, Brachypodium sylvaticum, Senecio ovatus, 
Hedera helix, Dryopteris filix-mas  
Druhy dominantní: Fragaria vesca  
Nesmíšené porosty DBZ, smíšené porosty DBZ a ostatních listnáčů, porosty ostatních listnáčů (pařezina), 
monokultury SM, BO, JS a JD: 
Druhy stálé: Ajuga reptans, Galium odoratum, Carex pilosa, Pulmonaria obscura, Mycelis muralis, Fragaria vesca, 
Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Carex digitata, Galium schultesii, Carex digitata, Galeobdolon luteum agg., 
Dactylis polygama  
Druhy dominantní: Fragaria vesca  
Smíšené porosty borovice a modřínu: 
Druhy stálé: Carex pilosa, Fragaria vesca, Mycelis muralis, Galium odoratum, Ajuga reptans, Carex sylvatica, Oxalis 
acetosella, Carex digitata, Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii, Scrophularia nodosa, Lathyrus vernus  
Druhy dominantní: Carex pilosa, Fragaria vesca 

3H2 

BK 
24–30, 
DBZ 
22–28, 
LP 
24–30, 
SM 
26–32 

HNm(g), 
HNl(g),  
HNc(g), 
HNg,  
KAl(v)a,e,n

(g),  
KAm,n(v)
a,e (g),  
PRk(g)  

(pH),  
H, rH, 
jH  

magurský flyš 
račanské, 
bystrické a 
bělokarpatské 
jednotky; 

plošiny  
mírné svahy 

1–15°; 
různá 

210–750 

BK 5–7, 
DBZ 2, 
LP 0–1, 
HB 0–1, 
KL 0–1, 
JV, JD, 
TŘ, JS 

hluboká, 
často  
velmi 
hluboká; 
čerstvě 
vlhká,  
mírně vlhká  
(vespod i 
vlhká); 
shora kyprá,  
vespod až 
ulehlá; 
  

Nesmíšené porosty BK, smíšené porosty BK s příměsí DBZ v různém zastoupení, smíšené porosty BK s 
příměsí DBZ a ostatních listnáčů + JD v různém zastoupení: 
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Mycelis muralis   

Druhy dominantní: Carex pilosa  
Nesmíšené porosty DBZ, smíšené porosty DBZ a ostatních listnáčů, porosty ostatních listnáčů (pařezina), 
smíšené porosty SM, BO, DBZ a ostatních listnáčů v různém zastoupení, monokultury SM, BO a ostatních 
listnatých dřevin:  
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Carex digitata, Galium schultesii, Mycelis 
muralis, Ajuga reptans, Hieracium murorum, Fragaria vesca, Scrophularia nodosa, Veronica chamaedrys, Poa 
nemoralis, Veronica officinalis  

Druhy dominantní: Carex pilosa  
Smíšené porosty MD s BO a DBZ, nesmíšené porosty MD: 
Druhy stálé: Carex pilosa, Galium odoratum, Dactylis polygama, Rubus species, Carex digitata, Viola 
reichenbachiana, Galium schultesii, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Fragaria vesca, Scrophularia nodosa, 
Pulmonaria obscura, Lathyrus vernus  
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Lesní 
typ 

AVB Půdní typ 
Půdní 
druh 

Geol. 
podloží/ 
Reliéf 

Sklon/ 
Expozice 

Nadmořská 
výška 

Přirozená 
druhová 
skladba 

Hloubka půdy, 
vlhkost, 

konzistence, 
forma humusu 

Druhy dominantní: Carex pilosa  

3L2 

OLL 
22–26, 
JS 
26–32 

GLma,e, 
GLka,e, 
KAga,e, 
KAqa,e 

pH, 
pjH, 
H, rH, 
jH  

magurský flyš 
račanské, 
bystrické a 
bělokarpatské 
jednotky; 

ploché 
úžlabiny, 
kotliny, 
mokřadišt
ě  

0–8°; 
různá 

280–670 

OLL 
(OLŠ) 7, 
JS 3, VR  
 

středně 
hluboká až 
hluboká; 
vlhká, mokrá,  
vespod až 
zbahnělá; 
vazká až  
velmi vazká; 
hydromul, 
mul, 
semimul  

Nesmíšené porosty OLL (OLŠ): 
Druhy stálé: Eupatorium cannabinum, Carex remota, Deschampsia cespitosa, Lycopus europaeus, Circaea lutetiana, 
Carex sylvatica, Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, Carex hirta, Galeobdolon luteum agg., Festuca 
gigantea, Lysimachia nummularia, Equisetum sylvaticum  

Druhy dominantní: Deschampsia cespitosa 
Nesmíšené porosty BK: 

Druhy stálé: Equisetum telmateia, Carex remota, Lysimachia nummularia, 
Ranunculus species, Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Carex hirta, Festuca 
gigantea, Lycopus europaeus, Eupatorium cannabinum, Carex sylvatica  
Bez porostu: 

Druhy stálé: Carex pendula, Carex remota, Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, 
Carex sylvatica  

3U1 

JS 
26–30, 
BK 
26–30 

FLk(g), Fly(g), 
FLc(g), 
FLg, GLk, 
KAm(n)e,n,g, 

KAg(n)e,n 

pH, 
H, rH, 
jH, 
štěrk, 

kame
ny 

úzká údolní 
dna, úžlabiny, 
báze svahů, 
často 

zastíněné 

0–5° 250–650 

JS 4, BK 
3, JD 1–
3, JV 
(KL) 1–
2, LP, 
DBZ 
(DBL) 

hluboká až velmi 
hluboká, 
čerstvě vlhká až 
mokrá; 
shora kyprá, 
vespod ulehlá až 

vazká; 
mul, 
(semimul) 

Smíšené porosty buku s dubem a dalšími cennými listnáči: 
Druhy stálé: Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, Sanicula europaea, Urtica dioica, 
Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Carex sylvatica, Paris quadrifolia, Primula elatior, Asarum europaeum, 
Asperula odorata, Pulmonaria officinalis, Brachypodium sylvaticum, Ajuga reptans, Chaerophyllum hirsutum, Carex 
remota, Crepis paludosa 
Druhy dominantní: Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere, Brachypodium sylvaticum 
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Výřez z lesnicko-typologické mapy (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 

Labem 2017) 

 

Biogeografický region (Culek a kol. 2005) 

3.6 – Bělokarpatský 

 

Biochora (Culek a kol. 2005) 

3SC – Svahy na slínitém flyši 3. v.s 

4VC – Vrchoviny na slínitém flyši 4. v.s. 

 

STG 

3 B 3 – Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) 

3 BC 3 – Querci-fageta aceris (javorové dubové bučiny) 

3 BCD 3 – Querci-fageta tiliae-aceris (lipojavorové dubové bučiny) 

3 BC 3–4 – Querci fageta aceris přechod k vlhčím typům 

3 BC 5 – Alneta glutinosae inferiora (olšiny olše lepkavé) 

 

Mapování biotopů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2012) 

T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky 

K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy  

L3.3B – Typické karpatské dubohabřiny 

+ biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (formační skupina X) 
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Potenciální vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) patří 

zkoumaný sesuv v převážné části do karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-

Carpinetum). 

 

Podle geobiocenologické koncepce (Zlatník 1976) řadíme zkoumaný sesuv do 3. 

dubobukového vegetačního stupně, pouze jihozápadní okraj do 2. bukodubového stupně. Z 

trofických řad a meziřad výrazně převládají ty živnějš – mezotrofně bázická BD, mezotrofně 

nitrofilní BC, zejména v intenzivně sesuvy zprohýbaných částech se vyskytují segmenty 

kombinace BCD. Jen malým segmentem zasahuje do zkoumaného území oligotrofně 

mezotrofní meziřada AB. Z hydrických řad převládá normální řada (3) s častými přechody do 

přechodně zamokřené řady (4). Pouze ve výraznějších depresích se sesuvovými jezírky jsou 

zastoupeny menší segmenty hydrické řady mokré (5). 

 

Uvezliska byla diferencována do následujících skupin typů geobiocénů (obr. 45): 

2AB3: Fagi-querceta (bukové doubravy) – 2N1 

2B3: Fagi-querceta typica (typické bukové doubravy) – 2H2 

3B3: Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) – 3B2 

3BD3: Querci-fageta tiliae (lipové dubové bučiny) – 3B2 

3BCD3: Querci-fageta tiliae aceris (lipojavorové dubové bučiny) – 3D2 

3BCD3-4: Querci-fageta tiliae-aceris fraxini (lipojavorové dubové bučiny s jasanem) – 

přibližně 3D2 

3BC(3)4: Fraxini-alneta aceris (javorové jasanové olšiny) – 3U1 

3BC-C5b: Alneta glutinosae (olšiny olše lepkavé) – 3L2 

Poznámka: Za názvem STG je uveden odpovídající, ve zkoumaném území vymezený lesní typ 

podle ÚHUL. 
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Obr. 45. Skupiny typů geobiocénů (STG) na území sesuvu Uvezliska. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz 
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Aktuální vegetační kryt před vznikem (aktivací) sesuvů 

Jedná se o velmi staré sesuvné území, které se v roce 1997 nijak výrazně neaktivovalo. Jen 

těžko lze vyvozovat, pod jakým vegetačním krytem sesuvné procesy začaly. Z dostupných 

starých mapových podkladů, tj. z Císařského povinného otisku z roku 1828, z map II. 

vojenského mapování (1836–1852) a III. vojenského mapování (1876–1878) vyplývá, že byla 

většina území sesuvu Uvezliska nezalesněna, využívána jako pastviny, sady a orná půda (viz 

obr. 46 a obr. 47). Souvislý lesní porost zasahoval pouze do jihozápadní části území, které bylo 

pravděpodobně dlouhodobě využíváno jako lesní půda. Překvapivý poznatek poskytuje letecký 

snímek z roku 1950 (obr. 48). Na něm je totiž území sesuvu souvisle zalesněno jen asi z pětiny, 

a to především v severovýchodní části, kde se táhne souvislý lesní pruh od odlučné hrany 

v délce 0,5 km ke středu sesuvu, souvislý lesní porost zasahuje od západu i do jihozápadního 

okraje sesuvu. Ze snímku je zřejmé, že ještě v polovině 20. století převládaly na Uvezliskách 

louky a pastviny s roztroušenými listnatými stromy (jednotlivě, ve skupinách i v liniích), na 

mírnějších svazích jižní poloviny sesuvů, byla i pole. 

