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geomagnetické pole
Geomagnetic Field
Karel Šalanský, Ivan Gnojek,
Martina Slavíková
1 : 2 000 000

Geomagnetické pole zobrazuje roz
ložení geomagnetických anomálií
zjištěných měřeními převážně v letech
1960–1971. Je obrazem rozdílného pe
trografického složení hornin a geolo
gických struktur. Pestrá skladba hornin
Českého masivu a četné geomagnetic
ké zdroje podávají odlišný obraz pole
oproti východní části republiky s pře
vahou nemagnetických až velmi slabě
magnetických sedimentárních formací
v Západních Karpatech.

radiometrické pole

Geomagnetic field illustrates the distribution of geomagnetic anomalies
established through measurements
mostly made in 1960–1971. It reflects
the dissimilar petrographic composition
of rocks and geological structures. The
diverse composition of the Bohemian
Massif rocks and numerous geomagnetic
sources provide a magnetic field image
different from that of the eastern part of
the Czech Republic with dominant nonmagnetic up to very weakly magnetic
sedimentary formations in the Western
Carpathians.

Údaje o dávkovém příkonu gama
záření hornin jsou založeny na vý
sledcích regionálních a detailních
leteckých měření terestrického záření
a ilustrují distribuci přírodních radi
onuklidů v horninách a nadprůměr
nou radioaktivitu hornin některých
částí Českého masivu. Vyšší hodnota
odpovídá oblastem hornin s vyššími
přírodními obsahy prvků Th, K a U.

Radiometric field
Magdaléna Manová, Milan Matolín,
Martina Slavíková
1 : 2 000 000
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větrná energie

Data on the gamma radiation intensity of
rocks have been compiled from the results of regional and detailed aerial measurements of terrestrial radiation. They
illustrate the distribution of natural radionuclides in the rocks and the above-average radioactivity of rocks in some parts
of the Bohemian Massif. Higher values
represent areas with the rocks of higher
natural Th, K and U contents.

Wind energy

výpočet polohové vodní energie
v elementárním povodí

Jiří Hošek, David Hanslian,
Josef Štekl

CALCULATION OF POSITIONAL HYDRAULIC
ENERGY IN ELEMENTARY CATCHMENT

1 : 2 000 000

Jaromír Kolejka, Vladimír Plšek,
Martin Klimánek, Vladislav Navrátil
1 : 2 000 000

Energie
Energy

Hustota výkonu větru
Wind power density

Hustota výkonu větru vyjadřuje výkon odpovídající
stoprocentnímu využití kinetické energie větru prou
dícího jednotkovou plochou kolmou na směr proudě
ní. Jde o zásobu větrné energie v daném místě. Výpo
čet byl proveden hybridním modelem ve výšce 40 m
nad povrchem.

Wind power density represents power corresponding to a
hundred-percent transformation of the kinetic energy of
wind flowing through a unit area perpendicular to airflow
direction. It expresses the wind energy reserve of the given
site. In this case, the calculation was made by using a hybrid model at 40 m above the ground surface.

Tuto teoretickou formu energie představuje práce
vodního toku o objemu 1 m3 při cestě po trase od
nejvyššího bodu povodí po místo výtoku z povodí.
Potenciální energie vodního toku pak závisí přímo
na aktuálním průtoku v korytě.

This theoretical form of energy represents the work of water body with the volume of 1 m3 on the way from the
most elevated point of the catchment to the lowest one.
Potential energy of the watercourse depends directly on
actual water discharge in the river bed.

Zdroj / Source: Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.
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Dávkový příkon gama záření hornin

Totální vektor

přírodní zdroje energie

Gamma radiation intensity of rocks

Total vector

Každé území disponuje rozmanitými kom
binacemi dávek slunečního záření a tepla,
energie geotermální a energie ve fosilních
palivech a také jinou schopností akumula
ce energie v půdách a lesní biomase či pří
tomností větrné, vodní a reliéfní energie.

NATURAL ENERGY Sources
Zdroj / Source: Miligal, spol. s r. o., Brno; Česká geologická služba, Praha.

Jaromír Kolejka

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

1 : 1 000 000
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gravitační pole
GRAVITATION FIELD
Jiří Sedlák, Stanislav Zabadal
1 : 2 000 000

Gravitační pole je vyvoláno gravitační
silou Země popsanou Newtonovým
gravitačním zákonem. Mapa ukazu
je rozdíly v gravitačním poli Země a
vymezuje hustotní nehomogenity
v zemské kůře na základě úplných
Bouguerových anomálií. Interpretace
přináší informace o hlubinné geolo
gické stavbě. Vysoké hodnoty odpo
vídají těžkým hmotám (např. bázické
vyvřeliny), nízké hodnoty naopak leh
kým hmotám (např. granity).

Teplota v hloubce 100 m pod povrchem

Gravitation field is induced by the Earth’s
gravitation force described by Newton’s
law of gravitation. The map shows differences in the Earth’s gravity field and
delineates density inhomogeneities in
the Earth crust on the basis of complete
Bouguer anomalies. The interpretation
brings information about the deep geological structure. High values coresponds
to heavy rocks (e.g. basic igneous rocks)
and low values to lighter ones (e.g. gra
nites) materials, respectively.

TEMPERATURE AT A DEPTH OF 100 m
UNDER THE SURFACE
Petr Dědeček, Jan Šafanda,
Vladimír Čermák

Shlazená mapa teploty v hloubce 100
m pod povrchem vyjadřuje teoretickou
teplotu, která byla vypočtena jako podíl
zemského tepelného toku a tepelné vodi
vosti hornin s přihlédnutím k nadmořské
výšce a zeměpisné šířce dané oblasti.

Any territory has a specific combination of solar radiation and heat intensities, geothermal
energy and energy in fossil fuels as well as a
specific capacity to accumulate the energies
in soils and forest biomass. Territories also differ in the presence of water, wind and relief
energies.

The smoothed map of temperature at a
depth of 100 m under the surface, calculated as a ratio of terrestrial heat flow and heat
conductivity of rocks with regard to the
altitude and latitude of the concerned territory, depicts which theoretical temperature
was calculated.

1 : 2 000 000

Teplota

Úplná Bouguerova anomálie

Temperature

Complete Bouguer anomaly

Zdroj / Source: Miligal, spol. s r. o., Brno.
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Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.
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Energie reliéfu
relief energy
Jaromír Kolejka, Vladimír Plšek,
Martin Klimánek
1 : 2 000 000

Energie reliéfu znamená míru převáž
ně vertikálního rozčlenění reliéfu. Je
počítána v elementárních povodích se
zohledněním nejvyššího a nejnižšího
bodu povodí jako množství práce (W),
kterou vykoná těleso o jednotkové
hmotnosti během přesunu v gravitač
ním poli (g = 9,81 m.s-2) z bodu nejvyš
šího do bodu nejnižšího.

Relief energy informs about the relief
dissection, particularly about its vertical
articulation. It is calculated in elementary
catchments with taking into consideration
the highest and lowest catchment points
as an amount of work (W) done by a body
of unit weight during its displacement
from the highest point to the lowest point
in the gravitation field (g = 9.81 m.s-2).

insolace

Sluneční záření je hlavním zdrojem
energie, který hraje rozhodující roli
v energetické bilanci krajiny. Dávky
záření jsou dány astronomickými,
atmosférickými a geografickými pod
mínkami území.

insolation
Jan Votýpka
1 : 2 000 000

Solar radiation is the main source of energy, which plays a decisive role in the energy balance of landscapes. Radiation doses
are given by astronomic, atmospheric and
geographical conditions.
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pŘírodní energetické oblasti
natural energetic regions
Jaromír Kolejka
1 : 3 000 000

Práce
Work

Oblast
Region
Blanická
Brdská
Černoleská
Drahanská
Hornomoravská
Hornooherská
Jihočeská
Jihomoravská
Karpatská
Krkonošská
Krušnohorská
Křivoklátská
Lužická
Mezihorská
Orlicko-jesenická
Poberounská
Podbeskydská

Hlavní dostupné přírodní zdroje energie / Main available natural energy sources
větrná
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Hlavní dostupné přírodní zdroje energie / Main available natural energy sources

Oblast
Region
Podjesenická
Podkarpatská
Podkrkonošská
Podkrušnohorská
Podvysočinná
Pomezní
Posázavská
Severočeská
Slavkovsko-českoleská
Slezská
Středočeská
Středohorská
Středomoravská
Šumavská
Východočeská
Vysočina

větrná

insolační

teplo

fosilní

geotermální

reliéfní/vodní

půdní

rašelinná

biotická

wind

insolation
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relief/water

soil
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x
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x
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x
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Annual amount of solar radiation

x
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x
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x
(x)
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x
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x – značné zdroje energie / considerable energy sources

(x)
x

x

x

(x)

(x) – podružné zdroje energie / secondary energy sources

Individuální přírodní energetické ob
lasti jsou dány územní přítomností, resp.
absencí přirozených energetických zdrojů.
Zjištěné regiony se vzájemně odlišují for
mami a množstvím disponibilní energie.

Roční úhrn slunečního záření

x

Individual natural energetic regions are given
by the presence or absence of natural energy sources in the territory. The established
regions mutually differ in forms and in the
amount of available energy.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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průměrná měsíční teplota vzduchu (1961–2000)
Average monthly AIR TEMPERATURE (1961–2000)

průměrný úhrn srážek (1961–2000)
Teplota

Srážky

AVerage PRECIPITATION AMOUNT (1961–2000)

Temperature

1 : 2 000 000

Precipitation

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

11

12

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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LEDen

duben

prosinec–únor

Bězen–květen

jANUARY

april

December–february

March–may

13

14

19

20

čERVENeC

ŘíJen

Červen–srpen

Září–listopad

JULY

OCTOBER

June–august

september–november
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průměrná roční teplota vzduchu (1961–2000)

průměrný roční úhrn srážek (1961–2000)

teplotní anomálie (1850–2006)
Temperature extremes (1850–2006)

average annual air temperature (1961–2000)

22

21

Epizody sucha v Brně (1805–2003)
Spells of drought in Brno (1805–2003)

Average ANNUAL PRECIPITATION AMOUNT (1961–2000)

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka

1 : 1 500 000

Rudolf Brázdil, Jarmila Macková, Miroslav Trnka

1 : 1 500 000

Srážky

Teplota

Precipitation

Temperature

Kategorie sucha podle Standardizovaného srážkového indexu
Category of drought according to Standardised precipitation index

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Průměrná roční rychlost větru (ve výšce 10 m)

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST VĚTRU PODLE SVĚTOVÝCH STRAN (1993–2003) / AVERAGE WIND VELOCITY ACCORDING TO CARDINAL POINTS (1993–2003)

PRŮMĚR SEZÓNNÍCH ÚHRNŮ VÝŠKY
NOVÉHO SNĚHU (1961–2000)

Jiří Hošek, David Hanslian, Josef Štekl

Average annual wind velocity (at a height of 10 m)
Zdroj / Source: Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.
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AVERAGE SEASONAL SNOW COVER
DEPTHS (1961–2000)

0° SEVER / 0° NORTH

Směr větru

Směr větru

1 : 2 000 000

Wind direction

29

Wind direction

45° SEVEROVÝCHOD / 45° NORTH-EAST
1 : 2 000 000

1 : 1 000 000

30

31

90° VÝCHOD / 90° EAST

135° JIHOVÝCHOD / 135° SOUTH-EAST

1 : 2 000 000

Směr větru
Wind direction

Směr větru
Wind direction

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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LANGŮV DEŠŤOVÝ FAKTOR (1961–2000)

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ ÚHRN REFERENČNÍ
EVAPOTRANSPIRACE (1961–2000)

LANG'S RAIN FACTOR (1961–2000)

AVERAGE ANNUAL REFERENCE
EVAPOTRANSPIRATION (1961–2000)

1 : 2 000 000
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180° JIH / 180° SOUTH

1 : 2 000 000

225° JIHOZÁPAD / 225° SOUTH-WEST

1 : 2 000 000

Směr větru

Směr větru

Wind direction

Hodnota Langova dešťového faktoru

33

1 : 2 000 000

Wind direction

Evapotranspirace

Lang's rain factor value

Evapotranspiration

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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PRŮMĚRNÁ ROČNÍ RELATIVNÍ
VLHKOST VZDUCHU (1961–2000)

PRŮMĚRNÁ ROČNÍ VLÁHOVÁ
BILANCE (1961–2000)

AVERAGE ANNUAL RELATIVE
AIR HUMIDITY (1961–2000)

AVERAGE ANNUAL WATER
BALANCE (1961–2000)

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000
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270° ZÁPAD / 270° WEST
1 : 2 000 000

Směr větru
Wind direction

315° SEVEROZÁPAD / 315° NORTH-WEST
Směr větru
Wind direction

1 : 2 000 000

Vlhkost
Humidity

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Typy topoklimatu

klimatické oblasti (1901–1950)

topoclimate Types

CLIMATIC REGIONS (1901–1950)

Evžen Quitt

Evžen Quitt

1 : 1 000 000

1 : 1 000 000

Klimatické oblasti byly zpracovány za období 1901–1950 podle Atlasu podnebí
Československé republiky (1958) a dalších, novějších podkladů. Při charakteristice bylo vybráno 14 ukazatelů, které území České republiky rozdělily na 111
jednotek. Ty tvořily základ pro vymezení tří hlavních klimatických oblastí a 23
klimatických podoblastí:
• teplé (5 podoblastí, zastoupeny pouze T2 a T4),
• mírně teplé (11 podoblastí, výskyt MT2–MT5, MT7 a MT9–MT11),
• chladné (7 podoblastí, výskyt CH4, CH6 a CH7).
Klimatické oblasti byly zpracovány za celé území bývalého Československa,
proto některé klimatické jednotky v České republice zastoupeny nejsou.

Data of climatic regions were processed for the period from 1901–1950 according to Climate Atlas of the Czechoslovak Republic (1958) and other more recent
groundworks. The territory of the Czech Republic was divided into 111 units by
using 14 characteristic indicators. The units formed a basis for the identification of
three main climatic regions and 23 climatic subregions:
• warm region (5 subregions of which only T2 and T4 are represented in the Czech
Republic),
• moderately warm region (11 subregions of which MT2–MT5, MT7 and MT0–
MT11 occur in the Czech Republic),
• cold region (7 subregions of which CH4, CH6 and CH7 occur in the Czech Republic).
Data of climatic regions were processed for the entire territory of the former
Czechoslovakia; therefore, some climatic regions are not represented in the nowadays Czech Republic.

Chladné oblasti
Cold regions

Mírně teplé oblasti

Moderately warm regions

Teplé oblasti
Warm regions

Klimatické podoblasti / Climatic subregions

Zdroj / Source: Quitt, E., Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica, 16, Geografický ústav ČSAV, Brno, 1971.
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Topoklimatická mapa pojednává o klimatu dominujícím ve spodní části mezní vrstvy atmosféry (vrstva
o mocnosti několika stovek metrů nad povrchem).
Jde o vrstvu utvářenou především charakterem
reliéfu, zejména jeho vertikální členitostí či makrodrsností povrchu a dále i jeho tvary. Druhým vlivem
je charakter aktivního povrchu na klima přízemní
vrstvy atmosféry (vrstva o mocnosti několika metrů až desítek metrů nad aktivním povrchem). V ní
je topoklima charakterizováno vlhkostí podloží a
mírou teplotní vodivosti, vegetací (zejména lesem)
a také vodními a urbanizovanými plochami.

klimatické oblasti (1901–2000)

The topoclimatic map shows a climate prevailing in
the lower part of the atmospheric boundary layer
(thick several hundred metres above the Earth surface). The layer is formed particularly by the relief
character, especially by its vertical articulation or
surface macro-roughness as well as by the shape of
its forms. Another effect is that of the character of
active surface on the ground layer climate (thick several to tens of metres above the active surface). The
ground layer climate is characterized by parent rock
moisture content, temperature conductivity rate,
forest climate and by the climate of urbanized and
water surfaces.

CLIMATIC REGIONS (1901–2000)
Evžen Quitt
1 : 1 000 000

Charakteristika klimatických oblastí (mapa č. 38)
Characteristic of climatic regions (map No. 38)

Klimatická oblast a podoblast

Climatic region and subregion
Velmi chladná
Very cold

Velmi chladná na srážky bohatá
Very cold and humid

Chladná
Cold

Chladná na srážky chudá
Cold and dry

Chladná na srážky bohatá
Cold and humid

Mírně teplá

Moderately warm

Mírně teplá na srážky chudá
Moderately warm and dry

Mírně teplá na srážky bohatá
Moderately warm and humid

Teplá

Warm

Teplá na srážky chudá
Warm and dry

Teplá na srážky bohatá
Warm and humid

Velmi teplá
Very warm

Velmi teplá na srážky chudá
Very warm and dry
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Léto

Summer

Přechodné období

Zima

Transition period

Winter

velmi krátké s < 10 letními dni, velmi chladné s průměrnou teplotou < 12 °C, velmi vlhké se
srážkami 300–400 mm, > 140 dny se srážkami > 1 mm za den

velmi dlouhé s > 180 mrazovými dny, velmi chladným jarem s průměrnou teplotou
< 3 °C, chladným podzimem s průměrnou teplotou < 4 °C

velmi dlouhá s > 70 ledovými dny, velmi chladná s průměrnou teplotou < -4 °C,
bohatými srážkami 300–400 mm, dlouhým trváním sněhové pokrývky > 120 dnů

very short with < 10 summer days, very cold with average day temperature < 12 °C,
very humid with 300–400 mm precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

very long with > 180 frost days, very cold spring with average temperature < 3 °C,
cold fall with average temperature < 4 °C

very long with > 70 frost days, very cold with average temperature < -4 °C,
rich precipitation 300–400 mm, long-term snow cover > 120 days

velmi krátké s < 10 letními dny, velmi chladné s průměrnou teplotou < 12 °C, velmi vlhké se
srážkami > 400 mm, > 140 dny se srážkami > 1 mm za den

velmi dlouhé s > 180 mrazovými dny, velmi chladným jarem s průměrnou teplotou
< 3 °C, chladným podzimem s průměrnou teplotou < 4 °C

velmi dlouhá s > 70 ledovými dny, velmi chladná s průměrnou teplotou < -4 °C,
bohatými srážkami > 400 mm, dlouhým trváním sněhové pokrývky > 120 dnů

very short with < 10 summer days, very cold with average day temperature < 12 °C,
very humid with > 400 mm of precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

very long with > 180 frost days, very cold spring with average temperature < 3 °C,
cold fall with average temperature < 4 °C

very long with > 70 frost days, very cold with average temperature < -4 °C,
rich precipitation > 400 mm, long-term snow cover > 120 days

krátké s 10–20 letními dny, chladné s průměrnou teplotou 12–13 °C, vlhké se srážkami
200–400 mm, > 140 dny se srážkami > 1 mm za den

velmi dlouhé s > 180 mrazovými dny, velmi chladným jarem s průměrnou teplotou
< 3 °C, chladným podzimem s průměrnou teplotou < 4 °C

velmi dlouhá s > 70 ledovými dny, velmi chladná s průměrnou teplotou < -4 °C,
srážkami 200–400 mm, dlouhým trváním sněhové pokrývky 80–120 dnů

short with 10–20 summer days, cold with average day temperature 12–13 °C,
very humid with 200–400 mm of precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

very long with > 180 frost days, very cold spring with average temperature < 3 °C, cold fall
with average temperature < 4 °C

very long with > 70 frost days, very cold with average temperature < -4 °C,
precipitation 200–400 mm, long-term snow cover 80–120 days

krátké s 10–20 letními dny, chladné s průměrnou teplotou 12–13 °C, sušší se srážkami < 200 mm,
< 140 dnů se srážkami > 1 mm za den

velmi dlouhé s > 180 mrazovými dny, velmi chladným jarem s průměrnou teplotou
< 3 °C, chladným podzimem s průměrnou teplotou < 4 °C

velmi dlouhá s > 70 ledovými dny, velmi chladná s průměrnou teplotou < -4 °C,
srážkami < 200 mm, dlouhým trváním sněhové pokrývky 80–120 dnů

short with 10–20 summer days, cold with average day temperature 12–13 °C,
dry with < 200 mm of precipitation, < 140 days with precipitation > 1 mm per day

very long with > 180 frost days, very cold spring with average temperature < 3 °C, cold fall
with average temperature < 4 °C

very long with > 70 frost days, very cold with average temperature < -4 °C,
precipitation < 200 mm, long-term snow cover 80–120 days

krátké s 10–20 letními dny, chladné s průměrnou teplotou 12–13 °C, velmi vlhké se srážkami
> 400 mm, > 140 dny se srážkami > 1 mm za den

dlouhé se 160–180 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou teplotou 3–5 °C,
chladným podzimem s průměrnou teplotou 4–6 °C

dlouhá s 60–70 ledovými dny, chladná s průměrnou teplotou -3 až -4 °C,
bohatými srážkami > 400 mm, dlouhým trváním sněhové pokrývky 80–120 dnů

short with 10–20 summer days, cold with average day temperature 12–13 °C,
very humid with > 400 mm of precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

long with 160–180 frost days, cold spring with average temperature 3–5 °C,
cold fall with average temperature 4–6 °C

long with 60–70 frost days, cold with average temperature from -3 to -4 °C,
precipitation > 400 mm, long-term snow cover 80–120 days

přiměřené s 20–40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13–15 °C, přiměřeně vlhké
se srážkami 200–400 mm, 100–140 dny se srážkami > 1 mm za den

přiměřeně dlouhé se 140–160 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou
teplotou 5–7 °C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6–8 °C

normálně dlouhá s 50–60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C,
přiměřenými srážkami 200–400 mm, přiměřeným trváním sněhové pokrývky 50–80 dnů

medium long with 20–40 summer days, moderately warm with average day temperature 13–15 °C, normally
humid with 200–400 mm of precipitation, 100–140 days with precipitation > 1 mm per day

medium long with 140–160 frost days, cold spring with average temperature 5–7 °C,
moderately warm fall with average temperature 6–8 °C

medium long with 50–60 frost days, moderately cold with average temperature from -2 to -3 °C,
precipitation 200–400 mm, medium long snow cover 50–80 days

normálně dlouhé s 20–40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13–15 °C, suché se
srážkami < 200 mm, < 100 dny se srážkami > 1 mm za den

přiměřeně dlouhé se 140–160 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou
teplotou 5–7 °C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6–8 °C

normálně dlouhá s 50–60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C,

medium long with 20–40 summer days, moderately warm with average day temperature 13–15 °C,
dry with < 200 mm of precipitation, < 100 days with precipitation > 1 mm per day

medium long with 140–160 frost days, cold spring with average temperature 5–7 °C,
moderately warm fall with average temperature 6–8 °C

medium long with 50–60 frost days, moderately cold with average temperature from -2 to -3 °C,
precipitation < 200 mm, short period of snow cover 50–60 days

normálně dlouhé s 20–40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13–15 °C, vlhké se
srážkami > 400 mm, často > 140 dny se srážkami > 1 mm za den

přiměřeně dlouhé se 140–160 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou
teplotou 5–7 °C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6–8 °C

normálně dlouhá s 50–60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C,
vyššími srážkami > 400 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50–60 dnů

medium long with 20–40 summer days, moderately warm with average day temperature 13–15 °C,
humid with > 400 mm of precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

medium long with 140–160 frost days, cold spring with average temperature 5–7 °C,
moderately warm fall with average temperature 6–8 °C

medium long with 50–60 frost days, moderately cold with average temperature from -2 to -3 °C,
precipitation > 400 mm, short period of snow cover 50–60 days

dlouhé s 40–50 letními dny, teplé s průměrnou teplotou 15–16 °C, přiměřeně vlhké se srážkami
200–400 mm, 100–140 dny se srážkami > 1 mm za den

krátké se 100–140 mrazovými dny, mírně teplým jarem s průměrnou
teplotou 7–8 °C, teplým podzimem s průměrnou teplotou 8–9 °C

normálně dlouhá s 50–60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C,
vyššími srážkami > 400 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50–60 dnů

long with 40–50 summer days, warm with average day temperature 15–16 °C, moderately
humid with 200–400 mm of precipitation, 100–140 days with precipitation > 1 mm per day

short with 100–140 frost days, moderately warm spring with average temperature 7–8 °C,
warm fall with average temperature 8–9 °C

medium long with 50–60 frost days, moderately cold with average temperature from -2 to -3 °C,
precipitation > 400 mm, short period of snow cover 50–60 days

dlouhé s 40–50 letními dny, teplé s průměrnou teplotou 15–16 °C, suché
se srážkovým úhrnem < 200 mm, < 100 dnů se srážkami > 1 mm za den

krátké se 100–140 mrazovými dny, mírně teplým jarem s průměrnou
teplotou 7–8 °C, teplým podzimem s průměrnou teplotou 8–9 °C

kratší s 40–50 ledovými dny, mírně teplá s průměrnou teplotou 0 až -2 °C, suchá na srážky
chudá s úhrnem 200–400 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50–60 dnů

long with 40–50 summer days, warm with average day temperature 15–16 °C,
dry with < 200 mm of precipitation, < 100 days with precipitation > 1 mm per day

short with 100–140 frost days, moderately warm spring with average temperature 7–8 °C,
warm fall with average temperature 8–9 °C

short with 40–50 frost days, moderately warm with average temperature from 0 to -2 °C,
precipitation 200–400 mm, short period of snow cover 50–60 days

dlouhé s 40–50 letními dny, teplé s průměrnou teplotou 15–16 °C, vlhčí se srážkovým úhrnem
kolem 400 mm, > 140 dnů se srážkami > 1 mm za den

krátké se 100–140 mrazovými dny, mírně teplým jarem s průměrnou
teplotou 7–8 °C, teplým podzimem s průměrnou teplotou 8–9 °C

kratší s 40–50 ledovými dny, mírně teplá s průměrnou teplotou 0 až -2 °C, vyššími
srážkovými úhrny > 400 mm, kratším trváním sněhové pokrývky kolem 80 dnů

long with 40–50 summer days, warm with average day temperature 15–16 °C,
humid with around 400 mm of precipitation, > 140 days with precipitation > 1 mm per day

short with 100–140 frost days, moderately warm spring with average temperature 7–8 °C,
warm fall with average temperature 8–9 °C

short with 40–50 frost days, moderately warm with average temperature from 0 to -2 °C,
precipitation > 400 mm, period of snow cover around 80 days

velmi dlouhé s > 50 letními dny, velmi teplé s průměrnou teplotou > 16 ºC, přiměřeně vlhké se
srážkovým úhrnem kolem 400 mm, < 100 dnů se srážkami > 1 mm za den

velmi krátké s < 100 mrazovými dny, teplým jarem s průměrnou teplotou > 8 °C,
teplým podzimem s průměrnou teplotou > 9 °C

velmi krátká s < 40 ledovými dny, teplá s průměrnou teplotou > 0 °C, průměrnými
srážkovými úhrny 200–400 mm, krátkým trváním sněhové pokrývky < 50 dnů

very long with > 50 summer days, very warm with average day temperature > 16 ºC, moderately humid with
around 400 mm of precipitation, < 100 days with precipitation > 1 mm per day

very short with < 100 frost days, warm spring with average temperature > 8 °C,
warm fall with average temperature > 9 °C

very short with < 40 frost days, warm with average temperature from > 0 °C,
precipitation 200–400 mm, short period of snow cover around < 50 days

velmi dlouhé s > 50 letními dny, velmi teplé s průměrnou teplotou > 16 °C, velmi suché se
srážkovým úhrnem < 200 mm, < 100 dnů se srážkami > 1 mm za den

velmi krátké s < 100 mrazovými dny, teplým jarem s průměrnou teplotou > 8 °C,
teplým podzimem s průměrnou teplotou > 9 °C

velmi krátká s < 40 ledovými dny, teplá s průměrnou teplotou > 0 °C, suchá s průměrným
srážkovým úhrnem < 200 mm, krátkým trváním sněhové pokrývky < 50 dnů

very long with > 50 summer days, very warm with average day temperature > 16 °C, very dry with < 200 mm
of precipitation, < 100 days with precipitation > 1 mm per day

very short with < 100 frost days, warm spring with average temperature > 8 °C,
warm fall with average temperature > 9 °C

very short with < 40 frost days, warm with average temperature from > 0 °C,
dry with precipitation < 200 mm, short period of snow cover around < 50 days

srážkami < 200 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50–60 dnů

A t l a s

Klimatické oblasti vycházejí z pozorování v letech 1961–2000 a zároveň došlo
k jejich porovnání za léta 1901–1950. Za stěžejní kritérium pro vymezení
5 základních klimatických oblastí byla vybrána délka ročního období podle počtu dnů s charakteristickými teplotami. Pro letní období byl počet letních dnů, pro délku zimního období pak počet ledových dnů. Celkově bylo
vymezeno 5 základních klimatických oblastí (velmi chladná, chladná, mírně teplá, teplá a velmi teplá klimatická oblast). Dalším doplňujícím údajem
byla průměrná teplota jednotlivých ročních období, která nebyla rozhodující pro zařazení do určité klimatické oblasti. Základní klimatické oblasti byly
podrobněji členěny podle srážkových úhrnů v letním a zimním období. Tak
byly vymezeny podoblasti na srážky chudé (v létě < 200 mm) nebo na srážky
bohaté (v letním půlroce úhrn > 600 mm). Vyčleněné klimatické oblasti a
podoblasti podle teplotních a srážkových charakteristik byly dále korigovány
podle hypsometrie terénu.
The plotted climatic regions are based on observations in 1960–2000 and on their
comparison for the period of 1900–1950. Key criterion for the establishment of
primary climatic regions was season duration according to days with characteristic temperatures (number of summer days for summer and number of ice days
for winter). We defined five primary climatic regions: very cold, cold, moderately
warm, warm and very warm. Another complementary information was the average temperature of respective seasons, which was however not decisive for the
classification in a certain climatic region. The primary climatic regions were further
broken down according to precipitation amounts in summer and winter. In this
manner, we defined subregions with low summer precipitation (< 200 mm) or
with abundant summer precipitation (> 600 mm). The climatic regions and subregions established according to temperature and precipitation characteristics were
further corrected with respect to altitude.

k r a j i n y

Klimatická oblast
Climatic region

Zdroj / Source: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i., Ostrava, pobočka Brno.
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GEOLOGICKÁ STAVBA V HLOUBCE 3 km

GEOLOGICKÁ STAVBA

GEOLOGICAL SETTING AT A DEPTH OF 3 km
Peter Pálenský
1 : 2 000 000

GEOLOGICAL SETTING
Jan Cháb, Zdeněk Stráník, Mojmír Eliáš
1 : 500 000

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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GEOLOGICKÉ VRTY
GEOLOGICAL BOREHOLES
Dana Čápová, Pavla Kramolišová,
Eva Horníčková, Peter Pálenský
1 : 3 000 000

10 nejhlubších geologických vrtů / Ten deepest boreholes

Počet vrtů
Number of boreholes

Označení vrtu
Borehole

Počty a rozložení aktuální vrtné prozkoumanosti v listu Základní mapy ČR 1 : 25 000 (plocha 1 listu cca 113
km2) řadí Českou republiku mezi geologicky nejvíce
prozkoumané oblasti v Evropě. Deset nejhlubších vrtů
dosahuje hloubku 4 500 až 6 506 metrů.
Zdroj / Source: Česká geologická služba – Geofond, Praha.
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The Basic maps of the Czech Republic show the amount
and actual distribution of exploration boreholes on the map
sheets on a scale 1 : 25,000 (area of 1 sheet is ca 113 km2),
rating the Czech Republic among the most surveyed areas
in Europe. Ten deepest boreholes have depths between the
4,500 to 6,506 metres.

