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Co vsechno dokazi stromy? 

 

Pro svuj narh „Adaptační opatření“ pouziji jiz pripraveny text „Co jsou adaptace na zmeny klimatu“
1
.  

Tento text doplnuji tezemi, ktere predkladam jako prima adaptacni opatreni  danych problemu.  

Co jsou adaptace na změny klimatu 

Celá řada oboru lidské činnosti je přímo závislá na klimatických podmínkách. Nejrůznější oblasti jako je zemědělství, 

lesnictví, cestovní ruch v horách nebo rybolov jsou již dnes ovlivněny změnami klimatu. Dopady jsou zřejmé i na další 

veřejné služby, jako je výroba energie a zajištování vody. Ekosystémy a služby, které poskytují, trpí nepříznivými 

účinky změny klimatu, které urychlují pokles biologické rozmanitosti a snižují jejich schopnost odolávat přírodním 

extrémům. Klimatické změny ovlivní dostupnost základních přírodních zdrojů (vody a půdy), což v některých oblastech 

povede k výrazným změnám podmínek pro zemědělskou a průmyslovou výrobu.  

Teze:  

1. Stromy do svych tel a korenovych systemu vazou obrovske mnozstvi vody a stabilizuji jeji kolisani v 

krajine.  

2. Svymi koreny vazou pudu, cimz zabranuji jeji erozi.  

3. Stromy poskytuji utociste a potravu mnoha zivocisnym a rostlinnym druhum.  

4. Stromy jsou symbionty.  

5. Stromy udrzuji stabilni klima v krajine. 

6. Stromy poskytuji lidem potravu, obnovitelny zdroj energie, material pro vyrobu, moznost odpocinku a 

psychickou podporu. 

Globální změny klimatuvyžadují nutnou reakci ve dvou základních přístupech. Prvním z nich je snižování emisí 

skleníkových plynů, tedy primární příčiny aktuálně sledovaných změn klimatu. Těmto opatřením se souhrně říká 

mitigace (podle anglického mitigation – zmírňování).  

Teze: 

1. Tela stromu tvori uhlik, stromy vdechuji CO2, cimz dramaticky snizuji mnozstvi tohoto sklenikoveho 

plynu v atmosfere a nasledne dusledky sklenikoveho efektu.   

Druhou skupinou opatření jsou takzavané adaptace na změny klimatu, tedy souhrn nejrůznějších technických i přírodě 

blízkých opatření, ketré snižují dnes pozorované dopady měnícího se klimatu.  Dobré adaptační projekty by měly 

nejen reagovat na dnes známé skutečnosti, ale do určité míry i předvídat budocí vývoj. Díky tomu by adaptační 

projekty měly samy o sobě vytvářet prvky, ketré budou dlouhodbě přispívat k odolnosti české krajiny.  

 

                                                           

1
 Adaptační strategie. Co jsou adaptace na změny klimatu. http://www.regio-adaptace.cz/cs/adaptacni-strategie/11.co-jsou-adaptace-na-zmeny-

klimatu/ 12.10.2015 

 

http://www.regio-adaptace.cz/cs/adaptacni-strategie/11.co-jsou-adaptace-na-zmeny-klimatu/
http://www.regio-adaptace.cz/cs/adaptacni-strategie/11.co-jsou-adaptace-na-zmeny-klimatu/
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Teze: 

1. Cilena vysadba stromu je nejucinnejsim dlouhodobym opatrenim prispivajicim k odolnosti ceske i 

jakekoliv jine krajiny. 

A. Osazenim vrcholovych partii a naslednych vrstevnicovych pasu, dnes tvorenych ornou pudou, 

vytvari idealni protierozni opatreni.  
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B. Osazenim vodnich toku a vytvorenim rozlivovych uzemi (luzni les) vytvorime idealni 

protipovodnova opatreni. 
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C. Vysadbou luzniho lesa pred sidlem a kombinaci smerovych hrazek a tuni vytvorime rozlivove 

uzemi na opacnem brehu obce.  
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Ve středoevropských podmínkách se změny klimatu projevují zejména změnami cyklů srážek, změnami průběhu 

teplot během roku nebo ubýváním zimních srážek. Dochází ale k častějším extrémním jevům počasí, jako jsou 

povodně, které jsou častější během roku a to zejména v jarních a letních měsících. Také průtoky na českých řekách a 

potocích jsou méně předvídatelné. Na druhé straně se Česká republika musí připravit i na častější vlny vedra a 

dlouhotrvající sucha. Častější zřejmě budou i větrné smrště nebo extrémní počasí v zimních měsích, zejména 

holomrazy, ledovka 

nebo sněhové bouře.  