 
Obr. 46. Sesuv Uvezliska na podkladu mapy II. vojenského mapování (1836–1852). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
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Obr. 47. Sesuv Uvezliska na podkladu mapy III. vojenského mapování (1876–1878). Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

 
Obr. 48. Sesuv Uvezliska na podkladu ortofotomapy z roku 1950. Zdroj podkladové mapy: 

http://kontaminace.cenia.cz/ 
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Změny stanoviště a vegetačního krytu, způsobené sesuvem 

Kdysi přímé svahy byly v průběhu staletí sesuvnými procesy, zejména v centrálním pruhu 

sesuvu, výrazně podélně i příčně zprohýbány. Došlo zde především ke změně vlhkostních 

poměrů, segmenty normální hydrické řady (3) se na plošinách akumulačních valů a zejména 

v depresích transformovaly na stanoviště přechodně či dokonce trvale zamokřená. Jedná se o 

tyto změny: 3BCD3 Querci-fageta tiliae-aceris → 3BCD3-4 Querci-fageta tiliae-aceris fraxini 

či dokonce → 3BCD5b Alneta-glutinosae. 

 

Současný stav vegetace 

V současnosti je téměř celé území zalesněno. Celkově převládají dvouetážové porosty borovice 

lesní s výplní rozmanitých listnatých dřevin (habr, javor babyka, j. klen, dub letní, d. zimní, 

významně zastoupen je i jeřáb břek). Tento typ porostů vznikl zřejmě umělou výsadbou 

borovice lesní a přirozeným náletem dřevin listnatých. Menší plochy byly zalesněny smrkem, 

pod kterým se spodní etáž listnatých dřevin nevytvořila. Druhým nejrozšířenějším porostním 

typem jsou smíšené listnaté porosty shora uvedených dřevin, včetně jasanu. O tom, že se 

dlouhodobě jednalo o pastviny s rozptýlenými stromy, svědčí roztroušení generačně starší 

jedinci listnatých dřevin zejména dubů, jasanů, habrů, babyky, hrušní aj. V nejvlhčích místech 

pravděpodobně přirozeným náletem vznikly maloplošné porosty olše lepkavé s příměsí vrby 

křehké a jasanu. Nacházejí se zde i rozsáhlé porosty keřů, zejména hlohů a lísky. Zcela 

výjimečný je starý bukový porost při staré odlučné hraně sesuvu v jeho severovýchodní části. 

Po celé ploše sesuvu, zvláště jeho části západní, se vyskytují mírně až silně nachýlené stromy 

všech druhů, k jejich vývratům však dochází jen výjimečně, zejména na podmáčených 

stanovištích. Ve spodní části sesuvu a jen okrajově do nejvýše položené části zasahují do území 

mezofilní louky.  
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Obr. 49. Současný stav vegetace na sesuvu Uvezliska. Zdroj podkladové mapy: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

 

 

 

 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/
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Tab. 6. Hlavičkové údaje fytocenologických ploch sesuvu Uvezliska 

 

 
 
Tab. 7. Fytocenologické zápisy na sesuvu Uvezliska 
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Quercus petraea agg. II    -2   -2   +2     -4 +3 

Salix caprea II              1   

Sorbus torminalis II      -2           

Acer campestre III 1  1 1  1 +2   +       

Alnus glutinosa III           1      

Betula pendula III             +    

Carpinus betulus III 1  1 -2 + +2 -2  1 -2     + 1 

Corylus avellana III            1     

Crataegus monogyna III            -2 +3 -2   

Euonymus europaeus III             -2    

Fagus sylvatica III 1   1     +        

Fraxinus excelsior III           +      

Quercus petraea agg. III    1           + 1 

Acer campestre IV      +    + +      

Alnus glutinosa IV     -2            

Carpinus betulus IV +   +  - 1        1 -2 

Clematis vitalba IV  +               

Cornus mas IV +     +   1        

Corylus avellana IV +    + 1          1 

Crataegus laevigata IV           1   1   

Crataegus monogyna IV        + -2  -2      

Crataegus sp. IV -2     +           

Crataegus x macrocarpa IV           1      

Fagus sylvatica IV    +  -           

Fraxinus excelsior IV      -  -         

Ligustrum vulgare IV      +           

Lonicera xylosteum IV      -           

Prunus avium IV            -     

Salix cinerea IV        -2         

Sambucus nigra IV     +   1      1   

Tilia cordata IV       +     -    1 

Ulmus glabra IV +                

Viburnum opulus IV        +         

Acer campestre V1 + + + +   + 1 + - + + + + +  

Acer pseudoplatanus V1 - + - - -  +  -    -    

Alnus glutinosa V1 +    +            

Alnus incana V1 +                

Carpinus betulus V1  +     +  + + -  +  -3 +3 

Clematis vitalba V1 +        1 - 1 + -2 +   

Cornus mas V1  +  -     +  +      

Cornus sanguinea V1 - +      1  + +   -   

Corylus avellana V1 - -  -     + -  - - - +  

Crataegus monogyna V1       +  + - + + +  + - 

Crataegus sp. V1  +  + +   1         

Euonymus europaeus V1       1    - - + -   
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Fagus sylvatica V1 -   +        + - -  -2 

Fraxinus excelsior V1 +2 1 1    + + + +2 +2 + + +   

Juglans regia V1          -       

Ligustrum vulgare V1 + - - +   - - +  + - +  +  

Lonicera xylosteum V1 -   +             

Populus tremula V1       +     1     

Prunus avium V1  +  -   -        -  

Prunus domestica ssp. insititia V1          -       

Prunus spinosa V1 + -       -  - + -    

Quercus petraea agg. V1          +   -  + + 

Quercus robur V1 -                

Rosa canina agg. V1  -  -    -     - -  - 

Salix cinerea V1        1         

Sambucus nigra V1  +     - +  + +  + +   

Symphoricarpos albus V1 +                

Tilia cordata V1             - -   

Ulmus glabra V1 -    -  -  +        

Ulmus minor V1              -   

Viburnum opulus V1 +  - + +   1   -      

Acer campestre V2       1   -    1   

Acer pseudoplatanus V2        -         

Carpinus betulus V2  + 1    +       1   

Fagus sylvatica V2    1     - -       

Fraxinus excelsior V2 +       - + -       

Picea abies V2              +   

Byliny                                   

Aegopodium podagraria E1   1    + +   +   +   

Ajuga reptans E1 +  - - - - - + + 1   + +   

Alliaria petiolata E1  -     - +   + - - -   

Angelica sylvestris E1          -       

Anthriscus sylvestris E1 -             -   

Arctium sp. E1 -          +   -   

Arum cylindraceum E1 -  -    -      - -   

Asarum europaeum E1 1 1 1 1  1 1 1 + - 1 1 1 -2 +  

Astragalus glycyphyllos E1 -        -  -  -    

Astrantia major E1   +              

Athyrium filix-femina E1  - -  -   +  - -      

Atropa bella-donna E1 -                

Brachypodium pinnatum E1 +                

Brachypodium sylvaticum E1 +3 +2 + - - + - + -2 -2 + + + + +  

Calamagrostis arundinacea E1               - - 

Calamagrostis epigejos E1 -        - -       

Calla palustris E1        1         

Caltha palustris E1     -            

Campanula rapunculoides E1   +       - - - -    
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Campanula trachelium E1       +   -  - - -   

Cardamine impatiens E1  +      -         

Carduus crispus E1  -           -    

Carex digitata E1 -   +  + +         + 

Carex hirta E1 -                

Carex michelii E1          +       

Carex montana E1 - +       +    -    

Carex pendula E1          -       

Carex pilosa E1       1        1  

Carex remota E1  +   1   1  1       

Carex sylvatica E1  - 1 - - -2 1 +  1   + +   

Cephalanthera damasonium E1 -   -     -        

Circaea lutetiana E1 1 + -  - +  + + 1 1 - +    

Cirsium arvense E1 + +       +        

Clematis vitalba E1  -2 + +  1 -          

Clinopodium vulgare E1 +                

Colchicum autumnale E1 1        -        

Dactylis glomerata ssp. glomerata E1  +               

Dactylis polygama E1         -    -  1 1 

Dentaria bulbifera E1  -               

Deschampsia cespitosa E1 -    1            

Dryopteris carthusiana E1        +         

Dryopteris dilatata E1  -         -      

Dryopteris filix-mas E1 - -    -  +  -    -   

Epilobium hirsutum E1     -            

Equisetum arvense E1  -      +     - -   

Eupatorium cannabinum E1 +    -   - - +       

Euphorbia amygdaloides E1   -2 -   -          

Euphorbia cyparissias E1 +                

Festuca gigantea E1  -   -   +   - - -    

Fragaria moschata E1   -    -          

Fragaria vesca E1 + -  -     + -     +  

Galeobdolon luteum E1              1   

Galeobdolon montanum E1         +    +    

Galeopsis sp. E1       - -     - -   

Galium aparine E1  + -  -  - 1 -   -     

Galium odoratum E1 + 1 + 1  + +  1 + 1 - -2  -2  

Galium palustre E1        +         

Galium schultesii E1  1       +      1 1 

Geranium robertianum E1 - - +     + -  - + + 1 -  

Geum rivale E1  -               

Geum urbanum E1 -   - -  - + + - + - - -   

Glechoma hederacea E1 + +   -   + - - +  1 +   

Glyceria fluitans E1        -         

Hacquetia epipactis E1       +          
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Hedera helix E1       -          

