
Tabelární přílohy Plán oblasti povodí Dyje
B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod

TB 1.1n     Nevyhovující vegetační doprovod vodních toků

Pracovní
číslo

vodního
útvaru

Identifikátor
vodního
útvaru

Bližší specifikace vlivu
Míra významnosti vlivu

(střední  50 - 70%;
vysoká  70 - 100%)

D009 41126000 vysoká
D011 41148000 místy nálet, místy bez vegetace vysoká

D012 41164000 místy porost přehuštěn, zarostlé buření, místy podemleté stromy
vysoká

D013 41167000 místy vegetace chybí, vyskytuje se řadová výsadba topolů
vysoká

D019 41214030 místy bez porostu nebo nálet, občas porost v průtočném profilu
střední

D020 41217000 částečně protéká poli a loukami, výskyt vícekmenných stromů
vysoká

D021 41220000 místy zarostlé buřením, výskyt zapojených topolů, z velké části tok
protéká mezi poli - bez vegetace střední

D022 41228000 místy náletová vegetace, místy bez vegetace či zarostlé buřením
střední

D026 41260000 výskyt topolů v mýtním věku, místy porost přehuštěn, v místech,
kde tok protéká poli - staré ovocné stromy střední

D027 41272040 vegetace na hrázích, mimo nádrž chybí vysoká
D030 41298000 střední
D040 41379000 střední
D057 41515000 střední
D064 41566000 střední
D066 41575000 vysoká
D068 41607000 střední
D069 41610000 vysoká
D076 41645000 z 32% bez vegetace vysoká
D078 41651080 z 37 % je porost v průtočném profilu střední
D088 41751000 střední
D100 41801000 vysoká
D102 41808000 vysoká
D104 41836000 střední
D109 41872000 střední
D111 41888000 místy vegetace chybí střední
D112 41893000 střední
D113 41896000 střední

D118 41938000 místy náletový porost, místy bez vegetace nebo porost přehuštěn,
výskyt  přestárlých topolů vysoká

D119 417010010006 vegetace na hrázích, mimo nádrž chybí, porost částečně v
průtočném profilu vysoká

D120 417010442021 vegetace na hrázích, mimo nádrž chybí střední

D121 41967000 nános, místy břehy zarostlé buřením
střední

D122 41984000 nehodná skladba - místy náletová vegetace, vrby, křoviny, topoly v mýtním
věku střední

D125 41990190 u kynety hustý porost střední
D127 41999070 místy přehuštěný porost střední
D128 41999200 hustý porost částečně, místy nános střední
D129 42019000 přehuštěn porost, zarostlé buřením střední
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