Teze: 

1. Stromy v krajine stabilizuji klima a snizuji rychlost vetru zejmena v rovinatych oblastech.  
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Adaptace na změny klimatu musí počítat zejména s optřeními, které budou zvyšovat stabilitu vodního hospodářství. 

Těmi může být například budování záchytných vodních ploch v zemědělské krajině nebo zvyšování schopnosti krajiny 

zadržovat vodu, například zvyšováním odolnosti lesů. Zemědělství čeká především ochrana půdy před erozí, ochrana 

před novými plevely a škůdci, ale zřejmě i změna ve skladbě pěstovaných plodin. 

Teze: 

1. Vysadba stromu zejmena mezi a remizu v zemedelskych monokulturach navazujicich na sebe a 

tvorijcich biokoridory zabespecuje narustajici biodeverzitu a odolnost krajiny. 
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Adaptace na změny klimatu se ale netýkají jen zemědělství. Naopak z hlediska lidí je možná zásadnější 

adaptace v rámci měst a obcí. Jejich obyvatelé mohou být ohrožování zejména vlnami vedra, ale i novými 

nemocemi nebo nedostatkem kvalitní pitné vody. Cílem řady adaptačních projektů ve městech je snaha 

přinést do sídel větší podíl zelené přírody.  

Teze: 

1. Vhodnou vysadbou a upravou infrstruktury mest je mozne vytvorit biokoridory, prochazejici napric 

mesty a spojujici dulezita centra (skoly, nemocnice, hriste, obchody, divadla).  
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Jde o revitalizace zanedbaných ploch na okraji zájmu, jako jsou například nábřeží nebo nevyužívané a zanedbané 

plochy. Vedle drobných opatření, jako jsou střechy porostlé vegetací nebo vytváření komunitních zahrad, mohou 

adaptační opatření zahrovat i větší projekty – nové vodní plochy, parky či stromořadí. Adaptace mohou přinést také 

zcela zásadní proměnu krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav.  

Prehled modelovych vysadbovych bloku 
Adaptacni opatreni – Eroze - Vysadbovy blok protierozni 

 

Praha – Z českých polí mizí půda, likviduje ji totiž vodní eroze – zasáhla už více než půlku veškerých zemědělských 

ploch v Česku. Způsobené škody se šplhají do miliard korun, protože půda není schopná zadržet vodu, ztrácí svou 

úrodnost a v konečném důsledku se snižuje i její cena. Podle posledních výzkumů může podle toho nejhoršího 

scénáře voda poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což v přepočtu na peníze představuje ztrátu 4 miliardy korun. 

Rozoráním mezí vydláždili zemědělci cestu k erozím už za socialismu. Necitlivě se ale k polím někteří zemědělci a 

podnikatelé chovají i dnes. „Dalším problémem je výstavba logistických center, kdy se necitlivě zabírá taková 

zemědělská půda, která by mohla sloužit k většímu zadržování vody v krajině. My jsme také narovnali desetitisíce 

toků, vysušili jsme tisíce rybníků.“2 

                                                           
2
 Zemědělskou půdu v Česku decimuje eroze, škody jdou do miliard. CT 24. 13.8.2012 

http://www.regio-adaptace.cz/cs/glosar/
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Na plochách vymezených v podkladové vrstvě erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí jako silně erozně ohrožené 

(SEO) se nesmí pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. Porosty obilnin 

a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií. V případě obilnin nemusí být dodržena 

podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem 

jetelovin.
3
 

Charakteristika krajinných prvků podle  nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků 

Mez je souvislý zatravněný útvar liniového typu sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné 

eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinná 

vegetace, popřípadě kamenná zídka. 

Terasa je svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě 

větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující 

hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jehož součástí může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná 

zídka. 