Hieracium murorum E1    -            + 

Hieracium sabaudum E1                - 

Hordelymus europaeus E1  -           +    

Hypericum hirsutum E1 +        - -       

Hypericum maculatum E1  -        -    -   

Hypericum perforatum E1         -        

Chaerophyllum aromaticum E1     -            

Chaerophyllum temulum E1          -       

Impatiens noli-tangere E1  1   +  - -3  - 1 - - +   

Impatiens parviflora E1  -2         + + -    

Juncus effusus E1  -   -            

Juncus inflexus E1  -   1            

Lathyrus vernus E1    -             

Lilium martagon E1 1        +        

Listera ovata E1 +  -    -          

Luzula luzuloides ssp. luzuloides E1    -            1 

Lycopus europaeus E1 +    1   + - -       

Lysimachia nummularia E1 + - -  1   1 -2 + +  +    

Lysimachia vulgaris E1     -            

Lythrum salicaria E1     -            

Maianthemum bifolium E1       +          

Melica nutans E1 - - -      -        

Mentha longifolia E1  -               

Mycelis muralis E1 -  - -  -   - -  + - - -  

Myosotis palustris agg. E1        -2         

Myosotis sylvatica E1 1 +   1   + 1  -  - -   

Orchis pallens E1 -   -     -        

Oxalis acetosella E1   +   1           

Paris quadrifolia E1 +    -    -  -  -    

Pastinaca sativa E1 - -               

Plantago major E1  -      +         

Platanthera bifolia E1         -        

Poa angustifolia E1  -               

Poa nemoralis E1                - 

Poa trivialis E1  +           -    

Polygonatum multiflorum E1   -    -          

Polygonatum odoratum E1           -    -  

Potentilla micrantha E1   -              

Primula elatior E1 +  1 + - - + -   -  +    

Primula veris E1  -               

Prunella vulgaris E1              - -  

Pulmonaria obscura E1             +  +  

Pulmonaria officinalis E1 1 + + +  1 1 1 1 + 1 + + 1   

Ranunculus acris E1  -          -     
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Batrachium aquatile E1     +   +         

Ranunculus auricomus E1       -    -      

Ficaria verna ssp. bulbifera E1  + -2  +  1 1         

Ranunculus lanuginosus E1          +       

Ranunculus repens E1 + + +  1   + + +    -   

Rubus fruticosus agg. E1  +      + + -       

Rubus idaeus E1        + - + +      

Rumex obtusifolius E1        -         

Rumex sanguineus E1     -            

Sanicula europaea E1 - - +   - +  +  + 1 - -   

Scirpus sylvaticus E1     -            

Scrophularia nodosa E1 -         -   -    

Senecio ovatus E1 - +  -   -  - - - - - -   

Stachys alpina E1  - -    - 1 -    -    

Stachys sylvatica E1 -2 1 1      1 + 1 - - -   

Stellaria alsine E1  -               

Symphytum tuberosum agg. E1 + + - -   -    - -  -   

Taraxacum sect. Ruderalia E1 - -      - - -  - -    

Torilis japonica E1         - - + -  -   

Tussilago farfara E1 + +   -    +        

Urtica dioica E1  +   -   +3 -  1  + +   

Valeriana officinalis E1        -         

Veronica beccabunga E1     -   +         

Veronica chamaedrys E1 +      -  +  - - -    

Veronica officinalis E1    -      +     +  

Vicia hirsuta E1  -               

Viola hirta E1              -   

Viola reichenbachiana E1 + - + +  + 1  +  + - + - -  

Viola riviniana E1               +           -     

Mechy                                   

Polytrichum formosum E0                               + 
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Obr. 50. Sesuv Uvezliska: O bývalém pastevním využití sesuvného území svědčí roztroušené staré stromy (na 

obrázku habr), kolem kterých vznikl přirozeným náletem mladý listnatý les. Foto: P. Halas, 25. 6. 2018. 

 
Obr. 51. Sesuv Uvezliska: K nejrozšířenějším porostním typům patří zřejmě přirozeným náletem vzniklé smíšené 

listnaté porosty s druhově bohatým bylinným podrostem. Foto: P. Halas, 30. 8. 2017. 
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Obr. 52. Sesuv Uvezliska: Sesuvnými procesy vznikly četné mělké sníženiny, jejichž trvalou příznivou vlhkost 

indikuje mezofilní i vlhkomilná vegetace. Foto: P. Halas, 30. 8. 2017. 

 
Obr. 53. Sesuv Uvezliska: Pouze na hlubokých, jezevčími norami indikovaných, a sesuvnými procesy zbrázděných 

svahovinách se na Uvezliskách vyskytuje starý bukový porost. Foto: P. Halas, 30. 8. 2017. 
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Obr. 54. Sesuv Uvezliska: Výmladkové polykormony kolem starých strží jsou pozůstatkem obhospodařování 

dřevinných linií na loukách a pastvinách. Foto: P. Halas, 30. 8. 2017. 

 
Obr. 55. Sesuv Uvezliska: V místech, kde ještě v 50. letech minulého století byla pole, jsou dnes porosty keřů, 

zejména hlohů. Foto: P. Halas, 30. 8. 2017. 
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Obr. 56. Sesuv Uvezliska: Trvale zamokřené sesuvové deprese slouží jako kaliště černé a jelení zvěře. Foto: J. 

Lacina, 19. 9. 2018. 

 

Závěrečné shrnutí výzkumu vegetačních poměrů sesuvů 

Při výzkumu vegetačních poměrů vybraných sesuvů bylo zjištěno, resp. potvrzeno zejména: 

1) Sesuvy vznikají pod rozmanitým vegetačním krytem lesním i nelesním. Ve zkoumaném 

území Bílých Karpat a Vsetínsko-hostýnských vrchů jsou častější a rozlehlejší sesuvy (vzniklé 

a aktivované roku 1997) pod lesními porosty, odkud často zasahují do nelesních pozemků pod 

lesem. Přitom není rozhodující dřevinná skladba (sesuvy vznikají jak pod smrkovými 

monokulturami, tak pod rozmanitými porosty listnatých dřevin), na aktivaci sesuvných procesů 

má spíše vliv stáří a zápoj porostů související se zatížením svahů vegetačním krytem. 

2) Sesuvy vznikají i v rozmanitých jednotkách potenciální vegetace. Ve zkoumaném území se 

podle fytocenologické klasifikace jedná zejména o ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-

Carpinetum) a květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum). Z hlediska 

geobiocenologické typizace se většina sesuvů vyskytuje ve 3. dubobukovém a 4. bukovém 

vegetačním stupni, v trofických řadách a meziřadách B, BC a BD, výjimečně i AB. Podle 

typologického systému ÚHUL jsou sesuvná území řazena zejména do souborů lesních typů 3-

4V, 3-4D a 3-4F, 3U, 3L. 

3) Sesuvovými procesy dochází ke změně abiotického prostředí. Místo přímých svahů se 

vytvářejí svahy často velmi intenzívně příčně i podélně zvlněné, dochází k přemístění, 

promíchání a překrývání zrnitostně i minerálně rozmanitých svahovin. Vytváří se maloplošná 

mozaika rozmanitých půdních typů a jejich variet. Celkově se dá říct, že se mění stanoviště a 

tím i podmínky vegetace, ve smyslu geobiocenologické školy se jedná o změnu geobiocénu 

(někdy jen dočasnou).  

 

V podstatě jde o: 
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a) Změny trofických poměrů, většinou z méně živných a kyselejších kategorií na živnější 

(B→BC, BD, BCD; AB→B, BC). 

b) Změny hydrického režimu normální hydrické řady na stanoviště hydrické řady (dočasně) 

střídavě zamokřené až hydrické řady mokré. 

c) Kombinace obou změn. 

4) Nelze počítat s tím, že hlubokokořenné dřeviny dokážou – na rozdíl od smrku – sesuvným 

procesům zabránit. Přitom bylo zjištěno, že týž druh dřeviny je proti sesuvným procesům různě 

odolný podle toho, zda vytváří porosty, nebo roste jen jednotlivě. Zvláště patrné je to u lip (Tilia 

cordata, T. platyphylos). Lipové porosty např. na sesuvu Bečva-Háje byly zčásti zcela smeteny, 

kdežto soliterně rostoucí staré lípy (např. na nelesním sesuvu Dušná u Růžďky) zůstaly 

vzpřímeně stát. 

5) Ze srovnání stavu porostů roku 2001 a nyní na sesuvech Mikulůvka-hřbitov, Pod Křížovým 

a Bečva-Háje  vyplývá, že i už tehdy nachýlené staré stromy (zejména JVK a DBL) vydržely 

až dosud růst, k jejich vývratům za uplynulých 17 let došlo jen výjimečně. 

6) Přirozená sukcese sesuvy odlesněných míst se děje směrem od různých typů 

travinobylinných lad (mezofilních i mokřadních) k listnatým sesuvovým hájům. 

7) Plochy ponechané přirozenému vývoji (viz části sesuvů Hluboče, Mikulůvka-hřbitov a 

Bečva-Háje ) zarostly rychle přirozeným náletem zejména pionýrských dřevin (BŘ, VRK, JÍ, 

OS, OLL, OLŠ aj.), místy i s větším podílem dřevin dlouhověkých (LPM, LPV, HB, JVK, 

DBL, JS aj.). Na sesuvu Bečva-Háje  po prořezávce již převládají dlouhověké dřeviny. 

8) V sesuvných územích dochází, ve srovnání s okolím, k výraznému zvýšení biodiverzity, a to 

zejména o vlhkomilné až mokřadní druhy rostlin. K typickým druhům sesuvů patří např. 

