
Zpráva o stavu a vývoji městských lesů v letech 2018 – 2022: Polesí Svrčov  

a NPR Žebračka 
Lesní hospodářský celek (LHC) Přerov 2 se nachází na 12 katastrech obcí, z nichž největší plocha leží 

v katastru obce Veselíčko (559 ha), Kozlovice (8,33 ha), Staměřice (2,79 ha). Ostatní menší výměry jsou 

v katastrech obcí Dluhonice, Henčlov, Lazníky, Lhotka u Přerova, Penčice, Penčičky, Lověšice u Př., 

Újezdec u Př., Žeravice. LHC NPR Žebračka leží v katastru Přerova a má rozlohu 211,51 ha. Celková 

plocha obou LHC je pak 793,22 ha. 

Přehled výměr jednotlivých k.ú. zařazených do LHP: 

     

 Výčet zaujatých katastrálních území    

Název Kód 

Výměra Plocha 

porostní 

půda 
bezlesí 

jiné 

pozemky 

porostní 

půda 
bezlesí 

jiné 

pozemky 

Dluhonice 626708 1,77 0,15 0,00 1,77 0,15 0,00 

Henčlov 638277 1,07 0,04 0,00 1,07 0,04 0,00 

Lazníky 679411 1,76 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 

Lhotka u Přerova 681415 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Penčice 719056 1,55 0,03 0,00 1,55 0,03 0,00 

Penčičky 719064 1,39 0,55 0,00 1,39 0,55 0,00 

Kozlovice u Přerova 734985 8,33 1,42 0,00 8,33 1,42 0,00 

Lověšice u Přerova 735001 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 

Staměřice 753491 2,79 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 

Újezdec u Přerova 774073 2,68 0,16 0,00 2,68 0,16 0,00 

Veselíčko u Lipníka 780863 558,56 6,48 1,88 558,56 6,48 1,88 

Žeravice 796441 1,59 0,21 0,02 1,59 0,21 0,02 

Celkem  581,71 9,04 1,90 581,71 9,04 1,90 

 

Sumář ploch zahrnutých do LHP dle jednotlivých obcí s rozšířenou pravomocí 

ORP Porostní půda Bezlesí Jiné pozemky PUPFL celkem 
Pozemky mimo 

PUPFL  

Lipník nad Bečvou 561,35 6,48 1,88 569,71 1,68 

Přerov 20,36 2,56 0,02 22,94 0,00 

 



Žebračka byla vrácena městu v roce 1998 a LHC Přerov 2 v roce 2000. 

 



V letech 2018–2022 se na obou LHC (Žebračka, Svrčov) vytěžilo cca 37,5 tis m3 dřeva. Většinu 

vytěženého dřeva tvořil druhově smrk, v menší míře byly zastoupeny také tyto druhy dřevin: borovice, 

modřín, jasan, dub, topol a lípa. 

Obnova v daném období probíhala kontinuálně na rozloze cca 125 ha. V 99 % byly použity sazenice 

listnatých dřevin, a to v druhovém složení: dub, buk, javor, lípa, habr. Do roku 2020 byla sázena i jedle, 

ale vlivem nepříznivých klimatických podmínek bylo upuštěno od jejího dalšího využívání. Umělá 

obnova lesa se odehrává na plochách, které byly strojně připraveny (drcením). Částečně zde také 

dochází k přirozené obnově lesa bočním náletem semen z okolních porostů: takto zde dochází 

masivnímu samovolnému zmlazení modřínu, borovice a částečně i smrku. Většina vznikajících kultur 

na kalamitních plochách je druhově pestrá, nacházejí se na nich listnaté i jehličnaté dřeviny, a to 

v různém zastoupení. 

ZASTOUPENÍ VĚKOVÝCH STUPŇŮ 
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LHC Přerov 2 

V lesích se hospodaří podle lesních hospodářských plánů (LHP), aktuální LHP pro LHC Přerov 2 pro roky 

2021-2029 byl schválen v roce 2021. S ohledem na probíhající klimatické změny, se musíme vyrovnávat 

se suchem či bořivými větry, s nadměrným výskytem kůrovce, dřevokazných hub a dalších škůdců.  

Dlouhodobé sucho má negativní dopady na zbývající smrkové porosty, které tvoří ještě 17 % plochy 

LHC Přerov 2. Z celkové plochy 585 ha to představuje cca 90 ha. Předpokládáme, že tyto smrčiny 

mohou být v budoucnu zdrojem nákladů. Doznívající kůrovcová kalamita totiž postihuje i porosty 

nižších věkových skupin – i desetileté až třicetileté porosty. Napadané porosty se snažíme co nejrychleji 

odtěžit a tím šíření kůrovce zpomalit. V těchto porostech v roce 2022 výrazně narostl počet nahodilých 

těžeb oproti předchozím dvěma letům. Vzniklé holiny je třeba průběžně strojně připravovat 

a zalesňovat. 

Oproti předchozím letům nyní stoupla cena palivového jehličnatého dříví, proto jsou výnosy z těžby 

vyšší než v uplynulých letech, bohužel je však hektarová zásoba mladých smrčin spíše nízká, tudíž nelze 

v lesním hospodaření očekávat výrazný přebytek financí. Náklady lze do určité míry dorovnat prodejem 

dříví z těžby výstavků a clonných sečí (tvořených modřínem, borovicí), které se nacházejí na již 

zalesněných a zajištěných plochách. Clonná seč je jednou ze základních obnovních sečí, kdy nový porost 

vzniká pod ochranou (clonou) mateřského porostu. Zde by již neměly vzniknout další náklady 

na zalesňování a ochranu kultur. K doplnění financí využíváme čerpání dotací z MZE a MŽP, řádově jde 

o několik mil. Kč ročně. 

