
Popis činností pro zadávací řízení „Péče o nelesní plochy v NP Podyjí“ 

1. Přípravné práce:

- projit plochy a vyklizenín popadaníých větvn, kameníů a obdobníých překážek (uklidn se miní. 5
m od  hraníice  sečeníé  plochy,  níapř.  do  sousednínho  lesnínho  porostu.  Úklid  padlých  stromů  zajist
zadavatel.

2. Příprava pracovního nářadí:

U každé plochy je určenío, jakým prostředkem bude posečenía. 

(a)  křovinořez s trojzubcem (pouze výjimečníě nía silníě  kameníitých lokalitách je přnpustníé
použit žacn struníy – níapř. Hrradišťské terasy),

(b) ručníě vedeníá lištová (=prstová) sekačka
(c)  traktor:  níenín-li výslovníě u lokality uvedenío použit lištové sekačky, lze použnt bubníovou

sekačku.
Záměníy prostředků jsou přnpustníé u  ploch sečeníých traktorem, kde lze  níamnsto traktoru

použnt lehkou mechaníizaci (níejlépe ručníě vedeníou sekačku – lištovou i bubníovou).

3a) Sečení vegetace:

Sečou se trávy, byliníy i níáletové dřeviníy níebo jejich výmladky do tloušťky cca 1,5 cm a výšky cca 1 m.
Výška strníiště po posečenín je 5-10 cm. 

-  celoplošné –  spočnvá  v kompletnínm posečenín  vegetace  po  celé  ploše  vyzníačeníé
hraníicemi dle zákresu a terénínín pochůzky.

- mozaikovité – poníechá se staníoveníý počet plošek (prvků) určeníé velkost (níapř. 2
prvky  velikost 5x5  m),  nía  kterých  zůstaníe  vegetace  níeposečenía  a  níezasaženía  dalšnmi
činíníostmi  (níapř.  odklnzenínm  hmoty,  pojezdem  apod.).  Prvky  se  poníechávajn  nía  mnstech
s kvetoucnmi  byliníami  a  bez agresivnínch druhů trav  –  ovsnk  a  třtnía.  Každý rok se  polohy
níesečeníých prvků měnín.

- s ponecháváním pásů – uvníitř plochy zůstává staníoveníý počet pásů určeníé velkost
(níapř. 5x100 m), nía kterých zůstaníe vegetace níeposečenía a níezasaženía dalšnmi činíníostmi
(přejezdy  apod.).  Každý  rok  se  polohy  níesečeníých  pásů  měnín.  Pásy  se  níeponíechávajn
v okrajnch  sečeníé  plochy.  Vyzníačenín  níesečeníých  pásů,  níapř.  kůly  níebo  zákresem  zajist
zadavatel.

3b) Mulčování:

Spočnvá v rozmělníěnín posečeníé trávy mulčovačem a jejnm poníechánín nía udržovaníé ploše. Mulčovánín
se týká pouze meziřadí (tzní. vlastnín řádek s dřeviníami a travou do vzdáleníost asi 30-50 cm zůstaníe
níezasažení).  Souvislé  plochy travníatých porostů bez  dřeviní  níebo s jedníotlivými  výsadbami  budou
sečeníy běžníým způsobem a hmota bude odklizenía.

4. Ruční dosečení ploch: 

V přnpadě,  že  se  uvníitř  hraníic  vyzníačeníé  plochy,  včetníě  jejnho  obvodu,  níacházejn  mnsta
níedostupníá pro traktor, níapř. meze, vlhká mnsta, okraj lesa, níerovníé část, obvod oplocenín apod.,
budou tato dosečenía ručníě, níapř. křoviníořezem (níetýká se řádků dřeviní v prvcnch ÚSES).



Pokud se v sečeníé ploše vyskytujn výsadby dřevin, ručnín dosečenín zahrníuje i odstraníěnín trávy
v bezprostřednín blnzkost vysazeníých dřeviní, tj. kolem inídividuálnín ochraníy (níetýká se prvků ÚSES).

5. Zpracování posečené hmoty: 

-  sušenín  senía (včetníě obracenín  dle  potřeby)  –  týká  se  asi  pětníy z  celkové plochy lokalit
(a)níebo

- shrabánín do řádků
Při těchto pracnch je níezbytníé níezasahovat, níapř. pojezdem, do poníechaníých pásů, přnp. níesečeníých
prvků mozaikovité seče.

6. Odklizení posečené hmoty: 

Zhotovitel zajist i odklizenín (likvidaci) hmoty: 
- mechaníizovaníé níebo ručnín níaloženín nía tranísportnín prostředek,
-  ručnín  doklizenín  (pokud je mechaníizovaníé vyklnzenín  níedostatečníé,  níapř.  kvůli  níerovníému

teréníu apod.).
V koníkrétníě  specifkovaníých  přnpadech  může  být  posečeníá  hmota  ponechána  na  místě

k zetlenín  (bez  úklidu).  Na  řadě  lokalit  se  posečeníá  hmota  uklidí  pouze  na  určené  místo (bude
ozníačenío v zákresu, níebo určenío operatvníě nía mnstě zadavatelem).  Hmotu je zhotovitel povinen
odklidit  nejpozději  do 10 pracovních  dní  od posečení!  Nelze-li  odklizení  v této  lhůtě  zajisttt  je
nutné sepsat o odkladu protokol.

7. Odvoz hmoty: Hrmota se odvážn z lokality buď v podobě balnků senía, níebo dle pokyníů zadavatele
nía kompostště (Hravranínky, Mašovice, Leesníá, Vraníov).