Equisetum telmateia a Carex pendula, které se vyskytují nejen v sesuvových mokřadech, ale 

indikují i vlhké, sesuvy dosud nedotčené části svahů. 

9) Ve výjimečných případech se na sesuvy odlesněném území vytváří blokační stádium vysoké 

bylinné vegetace, zabraňující obnově lesa – viz Pteridium aquilinum na sesuvu Hluboče a 

Petasites hybridus na sesuvu Pod Křížovým. 

10) Ze studia starých map vyplývá, že fosilní sesuvná území byla na základě zkušeností předků 

dlouhodobě využívána nikoliv jako les, ale z větší části jako louky a pastviny s roztroušenými 

listnatými stromy. Typickými příklady jsou sesuvy Hluboče a zvláště Uvezliska, která podle 

leteckého snímku byla ještě roku 1950 převážně nelesní. Jako příklad lukařského využití 

sesuvného území do současnosti může sloužit mimo sledovaný vzorek sesuvů rozsáhlé 

Čertoryje u Radějova, chráněné jako NPR. 

 

Z uvedených poznatků tohoto nepříliš rozsáhlého výzkumu lze učinit následující doporučení: 

1) Zřejmě žádné lesopěstební opatření nemůže zcela zabránit vzniku sesuvů. Kritická mez 

hmotnosti lesních porostů, která by mohla za konkrétních okolností na daných lokalitách 

hypoteticky přispět ke vzniku sesuvu, závisí na řadě faktorů. Jsou to např. způsob uložení 

horninových souvrství, sklon svahu, časové rozložení a množství srážek, které v terénních 

podmínkách prakticky nelze komplexně vyhodnocovat a předpokládat. 

2) Území intenzivně sesuvy změněná v maloplošnou mozaiku hydricky normálních a do různé 

míry zamokřených částí je vhodné ponechat přirozené sukcesi. Přirozený nálet listnatých 

dřevin, jak je patrné zejména na sesuvech Hluboče a Mikulůvka-hřbitov, je velmi rychlý. 

3) Pokud jsou sesuvná území zalesňována uměle, je nutno volit dřevinnou skladbu s ohledem 

na změny stanoviště. 

4) Na sesuvech nelze doporučit holosečný způsob hospodaření, jako vhodný porostní typ se 

jeví mladší porosty s roztroušenými starými stromy v nadúrovni obhospodařované výběrně. 

Nelze vyloučit ani výmladkový způsob obnovy. 
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5) Alespoň části sesuvných území s pestrou mozaikou ekotopů a na ně vázané přirozené 

vegetace by měly být ponechány přirozenému vývoji a vyhlášeny za zvláště chráněná území. 

Ze studovaných sesuvů se jedná především o převážnou část sesuvu Bečva-Háje  a 

severozápadní polovinu sesuvu Uvezliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pěstební charakteristika a postupy pro vybrané lokality 
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K podrobné charakteristice pěstebních postupů v sesuvovvých oblastech byly vybrány dvě 

zájmové lokality, kde v minulosti proběhly sesuvy, a které jsou současně sevuvy nadále 

ohroženy, resp. existuje zde riziko sesuvu – Bečva-Háje a Mikulůvka. V průběhu roku 2018 

byly na těchto lokalitách vytyčeny tři kruhové zkusné plochy reprezentující odlišné porostní, 

příp. i stanovištní podmínky. Velikost ploch byla různá podle stavu (struktury) porostu od 

100  –  500 m2. Na těchto plochách byla provedena inventarizace dřevin (vše s výškou nad 2  m) 

a následně vyznačen pěstební zásah. Současně zde proběhla inventarizace následné (přirozené) 

obnovy. Ta proběhla u menších ploch (100 m2) celoplošně, u větších na dílčích ploškách 

v počtu pěti na plochu.   

 

Bečva-Háje 

a) Výběr a stanovištní charakteristika porostů (TVP): 

V rámci zájmové lokality byly vybrány následující tři porostní situace, resp. TVP:  

TVP 1 - reprezentuje staré smíšené listnaté porosty se stromy mírně nachýlenými, na svazích 

zprohýbanými starými sesuvy (č. 4 - obr. 38, viz geobiocenologická charakteristika; STG -

4BCD3; SLT - 4D6+4B2; HS - 455); 

TVP 2 -  reprezentuje mladé sesuvové listnaté háje na akumulačních plošinách a stupňovitě 

zprohýbaných svazích (č. 1 - obr. 38, viz geobiocenologická charakteristika; STG- 4BCD3-4; 

SLT - 4D6; HS - 457);   

TVP 3 - reprezentuje mladé sesuvové listnaté háje na akumulačních plošinách a stupňovitě 

zprohýbaných svazích s roztroušenými nachýlenými starými stromy v horní etáži (č. 2- obr. 38, 

viz geobiocenologická charakteristika; STG - 4BCD3-4; SLT - 4D6; HS - 457). 

 

 

 

b) Struktura porostu a pěstební opatření: 

 
Tab. 1.1.: Zastoupení dřevin v analyzovaných zkusných plochách (TVP 1-3) Bečva Háje 

 

TVP N 

(ks/ha) 
N (%) 

BK DB JVK LP BR HB LÍS TR 

1 880 0 4,5 2,3 22,7 11,4 56,8 0 2,3 

2 3900 5,1 0 79,5 0 0 15,4 0 0 

3 1360 0 2,9 5,9 76,5 0 2,9 11,8 0 

 G 

(m2/ha) 
G (%) 

BK DB JVK LP BR HB LÍS TR 

1 53,5 0 23,9 2,1 26,0 16,5 28,7 0 2,8 

2 25,3 0,2 0 87,7 0 0 12,1 0 0 

3 31,7 0 19,4 15,7 55,6 0 0,2 9,1 0 

 DBH 

(cm) 
DBH podle dřevin (cm) 

BK DB JVK LP BR HB LÍS TR 

1 24,6 0 53,7 26,3 27,3 33,4 19,1 0 30,9 

2 8,0 1,9 0 8,5 0 0 7,5 0 0 

3 12,0 0 44,2 22,8 11,1 0 4,1 6,5 0 
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Tab. 2.2. Intenzita zásahu v analyzovaných plochách (TVP 1-3) Bečva-Háje 

 

TVP 

 Intenzita zásahu 

N celk. 

ks.ha / % 

G celk. 

m2.ha / % 

G podle dřevin 

m2.ha / % 

JVK BR LP HB DB 

1 240 / 27,3 17,3 / 32,4 - 5,9 / 11 6,7 / 12,6 4,1 / 7,7 0,6 / 1,1 

2 300 / 7,7 6,8 / 26,8 6,8 / 26,8 - - - - 

3 0 / 0 0 / 0 - - - - - 

 

TVP - 1 reprezentuje bohatě strukturovanou listnatou kmenovinu (Obr. 1.1; Foto 1.1). Roli 

hospodářské dřeviny zde plní třešeň a dub. Výchovnými a výplňovými dřevinami jsou zde lípa, 

habr, javor klen a bříza (Tab. 1.1). Pěstebním cílem je uchování bohaté porostní struktury, její 

další rozvinutí přes následnou přirozenou obnovu po těžbě mýtně zralých stromů a soustavná 

péče o vybrané cílové jedince. 

Síla navrženého zásahu v konkrétní pěstební situaci je střední – cca 30 % dle výčetní základny 

(Tab. 1.2). Kromě uvolnění korun cílovým jedincům třešně ptačí (habr, lípa) lze postupně 

odtěžit i břízu, která ve stávajícím porostu dosahuje již cílových dimenzí a je na pokraji své 

životnosti (Obr. 1.1).  

Z analýzy přirozené obnovy se jeví, že roli hlavní hospodářské dřeviny v následující generaci 

by mohl plnit javor klen (Tab. 1.3).   

 
 

Obr. 1.1. Počet stromů na ploše TVP 1 - Bečva Háje podle jednotlivých tloušťkových stupňů a  dřevin 

 

TVP – 2 představuje tyčkovinu javoru klenu s příměsí habru a buku (Obr. 1.2; Foto 1.2). Hlavní 

hospodářskou dřevinou je zde klen, habr by měl plit funkci výchovnou. Zastoupení buku je 

nízké (Tab. 1.1). Struktura porostu (hustota) vytváří předpoklady k dosažení vysoce jakostní 

produkce. Pěstebním cílem je silnějšími zásahy podporat nadějné jedince javoru.   
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V porostu byl v nedávné minulosti proveden výchovný zásah, a proto je navržená síla zásahu 

relativně slabá (7%). Zásahem jsou odstraňováni nekvalitní (vidličnatí) jedinci a péče je 

věnována  korunám vybraných stromů.  

Vzhledem k věku, resp. vývojové fázi porostu se zde neobjevuje žádná následná přirozená 

obnova (Tab. 1.3). 

 

 
Obr. 1.2. Počet stromů na ploše TVP 2 - Bečva Háje podle jednotlivých tloušťkových stupňů a  dřevin 

 

TVP – 3 reprezentuje víceetážový listnatý porost, kde horní etáže jsou tvořené jedinci 

z původního porostu, který zde rostl před sesuvem a spodní etáže jsou zastoupeny jedinci 

z následné obnovy po sesuvu (Obr. 1.3). V horních etážích se uplatňuje dub, lípa a javor, ve 

spodní převažuje lípa, často výmladkového původu – les má znaky lesa středního (Foto 1.3. 