TES-1
VIZOV-1
GOT-2
Sedlec-1
NEM-5
N-1
Něm-6
NEM-2A
VRT-1
JABLUNKA-1

Název vrtu

Dosažená hloubka (m)

Těšany 1
Vizovice 1
Gottwaldov 2
Sedlec 1
Němčičky 5
Němčičky 1
Němčičky 6
Němčičky 2a
Jarošov 1
Jablůnka 1

4 500,0
4 502,0
4 850,0
4 850,0
5 074,0
5 192,0
5 220,0
5 493,5
5 578,0
6 506,0

Name of borehole Depth of borehole (m)

Rok dokončení

Year of finalization

1979
1975
1986
1984
1987
1975
1987
1977
1973
1982

Legenda k mapě je na straně 108.
Legend see page 109.
Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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Legenda k mapě č. 39 Geologická stavba
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Legend to the map No. 39 Geological setting

A T L A S

K R A J I N Y

Č E S K É

R E P U B L I K Y

L A N D S C A P E AT L A S O F T H E C Z E C H R E P U B L I C

109

4.3. Geologické podmínky / Geological conditions

4. Přírodní krajina / Natural landscape
42

KVARTÉRNÍ POKRYV
QUATERNARY DEPOSITS
Pavel Havlíček, Oldřich Holásek,
Miloš Růžička, Jaroslav Tyráček
1 : 500 000
Glacifluviální a glacigenní sedimenty (tilly) střednopleistocenního sálského zalednění,
Kobeřice u Opavy
Glacifluvial and glacigenic sediments (tills) of the Middle Pleistocene Saalian glaciation, Kobeřice u Opavy
Foto / Photo: Oldřich Holásek

Pískový přesyp, Písty u Nymburka

Písky a písčité štěrky střednopleistocenní terasy Vltavy, Straškov

Kamenné moře na Holém vrchu, Stěny nad Libouchcem

Sand dune, Písty u Nymburka
Foto / Photo: Oldřich Holásek

Sands and sandy gravels of the Vltava River Middle Pleistocene terrace, Straškov
Foto / Photo: Jaroslav Kadlec

Block field on the Holý vrch Mt, Stěny nad Libouchcem
Foto / Photo: Miloš Růžička

Soliflukční sedimenty (redeponované tufy s kameny a bloky čedičových hornin) se spraší
v nadloží, Benešov nad Ploučnicí
Solifluction sediments (redeposited tufas with stones and blocks of basalt rocks) with loess
in the overlying stratum, Benešov nad Ploučnicí
Foto / Photo: Miloš Růžička

Svrchnopleistocenní sprašové hlíny, Řepiště
Upper Pleistocene loess loam, Řepiště
Foto / Photo: Miloš Růžička

Deluvioeolické sedimenty, Šatov u Znojma
Deluvio-aeolian sediments, Šatov u Znojma
Foto / Photo: Eliška Růžičková

Holocén
Holocene

Pleistocén
Pleistocene

Mapa zobrazuje nejdůležitější typy
kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organogenní. Z říčních
sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny
se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organogenních sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší
nadmořské výšky. Travertiny členíme
na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze
studených vod prostých. Eluvia (zvětraliny) a deluvia (svahové sedimenty)
nejsou v mapě znázorněny pro jejich
lokální rozsah, proměnlivou mocnost
a nejasné vymezení.

The map shows the distribution of Quaternary sediments, i.e. aeolian, fluvial, glacial and organogenic. Singled from the
river sediments are current alluvia, endangered by possible floods. Glacial sediments occur in marginal parts of Northern Bohemia and Northern Moravia. Of
the organogenic sediments, peats are
bound to mountain areas, peat bogs to
lower elevations. Travertines break down
into carbonates of thermal mineralized
water and carbonates precipitated from
cold groundwater. Eluvia (weathering
products) and deluvia (colluvial sediments) are not illustrated in the map due
to their local occurrence, variable thickness and vague specification.
Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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50

MEZOZOIKUM
MESOZOIC

Petr Budil, Štěpán Manda, Miroslav Bubík, Peter Pálenský, Milan Růžička, Zbyněk Šimůnek, Jaroslav Valečka, Radek Vodrážka

Radek Vodrážka, Jaroslav Valečka, Miroslav Bubík,
Peter Pálenský, Petr Budil

1 : 2 000 000
Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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KAMBRIUM

ORDOVIK

CAMBRIAN
Petr Budil, Štěpán Manda

ORDOVICIAN
Petr Budil, Štěpán Manda

V Českém masivu jsou mezozoické
sedimenty převážně křídového stáří.
Již značně zarovnaný reliéf Českého
masivu zaplavilo v křídě mělké moře.
Horniny triasového a jurského stáří
jsou vzácné. V oblasti Karpat se vyskytují mořské mezozoické sedimenty
velmi často a staly se součástí komplikovaných příkrovových struktur.

The Mesozoic sediments in the Bohemian
Massif are mostly of Cretaceous age when
a shallow sea flooded its already considerably planated relief. Rocks of Triassic and
Jurassic age are rare. Marine Mesozoic
sediments are very frequently occurring in
the Carpathians and became component
parts of complicated nappe structures.

SPODNÍ MIOCÉN
LOWER MIOCENE
Peter Pálenský,
Petr Budil

Spodnomiocenní sedimenty jsou na
Českém masivu tvořeny sladkovodními terestrickými uloženinami a na
jeho styku se Západními Karpatami
sedimenty mořskými.

The Lower Miocene sediments are in the
Bohemian Massif represented by fresh-water terrestrial deposits and by marine
deposits on its contact with the Western
Carpathians.
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GEOLOGICKÝ VÝVOJ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
GEOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC
Petr Budil, Štepán Manda, Jaroslava Pertoldová, Peter Pálenský, Miloš Růžička, Kryštof Verner,
Radek Vodrážka, Jana Karenová, Jaroslav Valečka, Miroslav Bubík, Zdeněk Kukal, Radko Šarič
V tepelsko-barrandienské oblasti charakterizuje spodní kambrium mocný sled kontinentálních uloženin vyplňující vnitrohorskou depresi.
Ve středním kambriu vniklo do již zarovnané
oblasti mělké moře. Ve svrchním kambriu je
po ústupu moře doložena silná vulkanická
činnost. Mimo Barrandien kambriu odpovídají
sledy mořských břidlic a drob, nebo jejich metamorfní ekvivalenty.

In the Teplá-Barrandian area, the Lower Cambrian
is characterized by a thick sequence of continental deposits filling an intramount basin. In the
Middle Cambrian, a shallow sea got into the already peneplaned surface. In the Upper Cambrian,
a strong volcanic activity is documented after the
sea regression. Outside the Barrandian area, the sequences of marine shales and graywackes or their
metamorphic equivalents would correspond to the
Cambrian.
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The marine sedimentation starts in the Teplá-Barrandian area in the Lower Ordovician. Tectonically conditioned basins show thick sequences of
sediments with dominant shales (Prague Basin,
Rožmitál Trough, Železné hory Mts). Metamorphosed marine sediments (likely of the Ordovician
age) are constituents of crystalline units (Lugicum,
Saxothuringicum).
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KVARTÉR
QUATERNARY
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Miloš Růžička, Petr Budil

SILUR

DEVON

SILURIAN
Petr Budil, Štěpán Manda

DEVONIAN
Petr Budil, Štěpán Manda

Silurské uloženiny Českého masivu charakterizuje mořský vývoj, ve spodní části převažují tmavé břidlice, ve svrchní části se objevují
častější vápence vázané na lokální elevace.
Nemetamorfovaný nebo slabě přeměněný silur
vystupuje v pražské pánvi, Železných horách,
hlinské zóně a na Rožmitálsku (tepelsko-barrandienská oblast).

Devon tepelsko-barrandienské oblasti charakterizuje karbonátová sedimentace ukončená ukládáním siliciklastik během uzavírání
mořských pánví ve středním devonu (variská
orogeneze). V lugiku komplex vápenců, břidlic a vulkanitů odpovídá střednímu a svrchnímu devonu. Devon je plošně nejrozsáhlejší
v moravskoslezské oblasti, kde začíná mořská
sedimentace ve spodním devonu a pokračuje
do karbonu. Rozlišujeme pánevní a platformní
(mělkovodní) vývoj.

Silurian deposits of the Bohemian Massif are characterized by marine development with dark shales in
the Lower part and more frequently occurring limestones bound to local elevations in the Upper part.
Unmetamorphosed or slightly metamorphosed
Silurian emerges in the Prague Basin, Železné hory
Mts, Hlinsko Zone and in the Rožmitál Trough (the
Teplá-Barrandian area).
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KONTINENTÁLNÍ KARBON (WESTPHAL)

SPODNÍ PERM

CONTINENTAL CARBONIFEROUS (WESTPHALIAN)
Petr Budil, Zbyněk Šimůnek

LOWER PERMIAN
Petr Budil, Zbyněk Šimůnek

Na mapě jsou vyčleněna území s plošně významným a mocným pokryvem
geneticky pestrých kvartérních sedimentů (B) od převážně denudačních
oblastí pahorkatin, vrchovin a hor (A).

The map of Quaternary regional units
shows territories with the extensive and
thick cover of genetically variegated
Quaternary sediments (B) from the mainly denudation areas of hilly lands up to
highlands and mountains (A).

The Devonian of the Teplá-Barrandian area is characterized by carbonate sedimentation ended by the
deposition of siliclastics during the closure of sea
basins in the Middle Devonian (Variscan orogeny). In
the Lugicum, the complex of limestones, shales and
volcanites corresponds to the Middle and Upper Devonian. The Devonian is most extensive in the Moravian-Silesian region where the marine sedimentation
started in the Lower Devonian and continued up to
the Carboniferous. We distinguish between basinal
and platform (shallow-water) development.
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Vývoj karbonských sedimentů prokazuje výrazné rozdíly mezi spodní a svrchní částí tohoto
útvaru. Zatímco spodní karbon je vyvinut jako
převážně mořský, svrchní karbon reprezentují
limnické pánve vytvořené v rámci variského
horstva.
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V tepelsko-barrandienské oblasti začíná mořská sedimentace ve spodním ordoviku. V tektonicky podmíněných pánvích se uložily mocné
sledy s převahou břidlic (pražská pánev, Rožmitálsko, Železné hory). Metamorfované mořské
sedimenty pravděpodobně ordovického stáří
jsou součástí krystalinických jednotek (lugikum, saxothuringikum).

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

HLAVNÍ UDÁLOSTI VE VÝVOJI ŽIVOTA NA ZEMI
MILESTONES IN THE EARTH’S LIFE EVOLUTION
Petr Budil, Štepán Manda, Jaroslava Pertoldová, Peter Pálenský, Miloš Růžička, Kryštof Verner, Radek Vodrážka, Jana Karenová, Jaroslav Valečka, Miroslav Bubík, Zdeněk Kukal, Radko Šarič

Vývoj permu vykazuje podstatné rozdíly mezi
spodní a svrchní částí tohoto útvaru. Ve spodním permu ještě pokračuje sedimentace v limnických pánvích lokálně s hojnou vegetací, ale
ve svrchním permu již výrazně převažuje trend
desertifikace.

The development of Carboniferous sediments shows
substantial differences between the Lower and Upper part of this period. While the Lower Carboniferous is developed as predominantly marine, the Upper Carboniferous is represented by limnic basins
developed within the Variscan mountain system.
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Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

The development of the Permian shows substantial
differences between the Lower and Upper part of
this period. While the sedimentation in limnic basins continued with locally abundant vegetation
in the Lower Permian, the Upper Permian shows
already a profound desertification trend.
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4.3. Geologické podmínky / Geological conditions

4. Přírodní krajina / Natural landscape
58

54

geologické členĚní

Více než 80 % plochy podle geologické stavby zaujímá Český masiv
a zbytek Karpatská soustava.
V Českém masivu vystupuje řada
jednotek stmelených variskou
orogenezí včetně předpolí a jejich
platformního pokryvu. Karpatská
soustava je zastoupena příkrovy
složenými z kenozoických a me
zozoických hornin a výplněmi
neogénních pánví.

geological division
Jan Cháb, Zdeněk Stráník
1 : 1 000 000

Český masiv
Bohemian Massif

55–57

geologické profily

Platformní formace, včetně formací terciérního riftu
Platform formations, incl. formations of the Tertiary rift

Geological profiles

Lugikum

inženýrskogeologické rajony

As to geological structure, the
Bohemian Massif occupies more
than 80 % of the territory with the
remaining area belonging in the
Carpathian System. The Bohemian
Massif features a number of units
amalgamated by the Variscan orogeny including forelands and their platform cover. The Carpathian System is
represented by nappes composed
of Cenozoic and Mesozoic rocks and
of the fillings of Neogene basins.

Rajony předkvartérních hornin
Zones of the Pre-Quaternary rocks

Petr Kycl, Eva Zítová, Zuzana Krejčí
1 : 1 000 000

Mapa znázorňuje základní složky
geologického prostředí tříděné
na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají
význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné
indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např.
stratigrafická příslušnost (stáří) je
potlačena. Takto podobné horniny
se slučují do rajonů, tedy oblastí se
stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě
je vyčleněno celkem 18 rajonů.

Variscan igneous rocks, incl. several bodies of uncertain age

Peter Pálenský, Oldřich Krejčí, Michaela Zemková

Zones of the Quaternary sediments

Engineering geological zones

Variské vyvřelé horniny, včetně několika těles nejistého stáří

Lugicum

Rajony kvartérních sedimentů

The map shows primary constituents
of the geological environment, classified on the basis of the similarity or
homogeneity of signs significant in
respect of construction geology, engineering geology and geotechnics.
In rocks and earths, these include
the lithological composition, similar
index, geomechanical or geophysical qualities with the stratigraphical
classification (age) being suppressed.
These similar rocks combine into
zones, i.e. areas with the same or similar engineering geological qualities.
The map illustrates eighteen zones.
Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

56

geologický profil 2–2': Česká křídová pánev
geological profile 2–2': Bohemian Cretaceous Basin
Výplně synorogenních a postorogenních pánví
Fillings of syn- and post-orogenic basins

Karpatská soustava
Carpathian System
Karpatská předhlubeň

Orogenní jednotky

Carpathian Foredeep

Orogenic units

Moldanubikum
Moldanubicum

Flyšové pásmo

Dunajsko-oderské pásmo

Flysch Belt

Danube-Oder Belt

Bohemikum
Bohemicum

Moravosilesikum
Moravosilesicum

Vídeňská pánev
Vienna Basin

Mariánskolázeňská jednotka
Mariánské Lázně Unit

Pásmo karbonských flyšových příkrovů

1 : 3 000 000

Belt of Carboniferous Flysch nappes

Saxothuringikum

Křída

Saxothuringicum

Vybrané geologické profily představují ukázky řezů od detailního stratigraficko-litologického profilu přes
hluboký regionální profil na styku
velkých geologických jednotek až po
profil, který vyjadřuje hypotetickou
představu o velmi hluboké geologické stavbě.

Selected geological profiles represent
cases from detail stratigraphic-lithological profile through deep regional profile
on the contact line of large geological
units up to profiles expressing a hypothetical concept of a very deep geological structure.

Cretaceous
Březenské souvrství (coniak – santon)
Březno Formation (Coniacian – Santonian)

Předpolí – brunie (brunovistulikum)

Jizerské souvrství (střední – svrchní turon)
Jizera Formation (Middle – Upper Turonian)

Permokarbon

Permo-Carboniferous

Foreland – Brunnia (Brunovistulicum)

Proterozoikum – starší paleozoikum (krystalinikum)

Teplické souvrství (svrchní turon – coniak)

Proterozoic – Lower Paleozoic (basement crystalline rocks)

Teplice Formation (Upper Turonian – Coniacian)

Perucko-korycanské souvrství (alb – cenoman)
Peruc-Korycany Formation (Albian – Cenomanian)

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

57

55

geologický profil 1–1': Jádro Českého masivu
geological profile 1–1': Core of the Bohemian Massif

geologický profil 3–3': Styk Českého masivu se Západními Karpaty
geological profile 3–3': Contact of the Bohemian Massif with the Western Carpathians

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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61

hypsometrické stupně

Výškové stupně reliéfu jsou pří
kladem konvenčního nazírání na
povrch planety. Klasifikace úze
mí podle nadmořské výšky má
výraznou vzdělávací a praktickou
stránku. Umožňuje znázornit a po
chopit výškové parametry území
a odhadnout další s nimi souvi
sející vlastnosti krajiny podstatné
pro řadu lidských aktivit a průběh
krajinotvorných procesů.

HYPSOMETRIC ZONES
Jaromír Kolejka, Vladimír Plšek
1 : 1 000 000

sklon svahů

Altitudinal zones of the relief represent a conventional concept of the
Earth’s surface. Territorial classification according to elevation offers
educational and practical aspects.
It makes it possible to illustrate and
comprehend territory elevation
parameters and hence to derive related landscape features essential
for human activities and landscape-forming processes.

SLOPE GRADIENT
Jaromír Kolejka, Vladimír Plšek
1 : 1 000 000

Sklon svahu je důležitou přírod
ní charakteristikou krajiny. Sklon
má významný vliv na energetické
poměry lokality, neboť zásadním
způsobem přerozděluje volnou
disponibilní gravitační energii.
V závislosti na úhlu sklonu zem
ského povrchu se odvíjí počá
tek a průběh širokého spektra
gravitačně podmíněných proce
sů. Významně rovněž působí na
výběr a lokalizaci lidských aktivit
v území.

Slope gradient is a material natural
characteristic of landscapes. It greatly affects energetic situation in the
concerned locality by redistributing
available gravitational energy. Many
processes conditioned by gravity occur in dependence on the angle of
Earth surface inclination, which also
affects the choice and localization of
human activities in the territory.

Orientace svahu má významný vliv
na energetické poměry lokality.
V závislosti na orientaci zemského
povrchu vůči světovým stranám
dochází k rozdělování energie
a vláhy, což vede ke vzniku širo
kého spektra procesů a formuje
jejich průběh a trvání. Spolu se
sklonem svahu ovlivňuje výběr a
rozmístění lidských aktivit v kraji
ně, zejména zemědělství.

Slope aspect considerably affects
energetic situation in the concerned
locality. Energy and moisture are distributed in dependence on the Earth
surface orientation to cardinal points,
which triggers a broad range of processes, forming their behaviour and
duration. Together with the slope
gradient it affects the choice and localization of human activities in the
landscape, namely agriculture.

Sklon svahů

Slope gradient

60

62

morfostruktury

Morfostruktury Karpatské předhlubně
Morphostructures of the Carpathian Foredeep

Morphostructures

Orientace svahů vůči
světovým stranám
SLOPE ASPECT

Jaromír Demek, Petr Slavík
1 : 1 000 000

Morfostruktury Vnějších Západních Karpat

Morphostructures of the Outer Western Carpathians

Jaromír Kolejka, Vladimír Plšek
1 : 1 000 000

Morfostruktury Panonské pánve

Morphostructures of the Pannonian Basin

Morfostruktury Českého
masivu a moravskoslezského terranu
Morphostructures of the
Bohemian Massif and
Moravian-Silesian Terrane

Orientace svahu

Slope aspect
(according to cardinal points)

Morfostruktury Slezské nížiny

Morphostructures of the Silesian Lowland
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63

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY

A

B

GEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS
Jaromír Demek, Břetislav Balatka, Karel Kirchner,
Peter Mackovčin, Tomáš Pánek, Petr Slavík
1 : 500 000

A

B

Pestrost a různorodost geomorfologických poměrů České
republiky je dána její polohou na styku západoevropské platformy, Vnějších Západních Karpat, Panonské pánve a Slezské nížiny.
Jsou znázorněny na přehledné obecné geomorfologické mapě.
Pestrost reliéfu značně ovlivnily změny souborů geomorfologických pochodů v souvislosti se změnami podnebí v třetihorách a
čtvrtohorách. Základním prvkem obsahu mapy jsou tvary reliéfu
(vzhled, geneze a stáří jednotlivých povrchových tvarů). Vzhled
reliéfu je vyjádřen vrstevnicemi po 50 m, kótami a tvarem značek. Genezi tvarů vyjadřuje barva. Tvary jsou v mapě rozděleny
do genetických skupin.
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Varied and diverse geomorphological conditions of the Czech Republic are given by the location of the territory on the contact of the
Western-European Platform, Outer Western Carpathians, Pannonian
Basin and Silesian Lowland. They are illustrated in the general synoptic geomorphological map. The relief variegation was considerably affected by changes occurring in the complexes of geomorphological
processes due to climate change during the Tertiary and Quaternary.
Landforms (appearance, genesis and age of individual surface formations) represent a basic element of the map content. Relief appearance is expressed by contour lines spaced at 50 m, by spot heights
and by the shape of marks. Genesis of forms is expressed by colour.
Landforms in the map are classified into genetic groups.
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6465

64

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

RELIÉF NA KRYSTALINIKU – ÚDOLÍ ŘEKY DYJE

7273

65

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

RELIEF ON CRYSTALLINE ROCKS – THE DYJE RIVER VALLEY

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

FLYSCH RELIEF – JAVORNÍKY Mts

Oldřich Krejčí(1), Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2),
Karel Kirchner(2), Peter Mackovčin(2)

66

7475

67

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

PÍSKOVCOVÝ RELIÉF – OSTAŠ

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

74

Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2),
Jiří Kopecký(2), Peter Pálenský(1)

75

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

GLACIÁLNÍ A PERIGLACIÁLNÍ RELIÉF – ŠUMAVA,
PRÁŠILSKÉ JEZERO

SANDSTONE RELIEF – OSTAŠ Mt

6869

73

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

FLYŠOVÝ RELIÉF – JAVORNÍKY

Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2),
Jiří Kopecký(2), Reinhard Roetzel(1)

6667

72

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

GLACIAL AND PERIGLACIAL RELIEF – ŠUMAVA Mts,
PRÁŠILSKÉ JEZERO LAKE

Jiří Babůrek(1), Marek Havlíček(2), Pavel Mentlík(2)

68

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

VULKANICKÝ A POSTVULKANICKÝ
RELIÉF – VELKÝ ROUDNÝ

7677

69

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

76

77

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

EOLICKÝ RELIÉF – HODONÍNSKÁ DOUBRAVA

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

AEOLIAN RELIEF – HODONÍNSKÁ DOUBRAVA

Pavel Havlíček(1), Jaromír Demek(2),
Marek Havlíček(2), Peter Mackovčin(2)

VOLCANIC AND POSTVOLCANIC
RELIEF – VELKÝ ROUDNÝ Mt

Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2),
Peter Mackovčin(2), Peter Pálenský(1)

7071

KRASOVÝ RELIÉF – MORAVSKÝ KRAS

70

7879
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GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

78

FLUVIÁLNÍ RELIÉF – RANŠPURK NA SOUTOKU
MORAVY A DYJE

KARST RELIEF – THE MORAVIAN KARST

Ivan Balák(1), Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2)

79

GEOLOGICKÁ MAPA / GEOLOGICAL MAP

GEOMORFOLOGICKÁ MAPA / GEOMORPHOLOGICAL MAP

FLUVIAL RELIEF – RANŠPURK AT THE CONFLUENCE
OF THE MORAVA AND DYJE RIVERS

Jaromír Demek(2), Marek Havlíček(2),
Pavel Havlíček(1), Peter Mackovčin(2)

Autor / Author : (1) Geologická mapa / Geological map
(2) Geomorfologická mapa / Geomorfological map
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81

GEOMORFOLOGICKá soustava

GEOMORFOLOGICKÉ JEDNOTKY

Geomorphological system
1 : 3 000 000

Geomorphological units
Peter Mackovčin, Břetislav Balatka, Jaromír Demek,
Karel Kirchner, Petr Slavík
1 : 500 000

Hranice geomorfologických jednotek
Borders of geomorphological units

Vysvětlivky kódů jsou na straně 124–125.

Legend see pages 124–125.

