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1. Úvod
Hlavním impulsem ke zpracování studie byla neexistence a potřeba doplnění návrhových opatření v části Zásad územního rozvoje Zlínského kraje týkající se plánování v krajině, její
cílové podoby zabezpečující udržitelný rozvoj území. Potřebu nového náhledu na krajinu zakotvuje Evropská úmluva o krajině (Council of Europe 2000), v českém prostředí však
většinou nekriticky přijímána se všemi chybami plynoucími z jejího nepřesného překladu do češtiny, např. záměny v originálu regionálního plánování za územní plánování, což ve
výsledku posiluje pozici regionálního rozvoje nad krajinným plánováním. Česká republika se jejím přijetím zavázala zavést postupy účasti veřejnosti, místních a regionálních orgánů a
jiných stran, které jsou zainteresovány na definování a provádění krajinných politik, zaměřené na ochranu, správu a plánování krajiny. Nalezení přístupu k naplnění Evropské úmluvy o
krajině na úrovni Zlínského kraje je tedy hlavním cílem této studie. Definování cílových charakteristik krajiny Zlínského kraje je ve studii založeno na znalosti konkrétních charakteristik
předmětných lokalit, identifikace procesů, které na ně působí, jejich potenciálu a především vnímání krajiny veřejností (mentální mapy). Prostorovým obrazem krajiny Zlínského kraje je
struktura půdního pokryvu (landcover) v kombinaci s pojetím reliéfu jako souboru tvarů zemského povrchu ve faktorové interpretaci (reliéf není jen produktem, ale i činitelem), na
úrovni prostorových jednotek chorických. Cílové charakteristiky krajiny v podobě návrhů opatření (nikoliv jen popisů současné podoby krajiny, což bývá běžně obsahem stejně
zaměřených studií) v podrobnosti řešení pro tyto vymezené jednotky představují konečný výsledek procesu plánování činností v krajině.
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2. Metoda a postup zpracování
Základní vnímání krajiny je dáno kombinací dvou faktorů - faktoru terénu a faktoru pokryvu. Dohromady lze takto určit základní prostorové jednotky krajiny, pro účel studie úrovně
chorické (mikrochory až polymikrochory).
Pro určení faktoru terénu bylo využito Demkovo geomorfologické členění České republiky (Demek, Jaromír, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. 1987), přičemž hranice
těchto geomorfologických jednotek (v originálu publikovány nad mapovým podkladem 1:100 000) byly upraveny (upřesněny) tak, aby odpovídaly skutečnému průběhu terénu (s
využitím 3D modelu terénu Zlínského kraje 2011). Pro určení faktoru pokryvu byla použita vizuální interpretace ortofotomapy v kombinaci s blokovou mapou, kdy byly určeny ať
homogenní pokryvy (les, luční společenstva, orná půda, vodní plochy), či jejich kombinace s členěním podle převažujícího pokryvu. Nejednalo se ale o přesné vymezování polygonů
podle hranic kultur, ale o interpolování průběhu na základě vnímání pozorovatele v území, tzn. vesměs i se zahrnutím obalových, přechodných zón. Jako samostatné byly vymezeny
urbanizované pásy a koridory a to včetně těchto ploch teprve plánovaných, z důvodu aby mohly být z následných hodnocení vyloučeny a navrhovaná opatření se mohla týkat pouze
nezastavěného území (stejně jako u ostatních prvků v Zásadách územního rozvoje by i prvky týkající se krajiny měly být vymezovány k cílovému stavu celého území).
Průnikem obou faktorů byly získány základní krajinné jednotky (celkem 63+1 typů pro území Zlínského kraje, viz. kap.3) s podobnostními charakteristikami opakujícími se na území
Zlínského kraje (celkem bylo vymezeno 2578 polygonů), a tyto jednotky byly s výjimkou urbanizovaných pásů a ploch použity pro další hodnocení.
V následujícím kroku analýzy byl vypočítán koeficient ekologické stability (Míchal, Igor. Ekologická stabilita. 1994) pro každou jednotlivou plochu krajinných jednotek, s použitím
vážených hodnot jednotlivých kultur (koeficient významnosti nabývá pro landuse následujících hodnot: pole - 0,14, louky - 0,62, pastviny - 0,68, zahrady - 0,50, ovocné sady - 0,30, lesy a
voda - 1, ostatní - 0,1). Podle vypočtené hodnoty koeficientu ekologické stability byly jednotlivé plochy rozděleny do skupin (skupina 0-4), kdy maximální dosažitelná hodnota
koeficientu byla redukována v pravidelných intervalech odvislých podle reálnosti dosažitelných hodnot.
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PO-LU-4
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KES max
0,44
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0,31
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0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
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0,49
0,49
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0,49
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0,22
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0,24
0,24
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0,24
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0,20
0,20
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< 0,43
< 0,43
< 0,43
< 0,43
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V potaz je třeba zde brát i fakt, že krajinné jednotky byly vymezovány „volnější rukou“, především u jednotek s kombinovaným využitím nelze přesně určit jejich optimální procentuální
zastoupení (a tedy přesný výsledný koeficient ekologické stability zabezpečující udržitelný rozvoj území), je nutné tedy pracovat s určitou rezervou.
Do skupin 0, 1 a 2 byly zařazeny plochy krajinných jednotek, u kterých není v obecné rovině nutná změna ve využití krajiny z důvodu už v současné době dosahované (dostačující)
ekologické stability. Skupiny 3 a 4 naopak představují plochy krajinných jednotek, které prioritně vyžadují změny ve využití krajiny tak, aby se koeficient ekologické stability zvýšil na
požadovanou hodnotu (viz kapitola 4, cílové průměrné hodnoty KES), cca min. na dosažení úrovně 2.
Pro všechny typy krajinných jednotek byly na závěr určeny podmínky nového využití za účelem zvýšení ekologické stability včetně vhodných typových modelů uspořádání krajiny
zabezpečujících po zapracování do územních plánů a realizaci příslušných opatření dosažení plánovaných úrovní ekologické stability území.
Součástí studie byly i další pomocné analýzy např. sklonitosti území s určením ploch s nevhodným současným využitím území vzhledem k tomuto atributu, analýzy propustnosti krajiny
(určení migračních bariér), apod.
Seznam výkresů, které jsou součástí studie:
01. Geomorfologické členění území Zlínského kraje
02. Krajinné jednotky na území Zlínského kraje - 1
03. Krajinné jednotky na území Zlínského kraje - 2
04. Landuse Zlínského kraje
05. Hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) v jednotlivých krajinných jednotkách - 1
06. Hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) v jednotlivých krajinných jednotkách - 2
07. Zařazení krajinných jednotek do skupin dle hodnot koeficientu ekologické stability - 1
08. Zařazení krajinných jednotek do skupin dle hodnot koeficientu ekologické stability - 2
09. Krajinné hodnoty na území Zlínského kraje
10. Krajinné limity na území Zlínského kraje
11. Fragmentace území a bariérová místa území Zlínského kraje
12. Sklonitost svahů na území Zlínského kraje - 1
13. Sklonitost svahů na území Zlínského kraje - 2
14. Orientace svahů vůči světovým stranám na území Zlínského kraje - 1
15. Orientace svahů vůči světovým stranám na území Zlínského kraje - 2
16. Sklonitost svahů na pozemcích orné půdy na území Zlínského kraje
17. Sklonitost svahů na pozemcích trvalých travních porostů na území Zlínského kraje
18. Průměrná sklonitost svahů v jednotlivých krajinných jednotkách na území Zlínského kraje
19. Krajinné jednotky s nevyhovujícím současným využitím vzhledem ke sklonitosti svahů
20. Krajinné jednotky s nutností posílení ekologické stability
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3. Typologie krajin
LE-1
LE-2
LE-3
LE-4
LE-5
LE-6
LE-7
LE-8
LU-LE-1
LU-LE-2
LU-LE-4
LU-LE-5
LU-LE-6
LU-LE-7
LU-LE-8
LE-LU-2
LE-LU-4
LE-LU-5
LE-LU-6
LE-LU-7
LE-LU-8
PO-LE-1
PO-LE-4
PO-LE-5
PO-LE-6
PO-LE-7
LE-PO-1
LE-PO-2
LE-PO-3
LE-PO-4
LE-PO-5
LE-PO-6
LE-PO-8