Ostatní poznámky

Souběh prací a pořadí sečí: Pokud dodavatel vysoutěžn sečenín většnho počtu lokalit (níapř. nía vnce
úsecnch), ke zvládníut seče a odklizenín hmoty v požadovaníém termnníu je níezbytníé souběžníé sečenín za
účast dostatečníého počtu subdodavatelů.  Zadavatel  může určit  pořadn  sečenín  jedníotlivých ploch
podle priorit.

Biotopy mokřadních luk: pro níěkteré lokality je výslovníě uvedenío, že se nía níich níemůže pohybovat
těžká techníika (traktor) při seči, aníi při zpracovánín, odklnzenín a odvozu hmoty! V takovém přnpadě se
bude  hmota vyklnzet  dle  pokyníů zadavatele  dle  koníkrétnínch  podmnníek,  níapř.  stahovánínm hmoty
pomocn plachet níebo lehkou mechaníizacn. 

Zanedbané lokality se stařinou: V níěkterých přnpadech se sečou plochy, které níebyly jedníu níebo i
vnce  sezóní  sečeníy.  V takovém  přnpadě  je  níutníé  počntat  s vyššn  pracníost sečenín  i  níásledníého
zpracovánín hmoty. Pokud posečenín nía žádoucn  výšku strníiště bránín  ležncn  stařinía, je  níutníé stařiníu
vyhrabat a sečenín poté opakovat, aby se odstraníilo maximum staré hmoty. Teníto postup připadá
v úvahu níapř.  u lokalit  s porosty orobiníce, rákosu, chrastce a dalšnch robustnínch rostliní (204Cv7,
207Bv2, 207Bv3, 214Ev1 aj.).

Počet sečí: U každé lokality je uvedení počet sečn v průběhu vegetačnín sezóníy. Zpravidla je pláníovánía
jednía  seč,  u  živníějšnch  staníovišť  seče  dvě,  výjimečníě  bude  prováděnío  trojn  sečenín.  Prvnín  seč  je
prováděnía ve stádiu optmálnín zralost vegetace (zpravidla od poloviníy květnía do poloviníy červnía),
druhá je prováděnía konícem léta/nía podzim (zářn/řnjení). V přnpadě potřeby může zadavatel počet sečn
upravit  dle  aktuálnínch  podmnníek  –  níapř.  druhá  seč  odpadá,  pokud otava  dostatečníě  níeníaroste.
Termnní  sečn  je  staníovení  orienítačníě  a  může  být  upravení  dle  aktuálnínho  průběhu  počasn,  stavu
vegetace a dalšnch okolníost.



Charakteristky „Bloků“

Blok Charakteristka Nestandardní jevy/speciální
požadavky

Hráze Hrráze  rybnínků,  travníaté,  mnsty
s výmladky

svažitost  pozemků,  níěkdy
přntomníost kameníů

Louky Základnín  typ  sečeníých  lokalit.
Leouky běžníých vlastníost s mnrníou
níebo  střednín  níáročníost sečenín  a
odvozu hmoty.

-

Mokřady Leokality  mokřadnínho  charakteru,
jako  vlhké  až  silníě  podmáčeníé
louky, drobníé vodnín níádrže, tůníě a
jejich okoln.

Přntomníost  vody  (podmáčeníý
charakter) nía celé lokalitě níebo jejn
význíamníé  část,  níutníost  použnt
šetrníou  techníiku  (ručníě  vedeníá
sekačka,  křoviníořez),  zákaz
pojezdu traktoru

Ostatní lokality  níezařaditelníé  svým
charakterem do ostatnínch kategorin
(meze/přnkopy podél  cest,  drobníé
loučky  v lese,  okraje  lesa,  orníá
půda  ležncn  ladem,  čerstvé
zatravníěnín,  kameníité  terasy,
plochy po akátu, rákosiníy)

přntomníost  překážek  (pařnzky,
kameníy,  větve,  stromy  apod.),
stařinía, zamokřenín, níerovníý teréní,
výmladky  dřeviní,  výsadby  dřeviní,
níekvalitnín hmota

Paseky paseky  po  vytěženíém  lesnínm
porostu

přntomníost  pařezů,  výmladků,
větvn a ležncnch kmeníů, svažitost

Potoky drobníé vodnín toky zamokřenín, kameníy, výmladky

Sady Porosty ovocníých dřeviní Nutníost  brát  zvýšeníý  zřetel  nía
pěstovaníé  dřeviníy,  přntomníost
pařezů a výmladků

Stepi Suché lokality stepnínho charakteru Přntomníost  keřů  a  výmladků,
níěkdy  skalky  a  kameníy,  svažitost
pozemků

Turistka Mnsta  souvisejncn  s turistckou
inífrastrukturou  (plácky  u
přnstřešků,  parkoviště,  vyhlndky,
posezenín s lavičkami apod.).

Zvýšeníý  pohyb  turistů,  zvýšeníý
požadavek  nía  estetku  (kvalitnín
vysečenín a úklid hmoty) a rychlost
provedenín,  níěkdy  přntomníost
překážek (kameníy, pařezy)

Údolní louky Leouky nía dníě údoln Dyje, zpravidla
nía jedníé níebo dvou terasách.

odlehlost lokalit,  sousedn s lesnínmi
porosty  (možníá  přntomníost
padlých  větvn  či  stromů),  horšn
podmnníky  k sušenín  senía,  ztženíý
odvoz hmoty (špatníé cesty).

ÚSES Prvky  územnínch  systémů
ekologické  stability  –  výsadby
dřeviní  nía  zatravníěníé  ploše  nía
bývalé  orníé  půdě  –  buď  řádky,
níebo rozptýleníé solitéry.

přntomníost výsadeb dřeviní