Zdroj / Source: Demek, J., ed., Zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny, 1. vydání, Geografický ústav ČSAV, Academia, Praha, 1987.
Demek, J., Mackovčin, P. (eds.) et al., Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny, 2. vydání, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pracoviště Brno, 2006.
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Vysvětlivky kódů k mapě č. 80 Geomorfologické jednotky / Legend to the map No. 80 Geomorphological units
Celek

Podsoustava
Subsystem

Podcelek
Subunit

Unit
IA-1A Čerchovský les
Mountains

Okrsek
Ward

Podsoustava
Subsystem

IA-1A-1 Haltravská hornatina / Mountains
IA-1A-2 Nemanická vrchovina / Highland
IA-1A-3 Ostrovská vrchovina / Highland

Highland

IA-1C Přimdský les
Highland

IA-1D Dyleňský les
Highland

IA Českoleská
podsoustava
Subsystem

IA-2A Tachovská brázda
Furrow

IA-2 Podčeskoleská pahorkatina
Hilly land

IA-2B Chodská pahorkatina
Hilly land

IA-3A Českokubická vrchovina
IA-3 Všerubská vrchovina
Highland

Highland

IA-3B Jezvinecká vrchovina
Highland

IB-1A Šumavské pláně
Plains

IB-1B Železnorudská hornatina
Mountains

IB-1 Šumava

Mountains

IB-1C Trojmezenská hornatina
Mountains

IB-1D Boubínská hornatina
Mountains

IB-1E Želnavská hornatina

Highland

IB-2C Vimperská vrchovina
Highland

IB Šumavská hornatina
Mountains

IB-2D Prachatická hornatina
Mountains

IB-2 Šumavské podhůří
Foothills

Hilly land

IIC-2 Hornosázavská
pahorkatina

Highland

IB-2F Bavorovská vrchovina
Highland

IB-3A Pohořská hornatina
IB-3 Novohradské hory
Mountains

Mountains

IB-3B Jedlická vrchovina
Highland

IB-4A Kaplická brázda
Furrow

IB-4B Stropnická pahorkatina
IB-4 Novohradské podhůří
Foothills

Hilly land

IB-4C Soběnovská vrchovina
Highland

Furrow

Hilly land

IIA-1 Benešovská pahorkatina
Hilly land

IIA-1B Březnická pahorkatina
Hilly land

IIA-2A Mladovožická pahorkatina
Hilly land

IIA Středočeská
pahorkatina

IIA-2 Vlašimská pahorkatina
Hilly land

Hilly land

IIA-2B Votická vrchovina
Highland

IIA-3A Písecká pahorkatina
IIA-3 Táborská pahorkatina

Hilly land

Hilly land

IIA-3B Soběslavská pahorkatina
Hilly land

IIC-3 Železné hory
Mountains

IB-1A-1 Kochánovské pláně / Plains
IB-1A-2 Kvildské pláně / Plains
IB-1A-3 Javornická hornatina / Mountains
IB-1A-4 Svojšská hornatina / Mountains
IB-1A-5 Knížecí pláně / Plains
IB-1B-1 Debrnická hornatina / Mountains
IB-1B-2 Královský hvozd / Mountains
IB-1B-3 Pancířský hřbet / Ridge
IB-1C-1 Stožecká vrchovina / Highland
IB-1C-2 Plešská hornatina / Mountains
IB-1C-3 Novopecká kotlina / Basin
IB-1C-4 Vítkokamenská hornatina / Mountains
IB-1C-5 Lučská hornatina / Mountains

IIA-4A Horažďovická pahorkatina
Hilly land

IIA-4 Blatenská pahorkatina
Hilly land

IIA-4B Nepomucká vrchovina
Highland

IIB-1A Putimská pánev
Basin

IIB-1 Českobudějovická pánev
Basin

IIB-1B Blatská pánev
Basin

IIB Jihočeské pánve

IIB-2A Lomnická pánev

Basins

Basin

IIB-2 Třeboňská pánev
Basin

IIB-2B Kardašovořečická pahorkatina
Hilly land

IIB-2C Lišovský práh
Threshold

IIC-1A Jindřichohradecká pahorkatina
Hilly land

IIC Českomoravská
vrchovina
Highland

IIC-1 Křemešnická vrchovina
Highland

IIC-1B Pacovská pahorkatina
Hilly land

IIC-1C Želivská pahorkatina
Hilly land

Highland

IIC-4A Žďárské vrchy
Highland

IIC-4 Hornosvratecká
vrchovina
Highland

IIC-4B Nedvědická vrchovina
Highland

IB-1D-2 Včelenská hornatina / Mountains
IB-1E-1 Knížecí hornatina / Mountains

IIC-5A Bítešská vrchovina
Highland

IIC Českomoravská
vrchovina
Highland

IIC-5 Křižanovská vrchovina
Highland

IIC-5B Brtnická vrchovina
Highland

IB-2D-4 Blanský les / Mountains
IB-2D-5 Buglatská vrchovina / Highland
IB-2D-6 Křemžská kotlina / Basin
IB-2D-7 Chvalšinská kotlina / Basin
IB-2E-1 Plešenecká hornatina / Mountains

Celek

Podsoustava
Subsystem

Ward
IIC-1D-1 Melechovská vrchovina / Highland
IIC-1D-2 Humpolecká kotlina / Basin
IIC-1D-3 Herálecká vrchovina / Highland
IIC-1D-4 Jeníkovská vrchovina / Highland
IIC-1D-5 Vyskytenská pahorkatina / Hilly land
IIC-1D-6 Čeřínská vrchovina / Highland
IIC-1D-7 Křemešník / Horst
IIC-2A-1 Malešovská pahorkatina / Hilly land
IIC-2A-2 Golčovojeníkovská pahorkatina / Hilly land
IIC-2A-3 Doubravská brázda / Furrow
IIC-2B-1 Čestínská pahorkatina / Hilly land
IIC-2B-2 Třebětínská pahorkatina / Hilly land
IIC-2C-1 Chotěbořská pahorkatina / Hilly land
IIC-2C-2 Přibyslavská pahorkatina / Hilly land
IIC-2C-3 Dářská brázda / Furrow
IIC-2C-4 Sobíňovský hřbet / Ridge
IIC-2D-1 Pohledská pahorkatina / Hilly land
IIC-2D-2 Dobronínská pánev / Basin
IIC-2D-3 Beranovský práh / Threshold
IIC-2D-4 Jeclovská sníženina / Depression
IIC-2D-5 Jihlavská kotlina / Basin
IIC-2D-6 Štocký stupeň / Hilly land
IIC-3B-1 Kameničská vrchovina / Highland
IIC-3B-2 Skutečská pahorkatina / Hilly land
IIC-3B-3 Stružinecká pahorkatina / Hilly land
IIC-3B-4 Podhradská kotlina / Basin
IIC-4A-1 Borovský les / Highland
IIC-4A-2 Pohledeckoskalská vrchovina / Highland
IIC-4A-3 Devítiskalská vrchovina / Highland
IIC-4A-4 Milovská kotlina / Basin
IIC-4B-1 Jedlovská plošina / Hilly land
IIC-4B-2 Vírská vrchovina / Highland
IIC-4B-3 Kunštátská vrchovina / Highland
IIC-4B-4 Křetínská kotlina / Basin
IIC-4B-5 Sýkořská hornatina / Mountains
IIC-4B-6 Pernštejnská vrchovina / Highland
IIC-4B-7 Sulkovecká vrchovina / Highland
IIC-4B-8 Olešnická kotlina / Basin
IIC-5A-1 Měřínská kotlina / Basin
IIC-5A-2 Arnolecké hory / Mountains
IIC-5A-3 Veselská sníženina / Depression
IIC-5A-4 Henzlička / Hilly land
IIC-5A-5 Světnovská sníženina / Depression
IIC-5A-6 Novoměstská pahorkatina / Hilly land
IIC-5A-7 Bobrovská pahorkatina / Hilly land
IIC-5A-8 Jinošovská pahorkatina / Hilly land
IIC-5A-9 Deblínská vrchovina / Highland
IIC-5A-10 Pyšelský hřbet / Ridge
IIC-5A-11 Velkomeziříčská pahorkatina / Hilly land
IIC-5A-12 Borská pahorkatina / Hilly land
IIC-5A-13 Libochovská sníženina / Depression
IIC-5B-1 Třešťská pahorkatina / Hilly land
IIC-5B-2 Špičácká vrchovina / Highland
IIC-5B-3 Kosovská pahorkatina / Hilly land
IIC-5B-4 Puklická pahorkatina / Hilly land
IIC-5B-5 Zašovický hřbet / Ridge
IIC-5B-6 Řehořovská pahorkatina / Hilly land
IIC-5B-7 Čechtínská vrchovina / Highland
IIC-5B-8 Markvartická pahorkatina / Hilly land
IIC-5B-9 Starohobzská vrchovina / Highland
IIC-5B-10 Otínská pahorkatina / Hilly land

IIC-5C Dačická kotlina / Basin

IB-2E-3 Olšinská pánev / Basin
IB-2E-4 Frymburská vrchovina / Highland
IB-2E-5 Rožmberská vrchovina / Highland
IB-2E-6 Vyšebrodská vrchovina / Highland
IB-2F-1 Budětická vrchovina / Highland
IB-2F-2 Prácheňská pahorkatina / Hilly land
IB-2F-3 Volyňská vrchovina / Highland
IB-2F-4 Miloňovická pahorkatina / Hilly land
IB-2F-5 Husinecká vrchovina / Highland
IB-2F-6 Netonická vrchovina / Highland
IB-2F-7 Netolická pahorkatina / Hilly land
IB-3A-1 Leopoldovská vrchovina / Highland

IIC-6A Jihlavské vrchy
Highland

IIC-6 Javořická vrchovina
Highland

IIC-6B Novobystřická vrchovina
Highland

IB-3A-2 Žofínská hornatina / Mountains
IB-3B-2 Tetřevská vrchovina / Highland

IIC-7B Bítovská pahorkatina

IB-4A-1 Velešínská pahorkatina / Hilly land
IB-4A-2 Bujanovská sníženina / Depression
IB-4B-1 Strážkovická pahorkatina / Hilly land

Hilly land

IIC-7C Jaroměřická kotlina
Basin

IB-4B-2 Rychnovská pahorkatina / Hilly land
IB-4C-1 Kohoutská vrchovina / Highland
IB-4C-2 Malontská vrchovina / Highland
IIC-7 Jevišovická pahorkatina
Hilly land

IIA-1A-1 Mníšecká pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-2 Jílovská vrchovina / Highland
IIA-1A-3 Neveklovská pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-4 Konopišťská pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-5 Kamenická vrchovina / Highland
IIA-1A-6 Strančická pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-7 Jevanská pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-8 Černokostelecká pahorkatina / Hilly land
IIA-1A-9 Ondřejovská vrchovina / Highland
IIA-1A-10 Divišovská vrchovina / Highland
IIA-1B-1 Rožmitálská pahorkatina / Hilly land
IIA-1B-2 Milínská vrchovina / Highland
IIA-1B-3 Bělčická pahorkatina / Hilly land
IIA-1B-4 Mirovická vrchovina / Highland
IIA-1B-5 Klučenická vrchovina / Highland
IIA-1B-6 Sedlčanská pahorkatina / Hilly land
IIA-1B-7 Krásnohorská vrchovina / Highland
IIA-2A-1 Jankovská pahorkatina / Hilly land
IIA-2A-2 Blanická brázda / Furrow
IIA-2A-3 Načeradecká pahorkatina / Hilly land
IIA-2A-4 Kácovská pahorkatina / Hilly land
IIA-2B-1 Jistebnická vrchovina / Highland
IIA-2B-2 Kovářovská pahorkatina / Hilly land
IIA-2B-3 Nechvalická vrchovina / Highland
IIA-2B-4 Sedlecká kotlina / Basin
IIA-2B-5 Miličínská vrchovina / Highland
IIA-3A-1 Mehelnická vrchovina / Highland
IIA-3A-2 Zvíkovská pahorkatina / Hilly land
IIA-3A-3 Milevská pahorkatina / Hilly land
IIA-3A-4 Bechyňská pahorkatina / Hilly land
IIA-3A-5 Týnská pahorkatina / Hilly land
IIA-3A-6 Ševětínská vrchovina / Highland

IIC-7D Znojemská pahorkatina
Hilly land

IID-1A Oslavanská brázda
Furrow

IID-1 Boskovická brázda
Furrow

IID-1B Malá Haná
Basin

Highland

IIA-3B-1 Malšická pahorkatina / Hilly land
IIA-3B-2 Sezimovoústecká pahorkatina / Hilly land
IID-2B Lipovská vrchovina
IID-2 Bobravská vrchovina

Highland

Highland

IID Brněnská vrchovina
Highland

IID-2C Řečkovicko-kuřimský prolom
Graben

IID-3A Adamovská vrchovina
Highland

IID-3 Drahanská vrchovina
Highland

IID-3B Moravský kras
Highland

IID-3C Konická vrchovina
Highland

Ward

IIIA-1 Smrčiny

Hilly land

IIIA-1B Hazlovská pahorkatina
Hilly land

IIIA-1C Chebská pahorkatina
Hilly land

IIIA-2A Klínovecká hornatina

IIIA Krušnohorská
hornatina

Mountains

Mountains

IIIA-2 Krušné hory
Mountains

IIIA-2B Loučenská hornatina
Mountains

IIIA-3 Děčínská vrchovina
Highland

IIIA-3A Děčínské stěny
Walls

Celek

IIIB-3A Žatecká pánev
Basin

IIIB-3 Mostecká pánev
Basin

IIIB-3B Chomutovsko-teplická pánev

Subsystem

Basin

IIIB-4 Doupovské hory
Mountains

IIIB-5A Verneřické středohoří
Middle mountains

IIIB-5 České středohoří

Middle mountains

IIIB-5B Milešovské středohoří
Middle mountains

IIIC-1A Kynžvartská vrchovina
Highland

IIIC- 1 Slavkovský les
Highland

IIIC-1B Hornoslavkovská vrchovina
Highland

IIIC-1C Bečovská vrchovina
Highland

IIIC Karlovarská
vrchovina

IIIC-2A Toužimská plošina
Hilly land

IIIC-2B Bezdružická vrchovina
Highland

IIIC-2C Žlutická vrchovina
Highland

IVA-1 Šluknovská pahorkatina
Hilly land

IVA-2A Lužický hřbet
IVA-2 Lužické hory Mountains

Ridge

IVA-2B Kytlická hornatina
Mountains

IVA-3 Ještědsko-kozákovský
hřbet
Ridge

IVA-3A Ještědský hřbet
Ridge

IVA-3B Kozákovský hřbet
Ridge

IVA-4A Liberecká kotlina
IVA-4 Žitavská pánev
Basin

Basin

IVA-4B Hrádecká pánev
Basin

IVA-5 Frýdlantská pahorkatina
Hilly land

IVA-6A Smrčská hornatina / Mountains

IVA-6 Jizerské hory Mountains

IVA Krkonošská
podsoustava

IVA-6B Jizerská hornatina
Mountains

Subsystem

IVA-7A Krkonošské hřbety
Ridges

IVA-7 Krkonoše

Mountains

IVA-7B Krkonošské rozsochy
Mountains

IVC-3A Úsovská vrchovina
Highland

IVC-3 Hanušovická vrchovina

Highland

IVC-3D Branenská vrchovina
Highland

IVC-5A Hornolipovská hornatina
Mountains

IVC-5 Rychlebské hory
Mountains

Hilly land

Highland

IVB-1 Broumovská vrchovina
IVB-1B Polická vrchovina
Highland

IVB -1C Meziměstská vrchovina
Highland

IVB-2A Deštenská hornatina
Mountains

IVB-2B Mladkovská vrchovina
Highland

IVB-2C Bukovohorská hornatina

Subsystem

Mountains

IVB-3A Náchodská vrchovina
Highland

IVB-3 Podorlická pahorkatina
Hilly land

IVB-3B Žamberská pahorkatina
Hilly land

IVB-3C Moravskotřebovská pahorkatina
Hilly land

IVB-4 Kladská kotlina
Basin

IVB-4A Králická brázda
Furrow

IVC-1A Drozdovská vrchovina
Highland

IVC-1 Zábřežská vrchovina
IVC Jesenická podsoustava

Highland

Highland

IVC-1C Bouzovská vrchovina

Subsystem

A t l a s

IVC-1B Mírovská vrchovina

Highland

IVC-2 Mohelnická brázda
Furrow

k r a j i n y

Č e s k é

Mountains

IVC-6 Zlatohorská vrchovina

IVB-1A-1 Bernartická vrchovina / Highland
IVB-1A-2 Radvanická vrchovina / Highland
IVB-1A-3 Jestřebí hory / Mountains
IVB-1A-4 Vraní hory / Mountains
IVB-1B-1 Polická stupňovina / Cuesta
IVB-1B-2 Stolové hory / Mountains
IVB-1B-3 Polická pánev / Basin
IVB-1B-4 Adršpašsko-teplické skály / Rock city
IVB-1B-5 Broumovské stěny / Walls
IVB-1C-1 Broumovská kotlina / Basin
IVB-1C-2 Javoří hory / Mountains
IVB-2A-1 Orlický hřbet / Ridge
IVB-2A-2 Orlické rozsochy / Mountains
IVB-2A-3 Orlickozáhorská brázda / Furrow
IVB-2B-1 Bartošovická vrchovina / Highland
IVB-2B-2 Pastvinská vrchovina / Highland
IVB-2B-1 Orličský hřbet / Ridge
IVB-2B-2 Výprachtická vrchovina / Highland
IVB-3A-1 Červenokostelecká pahorkatina / Hilly land
IVB-3A-2 Hronovská kotlina / Basin
IVB-3A-3 Sedloňovská vrchovina / Highland
IVB-3A-4 Ohnišovská pahorkatina / Hilly land
IVB-3B-1 Litický hřbet / Ridge
IVB-3B-2 Dobroučská pahorkatina / Hilly land
IVB-3B-3 Rokytnická pahorkatina / Hilly land
IVB-3B-4 Letohradská brázda / Furrow
IVB-3B-5 Čermenská pahorkatina / Hilly land
IVB-3C-1 Moravskotřebovská kotlina / Basin
IVB-3C-2 Lanškrounská kotlina / Basin
IVB-3C-3 Trnávecká vrchovina / Highland
IVB-3C-4 Malonínská vrchovina / Highland
IVB-4A-1 Lichkovská brázda / Furrow
IVB-4A-2 Štítská brázda / Furrow
IVC-1A-1 Zborovská vrchovina / Highland
IVC-1A-2 Svébohovská pahorkatina / Hilly land
IVC-1B-1 Maletínská vrchovina / Highland
IVC-1B-2 Žádlovická pahorkatina / Hilly land
IVC-1C-1 Ludmírovská vrchovina / Highland
IVC-1C-2 Přemyslovická pahorkatina / Hilly land
IVC-1C-3 Velký Kosíř / Hill
IVC-2-1 Hornomoravská niva / Floodplain
IVC-2-2 Loštická pahorkatina / Hilly land
IVC-2-3 Rovenská pahorkatina / Hilly land

r e p u b l i k y

IVC-6C Hynčická hornatina
Mountains

Highland

IVC-6D Jindřichovická pahorkatina
Hilly land

IVC-7A Keprnická hornatina

IVC Jesenická podsoustava

Mountains

Subsystem

IVC-7B Medvědská hornatina
Mountains

IVC-7 Hrubý Jeseník
Mountains

IVC-7C Pradědská hornatina
Mountains

IVC-8A Brantická vrchovina
Highland

IVC-8B Stěbořická pahorkatina
Hilly land

IVC-8C Bruntálská vrchovina
Highland

Subsystem

Celek

Podcelek
Subunit

Unit

IVC-8 Nízký Jeseník
Highland

IVC-8E Domašovská vrchovina
Highland

IVC-8F Vítkovská vrchovina
Highland

IVC-8G Oderské vrchy
Highland

IVC-8H Tršická pahorkatina
Hilly land

IVD Krkonošsko-jesenické IVD-1 Vidnavská nížina / Lowland
podhůří
IVD-2 Ž ulovská pahorkatina
Foothills

VA-1A Ročovská vrchovina
VA-1 Džbán

Hilly land

Highland

VA-1B Řevničovská pahorkatina
Hilly land

VA-2A Říčanská plošina
Hilly land

VA-2 Pražská plošina
Hilly land

VA-2B Kladenská tabule
Plateau

VA-3A Zbirožská vrchovina
VA-3 Křivoklátská vrchovina
VA Brdská podsoustava

Highland

Highland

Highland

VA-3B Lánská pahorkatina
Hilly land

VA-4A Hořovická brázda
VA-4 Hořovická pahorkatina

Furrow

Hilly land

VA-4B Karlštejnská vrchovina
Highland

VA-5A Brdy

Highland

VA-5 Brdská vrchovina
Highland

VA-5B Hřebeny
Crests

VA-5C Příbramská pahorkatina
Hilly land

VB-1A Kněževeská pahorkatina
Hilly land

VB-1 Rakovnická pahorkatina
Hilly land

VB-1B Žihelská pahorkatina
Hilly land

VB-1C Manětínská vrchovina
Highland

VB-2A Stříbrská pahorkatina
Hilly land

VB-2 Plaská pahorkatina
Hilly land

VB-2B Kaznějovská pahorkatina
Hilly land

VB-2C Plzeňská kotlina
Basin

VB Plzeňská pahorkatina
Hilly land

VB-2D Kralovická pahorkatina
Hilly land

VB-3A Chudenická vrchovina
Highland

VB-3B Merklínská pahorkatina
Hilly land

VB-3 Švihovská vrchovina
Highland

VB-3C Klatovská kotlina
Basin

VB-3D Radyňská vrchovina
Highland

VB-3E Rokycanská pahorkatina
Hilly land

VIA-1A Dokeská pahorkatina
Hilly land

VIA Severočeská tabule
Plateau

VIA-1 Ralská pahorkatina
Hilly land

VIA-1B Zákupská pahorkatina
Hilly land

Ward

Podsoustava
Subsystem

Celek

Podcelek
Subunit

Unit

IXB-1A Hustopečská pahorkatina

VIA-2A-2 Českodubská pahorkatina / Hilly land

Hilly land

VIA-2A-3 Turnovská stupňovina / Hilly land
VIA-2A Turnovská pahorkatina
Hilly land

VIA Severočeská tabule
Plateau

VIA-2A-4 Mnichovohradišťská kotlina / Basin

IXB-1 Ždánický les
Highland

VIA-2A-5 Mladoboleslavská kotlina / Basin

IXB-1B Boleradická vrchovina
Highland

VIA-2A-6 Jičíněveská pahorkatina / Hilly land

VIA-2 Jičínská pahorkatina

VIA-2A-7 Chloumecký hřbet / Ridge

Hilly land

IXB-1C Dambořická vrchovina

VIA-2A-8 Jičínská kotlina / Basin

Highland

VIA-2B-1 Hořický hřbet / Ridge
IVC-3D-1 Červenopotoční kotlina / Basin
IVC-3D-2 Staroměstská kotlina / Basin
IVC-3D-3 Kopřivenská vrchovina / Highland
IVC-3D-4 Písařovská pahorkatina / Hilly land
IVC-3D-5 Jeřábská vrchovina / Highland

VIA-2B Bělohradská pahorkatina
Hilly land

VIB-1A Hazmburská tabule

IVC-5A-1 Petříkovská hornatina / Mountains
IVC-5A-2 Velkovrbenské rozsochy / Mountains
IVC-5B-1 Hoštický stupeň / Hilly land
IVC-5B-2 Hřibovská hornatina / Mountains
IVC-5B-3 Nýznerovská hornatina / Mountains
IVC-6A-1 Supíkovická pahorkatina / Hilly land
IVC-6A-2 Zlatopotoční kotlina / Basin
IVC-6A-3 Podjesenická brázda / Furrow
IVC-6A-4 Jesenická kotlina / Basin
IVC-6B-1 Zlatochlumský hřbet / Ridge
IVC-6B-2 Heřmanovické hřbety / Ridge
IVC-6C-1 Biskupská kupa / Mountain
IVC-6C-2 Artmanovská hornatina / Mountains
IVC-6C-3 Holčovická vrchovina / Highland
IVC-6D-1 Bartultovické vrchy / Hills
IVC-6D-2 Amalínská vrchovina / Highland
IVC-6D-3 Opavická niva / Floodplain
IVC-6D-4 Albrechtická kotlina / Basin
IVC-6D-5 Liptaňská pahorkatina / Hilly land
IVC-6D-6 Rudíkovská sníženina / Depression
IVC-6D-7 Arnultovická kotlina / Basin
IVC-7A-1 Šerácká hornatina / Mountains
IVC-7A-2 Přemyslovská vrchovina / Highland
IVC-7B-1 Hornoopavská hornatina / Mountains
IVC-7B-2 Vrbenská vrchovina / Highland
IVC-7C-1 Pradědský hřbet / Ridge
IVC-7C-2 Vysokoholský hřbet / Ridge
IVC-7C-3 Karlovská vrchovina / Highland
IVC-7C-4 Desenská hornatina / Mountains
IVC-8A-1 Krasovská vrchovina / Highland
IVC-8A-2 Lichnovská vrchovina / Highland
IVC-8B-1 Heraltická pahorkatina / Hilly land
IVC-8B-2 Zlatnická pahorkatina / Hilly land
IVC-8C-1 Řídečská pahorkatina / Hilly land
IVC-8C-2 Plinkoutská pahorkatina / Hilly land
IVC-8C-3 Rešovská hornatina / Mountains
IVC-8C-4 Moravická vrchovina / Highland
IVC-8C-5 Břidličenská pahorkatina / Hilly land
IVC-8C-6 Bruntálská kotlina / Basin
IVC-8C-7 Světlohorská vrchovina / Highland
IVC-8C-8 Razovská vrchovina / Highland
IVC-8C-9 Hornobenešovská vrchovina / Highland
IVC-8C-10 Roudenská vrchovina / Highland
IVC-8E-1 Radíkovská vrchovina / Highland
IVC-8E-2 Jívovská vrchovina / Highland
IVC-8E-3 Libavská vrchovina / Highland
IVC-8E-4 Červenohorská vrchovina / Highland
IVC-8F-1 Leskovecká pahorkatina / Hilly land
IVC-8F-2 Melčská vrchovina / Highland
IVC-8F-3 Heřmanická vrchovina / Highland
IVC-8F-4 Potštátská vrchovina / Highland
IVC-8F-5 Oderská kotlina / Basin
IVC-8F-6 Tošovická vrchovina / Highland
IVC-8F-7 Fulnecká kotlina / Basin
IVC-8F-8 Těškovická pahorkatina / Hilly land
IVC-8F-9 Děhylovská pahorkatina / Hilly land
IVC-8G-1 Kozlovská vrchovina / Highland
IVC-8G-2 Boškovská vrchovina / Highland
IVC-8H-1 Přáslavická pahorkatina / Hilly land
IVC-8H-2 Čekyňská pahorkatina / Hilly land

IXB-2A Bučovická pahorkatina

VIA-2B-3 Libotovský hřbet / Ridge

Hilly land

VIA-2B-4 Královédvorská kotlina / Basin
VIB-1A-1 Klapská tabule / Plateau

Plateau

VIB-1A-2 Dolnooharská niva / Floodplain
VIB-1A-3 Lounská pahorkatina / Hilly land

VIB-1 Dolnoharská tabule
Plateau

Plateau

IXB Středomoravské
Karpaty

Hilly land

IXB-2B Orlovická vrchovina
Highland

Highland

IXB-2C Zdounecká brázda

VIB-1B-1 Perucká tabule / Plateau

Furrow

VIB-1B-2 Krabčická plošina / Plateau

IXB-3A Stupavská vrchovina

VIB-1C-1 Bohušovická rovina / Plain
VIB-1C Terezínská kotlina
Basin

Plateau

VIB-1C-2 Budyňská pahorkatina / Hilly land

Highland

VIB-1C-3 Polepská rovina / Plain

Plateau

VIB-2B Dolnojizerská tabule
Plateau

VIB-1C-4 Oharská niva / Floodplain
VIB-2A-1 Bělská tabule / Plateau

Hilly land

VIB-2A-2 Skalská tabule / Plateau

IXB-4 Kyjovská pahorkatina

Basin

Plateau

Basin

VIB-2B-2 Luštěnická kotlina / Basin
VIB-2B-3 Jabkenická plošina / Plateau

Plateau

Basin

IXC-1B Zlínská vrchovina
Highland

VIB-3B-1 Žehušická kotlina / Basin
VIB-3B-2 Ronovská tabule / Plateau

Plateau

Plateau

VIB-3C-3 Všetatská pahorkatina / Hilly land

Mountains

VIB-3C-4 Labsko-vltavská niva / Floodplain
IXC-1 Vizovická vrchovina
Highland

IXC-1D Luhačovická vrchovina
Highland

VIB-3D-1 Královéměstecká tabule / Plateau

Plateau

Hilly land

IXC Moravsko-slovenské Karpaty

IXC-2A Žalostinská vrchovina
Highland

IXC-2B Javořinská hornatina

VIC-1C-4 Východolabská niva / Floodplain

Mountains

IXC-2 Bílé Karpaty

VIC-1C-5 Holická tabule / Plateau

Mountains

IXC-2D Lopenická hornatina
Mountains

IXC-2E Chmeľovská hornatina

VIC-2A-3 Rychnovská tabule / Plateau

Mountains

VIC-2A-4 Novoměstská tabule / Plateau

IXC-1C-1 Rysovský hřbet / Ridge
IXC-1C-2 Klášťovský hřbet / Ridge
IXC-1D-2 Drnovická pahorkatina / Hilly land
IXC-1D-3 Lačnovská vrchovina / Highland
IXC-1D-4 Olšavsko-vlárská brázda / Furrow

IXC-1E-6 Kuželovská kotlina / Basin
IXC-1E-7 Kněždubská kotlina / Basin

IXC-2A-2 Vrbovecká brázda / Furrow
IXC-2A-3 Radějovská vrchovina / Highland
IXC-2B-1 Suchovská vrchovina / Highland
IXC-2B-2 Javořinský hřbet / Ridge
IXC-2B-3 Brestovecká vrchovina / Highland
IXC-2D-1 Komeňská vrchovina / Highland
IXC-2D-2 Vyškovecká hornatina / Mountains
IXC-2D-3 Starohrozenkovská hornatina / Mountains
IXC-2E-1 Študlovská hornatina / Mountains
IXC-2E-2 Bylnická kotlina / Basin
IXC-2E-3 Vlárská hornatina / Mountains
IXC-3A-1 Veřečenská pahorkatina / Hilly land

VIC-2A-6 Bohuslavická tabule / Plateau

IXC-3A Ráztocká hornatina
Mountains

VIC-2B-1 Opočenský hřbet / Ridge

IXC-3 Javorníky

VIC-2B-2 Rychnovský úval / Graben

IXC-3B Pulčínská hornatina

VIC-2B-4 Černilovská tabule / Plateau

IXC-3A-2 Karlovická vrchovina / Highland
IXC-3A-3 Javornický hřbet / Ridge
IXC-3A-4 Luženská vrchovina / Highland

Mountains

VIC-2B-3 Českomeziříčská kotlina / Basin
Plateau

IXC-1B-6 Vizovická kotlina / Basin

IXC-2C Straňanská kotlina / Basin

VIC-2A-5 Metujská niva / Floodplain

VIC-2B Třebechovická tabule

IXC-1B-5 Seninecká vrchovina / Highland

IXC-2A-4 Sudoměřický stupeň / Hilly land

VIC-2A-2 Úpská niva / Floodplain

Plateau

IXC-1B-4 Rakovská pahorkatina / Hilly land

IXC-2A-1 Šumárnický hřbet / Ridge

VIC-2A-1 Českoskalická plošina / Plateau

IVD-2-1 Tomíkovická pahorkatina / Hilly land
IVD-2-2 Černovodská pahorkatina / Hilly land
VA-1A-1 Domoušická vrchovina / Highland
VA-1A-2 Třebocká vrchovina / Highland
VA-1B-1 Srbečská pahorkatina / Hilly land