lesní typ
lesní typ
lesní typ
lesní typ
lesní typ
lesní typ
lesní typ
lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lučně-lesní typ
lesně-luční typ
lesně-luční typ
lesně-luční typ
lesně-luční typ
lesně-luční typ
lesně-luční typ
polně-lesní typ
polně-lesní typ
polně-lesní typ
polně-lesní typ
polně-lesní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ
lesně-polní typ

v nivách
ve sníženinách
v plochých pahorkatinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
v nivách
ve sníženinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
ve sníženinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
v nivách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v nivách
ve sníženinách
v plochých pahorkatinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v členitých hornatinách

LU-1
LU-2
LU-3
LU-4
LU-5
LU-6
LU-7
LU-8
PO-LU-2
PO-LU-3
PO-LU-4
PO-LU-5
PO-LU-6
PO-LU-7
PO-LU-8
LU-PO-1
LU-PO-2
LU-PO-4
LU-PO-5
LU-PO-6
LU-PO-7
LU-PO-8
PO-1
PO-2
PO-3
PO-4
PO-5
PO-6
PO-7
VO
UR

luční typ
luční typ
luční typ
luční typ
luční typ
luční typ
luční typ
luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
polně-luční typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
lučně-polní typ
polní typ
polní typ
polní typ
polní typ
polní typ
polní typ
polní typ
dominance vodních ploch
urbanizované pásy a plochy

v nivách
ve sníženinách
v plochých pahorkatinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
ve sníženinách
v plochých pahorkatinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
v nivách
ve sníženinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
v členitých hornatinách
v nivách
ve sníženinách
v plochých pahorkatinách
v členitých pahorkatinách
v plochých vrchovinách
v členitých vrchovinách
v plochých hornatinách
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4. Krajinné jednotky Zlínského kraje s nutností posílení ekologické stability
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5. Podmínky využití krajinných jednotek
LE-1 - lesní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): kompaktní lesní porosty (lužní lesy) v moravských úvalech a v nivě Bečvy
Celková výměra: 38,52 km2 (0,97% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 14
Průměrná hodnota KES: 0,93
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,93
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LE-2 - lesní typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): lesní plochy v tektonicky podmíněných sníženinách (brázdách a kotlinách)
Celková výměra: 5,17 km2 (0,13% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 11
Průměrná hodnota KES: 0,93
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,93
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LE-3 - lesní typ v plochých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): lesní plocha v přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Vizovickou vrchovinou
Celková výměra: 0,67 km2 (0,02% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,91
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,91
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-

