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abstract: Abundance, spatial distribution inter-annual changes were studied and risk analysis was 
performed of large wood and hazardous standing trees in the river corridor of the River Dyje in the 
period 2009–2011. The reason for conducting such a study was hazardous situation during floods in 
the years 2002 and 2006 when enormous quantity of wood was floated into the reservoir Znojmo at 
the downstream end of the Podyjí National Park. The survey showed the presence of 1028 pieces of 
large wood and 216 pieces of standing hazardous trees within 36 monitoring reaches, each 200 m 
long. Spatial distribution of large wood is rather irregular. However, general slight increase of 
wood frequency along the river course was detected together with the influence of riparian land-use 
(grassland virtually without deposited wood). Inter-annual changes in the magnitude of hundred 
of pieces were encountered in the case of large wood and in the magnitude of tens of pieces in the 
case of standing hazardous trees. The three categories of risk were established with some 14% of 
all wood falling to the most dangerous category.
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ÚvOd

Stromy jsou nedílnou součástí říčních krajin v zalesněných povodích. Živé dřeviny 
i mrtvé dřevo mají značnou schopnost ovlivňovat podmínky a procesy v ekosys-
témech koryt a niv vodních toků. Živé stromy a keře například ovlivňují prostřed-
nictvím zástinu teplotu vody anebo produkují úlomkovitý organický materiál (listy, 
větvičky apod.) sloužící jako potrava vodním živočichům. Mnohem méně známá, 
nicméně neméně zásadní a komplexní, je role mrtvého dřeva. Mrtvé dřevo v nejrůz-
nějších podobách od celých vyvrácených stromů až po odlomené větve modifikuje 
hydraulické, hydrologické, geomorfologické, sedimentologické a biologické procesy 
v říčních ekosystémech (Nakamura, SwaNSoN 1993, Piégay, gurNell 1997, mutz 
2003, FauStiNi, JoNeS 2003). Mrtvé dřevo v korytě řeky nebo v její nivě zvyšuje 
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hydraulickou drsnost, mění rychlost a směr proudění vody, ovlivňuje hloubku vody, 
zpomaluje transport splavenin, zadržuje organický materiál unášený řekou, vyvolává 
vznik drobných tvarů dna a břehů (např. tůně, písčité náplavy), slouží jako podklad 
pro růst vodních makrofyt či jako stanoviště vodních bezobratlých, slouží jako 
úkryt pro ryby, jeho rozkladem se do vody uvolňují biogenní prvky. V osídlených 
oblastech a na vodohospodářsky využívaných vodních tocích ovšem dřevo zároveň 
představuje rizikový prvek, který může mít negativní vliv na lidskou infrastrukturu. 
Dřevo se může nahromadit na jednom místě, přehradit koryto a způsobit povodeň, 
plovoucí dřevo může poškodit vodní stavby, jako jsou pilíře mostů či jezy, může se 
zachytávat na hrázích přehradních nádrží nebo znesnadňovat říční plavbu. 

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou tzv. rizikových dřevin v Národ-
ním parku Podyjí. Motivací pro sledování (monitoring) rizikových dřevin byla situa-
ce, která nastala po připlavení velkého množství dřevní hmoty do nádrže Znojmo při 
povodních v letech 2002 a 2006. Připlavené dřevo pokrylo hladinu nádrže a hrozilo 
zablokování přelivu přehrady s možností přelití sypané hráze a jejího následného po-
škození. Po první povodni byla na popud správce toku odklizena část dřevní hmoty 
v celém úseku mezi nádržemi Vranov a Znojmo; zpracováno bylo cca 1200 m3 dřev-
ního materiálu (Pořízka, Vančura 2003). Delší a objemnější kusy však byly pouze 
pořezány na kratší polena a ponechány na místě k zetlení. Na rakouské straně řeky 
byl naopak uplatněn striktně bezzásahový přístup. Velké množství pořezaných kusů 
bylo připlaveno do nádrže při následující povodni v roce 2006. 

Situace na vodním díle Znojmo není ojedinělá. mouliN, Piégay (2004) uvádějí 
z vodní nádrže Genissiat na Rhôně, že množství dřeva splaveného do nádrže bylo 
větší v obdobích s četnějšími povodněmi. Množství přineseného dřeva však také 
záleželo na pozici příčinné povodně v rámci sledu povodní. To znamená, že velké 
povodně v některých případech nanesly do nádrže malé množství dřeva, a naopak 
malé povodně naplavily velké kubatury dřeva. Práce také ukázala, že 17 % připlave-
ných kusů bylo uříznutých motorovou pilou. Podíl člověkem uříznutých kusů vzrůs-
tal s rostoucími rozměry kusů. Seo et al. (2008) a Fremier et al. (2010) studovali 
splavování dřeva z povodí různé rozlohy pomocí dat o množství dřeva odstraněného 
z hrází vodních nádrží v Japonsku. Zjistili, že množství splaveného dřeva, vztažené 
na jednotku plochy povodí, bylo poměrně vysoké v malých povodích, vrcholu do-
sahovalo ve středně velkých povodích a opětovně se zmenšovalo u velkých povodí. 
Na středně velkých tocích je transport nejsnadnější, protože jejich energie je již dost 
velká, aby mohly unášet i větší kusy dřeva. Šířka koryta bývá většinou větší než je 
délka unášených kusů dřeva, což velmi usnadňuje jejich odnos směrem po proudu. 
Při intenzivním transportu dále dochází k fragmentaci unášených stromů na menší 
kusy a tím se ještě zvyšuje jejich pohyblivost. Ve velkých povodích se pak dřevo 
častěji zachytává v břehových porostech nebo v kládových akumulacích a jeho 
transport probíhá spíše na kratší vzdálenosti. Z tohoto pohledu se Dyje řadí mezi 
toky na pomezí mezi středními a velkými řekami.