IXB-4A-3 Šardická pahorkatina / Hilly land

IXC-1E-12 Olšavská niva / Floodplain

VIC-1B-4 Krakovanská tabule / Plateau

VIC-1C-8 Nemošická tabule / Plateau

Plateau

IXB-4A-2 Žádovická pahorkatina / Hilly land

IXC-1E-11 Uherskobrodská kotlina / Basin

VIC-1B-3 Barchovská plošina / Plateau

VIC-1C-7 Sezemická kotlina / Basin

Plateau

IXB-3B-2 Kostelanská vrchovina / Highland

IXC-1E-10 Vlčnovská pahorkatina / Hilly land

VIC-1C-6 Dašická kotlina / Basin

VIC Východočeská tabule

IXB-3B-1 Slameňácká vrchovina / Highland

IXC-1E-9 Hlucká kotlina / Basin

VIC-1C-3 Kladrubská kotlina / Basin

VIC-2A Úpsko-metujská tabule

IXB-3A-2 Jankovická vrchovina / Highland

IXC-1E-8 Vnorovská plošina / Plain

Mountains

VIC-1C-2 Kunětická kotlina / Basin

Basin

IXB-3A-1 Chřibské hřbety / Ridges

IXC-1E-5 Boršická pahorkatina / Hilly land
IXC-1E Hlucká pahorkatina

VIC-1A-1 Novobydžovská tabule / Plateau

VIC-1C-1 Smiřická rovina / Plain

VIC-1C Pardubická kotlina

IXB-2C-2 Jarohněvická brázda / Furrow

IXC-1E-4 Ordějovská kotlina / Basin

VIB-3E-4 Kouřimská tabule / Plateau

VIC-1B-6 Urbanická brána / Gate

Plateau

IXB-2C-1 Roštínská brázda / Furrow

IXC-1E-3 Bánovský stupeň / Hilly land

VIC-1B-5 Dobřenická plošina / Plateau

VIC-1 Východolabská tabule

IXB-2B-3 Medlovská vrchovina / Highland

IXC-1E-2 Nivnická pahorkatina / Hilly land

VIB-3E-3 Bylanská pahorkatina / Hilly land

VIC-1B-2 Libčanská plošina / Plateau
VIC-1B Chlumecká tabule

IXB-2B-2 Zdislavská vrchovina / Highland

IXC-1E-1 Prakšická pahorkatina / Hilly land

VIB-3E-2 Čakovická tabule / Plateau

VIC-1B-1 Velichovecká tabule / Plateau

IXB-2B-1 Lhotská vrchovina / Highland

IXC-1D-5 Haluzická vrchovina / Highland

VIB-3D-2 Rožďalovická tabule / Plateau

VIC-1A-3 Nechanická tabule / Plateau

IXB-2A-4 Dřínovská pahorkatina / Hilly land

IXC-1D-1 Pozlovická brázda / Furrow

VIB-3C-5 Vojkovická rovina / Plain

VIC-1A-2 Ostroměřská tabule / Plateau

IXB-2A-3 Tištínská pahorkatina / Hilly land

IXC-1B-9 Dřevnická niva / Floodplain
IXC-1C Komonecká hornatina

VIB-3E-5 Kolínská tabule / Plateau
VIC-1A Cidlinská tabule

IXB-2A-2 Kučerovská pahorkatina / Hilly land

IXC-1B-8 Napajedelská pahorkatina / Hilly land

VIB-3E-1 Kojetická pahorkatina / Hilly land
VIB-3E Českobrodská tabule

IXB-1C-2 Uhřická vrchovina / Highland

IXC-1B-7 Kudlovská vrchovina / Highland

VIB-3B-3 Labsko-klejnárská niva / Floodplain

VIB-3C-7 Čelákovická pahorkatina / Hilly land
Plateau

IXB-1C-1 Otnická pahorkatina / Hilly land

IXC-1B-3 Všeminská vrchovina / Highland

VIB-3A-4 Ovčárská pahorkatina / Hilly land

VIB-3C-6 Kostelecká rovina / Plain
VIB-3D Mrlinská tabule

IXB-1B-3 Němčičská vrchovina / Highland

IXC-1B-2 Mladcovská vrchovina / Highland

VIB-3A-3 Poděbradská rovina / Plain

VIB-3C-2 Staroboleslavská rovina / Plain
VIB-3C Mělnická kotlina

IXB-1B-2 Divácká vrchovina / Highland

IXC-1B-1 Tlumačovské vrchy / Hills

VIB-3A-2 Milovická tabule / Plateau

VIB-3C-1 Lužecká rovina / Plain
VIB-3 Středolabská tabule

IXB-1B-1 Strážecká pahorkatina / Hilly land

IXB-4B Věteřovská vrchovina / Highland
IXB-4C Vážanská vrchovina / Highland
IXB-4D Kudlovická pahorkatina / Hilly land
IXC-1A Fryštácká brázda / Furrow

VIB-3A-5 Středolabská niva / Floodplain
VIB-3B Čáslavská kotlina

IXB-1A-3 Starovičská pahorkatina / Hilly land

IXB-4A-4 Čejčská kotlina / Basin

Hilly land

VIB-3A-1 Sadská rovina / Plain
VIB-3A Nymburská kotlina

IXB-1A-2 Hustopečská sníženina / Depression

IXB-4A-1 Krumvířská pahorkatina / Hilly land
IXB-4A Mutěnická pahorkatina

VIB-2B-4 Vrutická pahorkatina / Hilly land

VIB Středočeská tabule

IXB-3B Halenkovická vrchovina
Highland

VIB-2B-1 Košátecká tabule / Plateau

VIB-2 Jizerská tabule

Highland

IXB-3 Chřiby

VIB-1C-5 Roudnická brána / Gate
VIB-2A Středojizerská tabule

Ward
IXB-1A-1 Starovická pahorkatina / Hilly land

IXB-2A-5 Brankovická pahorkatina / Hilly land

IXB-2 Litenčická pahorkatina

VIB-1A-4 Smolnická stupňovina / Hilly land
VIB-1B Řipská tabule

Okrsek

IXB-2A-1 Větrnická vrchovina / Highland

VIA-2B-2 Miletínský úval / Graben

VIA-2B-5 Královédvorská niva / Floodplain

VIC-2 Orlická tabule

Hilly land

Okrsek
VIA-2A-1 Vyskeřská vrchovina / Highland

IVC-8D Slunečná vrchovina / Highland

IVA-8C-2 Kocléřovský hřbet / Ridge

IVB-1A Žacléřská vrchovina

IVB Orlická podsoustava

Mountains

IVC-6B Rejvízská hornatina

IVA-8C-1 Zvičinský hřbet / Ridge

Ridge

Mountains

IVC-5B Travenská hornatina

Hilly land

IVA-8B-1 Lomnická vrchovina / Highland
IVA-8B-2 Staropacká vrchovina / Highland
IVA-8B-3 Novopacká vrchovina / Highland
IVA-8B-4 Hostinská pahorkatina / Hilly land
IVA-8B-5 Trutnovská pahorkatina / Hilly land
IVA-8B-6 Mladobucká vrchovina / Highland

IVA-8B Podkrkonošská pahorkatina

IVC-3A-1 Hrabišínská pahorkatina / Hilly land
IVC-3A-2 Rohelská pahorkatina / Hilly land
IVC-3A-3 Bradelská vrchovina / Highland
IVC-3A-4 Medlovská pahorkatina / Hilly land
IVC-3A-5 Benkovská vrchovina / Highland
IVC-3B-1 Petrovská vrchovina / Highland
IVC-3B-2 Kamenecká hornatina / Mountains
IVC-3B-3 Oskavská pahorkatina / Hilly land

Podsoustava

IVC-5C Sokolský hřbet / Ridge

IVA-8A-2 Vysocká hornatina / Mountains

IVA-8C Zvičinsko-kocléřovský hřbet

IVB-2 Orlické hory

IIIB-2-1 Chlumský práh / Rock threshold
IIIB-2-2 Svatavská pánev / Basin
IIIB-2-3 Chodovská pánev / Basin
IIIB-2-4 Ostrovská pánev / Basin
IIIB-3A-1 Čeradická plošina / Hilly land
IIIB-3A-2 Pětipeská kotlina / Basin
IIIB-3A-3 Měcholupský úval / Graben
IIIB-3A-4 Středooharská niva / Floodplain
IIIB-3A-5 Novosedelské terasy / Terraces
IIIB-3A-6 Blažimská plošina / Hilly land
IIIB-3A-7 Počeradský úval / Graben
IIIB-3B-1 Klášterecká kotlina / Basin
IIIB-3B-2 Březenská pánev / Basin
IIIB-3B-3 Údlická kotlina / Basin
IIIB-3B-4 Jirkovská pánev / Basin
IIIB-3B-5 Komořanská kotlina / Basin
IIIB-3B-6 Duchcovská pánev / Basin
IIIB-3B-7 Chabařovická pánev / Basin
IIIB-3B-8 Libouchecká brázda / Furrow
IIIB-4-1 Jehličenská hornatina / Mountains
IIIB-4-2 Hradišťská hornatina / Mountains
IIIB-4-3 Rohozecká vrchovina / Highland
IIIB-5A-1 Benešovské středohoří / Middle mountains
IIIB-5A-2 Bukovohorské středohoří / Middle mountains
IIIB-5A-3 Litoměřické středohoří / Middle mountains
IIIB-5A-4 Ústecké středohoří / Middle mountains
IIIB-5B-1 Kostomlatské středohoří / Middle mountains
IIIB-5B-2 Teplické středohoří / Middle mountains
IIIB-5B-3 Bořeňské středohoří / Middle mountains
IIIB-5B-4 Ranské středohoří / Middle mountains
IIIC-1A-1 Arnoltovská hornatina / Mountains
IIIC-1A-2 Lysinská hornatina / Mountains
IIIC-1B-1 Krásenská vrchovina / Highland
IIIC-1B-2 Loketská vrchovina / Highland
IIIC-1C-1 Mnichovská vrchovina / Highland
IIIC-1C-2 Javorenská vrchovina / Highland
IIIC-2A-1 Útvinská plošina / Hilly land
IIIC-2A-2 Mrázovská pahorkatina / Hilly land
IIIC-2A-3 Mariánskolázeňská vrchovina / Highland
IIIC-2B-1 Michalohorská vrchovina / Highland
IIIC-2B-2 Vidžínská vrchovina / Highland
IIIC-2B-3 Hanovská pahorkatina / Hilly land
IIIC-2B-4 Krasíkovská vrchovina / Highland
IIIC-2C-1 Bochovská vrchovina / Highland
IIIC-2C-2 Vladařská vrchovina / Highland
IVA-1-1 Šenovská pahorkatina / Hilly land
IVA-1-2 Rumburská pahorkatina / Hilly land
IVA-2A-1 Jedlovský hřbet / Ridge
IVA-2A-2 Hvozdský hřbet / Ridge
IVA-2B-1 Klíčská hornatina / Mountains
IVA-2B-2 Chřibskokamenická kotlina / Basin
IVA-3A-1 Kryštofovy hřbety / Ridges
IVA-3A-2 Hlubocký hřbet / Ridge
IVA-3A-3 Kopaninský hřbet / Ridge
IVA-3B-1 Komárovský hřbet / Ridge
IVA-3B-2 Táborský hřbet / Ridge
IVA-4A-1 Vratislavická kotlina / Basin
IVA-4A-2 Jablonecká kotlina / Basin
IVA-4B-1 Chrastavská kotlina / Basin
IVA-4B-2 Oldřichovská pánev / Basin
IVA-5-1 Raspenavská pahorkatina / Hilly land
IVA-5-2 Hejnická pahorkatina / Hilly land
IVA-5-3 Bulovská pahorkatina / Hilly land
IVA-6A-1 Vysoký jizerský hřbet / Ridge
IVA-6B-1 Smědavská hornatina / Mountains
IVA-6B-2 Soušská hornatina / Mountains
IVA-6B-3 Polednická hornatina / Mountains
IVA-6B-4 Bedřichovská vrchovina / Highland
IVA-6B-5 Tanvaldská vrchovina / Highland
IVA-6B-6 Oldřichovská vrchovina / Highland
IVA-6B-7 Černostudnická hornatina / Mountains
IVA-6B-8 Maršovická vrchovina / Highland
IVA-6B-9 Albrechtická vrchovina / Highland
IVA-7A-1 Slezský hřbet / Ridge
IVA-7A-2 Český hřbet / Ridge
IVA-7B-1 Vilémovská hornatina / Mountains
IVA-7B-2 Vlčí hřbet / Ridge
IVA-7B-3 Žalský hřbet / Ridge
IVA-7B-4 Černohorská hornatina / Mountains
IVA-7B-5 Růžohorská hornatina / Mountains
IVA-7B-6 Rýchory / Mountains

Ward

IVC-4 Králický Sněžník / Mountains

IVA-8A-1 Bozkovská vrchovina / Highland

Highland

Highland

Mountains

Okrsek

IVC-3C Šumperská kotlina / Basin

IVA-7C-2 Lánovská vrchovina / Highland

IVA-8A Železnobrodská vrchovina

Foothills

IVC-3B Hraběšická hornatina

Highland

IVA-7C-1 Janský hřbet / Ridge

IVA-7C Vrchlabská vrchovina

IVA-8 Krkonošské podhůří

Subunit

IVC-6A Bělská pahorkatina

Basin

IIIB Podkrušnohorská
podsoustava

Podcelek

Unit

IIIA-3B Jetřichovické stěny / Walls

IIIB-2 Sokolovská pánev

Highland

IID-2A-1 Krumlovský les / Highland
IID-2A-2 Bohutický les / Highland
IID-2B-1 Trnovka / Highland
IID-2B-2 Jinačovický prolom / Graben
IID-2B-3 Babí hřbet / Ridge
IID-2B-4 Medlánecká sníženina / Depression
IID-2B-5 Palackého hřbet / Ridge
IID-2B-6 Žabovřeská kotlina / Basin
IID-2B-7 Špilberk / Horst
IID-2B-8 Pisárecká kotlina / Basin
IID-2B-9 Kohoutovická vrchovina / Highland
IID-2B-10 Střelická kotlina / Basin
IID-2B-11 Ořechovská pahorkatina / Hilly land
IID-2B-12 Silůvecká pahorkatina / Hilly land
IID-2B-13 Bránická kotlina / Basin
IID-2B-14 Hlínská vrchovina / Highland
IID-2B-15 Omická vrchovina / Highland
IID-2B-16 Žebětínský prolom / Graben
IID-2B-17 Bystrcká kotlina / Basin
IID-2C-1 Milonická sníženina / Depression
IID-2C-2 Zlobice / Horst
IID-2C-3 Kuřimská kotlina / Basin
IID-2C-4 Řečkovický prolom / Graben
IID-3A-1 Hořická vrchovina / Highland
IID-3A-2 Blanenský prolom / Graben
IID-3A-3 Mojetínský hřbet / Ridge
IID-3A-4 Valchovský prolom / Graben
IID-3A-5 Škatulec / Hilly land
IID-3A-6 Rozsocháč / Hilly land
IID-3A-7 Výškůvka / Hilly land
IID-3A-8 Řícmanicko-kanický prolom / Graben
IID-3A-9 Bílovický hřbet / Ridge
IID-3A-10 Obřanská kotlina / Basin
IID-3A-11 Soběšická vrchovina / Highland
IID-3A-12 Babí lom / Horst
IID-3A-13 Svinošický prolom / Graben
IID-3B-1 Suchdolské plošiny / Karst plains
IID-3B-2 Rudická plošina / Karst plain
IID-3B-3 Ochozské plošiny / Karst plains
IID-3C-1 Protivanovská planina / Upland
IID-3C-2 Štěpánovská planina / Upland
IID-3C-3 Plumlovská sníženina / Depression
IID-3C-4 Zdětínská plošina / Hilly land
IID-3C-5 Myslejovický hřbet / Ridge
IID-3C-6 Bousínský les / Highland
IID-3C-7 Mokerská vrchovina / Highland
IID-3C-8 Jedovnicko-račická sníženina / Depression
IID-3C-9 Kojálská planina / Upland

Subsystem

IIIB-1 Chebská pánev / Basin

IIIC-2 Tepelská vrchovina

IIC-7B-1 Dešovská pahorkatina / Hilly land
IIC-7B-2 Vranovská pahorkatina / Hilly land
IIC-7B-3 Uherčická pahorkatina / Hilly land
IIC-7C-1 Stařečská pahorkatina / Hilly land
IIC-7C-2 Třebíčská kotlina / Basin
IIC-7C-3 Moravskobudějovická kotlina / Basin
IIC-7D-1 Náměšťská sníženina / Depression
IIC-7D-2 Hartvíkovická vrchovina / Highland
IIC-7D-3 Mohelenská vrchovina / Highland
IIC-7D-4 Hrotovická pahorkatina / Hilly land
IIC-7D-5 Výrovická pahorkatina / Hilly land
IIC-7D-6 Únanovská sníženina / Depression
IIC-7D-7 Znojemská kotlina / Basin
IIC-7D-8 Šatovská pahorkatina / Hilly land
IIC-7D-9 Citonická plošina / Hilly land
IIC-7D-10 Pavlická pahorkatina / Hilly land
IIC-7D-11 Bojanovická pahorkatina / Hilly land
IIC-7D-12 Myslibořický hřbet / Ridge
IIC-7D-13 Tavíkovická pahorkatina / Hilly land
IID-1A-1 Šerkovická kotlina / Basin
IID-1A-2 Tišnovská kotlina / Basin
IID-1A-3 Chudčická pahorkatina / Hilly land
IID-1A-4 Veverskobítýšská kotlina / Basin
IID-1A-5 Hvozdecká pahorkatina / Hilly land
IID-1A-6 Rosická kotlina / Basin
IID-1A-7 Zbýšovská pahorkatina / Hilly land
IID-1A-8 Ivančická kotlina / Basin
IID-1A-9 Rokytenská pahorkatina / Hilly land
IID-1A-10 Moravskokrumlovská kotlina / Basin
IID-1B-1 Jevíčská sníženina / Depression
IID-1B-2 Chrudichromský hřbet / Ridge
IID-1B-3 Krhovský hřbet / Ridge
IID-1B-4 Lysická sníženina / Depression
IID-1B-5 Letovická kotlina / Basin
IID-1B-6 Svárovská vrchovina / Highland

Podsoustava

IIIA-1A-1 Hranická pahorkatina / Hilly land
IIIA-1A-2 Studánecká vrchovina / Highland
IIIA-1A-3 Hájská vrchovina / Highland
IIIA-1A-4 Lubská vrchovina / Highland
IIIA-1B-1 Blatenská vrchovina / Highland
IIIA-1B-2 Lužská pahorkatina / Hilly land
IIIA-1B-3 Vojtanovská pahorkatina / Hilly land
IIIA-1C-1 Výhledská vrchovina / Highland
IIIA-1C-2 Hrozňatovská pahorkatina / Hilly land
IIIA-2A-1 Přebuzská hornatina / Mountains
IIIA-2A-2 Jáchymovská hornatina / Mountains
IIIA-2A-3 Jindřichovická vrchovina / Highland
IIIA-2A-4 Krajkovská pahorkatina / Hilly land
IIIA-2B-1 Přísečnická hornatina / Mountains
IIIA-2B-2 Rudolická hornatina / Mountains
IIIA-2B-3 Novoveská hornatina / Mountains
IIIA-2B-4 Flájská hornatina / Mountains
IIIA-2B-5 Cínovecká hornatina / Mountains
IIIA-2B-6 Nakléřovská hornatina / Mountains
IIIA-2B-7 Bolebořská vrchovina / Highland
IIIA-3A-1 Sněžnická hornatina / Mountains
IIIA-3A-2 Růžovská vrchovina / Highland

Highland

IID-1C Žernovnická hrást / Horst
IID-2A Leskounská vrchovina

Subunit

IIIA-1A Ašská vrchovina

Highland

IIC-6A-1 Řásenská vrchovina / Highland
IIC-6A-2 Mrákotínská sníženina / Depression
IIC-6A-3 Pivničky / Highland
IIC-6A-4 Rudolecký hřbet / Ridge
IIC-6A-5 Lipolecká vrchovina / Highland
IIC-6B-1 Homolka / Ridge
IIC-6B-2 Člunecká pahorkatina / Hilly land
IIC-6B-3 Kačležská kotlina / Basin
IIC-6B-4 Studenská pahorkatina / Hilly land
IIC-6B-5 Landštejnská kotlina / Basin
IIC-6B-6 Albeřská kotlina / Basin
IIC-6B-7 Číměřská kotlina / Basin
IIC-6B-8 Maršovinská pahorkatina / Hilly land
IIC-6B-9 Vysokokamenská vrchovina / Highland

Okrsek

Podcelek

Unit

IIC-7A Jemnická kotlina / Basin

IB-3B-1 Skalecká vrchovina / Highland

IIC-1C-4 Hořepnická pahorkatina / Hilly land
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IIC-3B Sečská vrchovina

IB-1D-1 Boubínský hřbet / Ridge

IIA-4A-1 Hvožďanská pahorkatina / Hilly land
IIA-4A-2 Blatenská kotlina / Basin
IIA-4A-3 Kasejovická pahorkatina / Hilly land
IIA-4A-4 Střelskohoštická pahorkatina / Hilly land
IIA-4A-5 Radomyšlská pahorkatina / Hilly land
IIA-4B-1 Zelenohorská pahorkatina / Hilly land
IIA-4B-2 Plánická vrchovina / Highland
IIA-4B-3 Nalžovskohorská vrchovina / Highland
IIA-4B-4 Pačejovská pahorkatina / Hilly land
IIB-1A-1 Strakonická kotlina / Basin
IIB-1A-2 Kestřanská pánev / Basin
IIB-1A-3 Mladějovická pahorkatina / Hilly land
IIB-1B-1 Vodňanská pánev / Basin
IIB-1B-2 Chvalešovická pahorkatina / Hilly land
IIB-1B-3 Zlivská pánev / Basin
IIB-2A-1 Borkovická pánev / Basin
IIB-2A-2 Českovelenická pánev / Basin
IIB-2B-1 Veselská pahorkatina / Hilly land
IIB-2B-2 Plavská pahorkatina / Hilly land
IIB-2B-3 Chlumská pahorkatina / Hilly land
IIB-2C-1 Hlubocká pahorkatina / Hilly land
IIB-2C-2 Dobrovodská pahorkatina / Hilly land
IIC-1A-1 Ratibořská pahorkatina / Hilly land
IIC-1A-2 Jindřichohradecká kotlina / Basin
IIC-1A-3 Žirovnická pahorkatina / Hilly land
IIC-1B-1 Řísnická vrchovina / Highland
IIC-1B-2 Cetorazská pahorkatina / Hilly land
IIC-1B-3 Božejovská pahorkatina / Hilly land
IIC-1B-4 Rohozenská kotlina / Basin
IIC-1B-5 Tučapská pahorkatina / Hilly land
IIC-1B-6 Svidnická vrchovina / Highland
IIC-1B-7 Chýnovská kotlina / Basin
IIC-1B-8 Dubské vrchy / Hills
IIC-1B-9 Obrataňská kotlina / Basin
IIC-1C-1 Čechtická pahorkatina / Hilly land
IIC-1C-2 Zručská vrchovina / Highland
IIC-1C-3 Košetická pahorkatina / Hilly land

Okrsek

IIC-3A Chvaletická pahorkatina / Hilly land

IB-4D Hornodvořišťská sníženina / Depression
IB-4E Klopanovská vrchovina / Highland

IIA-1A Dobříšská pahorkatina

Hilly land

IIC-2D Jihlavsko-sázavská brázda

IB-2E-2 Boletická vrchovina / Highland
IB-2E Českokrumlovská vrchovina

IIC-2C Havlíčkobrodská pahorkatina

Hilly land

IA-3B-2 Havranická vrchovina / Highland

IB-1F-1 Hornovltavická brázda / Furrow
IB-1F-2 Dolnovltavická brázda / Furrow
IB-2A-1 Hodousická vrchovina / Highland
IB-2A-2 Neznašovská vrchovina / Highland
IB-2B-1 Velhartická hornatina / Mountains
IB-2B-2 Vidhošťský hřbet / Ridge
IB-2B-3 Sušická vrchovina / Highland
IB-2C-1 Mladotická vrchovina / Highland
IB-2C-2 Vacovská vrchovina / Highland
IB-2C-3 Bělečská vrchovina / Highland
IB-2D-1 Libínská hornatina / Mountains
IB-2D-2 Žernovická vrchovina / Highland
IB-2D-3 Lhenická brázda / Furrow

IB-2B Svatoborská vrchovina

Highland

IIC-2B Světelská pahorkatina

IA-3B-1 Koutská vrchovina / Highland

IB-1F Vltavická brázda

Highland

IIC-1D Humpolecká vrchovina

Hilly land

IA-3A-2 Klíčovská pahorkatina / Hilly land

IB-1E-2 Křišťanovská vrchovina / Highland

IB-2A Strážovská vrchovina

Subunit

IIC-2A Kutnohorská plošina

IA-3A-1 Babylonská vrchovina / Highland

Mountains

Furrow

Highland

IA-1C-1 Málkovská vrchovina / Highland
IA-1C-2 Plešivecká vrchovina / Highland
IA-1C-3 Havranská vrchovina / Highland
IA-1C-4 Rozvadovská pahorkatina / Hilly land
IA-1D-1 Žďárská vrchovina / Highland
IA-1D-2 Tišinská vrchovina / Highland
IA-1D-3 Třísekerská pahorkatina / Hilly land
IA-1D-4 Dyleňská hornatina / Mountains
IA-2A-1 Dolnožandovská pahorkatina / Hilly land
IA-2A-2 Starovodská kotlina / Basin
IA-2A-3 Drmoulská kotlina / Basin
IA-2A-4 Plánská pahorkatina / Hilly land
IA-2A-5 Borská kotlina / Basin
IA-2A-6 Bonětická pahorkatina / Hilly land
IA-2B-1 Hostouňská pahorkatina / Hilly land
IA-2B-2 Poběžovická pahorkatina / Hilly land
IA-2B-3 Domažlická pahorkatina / Hilly land

Podcelek

Unit

IIC-1 Křemešnická vrchovina

IA-1B Kateřinská kotlina / Basin
IA-1 Český les

Celek

Mountains

VIC-2B-5 Brodecká plošina / Plateau

IXC-3B-1 Zděchovská kotlina / Basin
IXC-3B-2 Makytská hornatina / Mountains
IXC-3B-3 Strelenecká vrchovina / Highland

VIC-2B-6 Vysokochvojenská plošina / Plateau

IXD-1A-1 Tučínská pahorkatina / Hilly land

VA-1B-2 Novostrašecká pahorkatina / Hilly land

VIC-2B-7 Bědovická plošina / Plain

IXD-1A-2 Vítonická pahorkatina / Hilly land

VA-2A-1 Třebotovská plošina / Hilly land
VA-2A-2 Uhříněveská plošina / Hilly land
VA-2A-3 Úvalská plošina / Hilly land
VA-2A-4 Pražská kotlina / Basin
VA-2B-1 Hostivická tabule / Plateau
VA-2B-2 Slánská tabule / Plateau
VA-2B-3 Turská plošina / Plateau
VA-2B-4 Zdibská tabule / Plateau
VA-3A-1 Radečská vrchovina / Highland
VA-3A-2 Vlastecká vrchovina / Highland
VA-3A-3 Hudlická vrchovina / Highland
VA-3A-4 Chyňavská pahorkatina / Hilly land
VA-3B-1 Klíčavská pahorkatina / Hilly land
VA-3B-2 Loděnická pahorkatina / Hilly land
VA-4A-1 Holoubkovská kotlina / Basin
VA-4A-2 Komárovská brázda / Furrow
VA-4A-3 Zdická brázda / Furrow
VA-4A-4 Hostomická kotlina / Basin
VA-4A-5 Řevnická brázda / Furrow
VA-4B-1 Suchomastská vrchovina / Highland
VA-4B-2 Bubovická vrchovina / Highland
VA-5A-1 Třemošenská vrchovina / Highland
VA-5A-2 Třemšínská vrchovina / Highland
VA-5A-3 Strašická vrchovina / Highland
VA-5B-1 Studenská vrchovina / Highland
VA-5B-2 Kopaninská pahorkatina / Hilly land
VA-5C-1 Třebská pahorkatina / Hilly land