Vitalita jedinců horních etáží je často nízká vlivem sesuvu – časté je prosychání korun. V místě 

TVP však k tomuto jevu nedochází. Hospodářský potenciál stávajících porostů je spíše nízký a 

není zde navržen žádný pěstební zásah (Tab. 1.2). V dlouhodobém horizontu je zde možné 

dlouhodobě uvažovat o tvaru lesa středního. V místech s prosychající horní etáží 

a  nedostatečnou následnou obnovou lze doporučit postupnou maloplošnou obnovu s umělou 

obnovou – javor, jedle, olše.   
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Obr. 1.3. Počet stromů na ploše TVP 3 - Bečva Háje podle jednotlivých tloušťkových stupňů a  dřevin 

 
Tab. 1.3. Výsledky inventarizace obnovy na analyzovaných plochách (TVP 1-3) Bečva Háje 

 

TVP Výšková 

třída 
N 

(ks/ha) 
Zastoupení dřevin z celkového počtu (%) 

JVK JS LP HB 

1 

<0,1 m 580 34,2 31,5 5,3 5,3 

<0,5 m 180 15,8 7,9 0 0 

Celkem 760 50,0 39,4 5,3 5,3 

2 

<0,1 m 0 0 0 0 0 

<0,5 m 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 

3 

<0,1 m 440 43,8 12,5 0 12,5 

<0,5 m 200 25,0 0 6,2 0 

Celkem 640 68,8 12,5 6,2 12,5 
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Foto 1.1. Bohatě strukturovaný listnatý porost reprezentuje TVP 1 (Bečva Háje, STG - 4BCD3) 

 

 

 
Foto 1.2. Tyčkovina javoru klenu reprezentovaná TVP 2 (Bečva Háje, STG - 4BCD3-4) 
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Foto 1.3. Více-etážový porost v horní etáží tvořený rozvolněným porostem dubu, klenu a lípy. Ve spodní etáži 

převažuje lípa výmladkového původu – TVP 3 (Bečva Háje, STG - 4BCD3-4) 

 

c) Základní hospodářská doporučení pro vylišené HS: 

 

455: pěstební (hospodářský) cíl - hodnotová produkce; více- etážové porosty s dubem 

a výchovnými dřevinami (lípa, habr); obmýtí 120 (100 – 140) let; obnovní doba 30 let.  

457: pěstební (hospodářský) cíl - hodnotová produkce; více- etážové porosty 

s javorem klenem jako hlavní ekonomickou dřevinou  a výchovnými dřevinami (lípa, 

habr); obmýtí cca 100 let; obnovní doba 30 let. Alternativa na exponovanějších 

svazích je les střední s obmýtím pařezinové etáže 20 – 40 let.    

 

Mikulůvka 

 

a) Výběr a stanovištní charakteristika porostů (TVP): 

Na lokalitě byly vybrány tři porostní situace reprezentující odlišnou porostní strukturu a z toho 

vyplývající i odlišný pěstební postup (TVP 1, 2, 3).  

TVP 1 - reprezentuje sukcesní porosty na zprohýbané plošině akumulačního valu (č. 1; obr. 20, 

viz geobiocenologická charakteristika; STG - 4B3; SLT – 4B2; HS - 458) 

TVP 2 - reprezentuje staré sesuvem postižené smrkové porosty (č. 4; obr. 20, viz 

geobiocenologická charakteristika; STG - 4B3; SLT – 4B2; HS - 451).  

TVP 3 - reprezentuje staré smíšené porosty s převahou borovice (č. 3; obr. 20, viz 

geobiocenologická charakteristika; STG - 4AB 3-4; SLT – 4B2; HS - 453)  
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b) Struktura porostu a pěstební opatření: 
 

Tab. 2.1. Zastoupení dřevin v analyzovaných plochách (TVP 1-3) Mikulůvka 

Tab. 2.2. Intenzita zásahu v analyzovaných plochách (TVP 1-3) Mikulůvka 

TVP 

Intenzita zásahu 

N celk. 

ks.ha / % 

G celk. 

m2.ha / % 

G podle dřevin 

m2.ha / % 

SM BO BR OL 

1 2200 / 39,3 5,6 / 50 - - 5,6 / 50 - 

2 40 / 3,1 1,9 / 5,6 1,9 / 5,6 - - - 

3 280 / 16,7 42,8 / 69,2 - 34,4 / 55,6 - 8,4 / 13,6 

 

TVP - 1 reprezentuje sukcesní porosty ve stádiu mlaziny až tyčkoviny, kde horní etáž tvoří 

bříza a osika, ve spodních etážích se uplatňuje smrk, buk, dub a jeřáb (Tab. 2.1; Obr. 2.1; Foto 

2.1). Ve spodní etáži je dále bohatě rozvinutá následná přirozená obnova, tvořená především 

smrkem, jedlí a dubem (Tab. 2.3).  Hospodářským cílem by mělo být jednak využití stávajícího 

porostu s převahou břízy, jednak postupné zajištění následné obnovy hospodářskými dřevinami 

– jedlí, dubem a bukem.  

 

 

Navržený zásah reflektuje tuto filozofii; v místech kde horní březová (osiková) etáž skýtá 

předpoklady k hodnotové produkci je naznačen pozitivní výchovný zásah ve prospěch 

nejkvalitnějších jedinců s cílem podpory jejich vitality. Tam kde je hustota nebo kvalita horní 

etáže nedostatečná, výchovný zásah cílí na uvolnění dřevin klimaxových. Při zásahu je 

odstraňována pouze bříza, vzhledem k náchylnosti pěstebně zanedbaného březového porostu 

k poškození sněhem je zásah slabší (Tab. 2.3).  

 

TVP 
N 

(ks/ha) 

N (%) 

SM BO BK DB JVK LP OS OL BR JR 

1 7400 10,8 0 2,7 2,7 0 0 5,4 0 75,7 2,7 

2 1280 78,1 0 0 0 0 0 0 0 21,9 0 

3 1680 38,1 14,3 0 7,1 4,8 9,5 0 11,9 2,4 11,9 

 
G 

(m2/ha) 

G (%) 

SM BO BK DB JVK LP OS OL BR JR 

1 14,9 8,9 0 1,4 0,9 0 0 13,3 0 75,0 0,4 

2 33,6 99,0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0 

3 61,8 7,8 56,7 0 1,9 0,2 1,5 0 30,4 0,3 1,2 

 DBH 

(cm) 

DBH podle dřevin (cm) 

SM BO BK DB JVK LP OS OL BR JR 

1 4,7 4,5 - 3,7 2,9 - - 8,0 - 4,7 1,9 

2 15,1 18,4 - - - - - - - 3,6 - 

3 15,9 9,0 41,3 - 10,7 3,9 7,2 - 34,2 8,3 6,1 
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Obr. 2.1. Počet stromů na ploše TVP - 1 Mikulůvka podle jednotlivých tloušťkových stupňů a  dřevin  

 

TVP – 2 reprezentuje tloušťkově a výškově diferencovaný smrkový porost se zastoupením 

břízy (Tab. 2.1; Obr. 2.2). Mimo TVP se zde hojně vyskytuje rovněž jedle (Foto 2.2). Strukturní 

diferenciace v porostu vznikla po disturbanci, současně se v uvolněných místech obnovila 

bříza. Pěstebním cílem je rozvíjení bohaté porostní struktury cestou strukturní (diferenciační) 

probírky.  

Navržený zásah je slabý, z porostu jsou odstraněny hlavně zdravotně nevyhovující stromy, 

případně jedinci konkurující stromům cílovým (Tab. 2.2).  

 
Obr. 2.2. Počet stromů na ploše TVP 2 - Mikulůvka podle jednotlivých tloušťkových stupňů a  dřevin 

 

TVP – 3 reprezentuje víceetážový porost s olší a borovicí v horní etáži. Spodní etáže jsou 

tvořené pestrou škálou dřevin, především smrkem z umělé obnovy a listnatými dřevinami 

z obnovy přirozené (Tab. 2.1; Obr. 2.3; Foto 2.3). Porost se nachází ve spodní části sesuvu, kde 

je jeho ohrožení relativně malé. Vhodná je i druhová skladba tvořená jednak dřevinami 
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s lehkým dřevem, jednak druhy se značnou funkci desukční. Pěstebním cílem by mělo být 

postupné nahrazování horních etáží dřevinami z etáží spodních. Kontinuum porostu je zajištěno 

bohatou následnou obnovou, kde se z hospodářských dřevin vyskytuje jedle, dub a klen (Tab. 

2.3). 

S ohledem na dimenze borovice, ale i olše, je navržený zásah silný (Tab. 2.2). Odtěžením mýtně 

zralých stromů – borovice a olše se vytvoří prostor pro odrůstání dřevin ze spodních etáží 

a  bude podpořena následná obnova. 

 

 
Obr. 2.3. Počet stromů na ploše TVP 3 - Mikulůvka podle jednotlivých tloušťkových stupňů a dřevin  

 
Tab. 2.3. Výsledky inventarizace obnovy na analyzovaných plochách (TVP 1-3) Mikulůvka 

 

TV

P 

Výškov

á 

třída 

N 

(ks/ha

) 

Zastoupení dřevin z celkového počtu (%) 

SM JD BO B

K 

DB KL H

B 

L

P 

OS B

R 

JR 

1 

<0,1 m 400 0 20,

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

<0,5 m 600 10,

0 

0 10,

0 

0 10,

0 

0 0 0 0 0 0 

<1 m 400 10,

0 

0 0 0 10,

0 

0 0 0 0 0 0 

<2 m 600 0 0 0 0 10,

0 

0 0 0 10,

0 

0 10,

0 

Celkem 2000 20,

0 

20,

0 

10,

0 

0 30,

0 

0 0 0 10,

0 

0 10,

0 

2 

<0,1 m 480 0 2,1 0 2,1 21,

3 

0 0 0 0 0 0 

<0,5 m 440 12,

8 

0 0 0 10,

6 

0 0 0 0 0 0 

<1 m 400 21,

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

<2 m 560 29,

8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1880 63,

9 

2,1 0 2,1 31,

9 

0 0 0 0 0 0 
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3 

<0,1 m 320 0 4,1 0 0 0 8,3 0 0 0 0 4,2 

<0,5 m 1200 0 2,1 0 0 2,1 52,

1 

0 2,1 0 0 4,2 

<1 m 360 0 0 0 0 2,1 12,

5 

0 2,1 0 0 2,1 

<2 m 40 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 

Celkem 1920 0 6,2 0 0 4,2 72,

9 

2,1 4,2 0 0 10,

4 

 

 

a) Základní hospodářská doporučení pro vylišené HS: 

458: postupná přeměna přípravného porostu na porost tvořený hospodářskými 

dřevinami (DB, BK, JD); využít stávající přirozené obnovy v porostech pionýrských 

dřevin. Obmýtí přípravného porostu do padesáti let.   