Pro potřeby této práce se za rizikové dřeviny považují jednak padlé, mrtvé stro-
my a jejich části (např. větve, pařezy), které budou označovány jako mrtvé dřevo. 
Dále pak se pod tento pojem řadí stojící stromy, jejichž stabilita je nějakým způ-
sobem snížena, a které se mohou vyvrátit do koryta či nivy (v rámci povodňového 
profilu). Stojící stromy jsou řazeny mezi rizikové dřeviny, pokud jsou zcela mrtvé 
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(suché), usychající (ztrácející vitalitu) či výrazně nakloněné (odklon od svislice větší 
než 45°). Cílem monitoringu rizikových dřevin bylo poskytnout informace o jejich 
množství, prostorové distribuci a meziročních změnách jejich množství (bilanci) 
a také zpracovat rizikovou analýzu (pravděpodobnost odplavení). Uvedené informa-
ce mohou sloužit jako podklad pro jednání se správcem toku (Povodí Moravy, s.p.) 
o přijatelných způsobech nakládání s břehovými a doprovodnými porosty Dyje, kte-
ré by respektovaly ochranné podmínky 1. a 2. zóny národního parku při zachování 
bezpečného provozu vodního díla Znojmo.

CHARAkTeRISTIkA říčNíHo koRIDoRU DyJe

Monitoring rizikových dřevin byl proveden v 45 km dlouhém úseku údolí řeky 
Dyje, který se z převážné části nachází na území národních parků Podyjí a Thayatal. 
Zkoumaný úsek je na horním a dolním konci omezen hrázemi vodních děl Vranov 
(v provozu od roku 1934) a Znojmo (v provozu od roku 1966). Údolí Dyje je hlu-
boce zařezané do okolního zarovnaného povrchu a jeho hloubka kolísá mezi 150 
a 235 m. Význačným rysem údolí jsou strukturně predisponované zakleslé meandry, 
křivolakost údolí je velmi vysoká a dosahuje hodnoty 2,4.

říční koridor sestává z širokého mělkého koryta o průměrné šířce 38,3 m, které 
je lemované úzkou, nesouvislou údolní nivou. Niva se šířkou maximálně do 80 m je 
vyvinuta zejména na konvexní straně meandrů. Místy koryto zabírá téměř celé údol-
ní dno a je lemováno pouze úzkou, kamenitou příbřežní zónou do šířky 10 m, údolní 
svahy nezřídka spadají přímo do koryta. Lokálně se vyskytuje nivní stupeň, za po-
vodní již nezaplavovaný, který je většinou situovaný na konvexní straně meandrů, 
v některých případech i v přímých úsecích. Za říční koridor je zde tedy považována 
zóna zahrnující koryto a přilehlá území, která jsou zaplavena i za velkých povodní, 
a může v ní tedy docházet k mobilizaci a splavování rizikových dřevin. Dno koryta 
je tvořeno většinou kamenitými či hrubě štěrkovitými sedimenty, v proudových stí-
nech se zachytávají i jemnozrnnější splaveniny. Průměrný sklon koryta má hodnotu 
3,3 ‰.

Celé údolí Dyje bylo až do roku 1945 hospodářsky využíváno, svahy a údolní dno 
byly více odlesněny a energie řeky byla využita k pohonu vodních mlýnů. Po politic-
kých změnách v bývalém československu se celé území dostalo po II. světové válce 
do nepřístupného pohraničního pásma s Rakouskem, obyvatelstvo bylo vysídleno, 
mlýny zrušeny a na většině území došlo ke spontánní obnově lesních porostů. Roz-
šiřování ploch s dřevinnou vegetací vedlo k postupnému zvyšování přísunu dřeva do 
říčního koridoru. obhospodařování lesních porostů, včetně břehových a doprovod-
ných porostů Dyje, již nemělo povahu systematické hospodářské činnosti tak jako 
v období před II. světovou válkou. Zásahy do vegetačního krytu sice místně pokra-
čovaly, jejich intenzita však byla relativně malá ve srovnání s předchozím obdobím.

Studovaný úsek Dyje představuje z hlediska vzniku a transportu rizikových dře-
vin více méně uzavřený systém. Zdrojovou oblastí pro splavování dřeva do nádrže 
Znojmo je zřejmě převážně území národních parků. kolik dřeva přechází za povodní 
hráz nádrže Vranov, není známo. Přínos dřeva z přítoků, které ústí do Dyje v rámci 
zkoumaného území, je nejspíše minimální. Jedná se o malé toky s úzkým korytem 
a nízkými průtoky, které nejsou schopny transportovat velké kusy dřeva. Pouze Fug-
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nitz má omezený potenciál pro přínos mrtvého dřeva do koryta Dyje. export mrtvé-
ho dřeva ze zkoumaného úseku je brzděn hrází nádrže Znojmo.

