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 1.  ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ 
 Město  Písek  je  proťaté  řekou  a  rozděleno  na  dvě  části,  které  navazují  na  původní  starou 
 zástavbu.  Avšak  v  blízkosti  města  odtržené  od  města  pásy  polí  a  lesů,  leží  další  úžasná 
 místa  patřící  katastrálně  pod  jurisdikci  města  Písek.  Jedním  takovým  krásným  místem  je 
 část  Smrkovice,  kde  byla  r.  2019  komunitně  realizována  plodonosná  “myslivecká”  alej.  V 
 rámci  sukcese  (zapojení  náletových  dřevin  do  společenství),  nové  výsadby  i  původního  rázu 
 krajiny  zde  funguje  tzv.  biokoridor,  podporující  rozvoj  lokality  pro  ptactvo  i  ostatní  zvěř.  Pro 
 novou  výsadbu  byly  vybrány  tzv.  plodonosné  druhy,  tedy  druhy,  které  mají  potenciál 
 poskytnout zvířatům i ptactvu obživu. 
 Biokoridor  je  přírodní  pás  spojující  stanoviště  obývané  živočichy,  rostlinami  a  dalšími 
 organismy.  Jedná  se  o  krajinnou  složku,  která  propojuje  jednotlivá  biocentra  (např.  remíz)  a 
 tím  umožňuje  pohyb  jednotlivým  organismům(např.  :  potůčky  s  doprovodnou  zelení, 
 remízky,  strouhy,  atd.  ).  Pro  plnou  funkčnost  lokality  tedy  chybí  navazující  biocentrum, 
 kterým  by  se  navrhovaný  remíz  po  zapojení  většiny  vysázených  dřevin  i  louky  měl  v  několika 
 málo  letech  stát.  Stav  a  velikost  biocentra  jsou  takové,  aby  umožňovaly  trvalou  existenci 
 přirozeného či pozměněného ekosystému, který musí být blízký přírodě. 
 Všechny  krajinné  prvky  jsou  důležitou  součástí  krajiny,  avšak  biocentrum  spolu  s 
 biokoridorem  tvoří  dva  základní  články  ̌Uzemní  stability  krajiny  (ÚSES).  Stabilizují  okolní 
 faunu  i  floru,  dotvářejí  a  zachovávají  původní  ráz  krajiny.  Každý  krajinný  prvek  je  specifický 
 svým složením vegetaci i funkcí. 
 Vybraná  oblast  pro  realizaci  remízu  je  obklopena  dlouhými  “hladovými”  lány  polí,  která 
 neumožňují  zvířatům  a  ptactvu  v  dostatečné  míře  obživu  ani  prostor  pro  rozmnožování  a 
 život  dalším  organismům  během  celého  roku.  Tato  skutečnost  má  za  následek  snížení  počtu 
 zvěře  i  drobných  živočichů  včetně  opylovačů  v  místě  a  jejich  migraci.  Nepřímo  i  přímo  se  tak 
 snižuje  celkový  počet  těchto  obyvatel.  Hojně  zastoupené  keřové  patro  pak  umožňuje 
 rozmnožování  i  život  menším  živočichům  (zajíci,  bažanti,  ještěrky  atd.)  ale  také  zajišťuje 
 obživu pro stálé obyvatele oblasti i pro procházející “pocestné”. 
 Dále  je  remíz  pro  lokalitu  přínosný  zejména  z  hlediska  zemědělství.  Vzrostlé  stromy  remízu 
 slouží  jako  větrolam,  díky  němuž  si  půda  zachová  svou  potřebnou  úrodnou  část.  Hmota 
 keřového  patra  zadržuje  vodu  v  krajině  a  v  letních  měsících  brání  výparu,  působí  proto  jako 
 přírodní  klimatizace.  Bylinné  patro  pak  poskytuje  množství  chuťově  zajímavých  alternativ  pro 
 hlodavce  a  umožňuje  rozmnožování  potřebného  hmyzu  včetně  potravy  pro  tyto  důležité 
 opylovače, kterých v krajině rapidně ubývá. 