9

LE-4 - lesní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): kompaktní lesní porosty v nejčlenitějších částech pahorkatinných území Zlínského kraje
Celková výměra: 123,5 km2 (3,11% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 54
Průměrná hodnota KES: 0,90
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,91
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Police, Kelč
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (doplnění ploch lesa)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-5 - lesní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): uzavřený typ krajiny, kompaktní lesní porosty sestupující z hřebenových částí vrchovin
Celková výměra: 175,59 km2 (4,43% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 43
Průměrná hodnota KES: 0,93
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,94
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Záhorovice, Bojkovice
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (doplnění ploch lesa)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-6 - lesní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): uzavřený typ krajiny, kompaktní lesní porosty na hřebenech a nejčlenitějších částech vrchovin
Celková výměra: 715,02 km2 (18,05% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 95
Průměrná hodnota KES: 0,92
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,93
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Zlín
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (doplnění ploch lesa)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-7 - lesní typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): souvislé zalesněné horské hřbety
Celková výměra: 371 km2 (9,39% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 31
Průměrná hodnota KES: 0,95
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,95
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LE-8 - lesní typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): souvislé zalesněné horské hřbety
Celková výměra: 55,9 km2 (1,41% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 7
Průměrná hodnota KES: 0,93
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,93
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LU-LE-1 - lučně-lesní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená polootevřená krajina, střídání pásů lesů a travních porostů
Celková výměra: 1,18 km2 (0,03% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 2
Průměrná hodnota KES: 0,55
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,60
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Choryně, Lešná, Poličná, Valašské Meziříčí
Prostorové uspořádání území:
- plochy lesa min. 55% z rozlohy jednotky
- zachovat současný model uspořádání krajiny
- eliminace zbytkových ploch zemědělství
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v nivách netechnickým opatřením
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LU-LE-2 - lučně-lesní typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v okrajových částech tektonicky podmíněných sníženin
Celková výměra: 4,7 km2 (0,12% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,51
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,56
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Dolní Lhota, Sehradice, Slopné, Vizovice
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- pásy zeleně sestupující ke středům sníženin, střídavě na rozvodnicích a v údolích vodních toků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území

16

LU-LE-4 - lučně-lesní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech pahorkatin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 25,8 km2 (0,65% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 19
Průměrná hodnota KES: 0,62
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,66
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Hluk, Březolupy, Nedachlebice, Částkov, Zlámanec, Svárov, Bojkovice, Pitín, Kelč, Zubří, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 30% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky (izolované od okolních větších lesních celků) obklopené smíšenými plochami (luční porosty s liniovou vegetací)
- zachování současného využívání krajiny + doplnění vrstevnicově orientovaných liniových prvků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-LE-5 - lučně-lesní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina většinou v částech vrchovin navazujících na zalesněné hřbety
Celková výměra: 14,64 km2 (0,37% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 18
Průměrná hodnota KES: 0,61
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,65
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Vážany, Újezdec, Stříbrnice, Napajedla, Spytihněv, Kaňovice, Biskupice, Ludkovice, Horní Lhota, Zádveřice-Raková, Vizovice, Sehradice, Slopné, Liptál
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 20% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s liniovou vegetací)
- zachování současného využívání krajiny + doplnění vrstevnicově orientovaných liniových prvků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-LE-6 - lučně-lesní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, většinou uzavřená krajina v částech území navazujících na kompaktní lesní porosty
Celková výměra: 95,4 km2 (2,4% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 94
Průměrná hodnota KES: 0,65
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,68
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Bojkovice, Lhota u Vsetína, Nový Hrozenkov, Horní Bečva, Zlín, Březnice, Bystřička, Karolinka, Malá Bystřice, Hutisko-Solanec, Liptál, Halenkov, Vsetín, Velké Karlovice, Buchlovice, Stříbrnice, Želechovice nad
Dřevnicí, Jablůnka
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 10% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- rozptýlené lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s liniovou vegetací)
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-LE-7 - lučně-lesní typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): převážně lesní porosty, uzavřená krajina v částech území navazujících na kompaktně zalesněné hřebenové partie
Celková výměra: 21,54 km2 (0,54% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 37
Průměrná hodnota KES: 0,69
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,70
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Brumov-Bylnice, Bratřejov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Valašské Klobouky, Pozděchov
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) < 5% z rozlohy jednotky soustředěné na zaoblené hřbety
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s rozptýlenou vegetací)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-LE-8 - lučně-lesní typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): převážně lesní porosty v uzavřené krajině v nižších částech hornatin
Celková výměra: 7,74 km2 (0,2% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 10
Průměrná hodnota KES: 0,60
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,68
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Dolní Bečva, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Lopeník, Vyškovec
Prostorové uspořádání území:
- bez produkčních ploch (zemědělských)
výběr z modelů:
- lesní porosty obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s rozptýlenou vegetací)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením

21

LE-LU-2 - lesně-luční typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina většinou v okrajových částech tektonicky podmíněných sníženin
Celková výměra: 4,26 km2 (0,11% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 6
Průměrná hodnota KES: 0,52
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,54
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Branky
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- pásy zeleně sestupující ke středům sníženin, střídavě na rozvodnicích a v údolích vodních toků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-LU-4 - lesně-luční typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech pahorkatin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 63,5 km2 (1,6% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 43
Průměrná hodnota KES: 0,55
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,60
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Koryčany, Újezdec, Ořechov, Cetechovice, Honětice, Zdounky, Napajedla, Lhota, Šarovy, Březolupy, Zlín, Březnice, Bohuslavice u Zlína, Podolí (UH), Popovice, Veletiny, Hradčovice, Drslavice, Prakšice, Pašovice,
Uherský Brod, Nivnice, Bánov, Šumice, Částkov, Kelníky, Velký Ořechov, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Dobrkovice, Luhačovice, Tichov, Drnovice, Valašské Klobouky, Osíčko, Komárno, Kelč, Lešná, Valašské Meziříčí,
Zašová, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 30% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky (izolované od okolních větších lesních celků) obklopené smíšenými plochami (luční porosty, doprovodná liniová vegetace)
- zachování současného využívání krajiny + doplnění vrstevnicově orientovaných liniových prvků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-LU-5 - lesně-luční typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina většinou v částech vrchovin navazujících na zalesněné hřbety
Celková výměra: 48,05 km2 (1,21% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 37
Průměrná hodnota KES: 0,56
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,59
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kostelany, Lubná, Kudlovice, Halenkovice, Nová Dědina, Bělov, Žlutava, Zlín, Hvozdná, Slopné, Slavičín, Zádveřice-Raková, Slušovice, Všemina, Liptál, Luhačovice, Petrůvka, Rudimov
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 20% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s liniovou vegetací)
- zachování současného využívání krajiny + doplnění vrstevnicově orientovaných liniových prvků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-LU-6 - lesně-luční typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená až uzavřená krajina
Celková výměra: 102,77 km2 (2,59% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 78
Průměrná hodnota KES: 0,57
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,61
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Strání, Zlín, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Lípa, Zádveřice-Raková, Vizovice, Hrobice, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Valašská Polanka, Prlov, Lhota u Vsetína, Hošťálkova, Ratiboř, Pržno, Mikulůvka, Loučka (VM),
Podolí (VM), Police, Nový Hrozenkov, Valašská Bystřice, Vidče, Střítež nad Bečvou, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Hutisko-Solanec
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 5% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- rozptýlené lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s liniovou vegetací)
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
- souvisle zalesněné jádrové území zprostředkovávající ekostabilizační efekt na zbylou část jednotky
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-LU-7 - lesně-luční typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech území navazujících na kompaktně zalesněné hřebenové partie
Celková výměra: 36,33 km2 (0,92% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 30
Průměrná hodnota KES: 0,60
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,63
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Brumov-Bylnice, Bratřejov, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) < 10% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s rozptýlenou vegetací)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-LU-8 - lesně-luční typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech území navazujících na kompaktně zalesněné hřebenové partie
Celková výměra: 13,06 km2 (0,33% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 8
Průměrná hodnota KES: 0,52
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,60
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Strání, Březová (UB), Lopeník, Starý Hrozenkov, Vápenice, Komňa, Vyškovec
Prostorové uspořádání území:
- bez produkčních ploch (zemědělských)
výběr z modelů:
- lesní porosty a remízky obklopené smíšenými plochami (většinou luční porosty s rozptýlenou vegetací)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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PO-LE-1 - polně-lesní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): kompaktní lesní porosty (lužní lesy) v moravských úvalech a v nivě Bečvy
Celková výměra: 1,77 km2 (0,04% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,53
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,53
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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PO-LE-4 - polně-lesní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšené polootevřená až otevřená krajina v nejčlenitějších částech pahorkatinných území Zlínského kraje
Celková výměra: 4,9 km2 (0,12% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 5
Průměrná hodnota KES: 0,43
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,50
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kelč, Kladeruby, Police
Prostorové uspořádání území:
- stávající využití + vrstevnicové buffery liniových prvků
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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PO-LE-5 - polně-lesní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): polootevřená smíšená krajina v částech vrchovin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 2,5 km2 (0,06% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,38
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,50
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Polešovice, Zlín
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 30% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- rozptýlené lesní porosty a remízky obklopené produkčními plochami
- u vybraných jednotek v jejich jádrovém území posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (doplnění ploch lesa)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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PO-LE-6 - polně-lesní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): polootevřená až otevřená smíšená krajina v částech vrchovin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 7,71 km2 (0,19% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 4
Průměrná hodnota KES: 0,39
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,47
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Valašské Meziříčí, Zašová, Střítež nad Bečvou, Zubří
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 30% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- rozptýlené lesní porosty a remízky obklopené produkčními plochami
- u vybraných jednotek v jejich jádrovém území posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (doplnění ploch lesa)
- v níže položených jednotkách pravidelné pásy zeleně
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území