Travnatá údolnice je členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, ymezující 

dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná 

půda, jehož součástí může být dřevinná vegetace.
4
 

Adaptacni opatreni – Sucho –Vysadbovy blok retencni 

 

                                                           
3
 PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI. Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pudy. 

http://www.edpp.cz/public/files/prirucka_ochrany_proti_vodni_erozi.pdf 13.10.2015 
4
 Krajinné prvky – nová legislativa, jejich ochrana a čerpání podpor. Zpravodaj Ekozemědělci přírodě připravil Bioinstitut, o.p.s Olomouc. 4. 2010 

http://www.bioinstitut.cz/documents/bio1005_Zpravodaj.pdf 13.10.2015 

http://www.edpp.cz/public/files/prirucka_ochrany_proti_vodni_erozi.pdf
http://www.bioinstitut.cz/documents/bio1005_Zpravodaj.pdf
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V absolutnich hodnotach bylo ve sledovanem sražkově podnormalnim vegetačnim obdobi z každeho hektaru 

dospěleho bukoveho lesa v Orlickych horach k dispozici o 1350 m3 vody vice než z porostů smrkovych (Kantor, 

1984). To svědči o lepši schopnosti bučin dotovat vodni toky i v dobach sucha (Armbuster et al., 2004). V době 

globalnich změn klimatu a při předpovidanem poklesu sražek zejmena v letnich obdobich je tato vodohospodařska 

funkce bučin velmi důležita. 

Teměř nepovšimnutym fenomenem zůstavaji vodozadržne učinky odumřelych kořenů. Napřiklad v bučině, narozdil od 

mělkokořenicich dřevin (smrk, osika), vznika množstvi hlubokych perkolačnich průlin. Ty jsou schopny převadět vodu 

do hlubšich půdnich horizontů (Aubertin, 1971). Tabulka  ilustruje možne hloubky těchto infi ltračnich makroporů – 

ktera se přirozeně odviji od hloubky kořenů – v zavislosti na druhu dřevin. 

Půdni organizmy jsou pro struktury půdy a jeji vodozadržnost take velmi vyznamne. V lesich s vyvaženou druhovou 

skladbou, a tedy i s vhodnym složenim půdy a humusem, je velke množstvi makroporů tvořenych makroedafonem 

(žižalami). Žižaly po sobě zanechavaji take vertikalni pory, nazyvane pedohydatody. Pedohydatodou po jedne žižale o 

průměru pět a půl milimetru může denně proteci 1,55 až 2,33 m3 vody (Vašků, 1994). Uvažime-li množstvi žižal na 

každem hektaru zdraveho lesa, je zřejme, že jejich podil na vodozadržne schopnosti půd a eliminaci povrchoveho 

odtoku je velky (Balaž, 2007). Struktura půdy, bohate na žive organismy, je nepřetržitě formovana i během vsakovani 

vody. Teoreticke modely naznačuji, že intenzita infiltrace se během sražek snižuje. Ve skutečnosti však po určitem 

čase infi ltračni schopnost zdrave půdy opět narůsta. Tento jev lze vysvětlit tak, že organismy svym přemisťovanim v 

průběhu vsakovani vody vytvařeji nove půdni pory. Žižaly napřiklad za deště vylezaji na povrch půdy. Je možne, že 

tak reaguji na nedostatek vzduchu v půdnich porech, ktere jsou zaplněny vodou. V nežive zhutněle půdě se existujici 

pory postupně zaplňuji vodou a makropory zanikaji působenim tekouci vody. V žive půdě však neustale vznikaji nove 

pory, jejichž tvorba je pravděpodobně zrychlena při sražkove činnosti (Balaž, 2007). Pory vznikle činnosti organismů 

jsou přitom v porovnani s pory vzniklymi čistě fyzikalnimi procesy stabilnějši – diky lepkavym latkam (žižaly produkuji 

sliz, houby glomalin, rostliny cukernate latky) a mechanickemu zpevňovani půdni struktury kořeny rostlin a vlakny hub 

(Balaž, 2007). 