Každoročně vykácené plochy se zalesňují, odhadem jde o plochu do 15 ha ročně, les se postupně 

ozdravuje. O nově vysazené porosty je třeba pečovat: stavba oplocenek nebo nátěry proti okusu, 

vyžínáním trávy apod. Péče je to fyzicky i finančně velmi náročná.  

Proti rozvoji škůdců umísťujeme v lese lapače. Opravujeme síť lesních cest, která byla silně poškozena 

po kůrovcové kalamitě v letech 2014-2019, a obnovujeme také propustky pod mosty. 

  



PERCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ DŘEVIN 

 

 

dřevina % 

 

           
smrk 17,82 

          
buk 13,87 

   

 

      
modřín 7,95 

          
dub 24,91 

          
borovice 12,53 

          
habr 0,40 

          
javor 5,52 

          
jedle 6,92 

          
lípa 3,87 

          
olše 1,13 

          
jasan 0,78 

          
akát 0,06 

          
bříza 2,45 

     

 

    
douglaska 0,28 

          
souše list. 0,01 

          
vrby 0,04 

          
ostat. list. 0,19 

          
top. nesl. 1,28 

          
  

          
 

  

Zastoupení dřevin [ v % ]

smrk buk modrín dub borovice

habr javor jedle lípa olse

jehličnany
45%

listnáče
55%

Poměr listnáčů / jehličnanů [ v % ]

jehličnany

listnáče



Žebračka 

Na území LHC Přerov – NPR Žebračka se vyskytuje Národní přírodní rezervace Žebračka, který svojí 

rozlohou představuje 99% z celkové plochy LHC Žebračka. Představuje unikátní zbytek původně 

rozsáhlých lužních lesů údolní nivy Bečvy. 

V Žebračce hospodaříme podle schváleného Lesního hospodářského plánu (LHP), který je v platnosti 

od 1.1.2020 do 31.12.2029. Při péči o NPR postupujeme v souladu s LHP, všechny úkony konzultujeme 

s nadřízeným orgánem (tj. AOPK). 

Právní východiska: 

- paragraf 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny („zákon o ochraně přírody“) 

- vyhláška č. 335/2006 Sb. („újmová vyhláška“) 

Národní přírodní rezervace („NPR“) 

- ochranné podmínky vyplývající ze zákona o ochraně přírody vedou k trvalému zásadnímu omezení 

přímých lidských vlivů na lesní ekosystémy v rezervaci včetně upuštění od těžby a odvozu dřeva na 

většině rozlohy rezervace, 

- tato skutečnost se promítá do plánu péče o rezervaci a do lesního hospodářského plánu pro lesní 

hospodářský celek Přerov – NPR Žebračka 

- plán péče o rezervaci zohledňuje nutnost zachování bezpečnosti osob na užívaných cestách a stezkách 

před pády nebezpečných stromů (kácením nebezpečných stromů). 

Čerpání náhrad újem za ztížené lesní hospodaření v NPR 

 Výše újmy za rok 2020 Barva lesa v mapě 

Samovolný vývoj 3.186.515 Kč zelená 

Omezená výše těžeb při tvorbě LHP 38.777 Kč Červená, oranžová 

 

Samovolný vývoj (jde o termín z „újmové vyhlášky“) 

- Je to újma za ponechání části lesů v NPR trvale bez těžby a odvozu dřeva (v mapě jsou označeny 

zelenou barvou). Sadba nebo síje dřevin není vyloučena (za předpokladu souhlasu AOPK). Přípustná je 

ochrana mladých dřevin proti poškození zvěří (budování dočasných menších oplocenek). 

- V lesních porostech v rezervaci se nadále počítá s těžbami pro zajištění bezpečnosti osob na užívaných 

cestách a stezkách před pády nebezpečných stromů. Tyto probíhají za vhodných vegetačních 

podmínek, po předchozím projednání s AOPK a také s ohledem na bezpečný pohyb místních obyvatel. 

- Částka za samovolný vývoj se hradí po dobu 50 let, po uplynutí 50 let se potom hradí potencionální 

renta z lesa. 

- Celých 50 let se částka počítá z hodnoty lesního porostu zjištěné v prvním roce zahájení plateb (tj. 

od roku 2020). Lesní porosty v rezervaci mají v současnosti nejvyšší dosažitelnou finanční hodnotu, 

přičemž tato hodnota začne klesat (zejména z důvodu plošného chřadnutí jasanů, které patří mezi 

hlavní porostotvorné dřeviny lesů v rezervaci). Z tohoto pohledu je pro vlastníka lesa nastavení plateb 

za samovolný vývoj v současnosti příznivé. 

Omezená výše těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu: 



- Je to újma za snížení výše těžeb ve zbývajících částech lesů v NPR (v mapě jsou označeny zelenou 

a oranžovou barvou) v současném LHP oproti těžebním možnostem v běžných hospodářských lesích 

na stejných stanovištích mimo rezervaci. 

Lesnická mapa NPR Žebračka 

 

Percentuální zastoupení dřevin NPR Žebračka 



 