VIC-2B-8 Orlické nivy / Floodplain
VIC-3A Českotřebovská vrchovina
Highland

VIC-3 Svitavská pahorkatina
Hilly land

VIC-3B Loučenská tabule
Plateau

VIC-3C Chrudimská tabule
Plateau

VIIA Slezská nížina
Lowland

VIIA-1 Opavská pahorkatina
Hilly land

VIIA-1B Poopavská nížina
Lowland

Hilly land

VIC-3B-3 Poličská tabule / Plateau

IXD-1C-1 Hluzovská pahorkatina / Hilly land

VIC-3B-4 Litomyšlský úval / Graben

IXD-1C-2 Palačovská brázda / Furrow

VIC-3C-1 Štěpánovská stupňovina / Cuestas

IXD-1C-3 Novojičínská pahorkatina / Hilly land

VIC-3C-2 Hrochotýnecká tabule / Plateau

IXD-1C Příborská pahorkatina

VIC-3C-3 Heřmanoměstecká tabule / Plateau

Hilly land

VIIA-1B-2 Opavsko-moravická niva / Floodplain
VIIA-1B-3 Kravařská rovina / Plain

Foothills

IXD-1C-8 Helštýnská vrchovina / Highland

IXD-1 Podbeskydská
pahorkatina

IXD-1D-1 Palkovické hůrky / Highland

Hilly land

IXD-1D-2 Metylovická vrchovina / Highland

VIIA-1C-1 Kobeřická pahorkatina / Hilly land

IXD-1D-3 Ondřejník / Hilly land

VIIA-1C-2 Vřesinská pahorkatina / Hilly land
IXD-1D Štramberská vrchovina
Highland

VIIIA-1B-2 Olbramovická pahorkatina / Hilly land

Graben

Hilly land

IXD-1E Frenštátská brázda
Furrow

VIIIA-1D-2 Brodská sníženina / Depression
VIIIA-1D-3 Březská sníženina / Depression

IXD-1F Třinecká brázda

VIIIA-1D-4 Zadní dunajovický hřbet / Ridge

Furrow

VIIIA-1E-1 Modřická pahorkatina / Hilly land

IXD-1G Těšínská pahorkatina
Hilly land

VIIIA-1E-2 Syrovická pahorkatina / Hilly land
VIIIA-1E-3 Ivaňská plošina / Plain

IXE-1A Hostýnské vrchy

VIIIA-1F-2 Cezavská niva / Floodplain
Hilly land

Hills

VIIIA-1F-3 Moutnická pahorkatina / Hilly land

IXE-1 Hostýnsko-vsetínská
hornatina

VIIIA-1F-4 Uherčická sníženina / Depression

Hills

VIIIA-2A Rousínovská brána / Gate
VIIIA-2B Ivanovická brána / Gate
Furrow

VIIIA-3A-3 Romžská niva / Floodplain

Graben

VIIIA-3A-4 Kojetínská pahorkatina / Hilly land

Mountains

IXE-3 Moravskoslezské
Beskydy
Mountains

VIIIA-3D-3 Žerotínská rovina / Plain

Mountains

Furrow

IXE-5 Slezské Beskydy
Mountains

VIIIA-3D-6 Rokytnická pahorkatina / Hilly land

VIIIA-4 Moravská brána
Gate

VIIIA-4B Oderská brána
Gate

VIIIA-4A-1 Jezernická pahorkatina / Hilly land

VIIIB Severní Vněkarpat
ské sníženiny
Depressions

Plains

VIIIB-1 Ostravská kotlina
Basin

IXE-5A Čantoryjská hornatina
Mountains

Plateaus

IXA Jihomoravské
Karpaty
Hilly land

IXA-1 Mikulovská vrchovina
Highland

IXA-1A Pavlovské vrchy / Hills
IXA-1B Milovická pahorkatina / Hilly land

IXE-3A-2 Radhošťský hřbet / Ridge
IXE-3A-3 Mezivodská vrchovina / Highland
IXE-3B-2 Zadní hory / Mountains
IXE-3B-3 Lysohorská rozsocha / Mountain

IXE-5A-1 Nýdecká vrchovina / Highland
IXE-5A-2 Čantoryjský hřbet / Ridge

VIIIA-4A-2 Dolnobečevská niva / Floodplain

XA-1A-1 Strachotínský kopec / Hill

VIIIA-4A-3 Radslavická rovina / Plain

XA-1A-2 Popická sníženina / Depression

VIIIA-4B-1 Bělotínská pahorkatina / Hilly land

XA-1A-3 Tvrdonická pahorkatina / Hilly land

VIIIA-4B-2 Klimkovická pahorkatina / Hilly land

XA-1A-4 Stupavská niva / Floodplain

VIIIA-4B-3 Oderská niva / Floodplain

XA-1A Dyjsko-moravská pahorkatina
Hilly land

VIIIB-1A-2 Porubská plošina / Plateau
VIIIB-1A-3 Antošovická rovina / Plain

XA Jihomoravská pánev
Basin

VIIIB-1B-1 Orlovská plošina / Hilly land
VIIIB-1B-2 Havířovská plošina / Hilly land

XA-1A-5 Ratíškovická pahorkatina / Hilly land
XA-1A-6 Syrovinská niva / Floodplain
XA-1A-7 Huštěnovická pahorkatina / Hilly land

XA-1 Dolnomoravský úval

XA-1A-8 Trkmanská niva / Floodplain

Graben

XA-1A-9 Přítlucká hora / Hill

VIIIB-1A-4 Ostravské nivy / Floodplain
VIIIB-1B Ostravské plošiny

IXE-1B-3 Hornobečevská vrchovina / Highland

IXE-4-2 Milíkovská plošina / Hilly land

VIIIB-1A-1 Novobělská rovina / Plain
VIIIB-1A Ostravské roviny

IXE-1B-2 Soláňský hřbet / Ridge

IXE-6 Jablunkovské mezihoří / Highland

VIIIA-4B-4 Bartošovická pahorkatina / Hilly land

VB-3E-2 Rokycanská kotlina / Basin

IXE-1A-3 Liptálské hřbety / Ridge

IXE-4-1 Náveská pahorkatina / Hilly land

IXE-4 Jablunkovská brázda

VIIIA-3D-4 Červenecká rovina / Plain
VIIIA-3D-5 Holická rovina / Plain

Gate

IXE-1A-2 Hošťálkovská vrchovina / Highland

IXE-3C Klokočovská hornatina / Mountains

VIIIA-3D-2 Oskavská niva / Floodplain

VIIIA-4A Bečevská brána

IXD-1G-3 Hornožukovská pahorkatina / Hilly land

IXE-3B-1 Ropická rozsocha / Mountain
IXE-3B Lysohorská hornatina

VIIIA-3D-1 Hornolibinská brázda / Furrow

Plain

IXD-1G-2 Hornotěrlická pahorkatina / Hilly land

IXE-2-2 Zašovská pahorkatina / Hilly land
IXE-3A Radhošťská hornatina

Mountains

VIIIA-3B Středomoravská niva / Floodplain
VIIIA-3C Holešovská plošina / Piedmont plain

VIIIA-3D Uničovská plošina

IXD-1G-1 Bruzovická pahorkatina / Hilly land

IXE-3A-1 Hodslavický Javorník / Mountains

IXE Západní Beskydy

VIIIA-3A-5 Hanácká niva / Floodplain
VIIIA-3 Hornomoravský úval

IXD-1F-2 Ropická plošina / Piedmont plain

IXE-2-1 Vigantická pahorkatina / Hilly land

IXE-2 Rožnovská brázda

VIIIA-3A-2 Blatská niva / Floodplain
Hilly land

IXD-1F-1 Frýdecká pahorkatina / Hilly land

iXE-1B-4 Vsetínskobečevská niva / Floodplain
VIIIA-3A-1 Křelovská pahorkatina / Hilly land

VIIIA-3A Prostějovská pahorkatina

IXD-1E-3 Veřovická brázda / Furrow

IXE-1B-1 Valašskobystřická vrchovina / Highland
IXE-1B Vsetínské vrchy

VIIIA-1F-6 Tuřanská plošina / Terrace

Depressions

IXD-1E-2 Radhošťské podhůří / Foothills

IXE-1A-4 Lukovská vrchovina / Highland

Mountains

VIIIA-1F-5 Výhon / Hill
VIIIA Západní Vněkarpat VIIIA-2 Vyškovská brána
ské sníženiny
Gate

IXD-1E-1 Lysohorské podhůří / Foothills

IXE-1A-1 Rusavská hornatina / Mountains

VIIIA-1F-1 Šlapanická pahorkatina / Hilly land
VIIIA-1F Pracká pahorkatina

IXD-1D-6 Šostýnské vrchy / Hills

IXD-1D-9 Petřkovické vrchy / Hills

VIIIA-1D-5 Dunajovická sníženina / Depression
VIIIA-1E Rajhradská pahorkatina

IXD-1D-5 Měrkovická pahorkatina / Hilly land

IXD-1D-8 Libotínské vrchy / Hills

VIIIA-1D-1 Přední dunajovický hřbet / Ridge

VIIIA-1 Dyjsko-svratecký úval

IXD-1D-4 Kozlovická kotlina / Basin

IXD-1D-7 Ženklavská kotlina / Basin

VIIIA-1B-3 Jevišovská niva / Floodplain

VIIIA-1C Dyjsko-svratecká niva / Floodplain

Hills

IXD-1C-5 Staříčská pahorkatina / Hilly land
IXD-1C-7 Středobečevská niva / Floodplain

IXD Západobeskydské
podhůří

VIIIA-1B-4 Hrabětická plošina / Hilly land

VIIIA-1D Dunajovické vrchy

IXD-1C-4 Libhošťská pahorkatina / Hilly land
IXD-1C-6 Palkovické podhůří / Foothills

VIIIA-1B-1 Hostěradická sníženina / Depression
Hilly land

IXD-1A-5 Loučská brázda / Furrow

IXD-1B Maleník / Hilly land

VIIIA-1A Jaroslavická pahorkatina / Hilly land
VIIIA-1B Drnholecká pahorkatina

IXD-1A-4 Provodovický hřbet / Ridge

IXD-1A-7 Pacetlucká pahorkatina / Hilly land

VIC-3B-2 Novohradská stupňovina / Hilly land

VIIA-1B-4 Komárovská nížina / Lowland
VIIA-1C Hlučínská pahorkatina

IXD-1A-3 Němetická pahorkatina / Hilly land

IXD-1A-6 Jankovická brázda / Furrow

VIIA-1B-1 Otická nížina / Lowland

VB-1C-2 Lomská vrchovina / Highland
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VIC-3A-3 Kozlovský hřbet / Ridge

VIIA-1A Osoblažská nížina / Lowland

VB-1A-1 Rakovnická kotlina / Basin
VB-1A-2 Kryrská pahorkatina / Hilly land
VB-1B-1 Petrohradská pahorkatina / Hilly land
VB-1B-2 Žihelská brázda / Furrow
VB-1B-3 Rabštejnská pahorkatina / Hilly land
VB-1C-1 Manětínská kotlina / Basin

VIA-1A-1 Polomené hory / Mountains
VIA-1A-2 Úštěcká pahorkatina / Hilly land
VIA-1A-3 Jestřebská kotlina / Basin
VIA-1A-4 Provodínská pahorkatina / Hilly land
VIA-1A-5 Bezdězská vrchovina / Highland
VIA-1B-1 Cvikovská pahorkatina / Hilly land
VIA-1B-2 Českolipská kotlina / Basin
VIA-1B-3 Podještědská pahorkatina / Hilly land
VIA-1B-4 Kotelská vrchovina / Highland

Hilly land

VIC-3A-2 Ústecká brázda / Furrow
VIC-3B-1 Vraclavský hřbet / Ridge

VA-5C-2 Rosovická pahorkatina / Hilly land

VB-2A-1 Pernarecká pahorkatina / Hilly land
VB-2A-2 Svojšínská vrchovina / Highland
VB-2A-3 Benešovická pahorkatina / Hilly land
VB-2A-4 Mezholezská vrchovina / Highland
VB-2A-5 Staňkovská pahorkatina / Hilly land
VB-2B-1 Dolnobělská vrchovina / Highland
VB-2B-2 Hornobřízská pahorkatina / Hilly land
VB-2C-1 Touškovská kotlina / Basin
VB-2C-2 Nýřanská kotlina / Basin
VB-2C-3 Dobřanská kotlina / Basin
VB-2D-1 Pavlíkovská pahorkatina / Hilly land
VB-2D-2 Kožlanská plošina / Hilly land
VB-2D-3 Radnická vrchovina / Highland
VB-3A-1 Korábská vrchovina / Highland
VB-3A-2 Poleňská pahorkatina / Hilly land
VB-3B-1 Roupovská pahorkatina / Hilly land
VB-3B-2 Líšinská pahorkatina / Hilly land
VB-3B-3 Merklínská kotlina / Basin
VB-3B-4 Vytůňská pahorkatina / Hilly land
VB-3C-1 Janovický úval / Graben
VB-3C-2 Bolešinská kotlina / Basin
VB-3D-1 Kamýcká vrchovina / Highland
VB-3D-2 Štěnovická vrchovina / Highland
VB-3D-3 Blovická pahorkatina / Hilly land
VB-3D-4 Bukovohorská vrchovina / Highland
VB-3E-1 Klabavská pahorkatina / Hilly land

IXD-1A Kelčská pahorkatina

VIC-3A-1 Hřebečovský hřbet / Ridge

XA-1A-10 Šakvický kopec / Hill
XA-1B Dyjsko-moravská niva / Floodplain
XA-1C-1 Lednická pahorkatina / Hilly land

VIIIB-1B-3 Karvinská plošina / Hilly land
XA-1C Valtická pahorkatina
Hilly land

XA-1C-2 Nesytská sníženina / Depression
XA-1C-3 Poštorenská plošina / Plain
XA-1C-4 Úvalská pahorkatina / Hilly land
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HUSTOTA ŘÍČNÍ SÍTĚ

ŘÍČNÍ SÍŤ A ÚMOŘÍ

DRAINAGE NETWORK DENSITY
Aleš Zbořil
1 : 2 000 000

DRAINAGE NETWORK AND SEA DRAINAGE BASINS
Aleš Zbořil
1 : 500 000

Hustota
Density

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.

Tabulka k mapě č. 83 Hydrologická bilance (1980–2005) – oblasti povodí
Table to the map No. 83 Hydrological balance (1980–2005) – areas of basins

83

HYDROLOGICKÁ BILANCE (1980–2005)
HYDROLOGICAL BALANCE (1980–2005)
Radek Vlnas
1 : 3 000 000

Bilanční prvky
Elements of balance

Mapa zobrazuje polohu 74 bilančních profilů
a jejich povodí, která jsou seskupena do 10
bilančních oblastí. Ke každé bilanční oblasti je
připojena tabulka, která obsahuje dlouhodobé
měsíční a roční střední hodnoty vybraných prvků hydrologické bilance množství vody za období 1980–2005 a dále trendy v časových řadách
prvků ve stejném období a pravděpodobnost
existence těchto trendů.

Úmoří

Sea drainage basin
Trend
Trend

The map shows the location of 74 balance profiles and
their basins grouped into 10 balance regions. Each
balance region has a table with long-term monthly
and mean annual values of selected elements of the
hydrological balance of water amount for the period
from 1980–2005 as well as trends in the time series of
elements in the same period and likeliness of the existence of these trends.
Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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M -DENNÍ PRŮTOKY (1961–2005)
M -DAY

OBSAH ARZÉNU V POVRCHOVÝCH VODÁCH

OBSAH BERYLIA V POVRCHOVÝCH VODÁCH

ARSENIC CONTENTS IN SURFACE WATERS

Hana Kourková

N -LETÉ MINIMÁLNÍ 7-DENNÍ PRŮTOKY (1961–2005)
N -YEAR MINIMUM 7-DAY DISCHARGES (1961–2005)
Hana Kourková

Vladimír Majer

BERYLIUM CONTENTS IN SURFACE WATERS
Vladimír Majer

1 : 2 000 00

1 : 2 000 00

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

DISCHARGES (1961–2005)

Kvantil Q355d (m3.s-1)

Stoletý minimální průtok Q100min (m3.s-1)

Q355d quantile (m3.s-1)

Mapa zobrazuje velikost hodnoty kvantilu Q355d
vypočteného z průměrných denních průtoků za
období 1961–2005 ve vybraných vodoměrných
stanicích. Ke každé stanici je přiřazen sloupcový
graf vyjadřující poměr vybraných kvantilů QMd
(pro M = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270,
300, 330, 355 a 364 dnů, ve kterých je průtok QMd
dosažen nebo překročen) ku dlouhodobému
průměrnému průtoku Qa za období 1961–2005.

Mapa zobrazuje velikost hodnot minimálního
průtoku Q100min (minimální průtok, jehož pravděpodobná doba opakování je 100 let) ve vybraných vodoměrných stanicích. Hodnoty Q100min
byly odvozeny z řad průměrných denních průtoků za období 1961–2005 vyrovnaných 7-denními
klouzavými průměry. Ke každé stanici je přiřazen sloupcový graf vyjadřující poměr vybraných
7-denních N-letých minimálních průtoků QNmin
(pro N = 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let pravděpodobné
doby opakování) ku stoletému minimálnímu průtoku Q100min odvozenému za období 1961–2005.

The map shows the magnitude of Q355d quantile
calculated from average daily discharges rates
measured in 1961–2005 on selected water gauging stations. Each station has been allocated a bar
diagram to express the ratio of selected QMd (for
M = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300,
330, 355, 364 days, in which QMd is reached or exceeded) to the long-term average discharge Qa for
1961–2005.
Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

The map shows the magnitude of Q100min minimum
discharge (minimum discharge whose probable recurrence time is 100 years) on selected water gauging stations. The Q100min values were derived from
the series of average daily discharges for 1961–2005
smoothed by 7-day moving averages. Each station
has been allocated a bar diagram to express the ratio
of selected 7-day N-year minimum QNmin discharge
(for N = 2, 5, 10, 20, 50, 100-years of the probable recurrence time) to the Q100min 100-year minimum discharges derived from the period 1961–2005.

100-year minimum discharge Q100min (m3.s-1)

Celkem 14 237 vzorků vod bylo odebráno na
12 998 lokalitách. Acidifikované vody odvodňují
asi 5 % území České republiky. Koncentrace většiny stopových prvků jsou zvýšené díky vysoké
atmosférické depozici, místnímu znečištění nebo
zvýšeným obsahům v horninovém podloží.

A total of 14,237 water samples were collected
from 12,998 localities. Acidified waters drain about
5 % of the Czech territory. Concentrations of the
most trace element are increased due to high
atmospheric deposition, local contamination of
stream or naturally enhanced concentrations of
element in the bedrock.

Koncentrace Be

Koncentrace As

Be concentration

As concentration

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

MAXIMUM DISCHARGES (1961–2005)

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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N -LETÉ MAXIMÁLNÍ PRŮTOKY (1961–2005)
N -YEAR

92
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DLOUHODOBÁ ROČNÍ SRÁŽKOVÁ A ODTOKOVÁ
VÝŠKA, KOEFICIENT ODTOKU (1961–2005)

OBSAH KADMIA V POVRCHOVÝCH VODÁCH

OBSAH ZINKU V POVRCHOVÝCH VODÁCH

LONG-TERM ANNUAL PRECIPITATION
AND RUNOFF DEPTH, RUNOFF
COEFFICIENT (1961–2005)

CADMIUN CONTENTS IN SURFACE WATERS
Vladimír Majer

ZINC CONTENTS IN SURFACE WATERS
Vladimír Majer

1 : 2 000 00 0

1 : 2 000 000

Miloň Boháč
1 : 2 000 00

Theodor Fiala
1 : 2 000 00

Stoletý maximální průtok Q100 (m3.s-1)

Mapa zobrazuje ve vybraných vodoměrných
stanicích hodnoty maximálního průtoku s dobou opakování 100 let (stoletý maximální průtok Q100). Ke každé stanici je připojen sloupcový graf znázorňující N-leté maximální průtoky
QN v relativních hodnotách, tedy poměr příslušného kvantilu QN s dobou opakování
N = 1, 2, 5, 10, 20, 50 let ku stoletému průtoku
Q100. N-leté maximální průtoky jsou odvozeny z ročních maximálních průtoků za nejdelší
možné období pozorování včetně případných
historických povodní.

The map shows values of the maximum discharge
with a recurrence period of 100-years (Q100) measured on selected water gauging stations. Each station has been allocated a bar diagram to express
N-year maximum QN discharges in relative values,
i.e. the ratio of relevant QN quantile with a recurrence time of N = 1, 2, 5, 10, 20, 50 years to the
100-year discharge Q100. The N-year maximum
discharges are derived from annual maximum
discharges for the longest period of observation
including possible historic floods.

Koeficient odtoku

100-year maximum discharge Q100 (m3.s-1)

Mapa zachycuje průměrnou roční výšku odtoku, průměrnou roční výšku srážek a jejich
poměr, tj. koeficient odtoku. Hodnoty byly
odvozeny za období 1961–2005. Nejvyšší
srážky i největší odtoky připadají na stanice
v horních částech povodí. Největší hodnoty
odtokového koeficientu se vyskytují na horských tocích, nejmenší v nížinách.

The map shows average annual runoff depth, average annual precipitation depth and their ratio,
i. e. the runoff coefficient. Values were derived for
the period 1961–2005. The highest precipitation
and runoff depths and also highest values of the
runoff coefficient were achieved at water gauging
stations in mountainous parts of the main river basins; the lowest runoff coefficients – in lowlands.

Runoff coefficient

Koncentrace Cd

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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REŽIM MAXIMÁLNÍCH ROČNÍCH
PRŮTOKŮ (1961–2005)

REŽIM PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH
PRŮTOKŮ (1961–2005)

OBSAH SÍRANŮ V POVRCHOVÝCH VODÁCH

pH V POVRCHOVÝCH VODÁCH

REGIME OF MAXIMUM ANNUAL
DISCHARGES (1961–2005)

REGIME OF AVERAGE MONTHLY
DISCHARGES (1961–2005)
Radovan Tyl

SULPHATES CONTENTS IN SURFACE WATERS
Vladimír Majer

pH IN SURFACE WATERS
Vladimír Majer

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Index povodňového režimu

Dlouhodobý průměrný průtok qa (l.s-1.km-2)

Flood regime index

128

Zn concentration

90

Petr Šercl

Mapa znázorňuje absolutní a relativní četnost
výskytu maximálních ročních průtoků v průběhu hydrologického roku (listopad až říjen)
za období 1961–2005 v profilech vybraných
vodoměrných stanic. Tyto profily jsou klasifikovány podle tzv. indexu povodňového
režimu, který nabývá hodnot od -1 do +1. Vyjadřuje, zda maximální průtoky se v daném profilu vyskytují v letním hydrologickém pololetí
(květen až říjen, hodnota > 0), nebo v průběhu
zimního hydrologického pololetí (listopad až
duben, hodnota < 0).

Koncentrace Zn

Cd concentration

The map shows absolute and relative frequency
of occurrences of maximum annual discharges during a hydrological year (November–October) in
1961–2005 on the profiles of selected water gauging stations. The profiles are classified according to
a so-called flood regime index (-1 to +1) expressing whether maximum discharges in the given
profile occur in the summer hydrological half-year
from May to October (> 0) or in the winter hydrological half-year from November to April (< 0).

Mapa zobrazuje dlouhodobé průměrné
měsíční průtoky ve vybraných vodoměrných
stanicích za období hydrologických roků
1961–2005. Hodnoty v grafu jsou uvedeny
v relativních jednotkách jako podíl dlouhodobého měsíčního průměru (QXI…QX) ku dlouhodobému průměru Qa. Symbol vodoměrné
stanice je klasifikován podle velikosti specifického dlouhodobého průměrného průtoku qa.

The map shows long-term average monthly discharges measured by selected water gauging
stations in the period of hydrological years 1961–
2005. Values in the graph are presented in relative
units as a ratio of the long-term monthly average
discharge (QXI…QX) to the long-term average discharge Qa. Water gauging station symbol is classified by value of the specific long-term average
discharge qa.

Long-term average discharge qa (l.s-1.km-2)

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

K R A J I N Y

pH of watercourses

SO4 concentration

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Koncentrace SO4
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Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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PRŮMĚRNÁ VYDATNOST SLEDOVANÝCH PRAMENŮ
(1971–2000)
AVERAGE YIELD OF SPRINGS (1971–2000)
Eva Novotná
1 : 2 000 000

Prameny jsou místa, kde podzemní voda
přirozeně vyvěrá na povrch. Množství vody
vyvěrající na povrch se nazývá vydatnost.
Měření vydatnosti pramenů v síti Českého hydrometeorologického ústavu patří
k základním ukazatelům pro vyhodnocování množství podzemní vody a charakteru
režimu podzemních vod. Mapa ukazuje průměrnou vydatnost pramenů spočítanou za
období 1971–2000. Toto období je základním srovnávacím obdobím pro vyhodnocení podzemních vod. Hodnoty byly počítány
z měsíčních mediánů časových řad.

Springs are places where groundwater naturally issues onto the ground surface. The amount
of issuing water is called spring yield. The yield
of springs measured within the network of the
Czech Hydrometeorological Institute is one
of basic indicators in the assessment of the
amount of groundwater and its regime character. The map shows average yield of springs
calculated for the period 1971–2000, which is
a basic reference period for the assessment of
groundwater. The values were calculated from
the monthly medians of time series.

MINIMÁLNÍ VYDATNOST SLEDOVANÝCH PRAMENŮ (1971–2000)

HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY

MINIMUM YIELD OF SPRINGS (1971–2000)

HYDROGEOLOGICAL ZONES

Eva Novotná

Miroslav Olmer, Hana Prachalová, Jiří Burda, Jan Čurda,
Renáta Kadlecová, Zuzana Krejčí, Eva Kryštofová,
Zdeněk Herrmann, Jaroslav Skořepa,
Ludmila Hartlová, Emil Michlíček

1 : 2 000 000

Rajony svrchní hydrogeologické vrstvy
Hydrogeological zones of the top layer

Rajony základní hydrogeologické vrstvy
Hydrogeological zones of the basal layer

1 : 1 000 000

Průměrná vydatnost (l.s-1)

Minimální vydatnost (l.s-1)

Average yield (l.s-1)

Minimum yield (l.s-1)

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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ZMĚNA HLADINY PODZEMNÍ VODY VE VRTECH
(1971–2000)
CHANGE OF GROUNDWATER LEVEL
IN BOREHOLES (1971–2000)
Eva Novotná
1 : 2 000 000

Mapa ukazuje trend (lineární regresi) hladiny podzemní vody mělké sítě v období
1971–2000 v jednotlivých hydrogeologických rajonech. Existence trendu byla testována pomocí koeficientu korelace závislosti
nadmořské výšky hladiny na čase. Tento test
byl použit i přesto, že data nejsou nezávislá.
Lineární regrese dostatečně charakterizuje
dlouhodobý trend pro dané období.

The map shows the trend (linear regression)
of shallow network groundwater levels in the
respective hydrological zones in 1971–2000.
The trend existence was tested by means of
the correlation coefficient of groundwater level
altitude with time. The test was used in spite
of the fact that the data are not independent.
Linear regression sufficiently characterizes the
long-term trend for the given period.

MĚSÍCE S MAXIMÁLNÍ PRŮMĚRNOU VÝŠKOU HLADINY
PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH (1971–2000)
MONTHS WITH MAXIMUM AVERAGE GROUNDWATER LEVEL
IN BOREHOLES (1971–2000)

Mapa ukazuje měsíce s maximálním
průměrem hladiny v období 1971–
2000. Hodnoty byly počítány z měsíčních mediánů časových řad.

The map shows months with the maximum average of groundwater level for
the period 1971–2000. The values were
calculated from monthly medians of time
series.

Eva Novotná
1 : 2 000 000

Hydrogeologický rajon je celek
s obdobnými hydrogeologickými
poměry, na jehož území převládá
určitý typ zvodnění a oběhu podzemní vody. Tvoří základní jednotku pro bilancování podzemních
vod, vedení souvisejících evidencí
a je součást informačního systému
veřejné správy ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
a navazujících právních předpisů.

Hydrogeological zone is defined as
a whole with similar hydrogeological conditions the territory of which
exhibits a certain type of aquifer and
groundwater circulation. It is a basic unit for balancing groundwater
and related records, being used also
by the information system of public
administration pursuant to Act No.
254/2001 Coll. on water, amendments of some acts of law (Water Act)
and related legislation.

Maximální průměrná výška
hladiny podzemních vod
Maximum average groundwater level

Změna hladiny podzemní vody
Change of groundwater level

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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ZÁKLADNÍ ODTOK V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJONECH (2001–2006)
BASE FLOW IN HYDROGEOLOGICAL ZONES (2001–2006)
Dagmar Pavlíková
1 : 1 500 000

Základní odtok, který je tvořen z dotací
podzemních vod představuje část celkového odtoku z území a vztahuje se vždy k určitému profilu na povrchovém toku. Základní
odtok slouží jako ukazatel změn akumulace
podzemních vod. Diagram s mapou vyjadřují průměrný specifický základní odtok ve
velkých hydrogeologických rajonech vybraných geologických oblastí s puklinovou
propustností. Mapa nevyhodnocuje území kvartérních hydrogeologických rajonů
(žitavské pánve a Vidnavska a hornomoravského úvalu, karpatské přehlubně, vídeňské
pánve a karpatského flyšového pásma) a
území významných antropogenních zásahů
(Mostecko, Sokolovsko, Chebsko aj.).