Jednou z přednosti lesnich půd je horizont nadložniho humusu, ktery ma velky vliv na utvařeni odtoku (Pobědinskij et 

Krečmer, 1984). Při experimentech nadložni humus zadržel za čtyřicet hodin čtyřnasobek sve hmotnosti (při mocnosti 

deset centimetrů to znamena dvacet milimetrů sražek). Nadložni humus je důležity nejen pro přime zadrženi vody, 

zlepšuje take vsak do půdy. Bez nadložniho humusu se propustnost pro vodu vyrazně zhoršuje.
5
 

Adaptacni opatreni – povoden‘ - Vysadbovy blok 

protipovodnovy 

„Náhlé vodní přívaly , kterými bývají postihovány pramenné oblasti vodních toků, mají podstatně jiný ráz nežli 

v územích rovinatých . Povodňové průtoky v pramenných oblastech velmi rychle kulminují a proto je ochrana před 

nimi problematická. Jsou nebezpečné nejen záplavami, ale i rozrušováním půdy, destrukcí nemovitostí, unášením 

velkého množství hmot, štěrku, balvanů, vyvrácených stromů, kterými zanášejí vodní toky, ohrožují důležité stavby, 

komunikace a mění kulturní pozemky ve štěrkoviska. Les sám, se svými přirozenými retenčními účinky, je 

významným prvotním článkem hydrologického cyklu a má mimořádné pozitivní vliv na vodní hospodářství. Přímý 

povrchový odtok v lesních porostech je vyjímečný a může nastat pouze při katastrofálních srážkových intenzitách. 

                                                           
5
 Zdeněk Poštulka. Role lesniho hospodařeni při retenci vody v česke krajině. Vyd.  Hnuti DUHA, Brno, 2007. 30 s.ISBN 978-80-86834-17-7 
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Proto je lesní půda a porosty lesních dřevin rozhodujícím prvkem, kterým lesní hospodáři ovlivňují vodní režim 

v pramenných územích hydrografické sítě“.
6
 

„Lesní půda se na rozdíl od jiných ekosystémů výrazně a efektivně podílí na transformaci povrchového odtoku na 

podpovrchový. Lesní půda má zároveň výraznou filtrační funkci , neboť mění podstatně kvalitu vody a to nejen díky 

svým fyzikálně - chemickým vlastnostem, ale i díky interakci s kořenovou sférou lesního ekosystému. Vliv zalesnění 

povodí je nejen v oblasti kvality, ale i kvantity: kromě obsahu plavenin a splavenin je voda odtékající z různě 

zalesněných povodí charakterizována i různým množstvím rozpuštěných látek.  

Rozdíl odtoku ze zalesněného povodí ve srovnání s povodích nezalesněným lze charakterizovat v nižších 

polohách jako:  

 zpravidla poněkud menší objem odtékající vody 

 vyšší vyrovnanost odtoku 

 výrazně nižší obsah suspendovaných látek 

 výrazně nižší obsah rozpuštěných látek 

Lesní porosty ovlivňují jednak vstup vody do půdy, ale i její ztráty z ní. Intenzívní transpirace se podílí rozhodujícím 

způsobem na snižování obsahu půdní vody. 

Odtok vody 

 povrchový - nesoustředěný 

(po svahu, rychlost 0,1-1,5 m/sec., t.j 1 km urazí kapka vody za 90 min) 

 - soustředěný 

(v korytě, rychlost 2-4 m/sec., t.j. 1km urazí kapka vody za 6 min.) 

 - hypodermický  

(složka celkového odtoku, která stéká do koryta toku v bezprostřední vrstvě pod povrchem půdy) 

 - podzemní  

(půdou (rychlost 0,01-0,0001 m/sec., t.j. 1km urazí kapka vody za 1,5 měsíce)) 

Po kontaktu s povrchem půdy se může část vody opětně vypařit (evaporace), ulpět na povrchu půdy a nebo pronikat 

do jejího nitra, do hlubších půdních vrstev (vsak, infiltrace). Intenzita vsaku závisí na půdním krytu, struktuře a 

textuře, vodivosti, pórovitosti, vlhkosti půdy, stejně tak na jejím mechanickém narušení. Příznivě se projevuje 

prokořenění půdy a aktivita půdní fauny - vzniká velké množství drénů, kanálků, s vysokou schopností vedení vody. 