 Obr. 1 - lokalita navrhovaných opatření 



 Obr. 2 - orientační rozloha a umístění remízu v rámci lokality 

 Obr. 3 - umístění remízu v rámci lokality 



 2. Definice REMÍZU 
 “Remízky  potkáte  při  procházce  krajinou  zejména  v  polích.  Člověk  je  neuměl  nebo  spíše 
 nechtěl  využít,  a  tak  je  na  svém  pozemku  ponechal.  Sloužily  statkářům  jako  živé  hraniční 
 kameny.  Umí  toho  ale  mnohem  více.  Často  je  najdete  v  místech,  které  nelze  jiným 
 způsobem  obhospodařovat.  Tedy  tam,  kam  se  zemědělec  nedostane  s  traktorem,  ve 
 svazích,  na  podmáčených  místech,  apod.  Jedná  se  zejména  o  křoviny  v  krátkém  pruhu, 
 vždy  ale  záleží  na  podmínkách  daného  místa.  Ve  významu  Zákona  č.  114/1992  Sb.  o 
 ochraně  přírody  a  krajiny  se  jedná  o  významný  krajinný  prvek.  Tedy  ekologicky, 
 geomorfologicky  nebo  esteticky  hodnotnou  část  krajiny,  která  utváří  její  typický  vzhled,  nebo 
 přispívá  k  udržení  její  stability.  Tímto  jsou  chráněny  před  poškozováním  a  ničením.  Územní 
 systém  ekologické  stability  (dále  ÚSES)  buduje  v  krajině  síť  tzv.  kostry  ekologické  stability, 
 která  propojuje  ekologicky  významné  segmenty  krajiny.  Rozlišujeme  tři  základní  významné 
 segmenty  krajiny:  biocentra,  biokoridory  a  interakční  prvky.  Interakční  prvek  je  krajinný 
 segment,  který  na  lokální  úrovni  napomáhá  příznivému  působení  základních  skladebných 
 částí  ÚSES  (biocenter  a  biokoridorů)  na  okolní  méně  stabilní  krajinu  do  širšího  území.  Často 
 umožňují  trvalou  existenci  určitých  druhů  organismů  s  menšími  prostorovými  nároky  (řada 
 druhů  rostlin,  hmyzu,  drobných  hlodavců,  hmyzožravců,  ptáků,  obojživelníků  atp.).  “  zdroj 
 citace  :  Definice  remízu  z  Nadace  Partnerství.  Další  zdroje  vykládají  remíz  jako:  označení 
 souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou. 
 Remíz  proto  od  svého  vzniku  nemusel  být  čistě  přírodní  složkou  krajiny  nebo  pro  zemědělce 
 neužitečným  kusem  půdy,  ale  naopak  mohl  být  záměrně  zakládán  pro  své  jedinečné 
 působení v rámci zemědělské krajiny. 

 3. Cíle projektu 
 -  zachování a rozvoj biodiverzity oblasti; 
 -  bezpečná komunikace (průchod) pro zvířata; 
 -  nová hnízdiště a úkryty pro ptactvo, zvěř; 
 -  rozvoj hmyzích společenstev; 
 -  podpora potravních možností pro hmyz, ptactvo a zvěř; 
 -  snížení degradace půd přilehlých polí; 
 -  zadržování vody v krajině; 
 -  větrolam; 
 -  ekologicko-stabilizační funkce; 
 -  podpora přirozeného rázu krajiny; 
 -  enviromentální výchova a osvěta (EVVO); 
 -  získání zkušeností a dovedností účastníků s vlastní výsadbou. 

 4. Navrhovaná opatření 
 V  rámci  rozvoje  lokality  navrhujeme  osázet  vytyčený  prostor  pro  remíz  formou  komunitního 
 sázení,  a  to  zejména  plodonosnými  druhy  stromů  a  keřů.  Sadbový  materiál  je  navržen  podle 
 typické skladby oblasti, avšak koncepčně vychází návrh z univerzálního návrhu remízů: 

 -  výsadba stromů: 35 ks, původní staré odrůdy; 
 -  výsadba keřů: 300ks, původní staré odrůdy; 
 -  výsadba  bylino-travnatá  společenstva:  500m2,  travní  směs  vybrána  dle  lokality  s  co 

 nejvíce příbuznou směsí bylin pro lokalitu Písecka; 
 -  ochrana  mladých  sazenic  před  okusem  zvěře  a  ničením  oplocením  pozemku  (cca  5 

 let; 
 -  1x ročně  mozaikové  sečení louky mimo dobu hnízdění  ptactva. 



 Obr. 4 - Vzorový výkres obdobného již realizovaného remízu 



 Obr.  5  -  Schéma  optimálního  složení  remízu  na  jehož  základě  navrhujeme  skladbu  remízu  Na  Kožichově,  zdroj: 
 www.koroptvicky.cz 