451: přestavba porostu na les druhově i věkově diferencovaný; postupné vnášení a 

upřednostňování listinných dřevin ve struktuře porostu. Uplatnění výběrných principů 

hospodaření.  

453: přeměna porostu na les druhově i věkově diferencovaný; postupné vnášení a 

uvolňování listinných dřevin. Přechod k lesu trvale tvořivému.  
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Foto 2.1. Sukcesní porost s převahou břízy a výskytem hospodářských dřevin ve spodních etážích TVP 1 

(Mikulůvka, STG - 4B3) 
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Foto 2.2. Bohatě strukturovaný smrkový porost s příměsi jedle a břízy TVP 2 (Mikulůvka, STG - 4B3) 

 
Foto 2.3. Víceetážový porost s borovicí a olší v horní etáži, spodní etáž je tvořena smrkem a  listnatými dřevinami 

TVP 3 (Mikulůvka, STG - 4AB 3-4) 
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8. Seznam dlouhodobých výzkumných ploch 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID NazevLokality Katastr LesniSprava-Zavod PrirodLesOblast Geomorfo Typ N E DDMMSS XjtskQ3 YjtskQ3

1 Pod Křížovým 739847 Ratiboř u Vsetína Vsetín 41 Hostýnsko-vsetínská hornatina sesuvné území 49.3428886  17.9364975 49°20'34.399"N, 17°56'11.391"E -500337.52 -1153948.29

2 Dobrovičky 685411 Litochovice nad Labem Litoměřice 5 České středohoří sesuvné území 50.5628358 14.0152072 50°33'46.210"N, 14°0'54.746"E -764091.83 -986633.76

3 Uvezliska 721158 Pitín Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.03234765 17.87850905 49°1'56.452"N, 17°52'42.633"E -507669.66 -1187957.85

4 Mikulůvka – hřbitov 694479 Mikulůvka Vsetín 41 Hostýnsko-vsetínská hornatina sesuvné území 49.4174014 17.9191371 49°25'2.645"N, 17°55'8.894"E -500845.83 -1145581.90

5 Bečva Háje 781525 Vidče Rožnov pod Radhoštěm 41 Rožnovská brázda sesuvné území 49.454811 18.10588445 49°27'17.320"N, 18°6'21.184"E -486985.11 -1142644.04

6 Hluboče 613070 Bylnice Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.0630954 18.051909 49°3'47.143"N, 18°3'6.872"E -494739.47 -1185689.02

7 Děčín - Horní Žleb 625302 Prostřední Žleb Děčín 19 Děčínská vrchovina řícení skal 50.7931731 14.2262650 50°47'35.422"N, 14°13'34.554"E -745727.76 -963357.56

8 Praha – Zbraslav 660175 Jíloviště LZ Konopiště 10 Brdská vrchovina řícení skal 49.9345658 14.3657397 49°56'4.438"N, 14°21'56.663"E -749075.72 -1059314.74

9 Vír nad Svratkou 794970 Karasín Nové Město na Moravě 16 Hornosvratecká vrchovina řícení skal 49.5593944 16.3088286 49°33'33.819"N, 16°18'31.783"E -615320.04 -1118108.06

10 Jelení potok – Granátový příkop 716219 Ostružná Hanušovice 27 Hrubý Jeseník řícení skal 50.1658608 17.0960703 50°9'57.099"N, 17°5'45.853"E -551875.26 -1057050.58

11 Klenovské skály 617156 Bystřička Vsetín 41 Hostýnsko-vsetínská hornatina řícení skal 49.4178014 18.0278778 49°25'4.085"N, 18°1'40.360"E -492984.06 -1146244.13

12 Sokolí 747581 Sentice Tišnov 33 Křižanovská vrchovina řícení skal 49.2947644 16.4192392 49°17'41.152"N, 16°25'9.261"E -610618.13 -1148242.58

31 Uvezliska - odlučná oblast 721158 Pitín Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.0350631 17.8821428 49°2'6.227"N, 17°52'55.714"E -507377.66 -1187681.26

32 Uvezliska - akumulační část 721158 Pitín Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.0296322 17.8748753 49°1'46.676"N, 17°52'29.551"E -507961.68 -1188234.42

41 Mikulůvka - hřbitov - odlučná oblast 694479 Mikulůvka Vsetín 41 Hostýnsko-vsetínská hornatina sesuvné území 49.4203328 17.9196092 49°25'13.198"N, 17°55'10.593"E -500782.29 -1145260.32

42 Mikulůvka - hřbitov - akumulační část 694479 Mikulůvka Vsetín 41 Hostýnsko-vsetínská hornatina sesuvné území 49.4144700 17.9186650 49°24'52.092"N, 17°55'7.194"E -500909.37 -1145903.48

51 Bečva Háje - odlučná oblast 781525 Vidče Rožnov pod Radhoštěm 41 Rožnovská brázda sesuvné území 49.4527514 18.1065214 49°27'9.905"N, 18°6'23.477"E -486959.22 -1142876.26

52 Bečva Háje - akumulační část 781525 Vidče Rožnov pod Radhoštěm 41 Rožnovská brázda sesuvné území 49.4568706 18.1052475 49°27'24.734"N, 18°6'18.891"E -487010.99 -1142411.82

61 Hluboče - odlučná oblast 613070 Bylnice Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.0654947 18.0541983 49°3'55.781"N, 18°3'15.114"E -494549.23 -1185438.07

62 Hluboče - akumulační část 613070 Bylnice Luhačovice 38 Bílé Karpaty sesuvné území 49.0606961 18.0496197 49°3'38.506"N, 18°2'58.631"E -494929.73 -1185939.96
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9. Mapy výzkumných ploch  
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Příloha č. 1 – Metodická doporučení  lesopěstebních postupů 

 

Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – 

metodika lesopěstebních postupů (GLSL ČR 4/2015) 

 

 

1. Úvod a základní vymezení platnosti metodiky 

Uvedené dílčí poznatky tvoří základní kostru (pro oblast ve specifikaci PLO 36, 37, 38, 41 a 

05) hospodářsko-úpravnických metodik a fytotechnických specifikací. 

 

Úvodem je třeba zmínit tato podstatná východiska: 

- sesuvy vznikají na různých expozicích a v různých nadmořských výškách (převážně 300–600 

m n. m., oblast karpatského flyše), převažují jihovýchodní a severozápadní expozice. Plocha 

sesuvů se pohybuje v rozmezí několika aru až desítek hektarů. 

- sesuvy vznikají na nejrůznějších typech aktuální vegetace (lesy, louky a pastviny i náhradní 

zemědělské plochy). Vznikají především pod porosty staršími (od 60 let výše).  

 

Území ohrožená a postižená sesuvy se vyznačují velkou variabilitou, a proto je důležitý vznik 

databáze, která by pro jednotlivé lesní lokality sesuvů obsahovala základní informace nutné pro 

rozhodování o způsobu péče o lesy, možných cílech hospodaření a o pěstebních způsobech. 

 

Správné vymezení všech lokalit potenciálně ohrožených a již postižených sesuvy na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa a určení jejich hranic má zcela zásadní význam při rozhodování 

o dlouhodobé i krátkodobé péči o lesní porosty. V disponibilní databázi sesuvů nejsou zahrnuty 

všechny lesní lokality. Hranice lokalit sesuvů jsou často velmi nepřesné. 

 

Zásadní význam pro exaktní vymezení lokalit sesuvů a jejich přesné prostorové vymezení 

má využití dat leteckého laserového skenování (Lidar), doplněného případně pozemním 

průzkumem. 

 

Z hlediska platnosti této metodiky lze vymezit tři základní sesuvové oblasti, a to: 

a) Sesuvy aktivní 

b) Oblasti postižené sesuvy v minulosti 

c) Oblasti sesuvy silně ohrožené 

Přitom oblasti postižené sesuvy v minulosti je možné rozdělit na sesuvové oblasti sesuvy dále 

ohrožené a ty, kde je po sesuvu následné ohrožení minimální nebo žádné.    

 

Současné poznatky o vzniku a vývoji sesuvů jednoznačně dokládají, že vznik sesuvů je 

podmíněn především přírodními faktory, které lesní hospodářství ovlivnit nemůže. Jedná 

se především o aktuální průběh počasí, geologickou stavbu, hydrogeologické poměry a 

geomorfologii území. Jediné, co může lesní hospodář způsobem hospodaření ovlivnit, je 

charakter (struktura a textura) lesních porostů, s čímž je spojeno zatížení svahu lesní 

biomasou a dále vlhkostní a hydrologické poměry.  
 

Mezi indikátory lokalit potenciálně ohrožených sesuvy a lokalit sesuvných území můžeme 

zařadit šavlovitý růst stromů na svazích, střídání různě propustných druhů hornin na svazích, 

pramenné linie na svazích a pod svahy. Území v minulosti postižená sesuvy mají často značnou 

geomorfologickou heterogenitu (zvlněný reliéf svahů), pravidelný je také výskyt některých 
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rostlinných druhů, které však spíše než vlastní sesuv indikují nově vzniklá stanoviště (např. 

ostřice převislá (Carex pendula), nebo přeslička největší (Equisetum telmateia) na 

prameništích). 

Významným zdrojem informací může být i předešlý geologický a inženýrsko-geologický 

průzkum.  