Schopnost vsaku je zvýšena především mocnými vrstvami nadložního humusu, který nejenže tlumí energii dešťových 

kapek, brání dezintegraci půdy a povrchové erozi, odnosu, ale rovněž brání vytvoření povrchové vrstvičky vody, 

uzavírající odchod půdnímu vzduchu a bránící tak zásaku. Snížena je naopak vysokou půdní vlhkostí. Je-li rychlost 

vsaku nižší než množství vody dopadající na povrch půdy, může se voda hromadit na povrchu a popřípadě odtékat ve 

směru gravitačního spádů - vytváří se odtok, respektive povrchový odtok.“
7
 

                                                           
6
 Předseda SVOLu Ing. František Kučera.  Vodohospodářská funkce lesa. Městské lesy Prachatice. Tiskovou zprávu vydalo Sdružení vlastníků 

obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).. http://www.mlprachatice.cz/funkce-lesa/vodohospodarska-funkce-lesa/ 13.10.2015 
7
 Les a voda. Chroust L.: Ekologie výchovy lesních porostů, Opočno, FGMRI RS Opočno 1997. 277 s. Klimo, E.: Ekologie lesa. /Ekology of the 

Forest/. Brno, VŠZ v Brně 1994. 170 s. Korpel´, Š.: Pestovanie lesa. /Silviculture/. Príroda, Bratislava 1991. 465 s. Otto, H.-J.: Waldoekologie. 
Stuttgart, Eugen Ulmer 1994. 391 p. Procházka S. a kol: Fyziologie rostlin, Academia Praha, 1998, s.485. Rozsypal S. a kol: Přehled biologie, 
Scientia s.r.o., 1994, s.578. Volf F. a kol: Zemědělská botanika, SZN,1988, s.383. Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha, 1999, s.191 
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesavoda/lesavoda.htm 13.10.2015 

http://www.mlprachatice.cz/funkce-lesa/vodohospodarska-funkce-lesa/
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesavoda/lesavoda.htm
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Vyzkum 1117 hektarů velkeho povodi řičky Llancahue v lesich mirneho pasma Chile odhalil, že přeměna jednoho 

procenta přirozeneho lesa ve stejnověkou monokulturni plantaž omezi zdroj čerpatelne pitne vody asi o 27 000 

kubickych metrů za rok. 

 

Role padlych stromů v řičnich systemech 

Biogeografi cka zona lesů mirneho pasma byla dřive hustě zalesněna. Padle stromy měly kvůli zadržovani vody a 

sedimentů vyznamny vliv na řični systemy. V udolnich dnech se typicky nachazely rozsahle mokřiny s množstvim 

bočnich ramen. V současnosti se už přirozene vodni toky na českem uzemi teměř nevyskytuji. Nahradily je 

metastabilni zahloubene vodoteče, jež postradaji důležite morfologicke vlastnosti přirozenych lesnich vodnich toků a 

jejich protipovodňove funkce. 

V zachovalych lesnich tocich umožňuje mrtve dřivi komunikaci mezi vodnim tokem, přibřežni zonou a podzemni 

vodou. Ma zasadni vliv na transport rozpuštěnych živin a jemneho organickeho materialu v řečišti. Překažky tvořene 

naplavenym dřevem lepe zachycuji živiny a jemne splaveniny. Při jejich odstraněni dochazi k odplavovani 

jemnozrnnych sedimentů, ztratě organickych latek a zahloubeni vodnich toků. Ležici kmeny ovlivňuji geomorfologii 

lesni vodni sitě, hydraulicke vlastnosti a erozně akumulačni činnost toků – napřiklad hromaděni, třiděni a odplavovani 

splavenin a plavenin a tvorbu geomorfologickych prvků rozličnych typů a zrnitostnich frakci (Gurnell et al. 2002). 