Plocha povodí na horní hranici zkoumaného úseku je 2 228 km2, na dolní hranici 
pak 2 499 km2. Hydrologický režim je silně ovlivněn přítomností přehradních nádr-
ží. Vzdutí nádrže Znojmo se projevuje proti proudu až do vzdálenosti 5,4 km od hrá-
ze. Významnějším faktorem je však provoz hydroelektrárny na nádrži Vranov, který 
způsobuje výrazné denní kolísání vodních stavů. Denní rozkyv průtoků z důvodu 
špičkování hydroelektrárny může dosáhnout hodnot od 1 až do 45 m3.s-1 i několikrát 
denně.

METOdIkA

Mapování a monitoring rizikových dřevin probíhal v 200 m dlouhých úsecích říční-
ho koridoru (celkem 7,2 km břehové linie). Na české straně Dyje bylo vymezeno 36 
úseků, ve kterých byly zmapovány všechny rizikové dřeviny s průměrem minimálně 
10 cm a současně délkou alespoň 1 m. Údolí Dyje intenzivně meandruje, a proto 
byly monitorované úseky lokalizovány ve vztahu ke tvaru meandrů. Třetina úseků 
se nachází na vrcholech meandrů, třetina v inflexních bodech a třetina v poloze mezi 
inflexním bodem a vrcholem meandru. Úseky zároveň zachycují variabilitu v druho-
vé a věkové skladbě břehových a doprovodných porostů i variabilitu v šířce říčního 
koridoru.

Všechny rizikové dřeviny byly označeny štítkem s identifikačním číslem; na vět-
šinu dřevin byly přitlučeny hliníkové, případně plastové štítky s vyraženým číslem. 
Poloha každé dřeviny byla zaměřena pomocí ručního GPS přijímače a byla pořízena 
fotografie. Souřadnice byly poté přeneseny do mapy v prostředí ArcGIS. Pro mrtvé 
dřevo (padlé stromy) byly do mapovacího formuláře zaznamenávány následující 
parametry: číslo úseku, číslo registračního štítku, geografické souřadnice, číslo fo-
tografie, poloha v rámci říčního koridoru, vztah k fluviálním tvarům, orientace vůči 
ose koryta, příslušnost ke kládové akumulaci (pokud byl kus její součástí), tloušťka, 
délka, zachování kořenového balu a větví, pokrytí kůrou, zetlení, porůstání rostlina-
mi či houbami, opracování (zda byl kus uříznut motorovou pilou), způsoby přiroze-
ného ukotvení a zda byl kus přeplaven řekou. Pro stojící rizikové stromy byly za-
znamenávány do formulářů následující údaje: číslo úseku, číslo registračního štítku, 
geografické souřadnice, číslo fotografie, typ rizika – uschlý, usychající, nakloněný, 
druh dřeviny, vzdálenost od břehu, výčetní tloušťka a výška.

Prvotní mapování, evidence rizikových dřevin a měření a pozorování jejich para-
metrů, byla provedena koncem srpna roku 2009. kontrola rizikových dřevin evido-
vaných v prvním roce monitoringu byla následně provedena v letech 2010 (září a ří-
jen) a 2011 (přelom srpna a září). Při opětovné kontrole v letech 2010 a 2011 byly 
rovněž zaevidovány a štítky označeny nově vzniklé rizikové dřeviny. V roce 2009 
byl dále jako doplněk k základnímu mapování proveden jednorázový průzkum klá-
dových akumulací v 62 úsecích o délce 200 m, které byly rozmístěny na území ná-
rodního parku podle stejných principů jako úseky pro monitoring rizikových dřevin. 
V roce 2011 pak byla provedena celková inventarizace ležících rizikových dřevin 
(mrtvého dřeva) v úseku od lávky v Zadních Hamrech po začátek vzdutí vodní ná-
drže Znojmo. Při tomto mapování byl sledován počet kusů mrtvého dřeva vztažený 
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k 500 m dlouhým úsekům. Při tomto mapování bylo rozlišováno, zda se jedná o sa-
mostatně ležící kus dřeva nebo zda je kus součástí kládové akumulace. V této práci 
nejsou uváděny výsledky mapování kládových akumulací, protože byly zveřejněny 
již dříve v práci máčka et al. (2011).

Pro vyjádření míry rizika odplavení dřeviny ze své původní pozice byla využita 
rakouská metodika HaberSack, kriStelly (2005). kategorizace se provádí na zá-
kladě sledování tří parametrů, kterými jsou poloha dřeviny v rámci říčního koridoru 
(v nivě, na břehu, v korytě), pozice (stojící, nakloněná, ležící) a živost (živá, částeč-
ně suchá a mrtvá). kombinací těchto možností může teoreticky vzniknou celkem 27 
typů rizikových dřevin, některé kombinace se ovšem reálně nevyskytují. Metodika 
dále třídí tyto typy z hlediska pravděpodobnosti odplavení do tří kategorií rizika 
– vysoké, střední a nízké. Tato metodika byla dále rozpracována o další aspekty, kte-
ré zohledňují přirozené způsoby ukotvení dřevin. V potaz se berou rozměry dřeviny, 
její zachycení na překážkách jakou jsou živé stromy či kládové akumulace, přítom-
nost kořenového balu a zachovalost koruny, které usnadňují zachycení dřeviny na 
různých překážkách a také vzdálenost od hráze vodní nádrže Znojmo.