Base flow is the portion of runoff that comes
from groundwater. It refers to particular gauging station on the stream. Base flow is used as
an indicator of groundwater storage changes.
The diagram with a map show average specific base flow in large hydrogeological zones
of selected geological units with fissure permeability. The map does not evaluate data from
the Quaternary hydrogeological zones (Zittau
Basin, Vidnava region, Hornomoravský úval
Graben, Carpathian Foredeep, Vienna Basin and
Carpathian Flysch Belt) and from the regions
of material anthropogenic intervences (Most,
Sokolov, Cheb etc.).

ZÁKLADNÍ ODTOK VYBRANÝCH GEOLOGICKÝCH OBLASTÍ
BASE FLOW IN SELECTED GEOLOGICAL REGIONS
Dagmar Pavlíková
1 : 4 000 000

Geologické oblasti
Geological regions

Rajonizace v roce 2005 navazuje na dřívější verze vymezení
rajonů z let 1965, 1973 a 1986.
Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům
informačních systémů veřejné
správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení
požaduje Rámcová směrnice
o vodách (2000/60/ES).

Průměrný specifický
základní odtok (l.s-1.km-2)

Average specific base flow (l.s-1.km-2)

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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The zoning in 2005 linked up with
the former versions of 1965, 1973
and 1986 and represents an update of the last one, corresponding
to current knowledge, technology
and requirements imposed by the
information systems of public administration. At the same time, it
approximates hydrological zones
and groundwater formations
whose delineation is required by
the Water Framework Directive
(2000/60/EC).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha; Česká geologická služba, Praha.
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Typy podzemních vod podle
doplňování jejich zásob

Na základě rozdílných klimatických
podmínek jsou rozlišeny 2 základní
typy podzemních vod, a to s celoročním a sezónním doplňováním jejich
zásob. Území České republiky je ještě dále rozděleno do menších oblastí
podle odlišných geologických a hydrologických podmínek doplňování
podzemních vod.

groundwater types according to
replenishment of their storage
Hubert Kříž

Geografická klasifikace vodních toků

Based on different climatic conditions,
there are two primary types of groundwater – with yearlong and seasonal
replenishment. The Czech territory is
further divided into smaller areas with
different geological and hydrological
conditions of groundwater resupply.

geographical classification
of watercourses
Hubert Kříž
1 : 1 000 000

1 : 1 000 000

Typy režimu odtoku vodních
toků byly vymezeny na základě odlišností (rozdílů, odchylek)
v rozdělení odtoku vody a výskytu maximálních kulminačních
průtoků (Qmax) během roku.
V režimu odtoku povrchových toků
je určitá výšková zonálnost, neboť
s přibývající nadmořskou výškou
se posouvá výskyt nejvyšších průměrných měsíčních průtoků ze
zimního na jarní až letní období a
nejnižších z letních na podzimní až
zimní měsíce.

Runoff regime types of watercourses
were defined based on dissimilarities
(differences, deviations) in the distribution of water runoff and occurrence of maximum culmination discharges (Qmax) during the year. The
runoff regime of surface watersourses in the Czech Republic exhibits a
certain elevation zonality because
with the increasing altitude, the occurrence of the highest average
monthly discharges moves from the
winter period to spring and summer
months, and the occurrence of the
lowest average monthly discharges
from the summer period to autumn
and winter months.

Hydrogeografická regionalizace
je zpracována na základě dlouhodobého průměrného celkového a
podzemního odtoku (l.s-1. km-2),
retenční schopnosti jednotlivých
povodí, rozkolísanosti a součinitele odtoku.

Hydrogeographical regionalization
dwells on the long-term average
total and groundwater runoff values
(l.s-1.km-2), on the retention capacity
of individual basins, variation and
runoff coefficient.

Typy režimu odtoku
Runoff regime types

Podzemní vody doplňované
infiltrací povrchové vody z toků

Groundwater replenishment by surface
water infiltration from streams

Podzemní vody doplňované
infiltrací ze srážek
Groundwater replenishment
by infiltration from precipitation

Typy podzemních vod
Groundwater types
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průměrný specifický odtok
podzemní vody
average specific
groundwater runoff
Hubert Kříž
1 : 2 000 000

Obsahem mapy je regionální rozdělení dlouhodobého průměrné
ho podzemního odtoku (l.s-1. km-2)
na území České republiky. Průměrný podzemní odtok byl vypočítán
Castanyho metodou (1970) na
základě minimálních měsíčních
průměrných průtoků ze 197 vodoměrných stanic Českého hydrometeorologického ústavu na vodních
tocích za období 1931–1980.
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průběh průměrných ročních hladin podzemní vody ve vrtu
V12 banín a ročních úhrnů srážek ve stanici banín (1901–2000)

hydrogeografické regiony

Course of average annual groundwater levels in the V12 Banín borehole and annual precipitation amount in the Banín station (1901–2000)

hydrogeographical regions

Hubert Kříž

Hubert Kříž
1 : 1 000 000

The map shows the regional distribution of long-term average groundwater runoff (l.s-1.km-2) in the Czech
territory. The average groundwater runoff was calculated by using
Castany’s method (1970) from minimum average monthly discharges
measured on 197 water gauging
stations of the Czech Hydrometeorological Institute on watercourses in
1931–1980.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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jezera

Průměrný odtok podzemní vody
z povodí hlavních vodních toků (1931–1980)

lakes
Julius Česák, Tomáš Hrdinka,
Bohumír Janský, Miroslav Šobr

Average groundwater runoff from the basins
of main watercourses (1931–1980)

Jezera přírodního původu
Natural lakes

Hubert Kříž

1 : 2 000 000

Vodní tok

Watercourse

Jezera antropogenního původu
vzniklá v důsledku těžby
Lakes of antropoghenic origin
developed due to mining

Vodoměrná stanice
Water gauging
station

Hydrologické pořadí

Plocha povodí

Hydrological order

Basin area
(km2)

Průměrný odtok
podzemní vody

Average groundwater runoff
(m3.s-1)

(l.s-1.km-2)

Orlice

Týniště nad Orlicí

1-02-03-007

1590,8

7,08

4,45

Jizera

Tuřice

1-05-03-015

2159,2

10,07

4,66

Labe

Brandýs nad Labem

1-05-04-005

13111,4

39,22

2,99

Lužnice

Bechyně

1-07-04-112

4046,3

7,31

1,81

Otava

Písek

1-08-03-101

2912,8

10,06

3,45

Sázava

Poříčí nad Sázavou

1-09-03-151

4000,5

7,85

1,96

Vltava

Zbraslav

1-09-04-009

17817,4

45,30

2,54

Berounka

Dobřichovice

1-11-05-042

8720,4

13,62

1,56

Ohře

Louny

1-13-04-005

4982,8

12,13

2,43

Ploučnice

Benešov nad Ploučnicí

1-14-03-100

1156,3

4,89

4,23

Labe

Děčín

1-14-04-001

51104,0

132,47

2,59

Odra

Svinov

2-01-01-160

1615,1

2,93

1,81

Opava

Děhylov

2-02-03-023

2039,1

4,33

2,12

Odra

Bohumín

2-03-02-011

4662,3

13,07

2,80

Olše

Věřňovice

2-03-03-072

1068,0

4,40

4,12

Bečva

Dluhonice

4-11-02-070

1598,8

3,82

2,39

Morava

Strážnice

4-13-02-034

9146,9

18,35

2,01

Svratka

Židlochovice

4-15-03-114

3938,7

5,95

1,51

Jihlava

Ivančice

4-16-02-102

2681,4

3,32

1,24

Dyje

Dolní Věstonice

4-17-01-001

11744,1

16,57

1,41

Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodověděcká fakulta.
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4.6. Půdy / Soils

4. Přírodní krajina / Natural landscape
111

Zastoupení skupin půdních asociací ve skupinách geologických jednotek (%)

PŮDNÍ ASOCIACE

Půdní asociace jsou prostorově víceméně heterogenní půdní jednotky (tj. typy, subtypy, variety podle Taxonomického
klasifikačního systému půd České republiky, 2001; mezinárodního klasifikačního systému World Reference Base for Soil
Resources, 2007), které zachycují složku hlavní (převládající) s doprovodnou a přídatnou (doplňkovou) složkou půdního
pokryvu v rámci mapované jednotky a příslušný půdotvorný substrát. Způsob označení půdních asociací v legendě:
• HLAVNÍ PŮDNÍ JEDNOTKY – zastoupení od 70 do 100 % plochy,
• doprovodné půdní jednotky – zastoupení od 10 do 30 % plochy a kontrastnost podle působení půdotvorných faktorů,
• doplňkové půdní jednotky – zastoupení pod 10 % plochy.

SOIL ASSOCIATIONS
Jan Sedláček, Jana Janderková, Luděk Šefrna

Share of the soil association groups according to geological unit groups (%)

Soil associations are spatially more or less heterogeneous soil units (i.e. types, subtypes, varieties pursuant to the Taxonomic
Soil Classification System of the Czech Republic, 2001; World Reference Base for Soil Resources, 2007), which classify the main
soil cover component (predominant) together with the accompanying and accessory (complementary) component within the
mapped unit and the relevant soil-forming substrate. Classification of soil associations in the legend is as follows:
• MAIN SOIL UNITS – represent from 70 to 100 % of the area,
• Accompanying soil units – represent from 10 to 30 % of the area and show contrast according to the effect of pedogenetic factors,
• Complementary soil units – represent less than 10 % of the area.

1 : 500 000

Výskyt skupin půdních asociací podle nadmořské výšky
Occurrence of soil association groups according to elevation

Zdroj / Source: Němeček, J. et al., Taxonomický klasifikační systém půd ČR, Česká zemědělská univerzita, Praha, 2001.
IUSS Working Group WRB, World Reference Base for Soil Resources 2006, World Soil Resorces Reports No. 103, FAO, Rome, 2007.
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4.6. Půdy / Soils

4. Přírodní krajina / Natural landscape
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113

půdní profily

InFILTRAČNÍ SCHOPNOST A PROPUSTNOST PŮD

Soil profiles

INFILTRATION capacity AND PERMEABILITY OF SOILS

Milan Tomášek, Luděk Šefrna

Pavel Novák, Jan Vopravil
1 : 1 500 000

Litozem modální z křemenců
Lithic Leptosol from quartzite

Ranker modální z křemenců

Haplic Leptosol (Dystric) from quartzite

A – hnědošedá hlinitopísčitá zemina
s náznaky drobtové struktury,
drobivá
– b rownish gray loamy sand with
indication of granular structure,
crumbly

Rendzina modální z vápence
Rendzic Leptosol from limestone

Aca – tmavošedá jílovitohlinitá
skeletovitá, vápnitá zemina
drobtové struktury
– d ark gray clay loam, skeletic, cal
cerous soil of granular structure

A–h
 nědošedá hlinitopísčitá zemina
s náznaky drobtové struktury,
drobivá
– b rownish gray loamy sand with
indication of granular structure,
crumbly

C – štěrkovitý a kamenitý rozpad
horniny se slabou výplní písčité
zeminy
– gravelly and stony rock fragments
with slight sandy filling

nevyvinuté půdy do mocnosti 10 cm z pevných hornin; stanoviště chudých trávníků a iniciálních lesních
porostů na skalnatých svazích a hřebenech
undeveloped soils of solid rocks up to a thickness of 10
cm; sites of nutrient-poor grasslands and initial forest
stands on rocky slopes and ridges

Cca1 – hrubě kamenitý rozpad silně
vápnité horniny s výplní
jílovitohlinité zeminy
– coarse stony fragments of
heavily calcerous rock with clay
loamy filling

C2 – balvanitý rozpad horniny
– boulder rock fragments

mělké skeletovité půdy z rozpadů silikátových hornin, na zahliněných sutích a svažitých terénech; stanoviště lesů nebo pastvin
shallow skeletal soils from disintegrated silicate rocks on
screes and sloping terrains; sites of forests or pastures

Cambic Leptosol (Calcaric) from arenaceous marl
A – šedohnědá jílovitohlinitá
skeletovitá zemina hrudkovité
struktury, ulehlá
– grayish brown clay loam, skeletic
soil of lumpy structure, moderately
compacted

Regozem arenická z vátého písku

Černozem modální ze spraše

Haplic Arenosol from aeolian sand

B/C – hrubě skeletovitý deskovitý
rozpad horniny s výplní
jílovitohlinité zeminy
– c oarse tabular rock fragments
with clay loamy filling

A – žlutošedá písčitá zemina elementární struktury, kyprá
– yellowish gray sand of elementary
structure, loose

Ap – leskle černošedá jílovitá zemina
polyedrické struktury, tuhá
– shiny grayish black clay of blocky
angular structure, tough

A – tmavošedá hlinitá zemina krupnaté struktury, soudržná
– dark gray loam of coarse granular
structure, cohesive

A – leskle černošedá jílovitá zemina
hrubě prizmatické struktury,
velmi tuhá, ojediněle rezivé,
železité bročky
– s hiny grayish black clay of coarse
prismatic structure, heavily tough,
sporadic reddish brown Fe
concretions

ACca – plavošedá hlinitá zemina
slabě vápnitá, polyedrické
struktury, soudržná, žilky
uhličitanu vápenatého,
krotoviny
– dull yellowish gray loam slightly
calcerous of blocky angular
structure, cohesive, pseudo
mycelia of calcium carbonate

A/Cg – bělošedá, rezivožlutě skvrnitá
jílovitá zemina, hrubě
prizmatické struktury, velmi
tuhá, výskyt rezivých
železitých bročků
– light gray, reddish yellow mot
tled clay of coarse prismatic
structure, heavily tough with
reddish brown Fe concretions

Cca – plavá vápnitá spraš, hojné
žilky uhličitanu vápenatého,
krotoviny
– d ull yellowish calcerous loess,
frequent pseudomycelia of
calcium carbonate

Cca – bělošedý jílovitý silně vápnitý
rozpad, slínovce
– light gray, clayish, heavily calce
rous fragments of marlstone

půdy s hlubokým humusovým černickým horizontem, vzniklé převážně ze spraší pod původní chladnou stepí koncem poslední doby ledové; uchovány
díky umělému odlesnění vyvolanému zemědělskou
činností; půdy s vysokou bonitou využívány výhradně jako orné půdy v nejteplejších oblastech, vhodné
především pro pěstování obilnin a kukuřice na zrno
soils with a deep mollic horizon, developed mainly from
loess under the original cold steppe towards the end of the
last glacial period; retained due to artificial deforestation induced by agricultural activities; highly productive soils are
used exclusively as ploughland in the warmest areas, suitable especially for the cultivation of cereals and maize

zamokřené formy těžkých černozemí s vysokým obsahem humusu, ovlivněné vysokou hladinou podzemní
vody; rozšířeny v depresních polohách nejteplejších
oblastí, zemědělské půdy s vysokou bonitou
waterlogged forms of heavy-textured soils with high humus content, affected by high groundwater table; depressions in the warmest areas, highly productive agricultural
soils

C – nažloutlý sypký písek s ojedinělými oblázky ve spodní části
horizontu
– y ellowish powdery sand with
sporadic pebbles in lower part of
horizon

obecně půdy ze zvětralin karbonátosilikátových,
zejména sedimentárních hornin s proměnlivým
množstvím skeletu; pararendziny rozšířeny především
v křídových a flyšových oblastech
in general, soils from weathering products of carbonatesilicate sedimentary rocks with a variable content of skeleton; sites can be found namely in Cretaceous and Flysch
areas

extrémně lehké půdy s výsušným vodním režimem;
zemědělské zavlažované půdy nebo stanoviště chudých borů, popř. bylinných porostů
extremely light-textured, drought-prone soils; irrigated
farmland soils or sites of nutrient-poor pinewoods or herbaceous vegetation

Zdroj / Source: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.

114

retenční schopnost půd
Water Retention Capacity of Soils

Smonice modální ze smektitických jílů
Haplic Vertisol from smectite-rich clays

Ap – tmavošedá jílovitá zemina,
při povrchu krupnaté, hlouběji
polyedrické až slité struktury,
velmi tuhá
– d ark gray clay, above of coarse
granular structure, deeper of bloc
ky angular to massive structure,
heavily tough

A – leskle černošedá jílovitá zemina,
hrubě prizmatické až slité struktury, velmi tuhá, typické kolmé a
šikmé trhliny v zemině
– shiny grayish black clay of coarse
prismatic to massive structure,
heavily tough, typical vertical and
transversal cracks

A/C – leskle šedá jílovitá zemina,
hrubě prizmatické až slité
struktury, velmi tuhá, typické
kolmé a šikmé trhliny v zemině
– s hiny gray clay of coarse prismatic
to massive structure, heavily
tough, typical vertical and trans
versal cracks
Cca – okrově žlutý jíl s bílými hnízdy
uhličitanu vápenatého
– ochry yellow clay with white con
centrations of calcium carbonate
C – žlutookrový jíl
– o chry yellow clay

hluboko humózní těžké půdy z bobtnavých jílů plochých terénů nejteplejších a nejsušších oblastí; zemědělsky využívané, ale obtížně zpracovatelné půdy
deep, heavy-textured humous soils of expansive clays in
flat terrains of the warmest and driest areas; the soils are
used in agriculture but difficult to cultivate

Šedozem modální ze spraše
Greyic Phaeozem from loess

Ap – šedá hlinitá zemina drobtové a
práškovité struktury, drobivá
– g ray loam, granular and pulverous
structure, crumbly

Ae – šedá hlinitá zemina lístkovité
struktury, drobivá
– g ray loam, platy structure, crumbly

At – tmavošedá hlinitá zemina polyedrické struktury, soudržná
– d ark gray loam, angular structure,
cohesive

Hnědozem modální ze spraše
Haplic Luvisol from loess

Ap – šedohnědá hlinitá zemina
drobtové struktury, drobivá
– g rayish brown loam, granular
structure, crumbly

Bt – hnědá jílovitohlinitá zemina
kostečkové struktury, soudržná
– brown clay loam, cubiform structu
re, cohesive

B/C – světlehnědá jílovitohlinitá
zemina prizmatické struktury,
tuhá
– light brown clay loam, prismatic
structure, tough

Bt – tmavohnědá hlinitá zemina
kostečkové struktury, soudržná
– dark brown loam, cubiform
structure, cohesive
B/C – hnědá hlinitá zemina prizmatické struktury, tuhá
– brown loam, prismatic structure,
tough

Cca – plavá vápnitá spraš, hojné
žilky uhličitanu vápenatého,
cicváry
– d ull yellow calcerous loess,
frequent pseudomycelia or con
cretion of calcium carbonate

tmavé půdy s černickým degradovaným horizontem
a luvickým horizontem představující přechod mezi
černozeměmi a hnědozeměmi; rozšířeny v teplých a
mírně vlhkých oblastech; kvalitní zemědělské půdy
pro obilniny a cukrovou řepu
dark soils with degraded mollic horizon and luvic horizon
representing transition between Chernozems and Luvisols; the soils occur in warm and moderately humid areas;
high-quality agricultural soils for cereals and sugar beet

převážně zemědělské půdy s profilem diferencovaným na eluviální a luvický horizont (v zemědělských
půdách bývá eluviální horizont součástí ornice); kvalitní půdy rovinatého reliéfu teplejších oblastí vhodné pro pěstování řepy, v lesích stanoviště teplých
doubrav
mainly agricultural soils with profile differentiated to
eluvial and luvic horizon (in agricultural soils, the eluvial
horizon is normally part of topsoil); high-quality soils of
lowlands in warmer areas suitable for sugar beet; sites of
thermophilous oak woodlands

Luvizem oglejená ze sprašové hlíny

Stagnic Albeluvisol from loess loam

Ap – šedohnědá hlinitá zemina
hrudkovité struktury, ulehlá
– grayish brown loam, lumpy
structure, moderately compacted

Pararendzina pelická ze slínovce

Haplic Cambisol from granite

Apca – šedá jílovitá zemina vápnitá,
ulehlá
– gray clay, calcerous, moderately compacted

Btg – hnědá zemina s šedými
jazyky, jílovitohlinitá
kostkové struktury, tuhá
– brown clay loam with gray ton
gues, cubiform structure, tough

B/Cg – světlehnědá zemina s šedými
jazyky, jílovitohlinitá prizmatické struktury, tuhá
– light brown clay loam with gray
tongues, prismatic structure,
tough

C – žlutohnědá jílovitohlinitá
sprašová hlína
– y ellowish brown clay loamy loess
loam

lesní i zemědělské půdy s výrazným světlým eluviálním horizontem klimaticky mírně teplých a vlhčích
oblastí s plochým až mírně svažitým reliéfem; středně
kvalitní zemědělské půdy a dubové až bukové lesy se
sklonem k mírnému hydromorfismu
forest and agricultural soils with pronounced bleached
eluvial horizon in mildly warm and more humid areas with
flat to mildly sloping terrains; agricultural soils of moderate quality and woodlands of oak and beech tier inclined
to slight hydromorphism

Cca1 – nažloutlý bělošedý rozpad
horniny, vápnitý, náznakově
prizmatické struktury, velmi
tuhý
– yellowish light gray rock fragments, calcerous, with indica
tion of prismatic structure,
heavily tough

Haplic Cambisol (Skeletic) from gravel sand

Ap – šedohnědá hlinitopísčitá
zemina náznakově drobtové
struktury, drobivá
– g rayish brown loamy sand with
indication of granular structure,
crumbly

Ap – žlutošedá písčitá, středně
skeletovitá zemina se slabými
náznaky drobtové struktury,
tuhá
– yellowish gray sandy, medium
skeletal soil with slight indication
of granular structure, tough

Bv – světle narezle hnědá hrubě
písčitá zemina náznakově polyedrické struktury, drobivá
– light reddish brown coarse sand
with indication of angular structu
re, crumbly

Bv – rezivožlutá písčitá, středně skeletovitá zemina elementární
struktury, sypká
– rusty yellow, sandy, medium
skeletal soil, elementary structure,
loose

C – silně navětralý rypný rozpad
horniny
– heavily weathered rock fragments

The map of the water retention capacity of soils is plotted
in a kilometre grid with using a numerical database of soil
physical characteristics and digitalized graphic parts of land
valuation system. The retention capacity of soils is expressed
in water column millimetres (l.m-2) with soil profile depths
considered to be 1 m. Each map square sized 1 km2 expresses a value predominant in the square.

C – našedle žlutá písčitá skeletovitá
zemina elementární struktury,
sypká
– g rayish yellow, sandy, skeletal soil,
elementary structure, loose

Cca2 – měkký, tence deskovitý
rozpad slínovce
– crumbly, thin platy fragments
of marlstone

půdy pahorkatin a vrchovin s kambickým horizontem
vnitropůdního zvětrávání hnědé barvy; výskyt na
velkém území v rozdílných klimatických podmínkách
z rozdílných půdotvorných substrátů (magmatických,
metamorfických i sedimentárních hornin); využívány
zemědělsky pro pěstování obilnin, pícnin a okopanin
i lesnicky jako stanoviště dobrav, bučin a smrčin
soils of hilly lands and uplands with brown cambic horizon of subsoil weathering occur on large areas in various
climatic conditions from diverse soil-forming substrates
(magmatic, metamorphous and sedimentary rocks); used
for cereals, fodder crops and root crops; sites of oak woods,
beech woods and spruce forests

1 : 1 500 000

Mapa retenční vodní kapacity půd je zpracována v kilometrové síti s využitím numerické datové báze o fyzikálních charakteristikách půd a digitalizované grafické
části bonitačního systému půd. Hodnotově je vyjádřena v milimetrech vodního sloupce (l.m-2) při uvažovaných hloubkách půdních profilů 1 m. Mapový čtverec
1 km2 vyjadřuje hodnotu převažující v daném čtverci.

B/C – nahnědle šedožlutá písčitá,
skeletovitá zemina elementární struktury, sypká
– brownish grayish yellow sandy,
skeletal soil, elementary structure,
loose

B/C – světle hnědá hrubě písčitá
zvětralina horniny, rypná
– light brown coarse sandy geest

extrémně těžké půdy s vysokým podílem jílu; jako
zemědělské půdy špatně zpracovatelné se sklonem
k povrchovému zamokření
extremely heavy soils with a high content of clay; as agricultural soils, they are difficult to cultivate and inclined to
surface waterlogging

Pavel Novák, Jan Vopravil

Kambizem psefitická ze štěrkopísku

Kambizem modální ze žuly

Haplic Leptosol (Calcaric, Clayic) from marlstone

The map is plotted in a kilometre grid with using a numerical database of soil physical characteristics and digitalized
graphic parts of land valuation system. The infiltration capacity and permeability of soils is expressed numerically
by the initial rate of infiltration and verbally as a permeability of soil profiles. Each map square sized 1 km2 expresses
a value predominant in the square.

Gleyic Chernozem (Clayic) from deluviofluvial sediment

Ap – tmavošedá hlinitá zemina
výrazně drobtové struktury,
drobivá
– dark gray loam of distinctively
granular structure, crumbly

Cca2 – rozpukaná (zkrasovělá) silně
vápnitá hornina
– cracky (karstic) heavily calcerous
rock

humózní a skeletovité půdy z rozpadů karbonátových hornin s výskytem zejména v krasových oblastech; zemědělské využití omezeno zpravidla svažitým
terénem a množstvím skeletu; stanoviště cenných
ekosystémů
humus-rich and skeletal soils from disintegrated carbonate rocks occurring particularly in karst areas; farming is
as a rule limited by sloping terrain and by the content of
skeleton; sites of valuable ecosystems

Černice pelická z deluviofluviální uloženiny

Haplic Chernozem from loess

Bv – rezivohnědá jílovitá, silně
skeletovitá zemina polyedrické
struktury, ulehlá
– r eddish brown clay, heavily skeletic
soil of blocky angular structure,
moderately compacted

C1 – kamenitý rozpad horniny se
slabou výplní písčité humózní
zeminy
– stony rock fragments with slight
sandy filling

M – lavicovitě odlučná hornina
– tabular divided rock

Pararendzina kambická z opuky

Mapa infiltrační schopnosti a propustnosti půd je
zpracována v kilometrové síti s využitím datové báze
o fyzikálních charakteristikách půd a digitalizované
grafické části bonitačního systému půd. Je vyjádřena číselně počáteční rychlostí infiltrace a slovně jako
propustnost půdních profilů. Mapový čtverec 1 km2
vyjadřuje hodnotu převažující ve čtverci.

chudé propustné půdy pleistocénních říčních teras
s vyšším zastoupením oblázkových štěrků; stanoviště
převážně lesních porostů
poor permeable soils of Pleistocene river terraces with a
higher share of cobble gravels; mainly sites of forest stands

Zdroj / Source: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.
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Bilance uhlíku v lesních půdách
Kryptopodzol modální z rulové svahoviny
Entic Podzol from gneissy deluvium

A – hnědošedá písčitohlinitá skeletovitá zemina s náznaky drobtové
struktury, drobivá
– brownish gray sandy loam, skeletal,
with indication of granular structu
re, crumbly
Bs – rezivá písčitohlinitá skeletovitá
zemina s náznaky polyedrické
struktury, drobivá
– reddish brown sandy loam,
skeletal, with indication of angular
structure, crumbly

B/C – rezivohnědá hlinitopísčitá
skeletovitá, snadno rypná
zvětralina horniny
– reddish brown loamy sand,
skeletal geest

C – silně navětralý skeletovitý
rozpad horniny
– h eavily weathered skeletal rock
fragments

přechodový půdní typ mezi kambizeměmi a podzoly
vyšších nadmořských výšek s rezivým seskvioxidickým spodickým horizontem, nad kterým není vyvinutý eluviální horizont; v zemědělství využívány pro
travní porosty, v lesnictví jsou stanovištěm jedlobučin
až horských smrčin
transitional soil type between Cambisols and Podzols of
higher altitudes with rust-coloured sesquioxidic spodic
horizon without overlying eluvial horizon; used in agriculture for grasslands; sites of fir-beech and montane spruce
forests

Podzol modální z rulové svahoviny
Haplic Podzol from gneissy deluvium

A – hnědošedá písčitohlinitá skeletovitá zemina s náznaky drobtové
struktury, drobivá
– brownish gray sandy loam, skeletal,
with indication of granular structu
re, crumbly
E – bělošedá hlinitopísčitá skeletovitá
zemina s náznaky destičkové
struktury, lehce drobivá
– light gray loamy sand skeletal with
indication of platy structure easy
crumbly
Bsh – šedohnědá písčitohlinitá
skeletovitá zemina s náznaky
polyedrické struktury, drobivá
– grayish brown sandy loam, ske
letal, with indication of angular
structure, crumbly
Bs – rezivá písčitohlinitá skeletovitá
zemina s náznaky polyedrické
struktury, drobivá
– reddish brown sandy loam,
skeletal, with indication of angular
structure, crumbly
B/C – rezivohnědá hlinitopísčitá
skeletovitá, snadno rypná
zvětralina horniny
– r eddish brown loamy sand,
skeletal geest

C – silně navětralý skeletovitý
rozpad horniny
– heavily weathered skeletal rock
fragments

horský typ chudých a kyselých půd s výrazně vyběleným albickým horizontem a humusem a železem
obohaceným spodickým horizontem; stanoviště horských smrčin a horských alpínských luk
mountain type of poor and acidic soils with markedly
bleached albic horizon and spodic horizon enriched with
humus and iron; sites of mountain spruce forests and alpine meadows