 

Způsob hospodaření podstatně ovlivňuje zátěž svahu hmotností lesních porostů (lesní biomasy). 

Analýza stáří lesa na sesuvných lokalitách ukázala zvýšenou četnost lokalit se sesuvy v 

porostech 6. až 11. věkového stupně, tedy v porostech starších než 60 let, které svou vahou 

zatěžují svahy podstatně více než porosty mladší. Snížení hmotnosti stejně jako změna 

struktury lesních porostů nemůže všem sesuvům zabránit, ale může v určitých 

podmínkách omezit riziko jejich vzniku. Současně platí, že aktuální dřevinná skladba má na 

vznik sesuvu pouze druhořadý význam. 

 

  

2. Praktická doporučení 

 

2.1. Východiska  

Pro snížení rizika vzniku sesuvů zátěží lesní biomasy, zejména v místech s rizikem vzniku 

mělce založených sesuvů (hlavní smykové plochy do hloubky 8m), je účelný postupný 

přechod od (velkoplošného) pasečného lesa věkových tříd k lesu s přírodě bližší porostní 

strukturou. Cílem péče o hospodářské lesy v těchto typech sesuvných územích by měl být 

vznik porostů s maloplošně diferenciovanou bez-holosečnou texturou. V současném pojetí 

pěstování lesů je tento typ lesa, resp. hospodaření ztotožňován s termínem Dauerwald – les 

neustále, plně tvořivý, který bude pro sesuvové oblasti dále modifikován (viz níže).  

 

2.2. Charakteristika území (geodata) 

Ověření rizika možnosti vzniku svahových nestabilit (sesuvů) patří do oblasti tzv. rizikových 

geofaktorů životního prostředí, které se zjišťují v rámci geologických prací a v rámci 

geologického průzkumu. Údaje o sesuvných územích eviduje a shromažďuje Česká geologická 

služba, která eviduje tzv. registr svahových nestabilit, jenž je volně přístupný v mapové aplikaci 

viz https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

 

Pokud se jedná o rizikové území, je zásadní určit základní topografické parametry území 

(sklonitost povrchu, expozice povrchu, topografický vlhkostní index atd.). Je třeba 

vymezit odlučné hrany, prvky narušení půdního povrchu, akumulační části případných i 

reálných sesuvů s odlišením aktivních, dočasně uklidněných a uklidněných částí. Zjištění 

hloubky založení (smyková plocha) sesuvu, především mělkých sesuvů, nepřesahujících 

výrazně fyziologickou hloubku půdy. U sesuvů založených hlouběji než 8 metrů je vliv 

lesopěstebních opatření na možnou iniciaci prakticky zanedbatelný. 

 

K zjištění výše uvedených parametrů lze využít: 

- digitální model reliéfu (DMR) 

ten byl vytvořen pomocí technologie leteckého laserového skenování (LSS), velmi 

podrobné digitální modely reliéfu (DMR 4G a DMR 5G) jsou základním podkladem 

pro analýzu rizika vzniku svahových nestabilit a v prostředí geografického 

informačního systému (GIS) lze jednoduchými analýzami odvodit faktory významně 
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ovlivňující míru rizika vzniku sesuvů, například analýzou sklonu svahu, indexu 

topografické vlhkosti, indexu tepelné výhřevnosti stanoviště atd. (detailní popis viz 

Závěrečná zpráva projektu).  

- Elektrické odporové tomografie 

- Pozemního laserového skenování 

- Geologický a pedologický terénní průzkum 

 

V okamžiku, kdy dojde ke vzniku svahové nestability (sesuvu), velmi často dochází 

k výrazným změnám v hydrologických a půdních podmínkách postiženého území. 

Nejčastěji dochází ke zvýšení diverzity půd jak z pohledu půdních typů, tak půdních 

druhů. A stejně tak dochází k významnému zvýšení lokální diverzity vlhkostních poměrů 

v celé šíři parametrů, od vysychavých po trvale zamokřené plochy. Většinou dlouhodobě v čase 

opět dochází k homogenizaci hydrologických a půdních podmínek. Tyto průvodní jevy je třeba 

zohlednit při lesopěstebních opatřeních na rizikových a postižených lokalitách.  

 

Všechny tyto parametry je možné následně shrnout do „geomorfologické“ mapy, která může 

sloužit jako podklad pro revizi typologického mapování a stanovení vhodných lesopěstebních 

opatření.  

 

 

2.3. Revize typologického mapování – typologická mapa 

Oblasti silně ohrožené sesuvy není možné definovat žádným systémem používaným při 

klasifikaci vegetace, a to včetně lesnicko-typologického klasifikačního systému. 

 

V sesuvných územích dochází často k výrazným změnám trvalých ekologických 

podmínek, především půdních a hydrických. Jak již bylo výše uvedeno, tato změna se 

projevuje jednak na úrovni edafických kategorií (obvyklý je nový výskyt humusem a vodou 

obohacených a také oglejených a podmáčených stanovišť), jednak také výrazně zvýšenou 

prostorovou heterogenitou často výrazně kontrastních stanovišť oproti stavu před sesuvem.  

 

Z těchto důvodů je v územích postižených sesuvy naprosto nezbytná revize lesnicko-

typologické mapy a také následný monitoring vymezených jednotek, neboť je doloženo, že 

v procesu přirozeného vývoje se stanovištní poměry sesuvů proměňují. V rámci lesnicko-

typologického systému je účelné vymezit v souborech lesních typů zvláštní soubory lesních 

typů sesuvných území, které by vystihovaly specifika sesuvných lokalit.  

 

Doporučujeme sesuvná území vymezovat v rámci samostatné vrstvy lesnicko-typologické 

mapy (šrafa), nebo formou specifického lesního typu označeného např. indexem e, čemuž 

by odpovídala také následující dřevinná skladba: 

 

 2 De, cílová skladba – DB 7, BK 1, LP 1, JV, HB, BO; 

 3 De, cílová skladba – BK 6, DB 2, LP 2, JV, BO; 

 4 De, cílová skladba – BK 6, LP 2, JV 1, JD 1, SM; 

 5 De, cílová skladba – BK 6, JD 2, SM 2, KL, JS; 

 6 De, cílová skladba – BK 5, SM 3, JD 1, KL 1; 

 



GS LČR – Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů  Závěrečná zpráva 

 

 

165 

 

Soubory lesních typů lze řadit do samostatných hospodářských souborů (HS, index e), v další 

vazbě na nižší jednotky rozdělení lesa, ve vazbě na vytvořenou geomorfologickou mapu. Je 

třeba vzít v potaz fakt, že na půdách s vysokým hydrickým faktorem lze těžko členit dřeviny 

na hluboko-kořenící a mělko-kořenící. Kořenný systém bývá zpravidla plošný, stabilizační 

kořeny s výskytem ve svrchní části půdy (ústní sdělení Simon 2018). 

 

 

2.4. Základní poznámky k fytotechnice pěstování   

V úvodu bylo naznačeno, že východiskem ke snížení rizika sesuvu, ale i jejich dopadu na lesní 

hospodářství, je les bez-holosečný s maloplošnou texturou. Tento typ lesa je charakteristický 

svou trvalostí, prostorovou, tloušťkovou, věkovou a často i druhovou rozmanitostí (Tesař 

2001). Zde je potřeba zdůraznit že tento typ lesa nelze výhradně slučovat pouze s lesem 

výběrným.   

Maloplošné uspořádání textury lesa vede ke snížení celkové hmotnosti (zásoby); hmotnost je 

tedy v rámci celého porostu (prostorové jednotky) vyrovnaná. V porovnání s dospělým lesem 

pěstovaným na principu lesa věkových tříd je však výrazně nižší. Vzhledem k chybějícím 

dlouhodobým zkušenostem nelze přesně stanovit cílovou zásobu konkretizovanou pro 

jednotlivé stanoviště a dřeviny. Dle literárních poznatků (Poleno, Vacek 2007; Schütz 2011) a 

s ohledem na specifika sesuvu lze uvažovat o zásobě oscilující na úrovni cca 200 - 250 m3/ha. 

Současně při zachování kontinuity lesa především prostřednictvím přirozené obnovy nedochází 

k tvorbě holosečných prvků s negativním dopadem na vodní režim – zhoršená funkce desukční. 

 

Vlastní pěstební postupy lesa maloplošně uspořádaného bez-holosečného nejsou, a vzhledem 

k rozsahu ani nemohou být, součástí tohoto výstupu. K jejich prostudování lze doporučit řadu 

odborné literatury: Poleno, Vacek (2007); Susse (2011); Sanchez (2017) aj. Dále lze 

konstatovat, že naprostá většina porostů ohrožených sesuvy je svou porostní strukturou a 

současnou pěstební péčí daleko od cílového stavu. Proto lze hovořit spíše o převodu nebo o 

přestavbě. Také u přestaveb lze odkázat na řadu odborných sdělení zabývajících se touto 

problematikou: Poleno, Vacek (2007); Tesař et al. (2011). Obecně lze jako základní pěstební 

opatření převodu uvést strukturní probírku, nebo bádenskou seč (Poleno Vacek 2007; Schütz 

2011). V dospělých stejnověkých porostech se sníženou stabilitou lze pak doporučit zahájení 

převodu až v následné generaci. Přitom při předpokládaném riziku sesuvu je nutné uvažovat o 

předčasné obnově. V porostech s nevhodnou dřevinou skladbou (stanovištně nebo i geneticky 

nevhodné druhy dřevin) lze ve větší míře uplatnit i obnovu umělou – přeměny. Uplatnit lze  

dílčí časově i prostorově oddělené maloplošné podsadby, nebo lépe vytváření maloplošných 

kotlíků). Ve středně starých a dospělých porostech se péče přesouvá z úrovně porostu na 

jednotlivé stromy; individuální péče o vybrané stromy, resp. jejich koruny je současně 

opatřením směřujícím k posílené statické stability stromy, a tedy i porostu (Poleno, Vacek 

2007).  