výSlEdkY

Množství, prostorová distribuce a vlastnosti rizikových dřevin
Množství nalezených rizikových dřevin závisí na tom, jaké minimální rozměry byly 
stanoveny pro dřeviny, které byly do mapování ještě zahrnuty. V monitorovaných 
úsecích bylo v roce 2009 evidováno celkem 1028 kusů mrtvého dřeva a 216 kusů 
stojících rizikových stromů s minimální tloušťkou 10 cm a minimální délkou 1 m. 
Z tohoto základního souboru lze následně extrahovat počty rizikových dřevin s jinak 
zvolenými minimálními rozměry. Pokud byly započítány pouze dřeviny s 10 cm 
tloušťky a 3 m délky, bylo evidováno 494 kusů mrtvého dřeva a 214 kusů stojících 
stromů. Pokud bylo použito kritérium minimální tloušťky 15 cm a délky 3 m, které 
aplikovali pracovníci Správy NP Podyjí při prvotním mapování v roce 2006, nachází 
se v monitorovaných úsecích 267 kusů mrtvého dřeva a 174 kusů stojících stromů.

Pro potřeby sledování meziročních bilančních změn bylo označeno štítky 968 
kusů mrtvého dřeva a 209 kusů stojících stromů. Určité menší množství rizikových 
dřevin se nepodařilo označit z důvodu nedostatku štítků. V případě mrtvého dřeva se 
nepodařilo oštítkovat 60 kusů v úsecích č. 21, 22 a 23. Dále nebylo oštítkováno7 ku-
sů stojících stromů v úsecích č. 21 a 23. Z celkového počtu evidovaných rizikových 
dřevin tak nebylo oštítkováno 5,8 % kusů mrtvého dřeva a 3,2 % stojících stromů. 
části úseků č. 21, 22 a 23 s neoštítkovanými dřevinami byly následně vyloučeny ze 
sledování meziročních změn počtu rizikových dřevin.

V dalším textu budou prezentovány údaje odvozené ze základního souboru, tzn. 
pro dřeviny od rozměrů 10 cm tloušťky a 1 m délky. Počet rizikových dřevin zazna-
menaných v jednotlivých úsecích byl značně variabilní. Počet kusů mrtvého dřeva 
na úsek se pohybuje v intervalu od 2 do 215, průměrně se vyskytuje 28,6 kusů na 
úsek. Počet kusů stojících stromů kolísá v rozmezí 0 až 15, průměrně se vyskytuje 
6 kusů na úsek. Poměrně velké rozdíly v počtu evidovaných dřevin mezi jednotlivý-
mi úseky naznačují, že potenciál pro tvorbu (přísun) a retenci rizikových dřevin se 
místo od místa značně liší. kromě prostorové variability lze nepochybně v jednotli-
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vých úsecích očekávat i časové změny intenzity přísunu rizikových dřevin. Z vyso-
ké prostorové variability výskytu rizikových dřevin vyplývá, že není možné zjistit 
jednoduchou extrapolací jejich celkový počet v celém území mezi hrázemi nádrží 
Vranov a Znojmo. Z mapování počtu kusů mrtvého dřeva, které proběhlo v březnu 
2011 podél obou břehů řeky, vyplynulo, že v úseku od lávky v Zadních Hamrech po 
začátek vzdutí nádrže Znojmo (37 km toku) se nachází cca 7400 kusů mrtvého dře-
va. Stojící rizikové stromy tímto způsobem mapovány nebyly.

Z celkového mapování mrtvého dřeva podél celého toku Dyje je možné si udělat 
představu o jeho prostorové distribuci (obr. 1). Nejvyšší počty kusů se nacházejí 
v 9,5 km dlouhém úseku bezprostředně nad vzdutím vodní nádrže Znojmo. Množ-
ství mrtvého dřeva se zvyšuje v podstatě skokově v blízkosti Liščí skály, v místech 
kde končí Hlubocké louky. Dále po proudu je sice množství mrtvého dřeva místně 
značně rozkolísané, nicméně i přesto lze vypozorovat zřetelný trend k narůstání po-
čtu kusů na jednotkovou délku koryta směrem k vodní nádrži Znojmo. Druhé, mno-
hem méně výrazné, maximum množství mrtvého dřeva se nalézá přesně na opačné 
straně zájmového území bezprostředně pod Vranovem nad Dyjí. Jedná se o zhruba 
5,5 km dlouhý úsek sahající od lávky v Zadních Hamrech až do oblasti pod vrchem 
Vinohrad (440 m n. m.).

Pokud analyzujeme prostorové rozšíření mrtvého dřeva, je vidět, že jeho roz-
místění je značně nepravidelné s mnoha lokálními maximy. Vzhledem k nedávným 
extrémním povodním, při kterých bylo splaveno po proudu velké množství dřeva, 
by se dalo očekávat, že množství dřeva na jednotkovou délku koryta plynule poroste 
směrem po proudu. Nárůst podél toku je sice patrný, největší objem mrtvého dřeva 
se nachází v dolní části území, nicméně je zřejmé, že podél toku se diametrálně pro-
měňují podmínky pro zachytávání a retenci plovoucího dřeva. Vysledovat lze přede-
vším vliv způsobu využití pozemků v okolí řeky. Ve střední části území, kde je nej-
větší podíl bezlesých ploch, se vyskytuje rovněž nejmenší množství mrtvého dřeva. 

obr. 1. Počty kusů mrtvého dřeva vztažené k 0,5 km dlouhým úsekům Dyje mezi lávkou v Zadních 
Hamrech a počátkem vzdutí nádrže Znojmo.
Fig. 1. Large wood frequncies in the 0.5 km long river reaches of the River Dyje between the bridge 
in Zadní Hamry and the beginning of water reservoir Znojmo backwater.
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V úsecích souvisleji obklopených lesem bylo za povodní dřevo vnášeno do zaplave-
ných porostů, kde se zachytávalo. část dřeva zachyceného na živých stromech neby-
la pravděpodobně vůbec transportována korytem, ale toto dřevo bylo transportováno 
vodou pouze na krátkou vzdálenost zaplaveným lesem.