31

PO-LE-7 - polně-lesní typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): polootevřená smíšená krajina, sedlo mezi zalesněnými hřbety
Celková výměra: 1,23 km2 (0,03% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 2
Průměrná hodnota KES: 0,37
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,45
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Střelná
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 10% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- rozptýlené lesní porosty a remízky obklopené převážně neprodukčními produkčními plochami
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-PO-1 - lesně-polní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): otevřená převážně produkční krajina v moravských úvalech a v nivě Bečvy
Celková výměra: 3,48 km2 (0,09% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,25
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES), plochy smíšené nezastavěného území
Cílová průměrná hodnota KES: 0,30
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Polešovice, Staré Město, Nedakonice
Prostorové uspořádání území:
- pravidelně uspořádané pásy lesních porostů napříč nivou rozdělující produkční plochy
- nepravidelně uspořádané remízky a malé lesní porosty s jádrovým stabilním územím u vodních toků
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zlepšení klimatických poměrů v území
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LE-PO-2 - lesně-polní typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): otevřená až polootevřená převážně produkční krajina na okrajích tektonicky podmíněných sníženin
Celková výměra: 2,1 km2 (0,05% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,34
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES), plochy smíšené nezastavěného území
Cílová průměrná hodnota KES: 0,38
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Poličná, Jankovice (HO), Chomýž, Bystřice pod Hostýnem
Prostorové uspořádání území:
- pásy zeleně směrem k okrajům sníženin
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků doplňující stávající lesní porosty a remízky)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zlepšení klimatických poměrů v území

34

LE-PO-3 - lesně-polní typ v plochých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): otevřená převážně produkční krajina v částech pahorkatin s méně příznivými podmínkami pro zemědělství
Celková výměra: 5,89 km2 (0,15% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,36
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES), plochy smíšené nezastavěného území
Cílová průměrná hodnota KES: 0,38
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Věžky
Prostorové uspořádání území:
- doplnění systému rozptýlených lesních porostů a remízků
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků doplňující stávající lesní porosty a remízky)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-PO-4 - lesně-polní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): převážně produkční zemědělská, otevřená až polootevřená krajina v částech pahorkatin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 35,5 km2 (0,9% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 22
Průměrná hodnota KES: 0,33
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES), plochy smíšené nezastavěného území
Cílová průměrná hodnota KES: 0,37
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Střílky, Litenčice, Hoštice, Troubky-Zdislavice, Honětice, Ostrožská Lhota, Hluk, Vlčnov, Veletiny, Podolí (UH), Popovice, Hradčovice, Mistřice, Kněžpole, Žeranovice, Fryšták, Racková, Fryšták, Lukov, Zlín, Bystřice pod
Hostýnem, Mrlínek, Lešná, Valašské Meziříčí, Krhová, Zašová, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm
Prostorové uspořádání území:
- doplnění rozptýlených lesních porostů a remízků
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LE-PO-5 - lesně-polní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): převážně produkční, otevřená až polootevřená krajina v níže položených částech vrchovin
Celková výměra: 28,79 km2 (0,73% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 11
Průměrná hodnota KES: 0,35
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES), plochy smíšené nezastavěného území
Cílová průměrná hodnota KES: 0,38
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Ořechov, Újezdec, Věžky, Dřínov, Počenice-Tetětice, Morkovice-Slížany, Zborovice, Zdounky, Rataje, Zlobice, Zlín, Zádveřice-Raková, Vizovice
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LE-PO-6 - lesně-polní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, otevřená až polootevřená krajina v částech vrchovin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 12,67 km2 (0,32% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 7
Průměrná hodnota KES: 0,36
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: les, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,39
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Jablůnka, Buchlovice, Stříbrnice, Boršice
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
- doplnění systémů pásů lesních porostů směřujících z navazujících kompletních celků
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením

38

LE-PO-8 - lesně-polní typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): odlesněné horské hřbety
Celková výměra: 0,91 km2 (0,02% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,19
Hlavní využití navrhované: les
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,50
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Březová (UB)
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- zalesněné jádrové území jednotky s eliminací produkčních funkcí
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-1 - luční typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny v nivě Moravy
Celková výměra: 7,6 km2 (0,19% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 6
Průměrná hodnota KES: 0,58
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,59
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Hulín
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání převážně území bez změn
- eliminace produkčních ploch v okrajových částech jednotek
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-2 - luční typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny ve sníženinách
Celková výměra: 1,18 km2 (0,03% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,58
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,58
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LU-3 - luční typ v plochých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny v nižších částech pahorkatin
Celková výměra: 0,19 km2 (0,004% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,49
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,49
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území bez změn
Důvody nových opatření v území:
-
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LU-4 - luční typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny v pahorkatinných částech Zlínského kraje
Celková výměra: 41,23 km2 (1,04% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 43
Průměrná hodnota KES: 0,55
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,56
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kunkovice, Šelešovice, Soběsuky, Nedachlebice, Dobrkovice, Napajedla, Komárov, Topolná, Slavičín, Vlachovice, Bohuslavice nad Vláří, Valašské Meziříčí
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (eliminace zemědělských ploch)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-5 - luční typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny v nižších částech vrchovin
Celková výměra: 34,63 km2 (0,87% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 29
Průměrná hodnota KES: 0,61
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,62
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Tečovice, Zlín
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území (eliminace zemědělských ploch)
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-6 - luční typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny, luční porosty navazující na kompaktní lesní celky
Celková výměra: 104,29 km2 (2,63% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 118
Průměrná hodnota KES: 0,58
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,59
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Buchlovice, Břestek, Rajnochovice, Hošťálková, Ratiboř, Jablůnka, Růžďka, Mikulůvka, Oznice, Valašská Bystřice, Velké Karlovice
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-7 - luční typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny, luční porosty navazující na kompaktní lesní celky
Celková výměra: 55,08 km2 (1,39% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 52
Průměrná hodnota KES: 0,60
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,61
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Bojkovice, Žítková, Starý Hrozenkov, Vápenice, Komňa, Podhradní Lhota
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-8 - luční typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): neprodukční typ krajiny, luční porosty navazující na kompaktní lesní celky
Celková výměra: 7,49 km2 (0,19% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 5
Průměrná hodnota KES: 0,52
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,54
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Prostřední Bečva
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- u vybraných jednotek v jejich v kontaktních zónách s okolím posílit ekostabilizační funkce změnou využití území
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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PO-LU-2 - polně-luční typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v tektonicky podmíněných sníženinách
Celková výměra: 10,29 km2 (0,26% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 4
Průměrná hodnota KES: 0,40
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,41
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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PO-LU-3 - polně-luční typ v plochých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, otevřená krajina v částech pahorkatin méně vhodných pro zemědělskou produkci, historicky komponovaná krajina
Celková výměra: 4,16 km2 (0,1% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 2
Průměrná hodnota KES: 0,35
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,35
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- zachování současného využívání krajiny
Důvody nových opatření v území:
-
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PO-LU-4 - polně-luční typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená až otevřená krajina v částech pahorkatin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 31,23 km2 (0,79% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 15
Průměrná hodnota KES: 0,37
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,39
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Koryčany, Kudlovice, Spytihněv, Babice, Kněžpole, Uherské Hradiště, Ostrožská Lhota, Biskupice, Luhačovice, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 40% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- doplnění systému malých lesních porostů a remízků
- zachování současného využívání krajiny + doplnění vrstevnicově orientovaných liniových prvků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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PO-LU-5 - polně-luční typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená až otevřená krajina ve vrchovinných částech Zlínského kraje
Celková výměra: 29,16 km2 (0,74% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 16
Průměrná hodnota KES: 0,35
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,40
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kroměříž, Bařice-Velké Těšany, Halenkovice, Žlutava, Napajedla, Návojná, Nedašov
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 30% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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PO-LU-6 - polně-luční typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech vrchovin méně vhodných pro zemědělskou produkci
Celková výměra: 49,08 km2 (1,24% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 29
Průměrná hodnota KES: 0,38
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,41
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Troubky-Zdislavice, Korytná, Chomýž
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) max. 20% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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PO-LU-7 - polně-luční typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená až otevřená krajina v okrajových částech hornatin
Celková výměra: 14,24 km2 (0,36% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 5
Průměrná hodnota KES: 0,40
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,45
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) < 10% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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PO-LU-8 - polně-luční typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšená, polootevřená krajina v částech území navazujících na kompaktní lesní porosty
Celková výměra: 3,59 km2 (0,09% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 2
Průměrná hodnota KES: 0,28
Hlavní využití navrhované: plochy smíšené nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,40
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Březová (UB), Lopeník
Prostorové uspořádání území:
- produkční plochy (zemědělské) < 10% z rozlohy jednotky
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-PO-1 - lučně-polní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v nivě Moravy
Celková výměra: 3,15 km2 (0,08% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,44
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,45
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- doplnění pásů krajinné zeleně ve směru napříč nivou
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zlepšení klimatických poměrů v území
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LU-PO-2 - lučně-polní typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v částech sníženin příznivějších pro produkční činnost
Celková výměra: 6,7 km2 (0,17% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 4
Průměrná hodnota KES: 0,31