Podzol arenický ze štěrkopísku

Albic Ortsteinic Podzol from gravel sand
O – tmavě hnědošedá hlinitopísčitá
zemina s náznaky drobtové
struktury, lehce drobivá, vysoký
podíl organických látek
– dark brownish gray loamy sand
with indication of granular structu
re, easy crumbly, high content of
organic material
E – bělošedá písčitá zemina elementární struktury, sypká
– light gray sand, elementary structu
re, loose
Bsh – tmavě šedohnědá hlinitopísčitá
zemina s náznaky polyedrické
struktury, drobivá, zvýšený
obsah organických látek
– d ark grayish brown loamy
sand with indication of angular
structure, crumbly increased
content of organic material
Bs – rezivá hlinitopísčitá zemina
s náznaky polyedrické struktu
ry, soudržná, výskyt orsteinů
– r eddish brown loamy sand with
indication of angular structure,
cohesive, occurrence of iron-pans
B/C – narezle žlutý písek s vodorovnými rezivými pruhy, oblázky
a valouny
– rusty yellow sand with horizon
tal rusty stripes, pebbles and
cobbles

C – narezle žlutý písek s oblázky
a valouny
– rusty yellow sand with pebbles and
cobbles

nížinný typ chudých a kyselých půd s profilem výrazně diferencovaným na albický a spodický horizont,
na lehkých substrátech s bázemi extrémně chudých,
stanoviště původních borů
lowland type of poor and acidic soils with profile clearly
differentiated into albic and spodic horizons occur on
light-textured substrates under extremely poor, site-autochthonous pine woods

Fluvizem modální z hlinité nivní uloženiny
Haplic Fluvisol from loamy alluvial sediment

Ap – šedohnědá hlinitá zemina
drobtové struktury, drobivá
– g rayish brown loam, granular
structure, crumbly

A/C – hnědá hlinitá zemina polyedrické struktury, soudržná
– brown loam, angular structure,
cohesive

Pseudoglej modální ze sprašové hlíny

Glej modální z deluviofluviální uloženiny

Haplic Stagnosol from loess loam

Organozem mesická

Haplic Gleysol from deluviofluvial sediment

Jaromír Macků

AG – hnědošedá hlinitá zemina
polyedrické struktury,
soudržná
– brownish gray loam, angular
structure, cohesive

Ap – hnědošedá jílovitohlinitá
zemina hrudkovité struktury,
ulehlá
– brownish gray clay loam,
lumpy structure, moderately
compacted

Gor – namodrale šedá, rezivě
skvrnitá jílovitohlinitá zemina
polyedrické struktury, tuhá
– b luish gray, rusty mottled clay
loam, angular structure, tough

Gor – bělošedá jílovitohlinitá zemina
slité struktury, tuhá
– light gray clay loam, massive
structure, tough

C – světlehnědá písčitohlinitá
zemina s náznaky polyedrické
struktury, soudržná
– light brown sandy loam with
indication of angular structure,
cohesive

CG – žlutošedý zajílený písek
s oblázky
– yellowish gray clay sand with
pebbles

mladé, holocénní říční sedimenty půd v nivách řek
a potoků, často překrývané plaveninami při povodních; kvalitní zemědělské půdy a stanoviště lužních
lesů
genetically young Holocene stream sediments of soils
in the alluvia of rivers, often overcovered by suspended
deposits during floods; high-quality agricultural soils and
ecotopes of floodplain forests

Gr – nazelenale modrošedá jílovitohlinitá zemina s náznaky
hrubě prizmatické struktury,
velmi tuhá, za vlhka mazlavá
– greenish blue gray clay loam with
indication of coarse prismatic
structure, heavily tough, viscous

Gm – rezivohnědá, výrazně bělošedě
mramorovaná jílovitohlinitá
zemina s náznaky polyedrické
struktury, velmi tuhá
– reddish brown, distinctively light
gray mottled clay loam with
indication of granular structure,
heavily tough

Carbon balAnce in forest soilS

Hemic Histosol

T1 – hnědá slabě rozložená organická hmota, rostlinné zbytky
rozeznatelné pouhým okem
– brown weakly decomposed
organic matter, plant remains
recognizable by eye

1 : 1 500 000

Kvantifikace obsahu uhlíku v epipedonu lesních půd se
opírá především o výsledky laboratorních analýz Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (1993–2001). Z analýz byla vyhodnocena tloušťka nadložního humusu,
obsah % uhlíku v humusovém a minerálním povrchovém horizontu a dále byly doplněny o hodnoty objemové redukované hmotnosti.

Quantification of carbon content in the epipedon of forest
soils rests primarily on the results of laboratory analyses carried out by the Forest Management Institute in Brandýs nad
Labem (1993–2001). The analyses provided values on forest
floor thickness, % content of carbon in humus and mineral
surface horizons and values of reduced mass volume.

T1 – tmavohnědá vrstevnatá organická zemina v silnějším stupni
přeměny, rostlinné zbytky
poněkud hůře rozeznatelné
– d ark brown stratified organic soil
more strongly decomposed, plant
remains worse recognizable

Česká republika (%)
Czech Republic (%)

G/C – žlutohnědá jílovitohlinitá
sprašová hlína s bělošedými
jazyky
– yellowish brown clay loamy loess
loam with light gray tongues

povrchově sezónně zamokřené půdy s mramorovaným redoximorfním horizontem, při zemědělském
využívání ve druhé polovině 20. století intenzivně
odvodňovány trubkovou drenáží; často stanovištěm travních porostů nebo podmáčených doubrav a
bučin
soils seasonally waterlogged on surface, with mottled redoximorphic horizon were in the second half of the 20th
century intensively drained when used for farming; frequent sites of grasslands or waterlogged oak and beech
woodlands

zamokřené půdy s redukčními znaky v profilu v terénních sníženinách, kolem malých toků a pramenišť, kde
hladina podzemní vody vystupuje k povrchu; stanoviště olšin a vrbin nebo nekvalitních lučních porostů
waterlogged soils with signs of profile reduction in terrain
depressions around small streams and spring areas where
groundwater level rises to the ground surface; sites of alder
and willow stands or ecotopes of poor-quality grasslands

organické půdy vzniklé ukládáním mocných vrstev
nerozložené odumřelé rostlinné hmoty, v minulosti
využívané jako zdroj energetické hmoty, zahradnických a léčivých (balneologických) substrátů; typické
pro horská vrchoviště a slatiny nižších poloh
organic soils developed through deposition of the thick
layer of non-decomposed plant biomass were in the past
used as a fuel supply, garden and healing (balneological)
substrates; typical for raised bogs of higher altitudes and
low moors

Zásoba uhlíku
Carbon supply

Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, pobočka Brno.
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4.6. Půdy / Soils

4. Přírodní krajina / Natural landscape
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PŮDNÍ POKRYV NIV – SOUTOKOVÁ OBLAST JIHLAVY A SVRATKY

120

PŮDNÍ POKRYV NÍŽINY – STŘEDNÍ POLABÍ V OKOLÍ KOLÍNA

SOIL COVER OF ALLUVIAL PLAIN – AREA OF CONFLUENCE OF THE JIHLAVA AND SVRATKA RIVERS

SOIL COVER OF LOWLAND – THE CENTRAL LABE RIVER REGION NEAR KOLÍN CITY

Jaromír Kolejka

Luděk Šefrna

Minerální síla půd vyjadřuje
množství minerálních živin v půdě.
Vychází z mineralogického složení
horniny, zrnitostního složení půdy,
vodního režimu půdy a obsahu
organických látek v půdě ve vztahu k vegetačnímu krytu.

MINERÁLNÍ SÍLA PŮD
MINERAL POWER OF SOILS
Aleš Bajer, Jakub Houška
1 : 1 000 000

The map illustrates the mineral
power of soils, i.e. the amount of
mineral nutrients in the soil. It is
based on the most important factors affecting the mineral power of
soils, i.e. soil mineral composition,
texture, water regime and the contents of soil organic substances – all
in relation to vegetation cover.

Půdní typ
Půdní typ

Půdní druh

Soil group

Soil texture

Soil group

Nivy jsou příkladem území s velmi specifickým
půdním pokryvem. Jeho složení a prostorová
diferenciace je rozhodujícím způsobem dána
účinkem proudící i stagnující povrchové vody
a působením podzemní vody. Podle míry účinku vody vykazují tzv. hydromorfní půdy znaky
mikrostupňovitosti. V souvislosti s vodohospodářskými úpravami na jižné Moravě a výstavbou
Vodního díla Nové Mlýny (od roku 1974) byly
napřímeny původně meandrující toky řek Svratky a Jihlavy. Půdy při soutoku řek byly přímo
dotčeny technickými pracemi a posléze zaplavením či změnou vodního režimu po realizaci vodní nádrže Nové Mlýny – střední.

Půdní druh

Alluvial plains are areas with a very specific soil cover
whose composition and spatial differentiation are
determined by flowing and stagnant surface water
and by groundwater. According to the influence of
water, the so-called hydromorphic soils exhibit signs
of micro-zonality. The meandering watercourses of
the Svratka and Jihlava Rivers were shortened and
canalized during the water management works in
Southern Moravia (since 1974). The soils in the map
bottom were directly involved in the construction
and afterwards permanently flooded with water of
the Nové Mlýny Water Reservoirs.
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Soil texture

Polabská nížina v nadmořské výšce
okolo 200 m doprovází řeku Labe
na středním a dolním úseku v plochém reliéfu české křídové tabule.
Díky teplému klimatu a úrodným
půdám patří ke starosídelním oblastem, které byly využívány zemědělsky jako jedny z prvních. Různě
široký pás fluvizemí je lemován
pleistocénními labskými terasami
s lehkými regozeměmi až podzoly, které přecházejí v různé typy
sprašových půd a texturně rozmanitých půd z nezpevňených křídových sedimentárních hornin.

The Labe River lowland at an altitude
of about 200 m a. s. l. is situated in a
close vicinity of the middle and lower
reach of the Labe River in a flat relief
of the Bohemian Cretaceous Table.
Thanks to warm climate and fertile
soils, it is one of old residential areas
that were first used for agriculture. The
belt of Fluvisols of variable width is
flanked by Pleistocene Labe River terraces with light Regosols/Arenosols to
Podzols, which pass into various types
of loess soils and soils of unconsolidated Cretaceous sediments of variegated texture.

Třída minerální síly půd

Classes of the mineral power of soils

Kvartérní sedimenty
Quaternary sediments

Ostatní plochy
Other areas

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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PŮDNÍ POKRYV PAHORKATINY – DOLNÍ POSÁZAVÍ

PŮDNÍ POKRYV HORSKÉ OBLASTI – ŠUMAVA

SOIL COVER OF HILLY LAND – THE LOWER SÁZAVA RIVER REGION

SOIL COVER OF MOUNTAIN AREA – ŠUMAVA Mts

Luděk Šefrna

Jaromír Kolejka
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ZÁSOBA ORGANICKÉHO UHLÍKU V PŮDÁCH

PEDOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

ORGANIC CARBON CONTENT IN SOILS

GEOGRAPHICAL DIVISION OF SOILS

Karel Březina, Jana Janderková,
Jaromír Macků, Luděk Šefrna

Jaromír Kolejka
1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Uhlík v půdách
Carbon in soils

Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.
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Území České republiky vykazuje velmi rozmanité půdní poměry formované pestrými geologickými, teplotními a vláhovými podmínkami v rozmanitě konfigurovaném reliéfu střední Evropy.
Svérázné kombinace půdotvorných podmínek vedly ke vzniku charakteristických pedoregionů
vyznačujících se neopakovatelnou mozaikou půdních jednotek.

Territory of the Czech Republic shows much varied soils, which developed under different geological,
temperature and moisture conditions in the variegated relief configuration of central Europe. Typical
combinations of soil-forming conditions gave rise to characteristic soil regions (pedoregions) featuring a
unique mosaic of soil units.

PŮDNÍ ROZMANITOST
DIVERSITY OF SOIL
Luděk Šefrna, Tomáš Chuman
1 : 2 000 000

Půdní typ
Soil group

Půdní druh
Soil texture
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Pahorkatiny mají půdní
kryt tvořený převážně
kambizeměmi ze zvětralin pevných vyvřelých
a/nebo metamorfovaných hornin. Kambizemě jsou jako relativně
mladé půdy častěji štěrkovité a výrazněji sklonité. Typická půdní katéna
pahorkatin od rozvodnice směrem ke dnu
údolí s vodním tokem
vykazuje u jednotlivých
půdních členů nárůst
hydromorfismu.

Cambisols from weathering products of solid magmatic and metamorphic
rocks represent a typical
soil cover of Bohemian
hilly lands. Being relatively
young, Cambisols are skeletal and with a more pronounced gradient. A typical pedosequence from
the watershed divide to
the valley bottom shows
increasing soil hydromorphism.

Půdní typ

Půdní druh

Soil group

Soil texture

A T L A S

K R A J I N Y

Horské území s nadmořskými výškami kolem
1 000 m v oblasti plošinatého, místy rozčleněného
hercynského reliéfu na krystaliniku, vykazuje půdní
pokryv vázáný na specifické poměry chladného
klimatu a relativní nadbytek vláhy. Vedle toho se
v diferenciaci půd uplatňuje expoziční asymetrie
údolí a hřbetů, výchozy
tvrdých silikátových hornin a lokální zadržování
vláhy různé intenzity.

Č E S K É

The mountain area at an altitude of about 1,000 m a. s. l.
in the platform and partly
articulated Hercynian relief
on the crystalline complex exhibits the soil cover with units
bound to the specific conditions of cold climate and relative moisture surplus. Apart
from that, the differentiation
of soils involves the aspect
asymmetry of valleys and
mountain ridges, outcrops of
hard silicate rocks and local
moisture retention of varied
intensities.

R E P U B L I K Y

Půdní rozmanitost
(pedodiverzita)
Diversity of soil

L A N D S C A P E AT L A S O F T H E C Z E C H R E P U B L I C
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4.7. Rostlinstvo a živočišstvo / Vegetation, flora and fauna

4. Přírodní krajina / Natural landscape
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FYTOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Přírodní lesní oblasti

fytogeografické členění Evropy
Phytogeographical division of Europe

Natural forest areas

1 : 25 000 000

Jaromír Macků

Na území České republiky se používá systém fytogeografických oblastí, obvodů, okresů a podokresů se třemi hlavními
fytogeografickými oblastmi: (1) termofytikum (oblast teplomilné vegetace s převažujícími nelesními fytocenózami a
druhy submeridionální vegetační zóny), (2) mezofytikum
(oblast s vegetací temperátní zóny, opadavými lesy, poli a
loukami v odlesněných územích), (3) oreofytikum (oblast
montánní vegetace se zastoupením jehličnanů v přirozených
lesích a s odlesněnými územími přeměněnými v louky a pastviny). Každá z těchto oblastí se člení na dva obvody, které
jsou dále rozčleněny na fytogeografické okresy, označené
pořadovým číslem (celkem 99).

PHYTOGEOGRAPHICAL DIVISION
Vladimír Skalický et al.

1 : 2 000 000

1 : 1 000 000

Kód

Přírodní lesní oblast (ha)

Code

Natural forest area (ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Krušné hory
Podkrušnohorské pánve
Karlovarská vrchovina
Doupovské hory
České středohoří
Západočeská pahorkatina
Brdská vrchovina
Křivoklátsko a Český kras
Rakovnicko-kladenská pahorkatina
Středočeská pahorkatina
Český les
Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Šumava
Novohradské hory
Jihočeské pánve
Českomoravská vrchovina
Polabí
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Lužická pískovcová vrchovina
Lužická pahorkatina
Jizerské hory a Ještěd

Původní

Přírodní

Přírodě blízký

Celkem

Kód

Přírodní lesní oblast (ha)

Original

Natural

Semi-natural

Total

Code

Natural forest area (ha)

25,74

468,19

10,67

33,7

270,04

301,23
53,24

66,45
49,81
641,06
220,5
33,73
955,03
71,09
390,81
43,36
69,75
7 547,88
18,43

25,87
38,56
259,76
25,82
33,1
182,31
8,96
3 832,54
88,86
39,08
97,21
39,57
80,6
138.00
351,81

236,87
1 127,84
515,08
157,93
26,63
815,56

303,74
0.00
367,68
103,05
641,06
246,37
72,29
1 214,79
96,91
449,65
225,67
78,71
11 848,61
107,29
39,08
344,75
1 167,41
595,68
295,93
26,63
1 167,37

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Krkonoše
Podkrkonoší
Sudetské mezihoří
Orlické hory
Předhoří Orlických hor
Hrubý Jeseník
Předhoří Hrubého Jeseníku
Nízký Jeseník
Drahanská vrchovina
Českomoravské mezihoří
Slezská nížina
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Hornomoravský úval
Jihomoravské úvaly
Středomoravské Karpaty
Kelčská pahorkatina
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Podbeskydská pahorkatina
Moravskoslezské Beskydy
Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
Celkem / Total

LESNÍ vegetační stupně

Přírodní

Přírodě blízký

Celkem

Original

Natural

Semi-natural

Total

298,82

1 471,36
4,15
6,49
5,19

66,7

51,11

121,92

378,15
39,32
99,04
58,18

921,23

497,81
109,56
8 421,39

464,56 2 234,74
81,4
85,55
276,82
276,82
110,26
116,75
79,71
84,9
850,63
917,33
31,03
31,03
233,87
233,87
977,14 1 150,17
97,54
97,54
15,87
15,87
2 102,07 2 480,22
1 125,65 1 125,65
181,95
221,27
50,97
150,01
46,97
46,97
255,7
313,88
177,49
177,49
130,9
628,71
108,29
217,85
20 656,67 29 999,29

Fytogeografické obvody

Phytogeographical provinces

Stav k 1. 1. 2008 / Situation as of 1 January 2008
Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.

Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Zdroj / Source: Hejný, S., Slavík, B. (eds.), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 1988.
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Původní

Fytogeografický
obvod

Možnosti přenosu reprodukčního materiálu
Possibilities of reproduction material transport

Phytogeographical
province

Altitudinal vegetation zones

Fytogeografický
okres
Phytogeographical
district

Fytogeografický podokres
Phytogeographical subdistrict
Kód
Název / Name
Code

Doupovská pahorkatina
Žatecké Poohří
Podbořanská kotlina

Střední Poohří

Jaromír Macků

Podkrušnohorská pánev

1 : 1 000 000

Lounské středohoří
Labské středohoří
Úštěcká kotlina
Dolní Poohří
Roudnické písky

Lounsko-labské středohoří
Terezínská kotlina
Džbán

1. lesní vegetační stupeň dubový: V nivách velkých řek vytvářejí přirozené porosty směs
jasanu, habru, javora babyky, lípy srdčité, dubu letního a dalších dřevin. Národní přírodní
rezervace Cahnov-Soutok.
Forest altitudinal vegetation zone 1 oak: Natural mixed stands of ash, hornbeam, field maple, small-leaved linden, pedunculate oak and other species emerge in the floodplains of large rivers. National
Nature Reserve Cahnov-Soutok.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

2. lesní vegetační stupeň bukodubový: Polohy, kde si konkurují zejména buk, habr a dub;
všechny lesy v těchto polohách byly ovlivněny člověkem. Přírodní památka Na skalách.
Forest altitudinal vegetation zone 2 beech-oak: These elevations are a place of competition namely for
beech, hornbeam and oak. Forest stands occurring at these altitudes were all affected by man. Nature
Monument Na skalách.
Foto / Photo: Otto Hauck

Libochovická tabule
Podřipská tabule
Slánská tabule
Bělohorská tabule

Středočeská tabule

České
termofytikum

Český kras
Dolní Povltaví
Jenštejnská tabule
Pražská kotlina
Všetatské Polabí
Poděbradské Polabí

Pražská plošina
Střední Polabí
Dolní Pojizeří

Rožďalovická tabule
Mladoboleslavský chlum
Bakovská kotlina
Bydžovská pánev
Hořické chlumy
Jaroměřské Polabí
Hradecké Polabí
Pardubické Polabí

Rožďalovická pahorkatina
Cidlinská pánev
Východní Polabí
Znojemsko-brněnská pahorkatina
Mikulovská pahorkatina

3. lesní vegetační stupeň dubobukový: Typická ukázka průniku horního okraje výškového
gradientu rozšíření dubu zimního a habru obecného a spodního okraje výškového gradientu souvislého rozšíření buku lesního. Národní přírodní rezervace Kohoutov.
Forest altitudinal vegetation zone 3 oak-beech: A typical demonstration of the intersection of the upper margin of the elevation gradient of sessile oak and European hornbeam with the lower margin of the
elevation gradient of the continuous distribution of European beech. National Nature Reserve Kohoutov.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

4. lesní vegetační stupeň bukový: Buk je v těchto polohách dominantní dřevinou schopnou
přirozeně vytvářet jednodruhové porosty s vysokou stabilitou. Přírodní rezervace Sidonie.

Panonské
termofytikum

Forest altitudinal vegetation zone 4 beech: Beech is a dominant species in these altitudes, capable to
create pure stands of high stability. Nature Reserve Sidonie.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

Jihomoravské úvaly

Dunajovické kopce
Pavlovské kopce
Milovicko-valtická pahorkatina
Dyjsko-svratecký úval
Dolnomoravský úval

Bilé Karpaty stepní
Jihomoravská pahorkatina
Haná

Bučovická pahorkatina
Hustopečská pahorkatina
Hanácká pahorkatina
Hornomoravský úval

Halštrovská vrchovina
Smrčiny
Horní Poohří
Krušnohorské podhůří

Chebská pánev
Sokolovská pánev
Krušnohorské podhůří vlastní
Libouchecká plošina

Český les
Tachovská brázda

Lesní vegetační stupně

Forest altitudinal vegetation zones (tiers)

5. lesní vegetační stupeň jedlobukový: Plošně nejvýznamnější společenstva v České
republice jsou v přirozeném stavu charakteristická dominancí buku s jedlí. Národní přírodní
rezervace Razula.
Forest altitudinal vegetation zone 5 fir-beech: The most extensive natural forest communities in the
Czech Republic typically show a combined dominance of beech and fir. National Nature Reserve Razula.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

6. lesní vegetační stupeň smrkobukový:
Přirozené porosty jsou tvořeny tzv. hercynskou směsí buku, jedle a smrku a dominují
ve středních horských polohách. Národní
přírodní rezervace Žofínský prales.
Forest altitudinal vegetation zone 6 sprucebeech: Natural forest stands consist of a so-called
Hercynian mixture of beech, fir and spruce and
dominate mid-mountain elevations. National
Nature Reserve Žofínský prales Virgin Forest.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

Tepelské vrchy

Jesenicko-rakovnická
plošina

Českomoravské
mezofytikum

Plzeňská pahorkatina

Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
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8. lesní vegetační stupeň smrkový: V klimatických smrčinách již nedochází k tvorbě plného
korunového zápoje, čehož využívá přimíšený jeřáb. Národní přírodní rezervace Praděd (zářez
Bílé Opavy).

Forest altitudinal vegetation zone 7 beech-spruce: The dominant spruce is mixed with beech, which is at
the upper limit of its height gradient and does not reach the main level any more. National Nature Reserve
Boubínský prales Virgin Forest.
Foto / Photo: Tomáš Vrška

Forest altitudinal vegetation zone 8 spruce: Climatic spruce stands do not develop a full crown canopy
at these elevations any more and the advantage is used by the admixed European mountain ash. National
Nature Reserve Praděd (incision of the Bílá Opava River).
Foto / Photo: Tomáš Vrška

L a n d s c a p e at l a s o f t h e C z e c h R e p u b l i c

Jesenická plošina
Rakovnická kotlina
Plzeňská pahorkatina vlastní
Koubská kotlina

Křivoklátsko
Branžovský hvozd
Plánický hřeben

Horažďovická pahorkatina

7. lesní vegetační stupeň bukosmrkový: Dominantní smrk je smíšen s bukem, který je na
horní hranici svého výškového gradientu rozšíření a již nedosahuje hlavní úrovně. Národní
přírodní rezervace Boubínský prales.

Kynšperská vrchovina
Kaňon Teplé
Mnichovské hadce
Toužimská vrchovina
Žlutická pahorkatina
Svojšínská pahorkatina
Sedmihoří

Doupovské vrchy

Podbrdsko
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In the Czech territory, a system of phytogeographical regions, pro
vinces, districts and subdistricts is used with three principal phytoge
ographical regions: (1) Thermophyticum (region of thermophilous
vegetation with predominant non-forest plant communities and
species of the sub-meridional vegetation zone), (2) Mesophyticum
(region with the vegetation of temperate zone, deciduous forests,
fields and meadows in deforested areas), (3) Oreophyticum (region
of mountain vegetation with conifers predominant in the natural
forests and with deforested areas being converted into meadows
and pastures). Each of these regions divides into two provinces,
which in turn are divided into serially numbered phytogeographi
cal districts (99 in total).