Pro rizikové dřeviny v monitorovaných úsecích byl dále zjišťován soubor para-
metrů, které jsou relevantní z hlediska pravděpodobnosti jejich odplavení za povod-
ně, případně z hlediska pravděpodobnosti jejich zachycení na různých překážkách 
v říčním koridoru, pokud už je povodeň unáší. Základní charakteristikou z tohoto 
pohledu jsou rozměry kusu, především jeho délka. Pro intenzitu splavování mrtvého 
dřeva je rozhodující především poměr délky kusu k šířce koryta. Pokud kusy dřeva 
přesahují svou délkou šířku koryta, bývá transport dřeva povodněmi velmi omezený 
(lieNkaemPer, SwaNSoN 1986). Takováto příhodná situace ovšem podél Dyje nena-
stává. V podstatě se zde totiž nevyskytují kusy delší, než je průměrná šířka koryta 
(obr. 2). Mezi mrtvým dřevem naprosto dominují kusy s délkou nepřesahující 5 m, 
počet přítomných kusů rychle klesá s jejich rostoucí délkou (rozdělení četností má 
výrazně pozitivní sešikmení).

obr. 2. Tloušťka a délka kusů rizikových dřevin; A) mrtvé dřevo, B) stojící rizikové stromy.
Fig. 2. Diameter and length of large wood and standing hazardous trees; A) large wood, B) standing 
hazardous trees.
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Poněkud odlišná je situace u stojících rizikových stromů, kde je nejvíce zastoupe-
ná kategorie výšky od 5 do 20 m. Diskrepance mezi délkou stojících a ležících rizi-
kových dřevin naznačuje, že vyvrácené stromy prodělávají v říčním koridoru inten-
zivní fragmentaci na menší části. k lámání mrtvého dřeva docházelo bezpochyby při 
jeho transportu za povodní v letech 2002 a 2006, nikoliv nepodstatný podíl však také 
tvoří pořezaná polena o délce 1 až 2 m. Pořezané kusy jsou výsledkem zpracování 
vyvrácených stromů, které bylo na popud správce toku provedeno v roce 2003. Spla-
vené krátké kusy procházejí totiž bez problému přelivem hráze nádrže Znojmo. Na 
druhou stranu jsou však krátké kusy nejsnáze odplaveny a proto byla tímto zásahem 
při následující povodni v roce 2006 velmi výrazně zvýšena donáška mrtvého dřeva 
do nádrže Znojmo (kožený, SimoN 2006). Jak naznačují předchozí práce (máčka et 

obr. 3. Vybrané charakteristiky mrtvého dřeva, které se podílejí na jeho stabilizaci a brání odplave-
ní; A) poloha v rámci říčního koridoru, B) způsoby přirozeného ukotvení, C) přítomnost kořenové-
ho balu, D) zachovalost větví.
Fig. 3. Selected parameters of large wood which influence its stability and protect it from floating; 
A) position within the river corridor, B) type of anchoring, C) preservation of a root ball, D) preser-
vation of branches.
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al. 2011), prodělaly největší transport nedávnými povodněmi kusy o délce do 3,4 m. 
Velikostní strukturu mrtvého dřeva evidovaného v monitorovaných úsecích lze tedy 
považovat z hlediska rizika odplavení za značně nepříznivou. Z pohledu ohrožení 
bezpečnosti přelivu hráze nádrže Znojmo je naopak tento stav příhodný, protože 
krátké kusy přeliv bez obtíží procházejí.

Z hlediska pravděpodobnosti odplavení je příznivou skutečností, že většina mrt-
vého dřeva se v rámci povodňového profilu nachází mimo koryto či břehy v lesních 
porostech nivy (obr. 3). Toto uspořádání je do značné míry výsledkem nedávných 
povodní, protože podstatná část mrtvého dřeva se nachází v podobě kládových 
akumulací, naplavených právě povodněmi. Další příznivou skutečností, snižující 
pravděpodobnost odplavení, je u celé řady kusů existence přirozených způsobů 
ukotvení. Zaznamenány byly tři kotvící mechanizmy, kterými jsou kontakt s dalšími 
kusy mrtvého dřeva (tj. zaklínění v kládové akumulaci), zachycení na živém stromě 
a nedokonalý vývrat, kdy strom je po vyvrácení stále spojen částí kořenového sys-
tému s půdou. V případě kládových akumulací je jejich stabilita ovlivněna velikostí 
(počtem obsažených kusů) a přítomností dalšího kotvícího prvku. Význam těchto 
kotvících prvků pro stabilitu mrtvého dřeva dokládají např. práce FetHerStoN et al 
(1995), ricHmoNd, FauSeH (1995), abbe, moNtgomery (1996). Nevýhodou z hledis-
ka pravděpodobnosti odplavení je naopak vysoká míra fragmentace a rozkladu kusů. 
Z větší části se jedná o kmeny bez větví a bez kořenového balu. Zvláště velké, těžké 
kořenové baly vyplněné hlínou a kameny brání snadnému odplavení (bilby 1984).