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: smíšená nezastavěného území, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,33
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Vizovice, Lhotsko, Bratřejov
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-PO-4 - lučně-polní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v částech pahorkatin méně příznivých pro produkční činnost
Celková výměra: 37,79 km2 (0,95% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 16
Průměrná hodnota KES: 0,31
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: smíšená nezastavěného území, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,36
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kněžpole, Mistřice, Bílovice, Nedachlebice, Uherský Brod, Luhačovice, Biskupice, Doubravy, Zlámanec, Vlachovice, Bohuslavice nad Vláří, Bojkovice, Komňa, Kelč, Kunovice (VM), Valašské Meziříčí, Krhová, Zašová
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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LU-PO-5 - lučně-polní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v nižších částech vrchovin
Celková výměra: 26,71 km2 (0,67% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 16
Průměrná hodnota KES: 0,29
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,35
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Polešovice, Boršice, Kudlovice, Halenkovice, Lubná, Kostelany, Soběsuky, Lačnov
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- pásy lesů propojující porosty v okolí jednotky
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-PO-6 - lučně-polní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v částech vrchovin méně příznivých pro produkční činnost
Celková výměra: 32,23 km2 (0,81% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 26
Průměrná hodnota KES: 0,28
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,36
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Březnice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Lípa, Zádveřice-Raková, Vsetín, Janová, Hovězí, Halenkov, Horní Lideč, Valašské Meziříčí
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- pásy lesů sestupující z navazujících porostů po rozvodnicích
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-PO-7 - lučně-polní typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v nižších částech hornatin
Celková výměra: 7,69 km2 (0,19% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 3
Průměrná hodnota KES: 0,27
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,36
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Štítná nad Vláří-Popov, Poteč, Valašské Příkazy, Horní Lideč, Študlov
Prostorové uspořádání území:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- pravidelný systém rozptýlených remízků
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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LU-PO-8 - lučně-polní typ v členitých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): smíšený typ krajiny (zemědělství, luční porosty) v částech hornatin méně příznivých pro produkční činnost
Celková výměra: 0,16 km2 (0,004% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 1
Průměrná hodnota KES: 0,23
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,30
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Strání
Prostorové uspořádání území:
- eliminace produkčních ploch
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
- zadržení vody v horních částech povodí netechnickým opatřením
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PO-1 - polní typ v nivách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků (chybějící lesní porosty, rozptýlená
zeleň) v moravských úvalech a nivě Bečvy
Celková výměra: 102,19 km2 (2,58% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 23
Průměrná hodnota KES: 0,21
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, vodní plochy, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,25
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Kunovice (UH), Ostrožská Nová Ves, Záříčí, Chropyně, Kyselovice, Žalkovice, Břest, Skaštice, Kroměříž, Hulín, Střížovice, Kvasice, Tlumačov, Tečovice, Lešná, Choryně, Valašské Meziříčí, Poličná
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 75-80% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 15% území
výběr z modelů:
- souvislé široké pásy zeleně napříč nivami ve směru Z-V
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či propojené liniovou vegetací)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území, související problémy v produkční funkci území
- otevřený typ krajiny, špatné klimatické poměry v území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
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PO-2 - polní typ ve sníženinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků ve sníženinách
Celková výměra: 57,31 km2 (1,45% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 15
Průměrná hodnota KES: 0,21
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, vodní plochy, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,23
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Hluk, Dolní Němčí, Uherský Brod, Nivnice, Šumice, Bánov, Suchá Loz, Bystřice pod Lopeníkem, Slopné, Loučka (VK), Újezd, Holešov, Chomýž, Bystřice pod Hostýnem, Jankovice (HO), Brusné, Slavkov pod Hostýnem,
Branky, Poličná, Police, Loučka (VM), Kunovice (VM), Podhradní Lhota, Komárno
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 80-85% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 10% území
výběr z modelů:
- souvislé široké pásy zeleně napříč sníženinami
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či propojené liniovou vegetací)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
- neprodukční údolní nivy
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území, související problémy v produkční funkci území
- otevřený typ krajiny, špatné klimatické poměry v území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
- prakticky neexistující rekreační potenciál území
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PO-3 - polní typ v plochých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků v nejnižších částech pahorkatin a na
plošinách
Celková výměra: 190,29 km2 (4,8% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 19
Průměrná hodnota KES: 0,15
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,22
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Pačlavice, Prasklice, Uhřice, Morkovice-Slížany, Bezměrov, Zlobice, Věžky, Kroměříž, Lutopecny, Rataje, Jarohněvice, Šelešovice, Kunovice (UH), Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota, Polešovice,
Nedakonice, Boršice, Kostelany nad Moravou, Staré Město, Nedakonice, Huštěnovice, Sušice, Babice, Spytihněv, Žalkovice, Břest, Hulín, Němčice, Pravčice, Němčice, Kostelec u Holešova, Roštění, Pacetluky,
Prusinovice, Bystřice pod Hostýnem, Jankovice (HO), Bořenovice, Rymice, Třebětice, Kurovice, Ludslavice, Zahnašovice, Martinice, Horní Lapač, Přílepy, Žeranovice, Lechotice, Míškovice, Machová Mysločovice,
Sazovice, Otrokovice, Tečovice
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 80-85% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 10% území
výběr z modelů:
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či propojené liniovou vegetací)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- neprodukční údolní nivy
- „kruhový“ model (liniové prvky v pravidelných vzdálenostech od intravilánu obce)
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území, související problémy v produkční funkci území
- otevřený typ krajiny, špatné klimatické poměry v území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
- prakticky neexistující rekreační potenciál území
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PO-4 - polní typ v členitých pahorkatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků (chybějící lesní porosty, rozptýlená
zeleň)
Celková výměra: 432,36 km2 (% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 77
Průměrná hodnota KES: 0,20
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,22
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Koryčany, Střílky, Zástřizly, Chvalnov-Lísky, Kunkovice, Nítkovice, Litenčice, Hoštice, Honětice, Cetechovice, Roštín, Troubky-Zdislavice, Zdounky, Zborovice, Rataje, Šelešovice, Morkovice-Slížany, Počenice-Tetětice, Uhřice, Dřínov,
Věžky, Ořechov, Vážany, Polešovice, Boršice, Buchlovice, Zlechov, Tupesy, Velehrad, Staré Město, Modrá, Jalubí, Huštěnovice, Traplice, Sušice, Kudlovice, Babice, Spytihněv, Halenkovice, Uherské Hradiště, Kněžpole, Mistřice, Popovice,
Podolí (UH), Veletiny, Kunovice, Hluk, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh, Vlčnov, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Slavkov, Horní Němčí, Nivnice, Uherský Brod, Šumice, Bánov, Nezdenice, Pitín, Hostětín, Kaňovice, Dobrkovice, Velký
Ořechov, Hřivínův Újezd, Částkov, Nedachlebice, Bílovice, Březolupy, Topolná, Napajedla, Komárov, Šarovy, Lhota, Zlín, Bohuslavice u Zlína, Karlovice, Pohořelice, Oldřichovice, Otrokovice, Kostelec u Holešova, Roštění, Blazice, Bystřice
pod Hostýnem Mrlínek, Vítonice, Loukov, Komárno, Kunovice (VM), Kelč, Kladeruby, Police, Choryně, Valašské Meziříčí, Lešná, Krhová, Zašová, Zubří

Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 80-85% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 10% území

výběr z modelů:
- souvislé široké pásy zeleně napříč převládající „orientací“ krajiny, střídavě na rozvodnicích a v údolích vodních toků
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či spojené) v místech s nižšími předpoklady pro produkční využití území (např. nižší bonita, expozice svahů apod.)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
- „kruhový“ model (liniové prvky v pravidelných vzdálenostech od intravilánu obce)
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy

Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území
- související problémy v produkční funkci území
- otevřený typ krajiny > zvýšená větrná eroze v území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
- prakticky neexistující rekreační potenciál území
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PO-5 - polní typ v plochých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků (chybějící lesní porosty, rozptýlená
zeleň) v okrajových částech vrchovin
Celková výměra: 85,29 km2 (2,15% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 25
Průměrná hodnota KES: 0,19
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,25
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Koryčany, Osvětimany Hostějov, Újezdec, Ořechov, Stříbrnice, Vážany, Polešovice, Tučapy, Boršice, Lačnov, Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří-Popov, Bojkovice, Záhorovice, Halenkovice, Žlutava, Spytihněv,
Napajedla, Zdounky, Soběsuky, Šelešovice, Kostelany, Kroměříž, Lubná, Vrbka, Bařice-Velké Těšany, Nová Dědina, Sulimov, Karolín, Střížovice, Kvasice, Bělov, Mysločovice, Hostišová, Sazovice, Zlín, Tečovice, Hvozdná,
Veselá
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 80-85% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 10% území
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či spojené) v místech s nižšími předpoklady pro produkční využití území (např. nižší bonita, expozice svahů apod.)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území
- související problémy v produkční funkci území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
- prakticky neexistující rekreační potenciál území
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PO-6 - polní typ v členitých vrchovinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků (chybějící lesní porosty, rozptýlená
zeleň)
Celková výměra: 45,36 km2 (1,14% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 26
Průměrná hodnota KES: 0,22
Hlavní využití navrhované: zemědělství
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,26
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Nítkovice, Pačlavice, Prasklice, Zborovice, Troubky-Zdislavice, Morkovice-Slížany, Buchlovice, Břestek, Tupesy, Velehrad, Modrá, Jalubí, Traplice, Kudlovice, Košíky, Slavkov, Záhorovice, Bohuslavice u Zlína, Březnice,
Zlín, Lípa, Zádveřice-Raková, Francova Lhota, Halenkov, Hovězí, Janová, Bystřička
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 75-80% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 15% území
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- pravidelný systém rozptýlených remízků (solitérní či spojené) v místech s nižšími předpoklady pro produkční využití území (např. nižší bonita, expozice svahů apod.)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
- „plástvový“ model (prvky reflektující správní členění území)
- neprodukční údolní nivy, úpady, erozní rýhy
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území
- související problémy v produkční funkci území
- negativně vnímaná krajina obyvateli území
- prakticky neexistující rekreační potenciál území
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PO-7 - polní typ v plochých hornatinách
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): produkční intenzivně využívaná zemědělská krajina s absencí významnějších krajinotvorných a ekostabilizujících prvků (chybějící lesní porosty, rozptýlená
zeleň) v nižších částech hornatin
Celková výměra: 2,76 km2 (0,07% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 2
Průměrná hodnota KES: 0,21
Hlavní využití navrhované: smíšená nezastavěného území
Přípustné využití navrhované: krajinná zeleň, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,27
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Štítná nad Vláří-Popov
Prostorové uspořádání území:
základní předpoklad - celková plocha zemědělství nesmí přesáhnout 75-80% příslušné jednotky, krajinná zeleň spolu s prvky ÚSES musí tvořit min. 15% území
výběr z modelů:
- vrstevnicově „orientovaná“ krajina (buffery liniových prvků)
- nepravidelná síť reflektující existující prvky v krajině (doprovodná zeleň vodních toků, prvků dopravní a technické infrastruktury, rozhraní mezi bloky pozemků)
- systém ÚSES zahuštěný prvky nad rámec minimálních parametrů
Důvody nových opatření v území:
- ekologicky nestabilní území
- související problémy v produkční funkci území
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VO - dominance vodních ploch
Základní charakteristika území (podle stávajícího využití): krajina s převažující funkcí vodního hospodářství
Celková výměra: 19,52 km2 (0,49% území Zlínského kraje)
Počet jednotek: 14
Průměrná hodnota KES: 0,77
Hlavní využití navrhované: vodní plochy
Přípustné využití navrhované: les, smíšené plochy nezastavěného území, plochy přírodní (prvky ÚSES)
Cílová průměrná hodnota KES: 0,79
Dotčené obce s prioritními krajinotvornými opatřeními v území (skupina 3 a 4 podle zařazení do KES):
- Hulín, Kvasice, Tlumačov, Napajedla, Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Kněžpole, Staré město, Velká Lhota, Bystřička, Zubří
Prostorové uspořádání území:
- stávající uspořádání území převážně bez změn
- doplnění krajinné zeleně v okrajových částech jednotek
Důvody nových opatření v území:
- posílení ekologické stability na úroveň odpovídající geocharakteru území
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