 

V porovnání s klasickými přestavbami bude nutné v sesuvných oblastech počítat s odlišnostmi 

od standardních postupů. Obecně lze doporučit delší pěstební interval (minimalizace průjezdů 

mechanizace), a tedy i silnější pěstební zásahy. Také zásoba porostu a cílová tloušťka stromů 

by měla být na nižších hodnotách, než je uváděno pro standartní porosty na daném stanovišti. 

Logickým důsledkem nižších zásob a silnějšího uvolnění cílových stromů bude i větší přírůst a 

dřívější dosažení požadovaných cílových dimenzí.  
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Pěstební specifikum budou vyžadovat oblasti v minulosti sesuvem (disturbancí) postižené. 

V těchto porostech došlo vlivem sesuvu často k vytvoření specifické porostní struktury, která 

by se měla stát východiskem dalších pěstebních postupů. Pro sesuvy, resp. jejich akumulační 

části, je typický výskyt porostů pionýrských dřevin (viz TVP 1 – Mikulůvka) nebo porostů se 

strukturou blízkou lesu výběrnému (TVP 2 – Mikulůvka). Tyto porostní situace by měly být 

dále hospodářsky rozvíjeny. Vlivem sesuvu dochází ke změně růstových podmínek pro 

dřeviny – mění se stanovištní poměry; častý je posun směrem k vodou obohaceným 

stanovištím. Na stranu druhou v horních partiích sesuvu blízko odlučné hrany se vytvářejí 

chudší a extrémnější stanoviště (viz Hodnocení vegetačních poměrů). Změna stanovištních 

podmínek je východiskem k obměně druhové skladby porostu. I přes omezený význam 

hluboko-kořenících dřevin v sesuvných oblastech by měly být omezeny dřeviny mělce 

kořenící. Naopak preferovány by měly být dřeviny se zvýšenou desukční funkci (olše). 

 

 

2.5. Hospodářsko-úpravnická východiska  

Naznačená doporučená strategie obhospodařování lesních porostů v oblastech ohrožených 

sesuvy vyžaduje v dlouhodobém horizontu také změnu v hospodářské úpravě. Klasická 

soustava lesa pasečného nepodává vzhledem k charakteru nepasečného lesa odpovídající údaje 

o stavu lesa nezbytné pro plánování a realizaci pěstebních opatření. V rozvinutých nepasečných 

víceetážových smíšených porostech s nepřetržitou obnovní dobou nelze stanovit potřebné 

atributy lesa pasečného – průměrný věk, střední výšku a tloušťku ani využít tabulkové údaje. 

Parametry těžební úpravy jako je věk, plocha, zakmenění a tabulkové zásoby a těžební procenta 

tak ztrácejí své opodstatnění. Řešením je zavedení hospodářské úpravy lesů bohatě 

strukturovaných (nepasečné lesy) založené na provozní inventarizaci (Málek 2001; Simon et 

al. 2007, Zahradníček 2010). Ta je postavena na opakovaném zjišťování struktury, zásoby a 

přírůstu. Na základě těchto parametrů lze následně provádět potřebná pěstební opatření ale i 

kontrolovat stav lesa.  

Především v počátečních fázích převodu a v porostech dlouhodobě obhospodařovaných 

pasečně lze akceptovat standartní metodou lesa pasečného (HZ – maloplošně – podrostní; vyhl. 

č. 289/2018). Zásadní pro zavedení hospodářské úpravy lesů bohatě strukturovaných bude i 

velikost zájmové oblasti (Bezděková 2018). Rámcově lze uvažovat s velikostí jednotky 

prostorového rozdělení lesa kolem 30–50 ha.  

 

3. Rámcové směrnice hospodaření pro sesuvné oblasti 

Stanovištní podmínky: dominantně stanoviště v PLO 36 Středomoravské Karpaty, PLO 37 

Kelečská pahorkatina, PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy, PLO 41 Hostýnsko-vsetínská 

vrchovina a Javorníky a také v PLO 5 – České středohoří. Ohrožení porostů sesuvy se s největší 

pravděpodobností nedá definovat pomocí jednotek lesnicko-typologického klasifikačního 

systému, neboť svahově pohyby byly identifikovány na všech edafických kategoriích 

s výjimkou edafické kategorie X, M, N, I, C, W, O, P, Q, T, R. Ovšem ani na některých z nich 

nelze riziko sesuvů zcela vyloučit. Náchylná k sesuvům jsou zejména stanoviště na svazích na 

flyšových horninách. 

 

Současné porosty: dřevinná skladba přírodě blízká i vzdálená (převažují bukové, smrkové ale i 

smíšené porosty), struktura a textura porostu vychází v naprosté většině z lesa věkových tříd. 

 

Cílové porosty: přírodě blízká dřevinná skladba; maloplošné uspořádání porostních skupin 

přechod k nepasečnému lesu s převahou přirozené obnovy. Preference autochtonních hluboko 
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kořenících dřevin a dřevin s relativně lehkým dřevem, vždy s přihlédnutím ke stanovištní 

jednotce (lesnímu typu). Na kyselých stanovištích např. borovice lesní, jedle bělokoré, břízy 

bělokoré, modřínu opadavého, na živných stanovištích jedle bělokoré, břízy bělokoré, modřínu 

opadavého, javoru babyky, javoru mléče, javoru klenu, lípy srdčité, lípy velkolisté, třešně ptačí, 

jilmu habrolistého, jilmu drsného, jasanu ztepilého, jeřábu břeku, topolu osiky, na humusem 

obohacených stanovištích jedle bělokoré, javoru babyky, javoru mléče, javoru klenu, lípy 

srdčité, lípy velkolisté, třešně ptačí, jilmu habrolistého, jilmu drsného, jasanu ztepilého, topolu 

osiky a na vodou obohacených stanovištích jedle bělokoré, javoru babyky, javoru mléče, javoru 

klenu, jilmu vazu, jilmu drsného, jasanu ztepilého, olše lepkavé, olše šedé. Paušálně nelze 

vyloučit ani dub nebo buk.  

 

Obnova lesa: převaha přirozené obnovy, využití sukcese a pionýrských dřevin; umělá obnova 

v případě nevhodné dřevinné skladby (přeměny) a obohacení o cenné dřeviny; doplňování 

náletu. Lze využít také vegetativní obnovu. 

Hospodářský tvar a způsob: přechod k HZ výběrnému, případně rozvinutý maloplošně-

podrostní; především v nižších polohách lze využít tvaru lesa středního (vyhl. č. 289/2018).  

 

Obmýtí a obnovní doba: ve stávajících porostech zkrácené obmýtí a prodloužení doby obnovní. 

Přechod na formy hospodaření s nepřetržitou obnovní dobou, kdy věk porostu ztrácí smysl. 

 

Výchova: v mládí především negativní, zásahy obecně silnější s prodlouženým pěstebním 

intervalem ve středně starých a dospělých porostech převažuje pozitivní výběr. 

 

Funkce lesa: účelové lesní hospodářství, funkce protierozní, desukční a protisesuvná. Zvážení 

přesunu do kategorie lesů zvláštního určení. 

 

Těžba a doprava: důsledná péče o podélné i příčné odvodňovací prvky lesních cest, tj. 

příkopy, rigoly, propustky, svodnice. Minimalizovat soustřeďování vody v místech 

vyústění těchto odvodňovacích prvků, zabezpečit její postupný rozliv a zasakování. Je 

třeba dbát na správné navržení cestní sítě ve vazbě na geomorfologii terénu dle zásad jejich 

projektování, aby byla zabezpečena správná funkce odvodňovacích zařízení. Preference 

těžebních technologií nenarušujících půdní povrch a nezpůsobujících hutnění půdy. 

Minimalizovat pojezd kolové techniky. V případě nutnosti použití této techniky zvláště na 

vodou ovlivněných, ale i jinak exponovaných stanovištích zvýšit únosnost půdy použitím roštů, 

které rozloží zátěž kol do větší plochy a zamezí vzniku hlubokých kolejí a iniciaci hlubších 

půdních trhlin a odnosu půdy. 

 

4. Řícení skal  

Lesní porosty v rozsáhlejších rizikových a postižených územích by měly být zařazeny do 

kategorie lesa ochranného, případně lesa zvláštního určení. Jako vhodné opatření lze doporučit 

eliminaci razantních zásahů na těchto územích, resp. ve stávajících porostech. Vhodné mohou 

naproti tomu být účelové (řízené) zásahy podporující uchování (obnovu) dřevinné vegetace, 

případně drobné stavebně-technické zásahy a zabezpečení. Tato opatření však budou fungovat 

pouze jako podpůrná, omezující negativní působení přírodních procesů. V celé řadě případů, 

zejména když hrozí přímé ohrožení životů či majetku, je vhodné uvažovat o vyjmutí pozemků 

z PUPFL, na těchto lokalitách lze pak realizovat technické a stavebních zásahy a zabezpečení.  

 

5. Závěr 
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Sesuvy, stejně jako řícení skal patří mezi přírodní disturbance, na jejichž vznik má lesní 

hospodářství pouze druhořadý vliv. Na stranu druhou může odpovídající hospodaření 

vést ke snížení rizika vzniku sesuvů (řícení). V některých konkrétních případech lze 

očekávat, že uvedené hospodaření může vést i k zabránění vzniku sesuvu. Základním 

doporučením na úseku pěstování lesů v oblastech postižených (ohrožených) sesuvy je 

tvorba lesních porostů druhově, věkově a tloušťkově (výškově) diferencovaných, 

s maloplošnou texturou. V některých případech je možné doporučit také tvar lesa 

středního. Nedílnou součástí opatření na rizikových územích musí být důsledná péče o 

lesní dopravní síť. 
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