Bilance rizikových dřevin v monitorovaných úsecích
Součástí monitoringu bylo rovněž sledování bilance rizikových dřevin, které mělo 
poskytnout údaje o časových změnách jejich množství, zejména naznačit, jaká je in-
tenzita jejich odplavování. Bilance má v tomto případě dvě základní složky, kterými 
jsou přísun a odsun dřeva. Pod přísunem je třeba rozumět pestrou paletu přísuno-
vých mechanismů, mezi které se řadí zejména připlavení řekou, břehová eroze, vě-
trné kalamity, sesuvy půdy a sněhové laviny, kácivá činnost bobra, choroby a hmyzí 
kalamity, konkurence jedinců dřevin v porostech, stárnutí stromů, úder blesku, 
požáry (VaN Sickle, gregory 1990, martiN, beNda 2001). odsun zahrnuje mecha-
nizmy, mezi které patří odplavování řekou, různé formy rozkladu (např. mechanická 
fragmentace, dekompozice mikroorganizmy a bezobratlými živočichy, vyluhování), 
zanášení říčními sedimenty, odvážení dřeva člověkem (HarmoN et al. 1986). 

Ne všechny tyto mechanizmy ovšem působí v říčním koridoru Dyje. Z pozorová-
ní vyplynulo, že v Podyjí se uplatňuje zejména připlavování povodněmi, destabili-
zace stromu v důsledku mělkého půdního pokryvu, usychání větví či celých stromů, 
případně působení větru. V řadě monitorovaných úseků se nachází podstatný podíl 
připlavených (alochtonních) kusů. Tento přísunový mechanizmus ovšem probíhá 
s větší intenzitou pouze za povodní a proto má pouze epizodickou povahu. V mo-
nitorovaných úsecích bylo jako připlavené klasifikováno celkem 815 kusů mrtvého 
dřeva, což představuje celých 79 %. Současný vysoký počet připlavených kusů dře-
va v Podyjí je z největší části výsledkem dvou povodní v letech 2002 a 2006.

Dalším faktorem, který přispívá k vyvracení stromů, je nedostatečná opora, kte-
rou jim poskytuje půdní pokryv. Lze se setkat se dvěma případy: strom buď roste 
na příkrém svahu, nebo strom roste přímo v břehové hraně. řada stromů se vyvrátí 
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do nivy či přímo do koryta z okolních příkrých údolních svahů, které mají mělký, 
kamenitý půdní pokryv. Nehluboký půdní profil umožňuje vznik pouze mělkého 
kořenového systému, který neposkytuje stromu dostatečnou stabilitu. omezený 
prostor pro růst kořenového systému mají i stromy vyrůstající přímo na březích, kde 
mohou být navíc kořeny obnažovány působením vodní eroze. řada stromů se dále 
vyvrací či láme v důsledku oslabení jejich mechanické pevnosti usycháním, což 
může být důsledek komplexu různých negativních vlivů, jako je působení chorob, 
stromových organizmů, konkurenční tlak dalších jedinců v porostu či prosté stárnutí. 
Nedostatečná opora v půdě či pokles mechanické pevnosti dřeva vede k vyvrácení 
či zlomení stromu vlastní vahou nebo tlakem větru. Vítr je bezpochyby důležitým 
činitelem vzniku mrtvého dřeva, nicméně v Podyjí se většinou neprojevuje formou 
větrných kalamit, které by způsobovaly polomy ve větších plochách porostů. Vítr 
spíše urychluje rozpad usychajících a destabilizovaných stromů, které byly oslabeny 
z jiných příčin.

Zajímavým zjištěním je fakt, že nepříliš významným činitelem přísunu stromů 
do řeky je břehová eroze. U meandrujících toků bývá erozní ústup zalesněných bře-
hů zpravidla nejvýznamnější příčinou přísunu stromů do koryta (Piégay, marStoN 
1998, laSSettre et al. 2008). Nárazové (konkávní) břehy pak bývají u meandrujících 
řek místy s největší koncentrací vyvrácených stromů. Analýza prostorové distribuce 
dřeva v korytě Dyje prokázala, že konkávní břehy meandrů nejsou místy přednostní 
akumulace mrtvého dřeva. V Podyjí jsou totiž břehy poměrně stabilní a projevy boč-
ní eroze spíše nevýznamné, a to díky hrubě kamenitým zvětralinám, které je tvoří. 
Markantní je to zejména v těch částech údolí, které jsou tvořené granitem dyjského 
masivu nebo bítešskou ortorulou moravika. Tyto horniny zvětrávají na hrubé úlom-
ky a břehy jsou pak nezřídka tvořeny kameny a balvany, které je účinně chrání před 
projevy boční eroze.