Nejčastějši namitka proti ležicim kmenům je, že by se při povodnich mohly hromadit u mostů a jinych konstrukci. Tyto 

komplikace však způsobuje předevšim dřevo nařezane, kracene a jinak upravene (Koženy et Simon, 2006). V 

obydlenych oblastech by se proto měly budovat bariery na jejich zachytavani (Braudrick et Grant, 2001). O tom, že 

dobře ukotvene ležici kmeny (vyvraty) v lesnich horskych povodi se teměř nepohybuji, a to ani při extremnich 

povodnich, svědči vyzkum na řece Mack Creek s průměrnou šiřkou šest metrů (Gurnell et Piegay et al. 2002).  
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Vysledky tohoto vyzkumu potvrzuji vysokou stabilitu dřeva v řečišti. Kolem většich kmenů se ukotvily menši větve. 

Celkem bylo na sto metrech Mack Creek nalezeno 239 kusů dřeva. Mezi nejvyznamnějši zjištěni patři nasledujici 

fakta: 

Během čtrnacti let se přesunulo pouze jedno procento kmenů. Při velke povodni v roce 1996 zůstalo 89 procent dřeva 

na původnim mistě. Pouze dvanact procent ze dřeva, ktere se pohnulo, přesahlo hranici desiti metrů. Všechny kusy 

dřeva, ktere se v průběhu čtrnacti let přemistily, byly kratši, než je průměrna šiřka aktivniho řečiště. 

Většina kusů, ktere se přesunuly o vice než deset metrů, nedosahovala poloviny průměrne šiřky aktivniho řečiště. 

Většina kusů, ktere se přesunuly o vice než tři sta metrů, byla kratši než dva metry. Rovněž pozorovani na toku 

druheho řadu Hlubočku a na toku prvniho řadu Prudkem, ktere se uskutečnilo v letech 1995–2000, potvrdilo 

mimořadny vyznam ležicich kmenů pro revitalizaci vodniho toku a zvyšeni retenčni schopnosti jeho nivy. 

Nahromaděna biomasa vodě umožnila překlenout přehloubeni a utvořit několik rozlivnych zon a ramen s ostrovy. 

Vysledkem bylo zvyšeni morfologicke pestrosti a protipovodňove funkce vodniho toku (Poštulka, 2002). 

Tloušťka i delka dřeva, ktere při povodnich neni odnašeno, se v řekach odlišnych řadů různi. U toku prvniho řadu jsou 

to kusy od přibližně jednoho a půl metru na delku a dvaceti centimetrů na šiřku. U toků druheho řadu tři metry na 

delku a třicet centimetrů na šiřku. U toků třetiho řadu by měl byt průměr dřeva 45 centimetrů, idealně s kořenovymi 

naběhy (Poštulka, 2002). Ukazuje se, že vyhody ponechavani hrubych padlych stromů v lesnich vodnich tocich 

prvniho až třetiho řadu převažuji nad nevyhodami. Riziko plynouci z pohybu usazene biomasy je nizke a lze ho řešit 

preventivnimi opatřenimi (Gurnell et al., 2002). 

Pro učinnost jednotlivych dřevin je nejdůležitějšim faktorem kořenovy system (Valek, 1977, Jařabač et al., 2002). 

Zaleži na jeho tvaru a hloubce prokořeněni. Rozdily uvadi nasledujici tabulka. 

 

Tabulka: Srovnani hloubky prokořeněni různych dřevin 

Hloubka kořenů (cm) Druh stromu 

 

do 30 cm osika, smrk 

 

do 100 cm babyka, břiza, habr, javor mleč, jeřab obecny, olše, střemcha, topoly, vrby 

 

přes 100 cm buk, dub, jasan, jilmy, jirovec, javor klen, lipa, borovice, jedle, modřin 

 

Zdroj: Valek, 1977 

Pro některe dřeviny byly ve středoevropskych podminkach na hlubokych půdach zjištěny i vyznamně hlubši kořeny: 

borovice čtyři a půl metru, dub až deset metrů (Skibniewska, 1962). 

Odtokovy koefi cient je ve smrkovem lese dvojnasobny oproti bukovemu. Už jedna pětina buku ve smrkovem lese 

vyznamně snižuje odtok (Pobědinskij et Krečmer, 1984). Detailni srovnani funkce kořenoveho systemu buku a smrku 

provedl Valek (Valek, 1977). Vliv obou dřevin na odtokove poměry byl pomoci uměleho deště zjišťovan v 

osmdesatiletem bukovem a smrkovem porostu. (Intenzita deště byla stanovena na 100 mm/h, u buku i 250 mm/h.) 