V roce 2009 bylo v monitorovacích úsecích evidováno celkem 1028 kusů mrtvé-
ho dřeva, z toho 968 bylo oštítkováno. V roce 2010 bylo dohledáno 809 kusů a byl 
tedy vykázán úbytek 159 kusů. evidováno a označeno bylo 215 nových kusů mrtvé-
ho dřeva, došlo tedy k nárůstu celkového počtu na 1024 kusů. V roce 2011 bylo do-
hledáno 879 kusů a byl tedy vykázán úbytek 145 kusů. evidováno a označeno bylo 
102 nových kusů mrtvého dřeva, došlo tedy ke snížení celkového počtu na 981 kusů. 
To znamená, že v roce 2010 byl počet kusů mrtvého dřeva o 5,8 % vyšší než v roce 
2009, v roce 2011 pak byl počet kusů o 1 % vyšší než v roce 2009. Z uvedených 
údajů vyplývá, že změna celkového počtu kusů mrtvého dřeva meziročně kolísá 
s hodnotou kolem 5 %. Za touto změnou se však skrývá meziroční úbytek v interva-
lu přibližně 100 až 150 kusů, který je kompenzovaný přínosem, který může přesáh-
nout 200 kusů za rok. Tyto změny jsou však s největší pravděpodobností částečně 
nadhodnocené – některé označené kusy, které nejspíše v úsecích zůstaly, mohly být 
následující rok přehlédnuty. Nelze také předpokládat, že nově nalezené kusy byly 
připlaveny. řada nových kusů byla evidována v nivě, mimo dosah vodních stavů, 
které nastaly v monitorovaném období, a je proto výsledkem vzniku mrtvého dřeva 
v lesním porostu daného úseku (odlamování větví, nově vyvrácené stromy).

V roce 2009 bylo v monitorovacích úsecích evidováno celkem 216 stojících rizi-
kových stromů, z toho 209 bylo oštítkováno. V roce 2010 bylo dohledáno 183 kusů, 
z toho 16 již bylo nalezených vyvrácených na zemi v nivě nebo na břehu. Meziroční 
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úbytek tedy byl 26 kusů. evidováno a označeno bylo 52 nových stromů, došlo tedy 
k nárůstu celkového počtu na 235 kusů. V roce 2011 bylo dohledáno 177 kusů, z to-
ho 31 se od loňska vyvrátilo. evidováno a označeno bylo 47 nových stromů, došlo 
tedy ke snížení celkového počtu na 224 kusů. To znamená, že v roce 2010 byl počet 
stojících rizikových stromů o 12,4 % vyšší než v roce 2009, v roce 2011 pak byl po-
čet kusů o 7,2 % vyšší než v roce 2009. Z uvedeného vyplývá, že meziroční přínos 
i úbytek mohou dosahovat hodnoty několika desítek kusů.

kategorizace rizika odplavení pro mrtvé dřevo a stojící rizikové stromy
kategorizace rizika souhrnného počtu 1244 kusů rizikových dřevin (mrtvé dřevo 
i stojící stromy) podle rakouské metodiky HaberSack, kriStelly (2005) ukázala, že 
v monitorovaných úsecích se nachází 178 (14 %) kusů dřevin v kategorii s vysokým 
rizikem, 91 (7 %) kusů v kategorii se středním rizikem a 975 kusů (79 %) v kate-
gorii s nízkým rizikem. Je třeba připomenout, že se jedná o rizikovost z hlediska 
pravděpodobnosti odplavení vodou ze stávající pozice. Jiným aspektem problému je 
pak vlastní ohrožení hráze (zablokování přelivu) a z něho vyplývající vlastnosti ri-
zikových kusů. Z výsledků monitoringu vyplývá, že zatímco nejvíce rizikové co do 
pravděpodobnosti odplavení a vzdálenosti transportu jsou krátké kusy bez kořenové-
ho balu a větví (délky do 3,5 m), tak největší riziko pro přeliv hráze naopak předsta-
vují kusy dřeva dlouhé a se zachovalým habitem (kořenový systém, koruna).

kombinací těchto dvou pohledů lze vytipovat nejproblematičtější kusy rizikových 
dřevin, které budou za povodně vysoce pohyblivé a zároveň mají již dostatečně vel-
ké rozměry, aby mohly být hrozbou z hlediska blokace přelivu hráze. V prvé řadě lze 
rakouskou metodiku rozšířit o zohlednění rozměrů posuzované dřeviny (její délku), 
přirozené ukotvení (na živých stromech, v akumulacích) a prvky zvyšující jeho sta-
bilitu (zachovalý kořenový bal a koruna). Dalším aspektem, který je třeba zohlednit, 
je vzdálenost od hráze nádrže Znojmo. Pokud se tímto způsobem posoudí 178 dřevin 
spadajících podle rakouské metodiky do kategorie s vysokým rizikem, lze v prvním 
kroku vyčlenit z této skupiny 106 kusů, které jsou delší než 3,5 m. Tyto kusy jsou 
považovány za rizikové, i když jejich délka nedosahuje ani z poloviny šířky pole 
přelivu hráze. (Bezpečnostní přeliv se skládá ze dvou polí, přičemž každé je široké 
8,7 m.) Je zde tedy uplatněno hledisko předběžné opatrnosti. Z této množiny kusů 
pak lze vyčlenit ty, které postrádají přirozené ukotvení, kterých je 37. Téměř všem 
těmto kusům (36) chybí kořenový bal i koruna. Z těchto zbývajících 36 kusů se 14 
nachází ve vzdálenosti kratší než 6 km proti proudu od počátku vzdutí vodní nádrže 
Znojmo. Těchto 14 zbývajících rizikových kusů dřeva lze označit za enormně ne-
bezpečné z hlediska provozu vodního díla Znojmo při povodňových situacích. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že uvedený postup hodnocení rizikovosti 
dřevin v břehových a doprovodných porostech nekalkuluje s možností, že za povod-
ně budou v důsledku břehové eroze či svahových pochodů do koryta strženy zcela 
zdravé, vitální stromy v blízkosti nádrže. Z hlediska prostorového je pak nejriziko-
vější zóna vlastního vzdutí vodní nádrže. Dřeviny, které jsou do nádrže splaveny 
z území proti proudu nebo které se do ní dostanou přímo z jejích břehů, se pohybují 
po její široké hladině, údolní svahy zde spadají strmě k hladině a je zde jen velmi 
malá možnost zachycení plovoucího dřeva v břehových porostech. Zónou se stále 
ještě relativně vysokou mírou rizika je úsek řeky od Liščí skály po začátek vzdutí 
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nádrže (cca 10 km toku); zde se nachází velké množství staršího mrtvého dřeva a ak-
tuálně se zde nové rizikové dřeviny také tvoří. Zónou s poměrně malým rizikem je 
zbývající území dále proti proudu až po Vranov nad Dyjí. Ve střední části národního 
parku je větší zastoupení bezlesých ploch a tudíž menší produkce i retence mrtvého 
dřeva, souvisle zalesněné a na mrtvé dřevo bohatší úseky pod Vranovem jsou pak již 
poměrně vzdálené od hráze nádrže Znojmo.

ZáVěR

Monitoring rizikových dřevin v říčním koridoru Dyje mezi hrázemi vodních děl Vra-
nov a Znojmo ukázal, že sledované území je jedním z nejbohatších na mrtvé dřevo 
na území české republiky. Specifikem tohoto území je, že většina mrtvého dřeva se 
nenachází v korytě, ale je zachycená v břehových a doprovodných porostech v úzké 
a nesouvislé poříční nivě či na úpatí údolních svahů v rámci povodňového profilu 
stoleté povodně. Více než dvě třetiny mrtvého dřeva mají alochtonní původ, tj. dře-
vo bylo přeplaveno proudem za povodní. Intenzivní povodňový transport mrtvého 
dřeva vyvolal na místech příhodných pro zachytávání a retenci plovoucího dřeva 
vznik kládových akumulací; v některých případech enormních rozměrů, obsahu-
jících více než 100 kusů dřeva. kládové akumulace jsou momentálně dominantní 
formou výskytu mrtvého dřeva podél Dyje. Příčinnými hydrologickými událostmi, 
které způsobily abnormální transport mrtvého dřeva, byly dva povodňové pulzy z let 
2002 a 2006 (v obou případech více než 100letá povodeň). Velké množství mrtvého 
dřeva je výsledkem zapojování a postupného stárnutí porostů v říčním koridoru po 
opuštění dyjského údolí obyvatelstvem po II. světové válce a uzavření tohoto území 
za železnou oponou. Svoji roli sehrála také eliminace povodňových průtoků nádrží 
Vranov, které v dřívější době exportovaly mrtvé dřevo dále po proudu pryč z tohoto 
prostoru. Z hlediska bezpečnosti vodního díla Znojmo jsou kritické středně dlouhé 
a delší kusy mrtvého dřeva, které postrádají přirozené způsoby kotvení na překáž-
kách, jako jsou živé stromy či zaklínění v kládových akumulacích. Takovéto kusy 
mohou být připlaveny až k přelivu hráze, který budou při svých rozměrech schopné 
zablokovat. Podle provedené kategorizace spadá do třídy s nejvyšším stupněm rizika 
odplavení 14 % evidovaných kusů rizikových dřevin. Pokud se do metodiky hodno-
cení rizika zakomponují i faktory, jako jsou rozměry dřevin, přirozené způsoby kot-
vení mrtvého dřeva či vzdálenost od vodního díla Znojmo, počet problematických 
dřevin výrazně poklesne.

SuMMArY
Monitoring of hazardous trees in the river corridor of the Dyje River between the dams of reservoirs 
Vranov and Znojmo showed that the area is one of the most abundant with large wood in the who-
le Czech Republic. Specific feature of the area is that most of the large wood is not located in the 
river channel, but it is trapped in riparian and floodplain forest within the narrow and patchy flood- 
plain or at the toe of the valley slopes. More than two thirds of large wood are of allochthonous ori-
gin, i.e. wood was transported by flood. Intensive flood transport of wood caused the formation of 
wood jams at places favourable for its trapping and deposition. Some of them are of enormous size, 
containing more than 100 pieces of large wood. Large wood jams are presently the dominant mode 
of wood accumulation. Causative hydrological events which caused the abnormal transport of lar-
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ge wood were two 100 year flood pulses coming soon one after the other. Large amount of wood 
is a consequence of gradual extension and aging of forest stands after the abandonment of local 
settlements after the World War II and enclosure of the area behind the iron curtain. Some role was 
played also by elimination of floods by the Vranov reservoir. Those floods once exported part of 
the wood downstream outside the area. From the point of view of the Znojmo reservoir safety the 
most critical are the wood pieces which lack the natural anchoring as resting against the living trees 
or incorporation in wood jams. Such pieces may be floated even to the dam of Znojmo reservoir 
and block the spill of the dam. According to risk assessment some 14% of large wood was ranked 
as highest risk wood pieces. However, when some additional parameters as natural anchoring or 
distance to the dam are considered the number of the most risky wood pieces diminishes conside-
rably.
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