Ukazalo se, že v bukovem porostu neodtekala ze zavlažovane plochy mezi kmenem a okrajem pokusneho zařezu 

žadna voda. Cela sražka se vsakla do půdy. Nastala vertikalni infi ltrace hrubymi průduchy po zetlelych kořenech a 

podel žijicich kořenů. Nedošlo k rozbřednuti zeminy a k většimu zavlhčeni stěn kanalků. Vůbec se neprojevil 

povrchovy odtok. Pokus se sražkou 250 mm/h měl přibližně stejny průběh. 
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Obecně lze řici, že hlubokokořenici dřeviny, jako je buk, maji ve srovnani se smrkem vyrazně lepši vliv na vsak vody 

do půdy, a tedy i na odtokove podminky během povodni. Nejpodstatnějšim faktorem se jevi kvalita kořenoveho 

systemu a jeho vliv na kvalitu (porovitost) půdy.
8
 

 

Adaptacni opatreni – Vychrice, prudke poryvy vetru 

Výsadbou větrolamu dojde k přerušení větrných proudů, které nepříznivě ovlivňují zástavbu a způsobují půdní erozi. 

Prokořeněním půdy bude zamezeno možné vodní erozi.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Zdeněk Poštulka. Role lesniho hospodařeni při retenci vody v česke krajině. Vyd.  Hnuti DUHA, Brno, 2007. 30 s.ISBN 978-80-86834-17-7 

9
 Projekt realizace výsadby větrolamu a vybudování lagun. http://jhvetrolam.wz.cz/projekt.html13.10.2015 
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Adaptacni opatreni – Teplotni vykyvy - intravilan-mesto, 

ulice 
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Adaptacni opatreni – Ledovka, namraza, vychrice, horko – 

v silnicnim provozu 

 

 

 

Adaptacni opatreni – Stabilizace klimatu v okoli sidel 

(tovaren, skladu, hrist, skol...) 
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Adaptacni opatreni – Zvyseni objemu koryt vodnich toku a 

nasledne retencni schopnosti 

 

 

 

 

Srovnani objemu vody v koryte meandrujiciho a regulovaneho toku. Z obrazku je patrne, ze koryto 

meandrujiciho toku pojme ve stejnem case minimalne 4 krat vice vody. Tudiz v dobe, kdy voda v regulovanem 

toku preteka breh, v prirozene meandrujicim pojme jeste 4 nasobek stavajiciho objemu. V dobe, kdy se voda 

zacne vylevat v prirozene meandrujicim toku preteka do slepych ramen a tuni.    
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Teze: 

Zanedbana krajina je jednou z nejsilnejsich krajin 

jelikoz sama svoji silou prekonala lidske 

dilo.Vzdejme hold jejimu usili a pozorujme jeji tvurci 

dilo. Pokud nas pozada svymi nemymi slovy  o 

pomoc, pomozme ji s vysadbou stromu. Bagry, 

beton a verejne osvetleni nejsou prostredky ktere 

ona pouziva, proto mnejme chvili strpeni a divejme 

se jake prostredky ona sama pouziva k tvoreni 

sveho dila.  

 

V neposledni rade, hledam-li pricinu soucasneho stavu souziti cloveka a prirody nachazim stale castejsi 

problem socialni. Jeho predpokladanou pricinou je odchod cloveka od prirody jejich principu a 

harmonogramu. Clovek svym odchodem do mest zvysil svou spotrebu ve vsech smerech. Konvencni 

zemedelstvi naslo reseni jak nasytit hladova mesta, ovsem za cenu devastace stavajicich ekosystemu. A 

tak i lidem, kteri zustavaji zit na vsi, nezbyva nez dojizdet za obzivou do mest.  

Teze: 

Skutecnym resenim problemu je transformace stavajiciho hospodarskeho systemu na system, ktery 

umozni lidem opet najit obzivu v zemedelske, lesnicke, rybnikarske prvovyrobe a tomu pridruzene vyrobe 

S ABSENCI VYROBY ZIVOCISNE !!! s cimz je spojena nezbytna premena krajiny. Viz. Nasledujici 

obrazky. 

 

 
Soucasny stav 
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Navrhovane adaptační opatření 

 