Šumavsko-novohradské
podhůří

Holoubkovské Podbrdsko
Hořovická kotlina
Příbramské Podbrdsko
Březnické Podbrdsko
Blatensko
Horažďovicko
Horní Pootaví
Sušicko-horažďovické vápence
Nezdické vápence
Čkyňské vápence
Volyňské Předšumaví
Strakonické vápence
Libínské Předšumaví
Prachatické Předšumaví
Chvalšinské Předšumaví
Blanský les
Křemžské hadce

1
2a
2b
3
4a
4b
4c
5a
5b
6
7a
7b
7c
7d
8
9
10a
10b
11a
11b
12
13a
13b
13c
14a
14b
15a
15b
15c
16
17a
17b
17c
18a
18b
19
20a
20b
21a
21b
22
23
24a
24b
25a
25b
26
27
28a
28b
28c
28d
28e
28f
28g
29
30a
30b
31a
31b
32
33
34
35a
35b
35c
35d
36a
36b
37a
37b
37c
37d
37e
37f
37g
37h
37i
37j
37k

Fytogeografický
obvod
Phytogeographical
province

Fytogeografický
okres
Phytogeographical
district

Šumavsko-novohradské
podhůří

Fytogeografický podokres
Phytogeographical subdistrict
Kód
Název / Name
Code
Českokrumlovské Předšumaví

37l

Vyšebrodsko

37m

Kaplické mezihoří

37n

Kaňon Malše

37o

Novohradské podhůří

37p

Soběnovská vrchovina

37q

Budějovická pánev

38

Třeboňská pánev

39

Jihočeská pahorkatina

Písecko-hlubocký hřeben

40a

Purkarecký kaňon

40b

Lhotický perm

40c

Střední Povltaví
Votická pahorkatina
Votická vrchovina

Labské pískovce

Říčanská plošina

Železné hory

Českomoravské
mezofytikum

Drahanská vrchovina

Hanušovicko-rychlebská
vrchovina

Lovečkovické středohoří

45a

Českokamenická kotlina

45b

44

46c

Slezská pahorkatina

Žitavská kotlina

48a
48b

Moravská brána
Středomoravské
Karpaty

49

Bílé Karpaty lesní

Lužické hory

50

Zlínské vrchy

Polomené hory

51

Ralsko-bezdězská tabule

52

Podještědí

Podkrkonoší

Podzvičinsko

Sudetské mezihoří

Bouzovská pahorkatina

71a

70
Drahanská plošina

71b

Drahanské podhůří

71c

Rychlebská vrchovina

73a

Hanušovická vrchovina

73b

72

Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

74a

Opavská pahorkatina

74b

Moravská brána vlastní

76a

Tršická pahorkatina

76b

Karpatské
mezofytikum

Střední Pobečví

75

Ždánický les

77a

Litenčické vrchy

77b

Chřiby

77c
78
79

Vsetínská kotlina

80a

Veřovické vrchy

80b

Hostýnské vrchy

81

Ploučnické Podještědí

53b

Javorníky

82

Českodubská pahorkatina

53c

Ostravská pánev

54
Maloskalsko

55a

Střední Pojizeří

55b

Rovenská pahorkatina

55c

Trosecká pahorkatina

55d

Markvartická pahorkatina

55e

Podbeskydská pahorkatina

83
Beskydské podhůří

84a

Jablunkovské mezihoří

84b

Krušné hory

85

Slavkovský les

86

Brdy

87
Královský hvozd

88a
88b

Železnobrodské Podkrkonoší

56a

Jilemnické Podkrkonoší

56b

Šumavské pláně

Trutnovské Podkrkonoší

56c

Javorník

88c

Království

56d

Boubínsko-stožecká hornatina

88d

Červenokostelecké Podkrkonoší

56e

Trojmezenská hornatina

88e

Bělohradsko

57a

Želnavská hornatina

88f

Zvičina

57b

Hornovltavská kotlina

88g

Svatotomášská hornatina

88h

Šumava

Královédvorská kotlina

57c

Žacléřsko

58a

Novohradské hory

89

Polická kotlina

58b

Broumovská kotlina

58c

Jihlavské vrchy

90

Vraní hory

58d

Žaltman

58e

Ostaš

58f

Broumovské stěny

58g

Javoří hory

58h

Hejšovina

58i
59

Orlické opuky

60

České oreofytikum

Žďárské vrchy
Jizerské hory

Krkonoše

91
Jizerské hory lesní

92a

Jizerské louky

92b

Černá Studnice

92c

Krkonoše lesní

93a

Krkonoše subalpínské

93b

Rýchory

93c

Český hřeben

95a

Králická hornatina

95b

Teplicko-adršpašské skály

94

Křivina

61a

Týnišťský úval

61b

Chvojenská plošina

61c

Králický Sněžník

96

62

Hrubý Jeseník

97

Žambersko

63a

Nízký Jeseník

Potštejnské kopce

63b

Litomyšlská pánev

Českomoravské mezihoří

69b

53a

Orlické podhůří

Dolní Poorličí

Sečská vrchovina

Českolipská kotlina

Ještědský hřbet

Český ráj

69a

Jesenické podhůří

47
Liberecká kotlina

68
Železnohorské podhůří

Moravský kras

43b

46d

64c

67

Miličínská vrchovina

Růžovská tabule

Černokostelecký perm

Moravské podhůří Vysočiny

Zábřežsko-uničovský úval

Jetřichovické skalní město

64b

66

43a

46a

64a

Jevanská plošina

Českomoravská vrchovina

Čertovo břemeno

46b

Průhonická plošina

65

42b

Kaňon Labe

Phytogeographical subdistrict
Kód
Název / Name
Code

Hornosázavská pahorkatina

Táborsko-vlašimská pahorkatina

Děčínský Sněžník

Fytogeografický podokres

Kutnohorská pahorkatina

41

Frýdlantská pahorkatina

Českomoravské
mezofytikum

Phytogeographical
district

42a

Šluknovská pahorkatina
Lužická kotlina

Phytogeographical
province

Fytogeografický
okres

Sedlčansko-milevská pahorkatina

Milešovské středohoří
Verneřické středohoří

Fytogeografický
obvod

Střední Poorličí

63c

Kozlovská vrchovina

63d

Poličsko

63e

Českotřebovský úval

63f

Opatovské rozvodí

63g

Svitavský úval

63h

Hřebečovská vrchovina

63i

Lanškrounská kotlina

63j

Moravskotřebovské vrchy

63k

Malá Haná

63l

Orlické hory

Karpatské
oreofytikum

Moravskoslezské Beskydy

98
Radhošťské Beskydy

99a

Slezské Beskydy

99b

Zdroj / Source: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice.
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4.7. Rostlinstvo a živočišstvo / Vegetation, flora and fauna

4. Přírodní krajina / Natural landscape
128

potenciální pŘirozená vegetace
Potential natural vegetation
Zdenka Neuhäuslová, Jaroslav Moravec et al.
1 : 500 000
Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) v nivě Moravy u Litovle
Elm-pedunculate oak woodland in the Morava River floodplain near Litovel
Foto / Photo: Milan Chytrý

Karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum) v údolí Říčky
v jižní části Moravského krasu
Carpathian oak-hornbeam woodland with Carex pilosa in the Říčka Brook valley
in the southern part of the Moravian Karst
Foto / Photo: Milan Chytrý

Suťový les kolinního stupně (Aceri-Carpinetum) v údolí Dyje pod Vranovem nad Dyjí
Scree woodland of the colline belt in the Dyje River valley below Vranov nad Dyjí
Foto / Photo: Milan Chytrý

Teplomilná sprašová doubrava (Quercetum pubescenti-roboris) v Milovickém lese
na Mikulovsku

Acidofilní biková doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae) na granodioritových
svazích u vodní nádrže Brno

Thermophilous oak woodland on loess in the Milovický les Wood near Mikulov
Foto / Photo: Milan Chytrý

Acidophilous oak woodland with woodrush on granodiorite slopes near the Brno Water Reservoir
Foto / Photo: Milan Chytrý

Acidofilní bor (Dicrano-Pinetum) na skalách kyselých křídových pískovců v Hruboskalském
skalním městě v Českém ráji

Třtinová smrčina (Calamagrostio villosae-Piceetum) v blízkosti alpínské lesní hranice
na Králickém Sněžníku

Acidophilous pine woodland on acidic Cretaceous sandstone outcrops in the Hrubá Skála Rock City
in the Český ráj area
Foto / Photo: Milan Chytrý

Spruce woodland with Calamagrostis villosa near the alpine timberline in the Králický Sněžník Mts
Foto / Photo: Milan Chytrý

Komplex společenstev kosodřeviny (Pinion mugo) a subalpínské a alpínské bylinné
vegetace ve Velké Kotelní jámě v západních Krkonoších
Complex of Pinus mugo communities and subalpine and alpine herbaceous vegetation
in the Velká Kotelní jáma Cirque in the Western Krkonoše Mts
Foto / Photo: Milan Chytrý

Mapa Potenciální přirozené vegetace
České republiky je výrazem rovnováhy mezi současným prostředím člověkem nevratně změněným a vegetací.
Byla sestavena na základě syntézy
terénního výzkumu a vyhodnocení
všech publikovaných fytocenologických a ekologických dat a dřívějších
mapových podkladů publikovaných
do roku 1998. Legendu mapy tvoří 51
vegetačních jednotek převážně úrovně asociací, příp. jejich skupin.

The map of the Potential natural vegetation of the Czech Republic illustrates the
balance between the environment that
has been irreversibly altered by man and
the vegetation. It resulted from a synthesis of the field research and the assessment of all published phytosociological
and ecological data and former maps
published before 1998. The map legend
contains 51 vegetation units, mainly at a
level of associations or their groups.

Zdroj / Source: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice.
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Soubor 16 síťových map s poli o velikosti 6 × 10 zeměpisných minut (cca 12 × 11,1 km) zachycuje rozšíření vybraných typů přirozené a polopřirozené vegetace v České republice. Mapy byly vytvořeny na základě fytocenologických snímků, tj. seznamů druhů
zapsaných v terénu na plochách o velikosti zpravidla mezi 4 a 400 m2. Fytocenologické snímky byly vybrány z České národní
fytocenologické databáze spravované na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která
v polovině roku 2009 obsahovala přes 88 000 fytocenologických snímků zaznamenaných na našem území od roku 1922. Mapy
typů lesní vegetace byly doplněny o údaje z Databáze typologie lesů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, která obsahuje přes
47 000 zápisů z typologických ploch zaznamenaných od roku 1946 do současnosti. Na rozdíl od mapy Potenciální přirozené vegetace zachycují tyto mapy vegetaci, která se na lokalitách skutečně vyskytuje nebo vyskytovala v nedávných desetiletích.

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH TYPŮ PŘIROZENÉ A POLOPŘIROZENÉ VEGETACE
DISTRIBUTION OF SELECTED TYPES OF NATURAL AND SEMI-NATURAL VEGETATION
Milan Chytrý
1 : 4 000 000
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This set of 16 grid maps with cells of 6 × 10 geographical minutes (ca 12 × 11.1 km) shows distribution of selected types of natural and
semi-natural vegetation in the Czech Republic. The maps have been prepared on the basis of relevés, i.e. species lists recorded in plots
ranging in size between 4 and 400 m2. Relevés were selected from the Czech National Phytosociological Database, administrated in
the Department of Botany and Zoology of the Faculty of Science, Masaryk University in Brno. In 2009 this database contained over
88,000 relevés recorded on the territory of the Czech Republic since 1922. Maps of forest vegetation types were supplemented with
data from the Database of Forest Typology of the Forest Management Institute, which contains over 47,000 records from forest typology plots sampled since 1946. Unlike the map of Potential natural vegetation, these maps show vegetation that actually occurs at
particular sites or occurred there during the last decades.
Zdroj / Source: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta.
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Teplomilné doubravy
Thermophilous oak forests

131

Bučiny

Přirozené smrčiny

Oak-hornbeam forests

Beech forests

Natural spruce forest

134

Alpínské trávníky

135

Subalpínská vysokobylinná
vegetace

Alpine grasslands

1 : 4 000 000
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Dubohabřina u Plumlova na Drahanské vrchovině

Stará bučina v Roštejnské oboře v Jihlavských vrších

Přirozená smrčina na Černé hoře v Krkonoších

Oak-hornbeam forest near Plumlov in the Drahanská vrchovina Highland

Old beech forest in Roštejn game preserve in the Jihlavské vrchy Hills

Natural spruce forest on Černá hora Hill in the Krkonoše Mts

Tall-forb vegetation dominated by Athyrium distentifolium
in the Králický Sněžník Mts

Montane mesic meadow with Trisetum flavescens and Cirsium heterophyllum near
Vimperk in the Šumava Mts

Bezkolencové louky u Prostějoviček na Drahanské vrchovině
Molinia meadows near Prostějovičky in the Drahanská vrchovina Highland

Vápnité slatiniště s šášinou rezavou (Schoenus ferrugineus) na Hrabanovské
černavě u Lysé nad Labem

Dentaria enneaphyllos

Athyrium distentifolium

Vegetační typ / Vegetation type:
Teplomilné doubravy / Thermophilous oak forests

Vegetační typ / Vegetation type:
Dubohabřiny / Oak-hornbeam forests

Vegetační typ / Vegetation type:

Vegetační typ / Vegetation type:
Přirozené smrčiny / Natural spruce forests
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Třemdava bílá

Mléčivec horský

Úzkolistý suchý trávník s trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium)
na kopci Oblík v Českém středohoří

Bog with Pinus xpseudopumilio in Modravská slať in the Šumava Mts

Saline grassland with Plantago maritima at Nesyt Fishpond near Sedlec
in Southern Moravia

Vegetation of sand dunes with Corynephorus canescens near Hodonín
in Southern Moravia

Dry grassland with Aurinia saxatilis on Čertova skála Rock in the Berounka
River valley in the Křivoklát area

Narrow-leaved dry grassland with Erysimum crepidifolium on the Oblík Hill in the
České středohoří Mts
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Foto / Photo: Milan Chytrý

Foto / Photo:
Alena Vydrová

Koprník štětinolistý

Foto / Photo: Milan Chytrý

Meum athamanticum

Sand dune grasslands

Suché trávníky na skalách
Dry grasslands on rock outcrops

Gentiana pneumonanthe

Vegetační typ / Vegetation type:
Subalpínská vysokobylinná vegetace / Subalpine tall-forb vegetation

Vegetační typ / Vegetation type:
Horské mezické trojštětové louky / Montane mesic meadows of yellow oatgrass

Vegetační typ / Vegetation type:
Střídavě vlhké bezkolencové louky / Intermittently wet meadows of purple moorgrass

Dentaria enneaphyllos

Foto / Photo:
Alena Vydrová

Ostřice Davallova

Ostřice chudokvětá
Carex pauciflora

Foto / Photo: Milan Chytrý

Slaniska

Foto / Photo:
Alena Vydrová

Nahoprutka písečná
Teesdalia nudicaulis

Foto / Photo:
Zdenka Otýpková

Hvozdík sivý
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Sítina trojklaná

Foto / Photo: Milan Chytrý

Juncus trifidus

Hadí mord maloúborný

Foto / Photo: Petr Macháček

Mochna bahenní

Foto / Photo: Alena Vydrová

Potentilla palustris

Scorzonera parviflora

Hvozdík Lumnitzerův

153

Potentilla palustris

Vegetační typ / Vegetation type:
Nevápnitá slatiniště a přechodová rašeliniště / Non-calcareous fens and transitional mires
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Nahoprutka písečná

Broad-leaved dry grasslands

Teesdalia nudicaulis

Č E S K É
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Hvozdík moravský

Foto / Photo: Alena Vydrová

Dianthus moravicus

Mochna bahenní

Carex davalliana

Širokolisté suché trávníky

Foto / Photo: Pavel Veselý

Kozinec rakouský
Astragalus austriacus
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Vegetační typ / Vegetation type:
Vegetace vátých písků / Sand dune grasslands

K R A J I N Y

Foto / Photo: Milan Chytrý

Athyrium distentifolium

Foto / Photo: Alena Vydrová

Dianthus lumnitzeri

Ostřice Davallova
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Narrow-leaved dry grasslands

Foto / Photo: Milan Chytrý

Dianthus gratianopolitanus
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Inland salt marshes

Bogs

A T L A S

Papratka horská

Carex davalliana

Hvozdík sivý, hvozdík moravský,
hvozdík Lumnitzerův

L A N D S C A P E AT L A S O F T H E C Z E C H R E P U B L I C

Vegetační typ / Vegetation type:
Suché trávníky na skalách / Dry grasslands on rock outcrops

Foto / Photo: Vít Grulich

Tužebník obecný Foto / Photo: Alena Vydrová
Filipendula vulgaris
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Ostřice chudokvětá

Hadí mord maloúborný

Carex pauciflora

Scorzonera parviflora

Vegetační typ / Vegetation type:

Vegetační typ / Vegetation type:

Vrchoviště / Bogs

Slaniska / Inland salt marshes
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Dianthus gratianopolitanus,
Dianthus moravicus,
Dianthus lumnitzeri

144

Foto / Photo:
Alena Vydrová

Extensive stands of a broad-leaved dry grassland in Čertoryje in the Bílé Karpaty Mts
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Úzkolisté suché trávníky

Kyčelnice devítilistá

Foto / Photo: Alena Vydrová

Rozsáhlé porosty širokolistých suchých trávníků na Čertoryjích v Bílých Karpatech

Vrchoviště
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Hořec hořepník
Gentiana pneumonanthe

Vápnitá slatiniště / Calcareous fens

141

Hořec hořepník

Meum athamanticum

Hepatica nobilis

Vegetační typ / Vegetation type:

Vegetace vátých písků

Koprník štětinolistý

Cicerbita alpina

Jaterník podléška

Dictamnus albus

Cicerbita alpina

Suchý trávník s tařicí skalní (Aurinia saxatilis) na Čertově skále
v údolí Berounky na Křivoklátsku

Non-calcareous fens and
transitional mires

152

Transitional mire near Velký Pařezitý Fishpond in the Jihlavské vrchy Hills

Vegetace vátých písků s paličkovcem šedavým (Corynephorus
canescens) u Hodonína na jižní Moravě

Calcareous fens

151

Mléčivec horský

Juncus trifidus

Calcareous fen with Schoenus ferrugineus in Hrabanovská černava near Lysá nad Labem

Nevápnitá slatiniště a
přechodová rašeliniště

Bučiny / Beech forests

Přechodové rašeliniště u Velkého Pařezitého rybníka v Jihlavských vrších

Slanisko s jitrocelem přímořským (Plantago maritima) u rybníku
Nesyt u Sedlce na jižní Moravě
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Kyčelnice devítilistá

Hepatica nobilis

Alpínský trávník se smilkou tuhou (Nardus stricta) na vrcholové
plošině západních Krkonoš

Vrchoviště s borovicí rašelinnou (Pinus xpseudopumilio) na
Modravské slati na Šumavě

Vápnitá slatiniště

148

Papratka horská

Jaterník podléška

Sítina trojklaná

Alpine grassland with Nardus stricta on an upland plateau
of the Western Krkonoše Mts

Horská mezická trojštětová louka s pcháčem různolistým (Cirsium
heterophyllum) u Vimperku na Šumavě
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Intermittently wet meadows
of purple moorgrass

Thermophilous oak forests with Quercus pubescens in Radotín valley near Prague

Vysokobylinná vegetace s dominancí papratky horské (Athyrium
distentifolium) na Králickém Sněžníku

Zdroj / Source:
Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F. (eds.), Červená kniha ohrožených
a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, 5 Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, 1999.
Slavík, B., Fytokartografické syntézy ČSR, 1, Botanický ústav ČSAV, Průhonice, 1986.
Slavík, B., Fytokartografické syntézy ČR, 2, Botanický ústav ČSAV, Průhonice, 1990.
Slavík, B., Phytocartographical syntheses of the Czech Republic, 3, Academia, Praha, 1998.
Slavík, B. (ed.), Květena České republiky, 4, 5, 6, Academia, Praha, 1995, 1997, 2000.
Slavík, B., Štěpánková, J. (eds.), Květena České republiky, 7, Academia, Praha, 2004.

Dictamnus albus

Vegetační typ / Vegetation type:
Alpínské trávníky / Alpine grasslands

Teplomilné doubravy s dubem šipákem (Quercus pubescens) v Radotínském
údolí u Prahy

The selection of vascular plant species dwells on
defined vegetation units (vegetation types) for
which typical plant species are chosen. In some
cases, however, the species may occur in more
than one vegetation unit or their occurrence in the
territory of the Czech Republic may be limited.

Třemdava bílá

Střídavě vlhké bezkolencové
louky

Montane mesic meadows
of yellow oatgrass

Subalpine tall-forb
vegetation

DISTRIBUTION OF SELECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS
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Horské mezické trojštětové louky

Výběr druhů cévnatých rostlin vychází z vymezených vegetačních jednotek (vegetačních typů),
pro které jsou vybrány typické druhy rostlin.
V některých případech je ovšem mohou překračovat, resp. jejich výskyt na území České republiky může být omezenější.

Vít Grulich, Bohumil Slavík, Josef Holub

132

Dubohabřiny

133

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ CÉVNATÝCH ROSTLIN

159

Kozinec rakouský

160

Tužebník obecný

Astragalus austriacus

Filipendula vulgaris

Vegetační typ / Vegetation type:
Úzkolisté suché trávníky / Narrow-leaved dry grasslands

Vegetační typ / Vegetation type:
Širokolisté suché trávníky / Broad-leaved grasslands
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EKOLOGICKÉ ŘADY LESNÍCH POROSTŮ

Edafické kategorie
Edaphic categories

Ekologické (stanovišťní) řady lesních ploch
Ecological series of forest sites

Mocnost nadložního humusu
Forest floor thickness

ECOLOGICAL SERIES OF FOREST STANDS
Jaromír Macků, Ivo Sirota
1 : 500 000

Hodnota pH ve výluhu vody
pH value in water extract

V horizontálním členění ekologické sítě typologického systému (přehled lesních typů a soubory
lesních typů z roku 2003) se diferencují růstové
podmínky především podle půdních vlastností.
Podle typologických map jsou určovány edafické
kategorie, které jsou sestaveny do širších rámců –
ekologických řad. Kategorie neovlivněné vodou
tvoří řady, jejichž ekologická povaha je vyjádřena charakterem jejich fytocenóz (lesních společenstev). Řada kyselá, živná a obohacená humusem (javorová) jsou vyhraněné fytocenologicky
a tvoří v tomto směru základ celého systému.
U extrémní řady jsou fytocenózy jednotlivých
kategorií překryty výraznějším znakem extrémního stanoviště. Na stanovištích ovlivněných
vodou je pro vytvoření řad nejdůležitější stupeň
ovlivnění vodou a její vlastnosti. Jsou zde rozlišeny řady: obohacená vodou (jasanová), oglejená,
podmáčená a rašelinná. I na těchto stanovištích
je hospodářsky významnou vlastností bohatost
půdy.
Edafické kategorie jsou vymezeny významnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi půdy.
V jednotlivých vegetačních stupních tvoří rámec
souborů lesních typů. V charakteristice edafických kategorií i souborů lesních typů se vedle
ekologických vlastností uvádějí předpoklady
a zaměření lesního hospodaření. U kategorií je
to funkční zaměření lesa a ekologické účinky
porostů (infiltrační, protierozní, vodoochranné a
srážkotvorné), u souborů lesních typů průměrné
údaje o přirozené a cílové skladbě, bonitě dřevin
a hodnotě produkce, ohrožení lesních porostů i
půdy aj.

In the horizontal division of the ecological network
of typological system (synopsis of forest types and
forest type groups published in 2003), growth conditions are differentiated according to soil characteristics. Typological maps specify edaphic categories,
which are grouped into broader frames – ecological
series. Categories unaffected by water form series
whose ecological nature is expressed by the character of their phytocoenoses (forest communities).
Acidic, nutrient-rich and humus-enriched (maple)
series are defined phytosociologically and constitute in this respect a basis of the whole system. In
the extreme series, the phytocoenoses of individual
categories are overcovered by a more distinctive trait
of the extreme site. Most important for the development of ecological series on water-enriched sites
is the degree of affection by water and its characteristics. Water-enriched series include water-enriched
(ash), gleyed, waterlogged and peat series. Soil fertility is an economically important characteristic on
these sites, too.
Edaphic categories are specified by distinct physical and chemical soil characteristics. In individual
altitudinal vegetation zones, they constitute frameworks of forest type groups. Apart from ecological
properties, the characteristics of edaphic categories
and forest type groups include also the prerequisites
and orientation of forest management. In the case of
categories, these concern the functional focus of the
forest and ecological roles of forest stands (infiltration, erosion control, water protection, precipitation
forming) and in the forest type groups, they relate to
mean data on the natural and target species composition, yield class of tree species, production, threat to
forest stands and soils etc.

Ekologické řady lesních ploch
Ecological series of forest sites

Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
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ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ VODNÍCH MĚKKÝŠŮ

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ BEZOBRATLÝCH
DISTRIBUTION OF SELECTED INVERTEBRATE SPECIES

DISTRIBUTION OF SELECTED SHELL-FISH SPECIES

Zdeněk Laštůvka, Vladimír Hula

Pavel Marhoul

1 : 4 000 000

1 : 4 000 000

Z území České republiky je dosud známo asi
35 000 druhů živočichů, z toho připadá nejvíce
na hmyz, asi 28 000 druhů, obratlovců zde žije
necelých 600 druhů. Toto druhové bohatství
umožňuje poloha České republiky uprostřed
Evropy na rozhraní migračních cest druhů
různého geografického původu. Současné
druhové složení ovlivnily zásadním způsobem
klimatické změny, ke kterým došlo od skončení poslední doby ledové, tj. za uplynulých 12
tisíc let. V různých klimatických obdobích se
k nám šířily druhy z různých světových stran a
s různými ekologickými nároky. Po pozdějších
změnách klimatu některé z nich zase vymizely, jiné přečkaly jen na prostorově omezených
stanovištích s odpovídajícími podmínkami.
Dalším faktorem, který ovlivnil charakter fauny, je zemědělské hospodaření, trvající na jižní
Moravě a ve středních Čechách přibližně 6 500
let. S rozvojem zemědělství vznikala rozsáhlá
bezlesá území, což umožnilo šíření velkého
množství druhů otevřených nelesních stanovišť především z jižní a jihovýchodní Evropy.

Početnost, hustota výskytu i velikost obývaného území podléhají u řady druhů neustálým
změnám. Rychlost těchto změn je závislá na
ekologické citlivosti příslušného druhu, jeho
rychlosti rozmnožování a délce života, schopnosti šíření a dalších faktorech. V každé době
některé druhy ustupují a jiné se naopak šíří a
může to být způsobeno přírodními i antropogenními faktory. Rozšíření živočišných druhů
můžeme posuzovat z řady hledisek, například
zkoumáme původ a směry síření jednotlivých
druhů, hodnotíme hustotu výskytu a vazbu
druhů k určitým stanovištím, můžeme analyzovat a porovnávat dlouhodobé změny rozšíření (vymírání, šíření) nebo sledovat aktuální
posuny hranic areálů. S ohledem na uvedená
hlediska byly vybírány příklady druhů uvedené v následujících mapkách. Vzhledem k vysokému počtu druhů je ovšem jejich výběr jen
velmi omezený.

There are about 35,000 animal species reported
to occur in the Czech territory, of which a greater
part is represented by insects (ca 28,000 species).
Vertebrates living in the Czech Republic total not
quite 600 species. The species diversity reflects the
country’s location in the very heart of Europe, on
the crossing of the migrating species of diverse origin. The present species composition was greatly
affected by climatic changes that occurred since
the last glacial period, i.e. in the last 12 thousand
years. Species of different ecological requirements
spread to our latitudes in various climatic periods
from various corners of the world. Some of them
became extinct upon later climate change, other
ones survived only on spatially limited sites with
favourable conditions. Another factor that affected the character of fauna is agricultural production the tradition of which lasts some 6,500 years
in Southern Moravia and Central Bohemia. The
development of agriculture gave rise to extensive
deforested areas, which facilitated the spreading
of many species of open non-forest sites namely
from Southern and South-eastern Europe.

Abundance, density of occurrence and size of inhabited areas are subject to continual changes in
many species. The rate of these changes depends
on the ecological susceptibility of the concerned
species, rate of multiplication and longevity, spreading capacity and other factors. Any era sees some
species withdrawing and some species spreading;
reasons may be both natural and anthropogenic
factors. Therefore, we can use different viewpoints
to assess the distribution of animal species in our
territory. Interesting may be for example the origin
and routes along which individual species came to
the Czech Republic; we can assess the density of occurrence and affinity of the species to certain sites,
we can analyze and compare long-term changes
in their distribution (extinction, spreading) or trace
the currently moving range boundaries. Examples
of species in the presented maps were selected
with respect to the above-mentioned viewpoints.
However, the choice is limited because the species
count is high.
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Zdroj / Source:
Beneš, J., Konvička, M., Dvořák, J., Fric, Z., Havelka, Z., Pavlíčko, A., Vrabec, V., Weidenhoffer, Z. (eds),
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Teplomilné druhy rozšířené
od západu a jihozápadu

Druhy omezené na středočeské
a jihomoravské termofytikum

Thermophilous species spreading
from the south and south-east

Thermophilous species spreading
from the west and south-west

Species confined to the Central
Bohemian and Southern
Moravian Thermophyticum
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Druhy středočeského termofytika

Species confined to the Central
Bohemian and Southern
Moravian Thermophyticum
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180188

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ MIHULÍ A RYB
DISTRIBUTION OF SELECTED LAMPREY AND FISH SPECIES
Stanislav Lusk
1 : 4 000 000

Nesytka jednopásá / Chamaesphecia euceraeformis
Foto / Photo: Zdeněk Laštůvka

Zdroj / Source: Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, v. v. i., Brno.
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Druhy s prostorově
omezeným výskytem

Species of the Central Bohemian
Thermophyticum
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Škeble říční / Anodonta anatina
Foto / Photo: Michal Horsák
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Teplomilné druhy rozšířené
z jihu a jihovýchodu

Druhy omezené na středočeské
a jihomoravské termofytikum

Zdroj / Source:
Beran, L., Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení
a ochrana, červený seznam, Sborník přírodovědného klubu, Uherské Hradiště, 2002.

Kobylka křídlatá / Phaneroptera falcata
Foto / Photo: Petr Kočárek

Species of spatially
limited occurrence

Ouklejka pruhovaná / Alburnoides bipunctatus
Foto / Photo: Václav Křivan

Mihule potoční / Lampetra planeri
Foto / Photo: Lukáš Merta
Saranče / Pseudopodisma nagyi
Foto / Photo: Petr Kočárek
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Horské druhy

Horské druhy

Tyrfofilní druhy

Mountain species

Mountain species

Tyrphophilous species
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Modrásek tolicový / Cupido decoloratus
Foto / Photo: Zdeněk Laštůvka

Hrouzek Kesslerův / Romanogobio kesslerii
Foto / Photo: Lukáš Merta
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ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ OBOJŽIVELNÍKŮ

173

Tyrfobiontní (rašeliništní) druhy

Druhy karpatského původu

Druhy karpatského původu

Tyrphobiont (peat bog) species

Species of the Carpathian origin

Species of the Carpathian origin

DISTRIBUTION OF SELECTED AMPHIBIAN SPECIES
Pavel Marhoul
1 : 4 000 000
Zdroj / Source: Moravec, J. (ed.), Atlas rozšíření obojživelníků v České republice, Národní muzeum, Praha, 1994.
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Lesklice horská / Somatochlora alpestris
Foto / Photo: Aleš Dolný
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Šířící se druhy

Mizející druhy

Mizející druhy

Spreading species

Disappearing species

Disappearing species
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Mlok skvrnitý / Salamandra salamandra
Foto / Photo: Otto Hauck

Molovenka / Tebenna chingana
Kresba / Drawing by: Aleš Laštůvka

Šídlo rašelinné / Aeshna subarctica
Foto / Photo: Aleš Dolný
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Skokan štíhlý / Rana dalmatina
Foto / Photo: Josef Hlásek

Šídlo horské / Aeshna caerulea
Foto / Photo: Aleš Dolný
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Skokan ostronosý / Rana arvalis
Foto / Photo: Petr Macháček

149

4.7. Rostlinstvo a živočišstvo / Vegetation, flora and fauna

4. Přírodní krajina / Natural landscape
195

196

BIOGEOGRAFICKÉ JEDNOTKY
BIOGEOGRAPHICAL UNITS

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Martin Culek
1 : 2 000 000

BIOGEOGRAPHICAL DIVISION
Martin Culek, Vít Grulich
1 : 500 000

Biogeografické členění zohledňuje bohatství a rozmanitost živé přírody. Je založeno na potenciální biotě, jaká by
se na území České republiky vytvořila v případě, že by vliv
člověka na staletí až tisíciletí ustal. Byly vymezeny 4 biogeografické podprovincie, 91 bioregionů a 8 vegetačních
stupňů. Vegetační stupně slouží jako základní kriterium
pro ordinaci souborů biochor. Sloučením původních 366
typů biochor, podle jejich podobnosti a generalizací jejich
hranic, vzniklo 38 souborů biochor uvedených v mapě.
Biogeografické podprovincie a biogeografické regiony
(bioregiony) jsou individuální (neopakovatelné) jednotky a vyjadřují územní zvláštnosti bioty, dané především
charakterem a důsledky postglaciální migrace, ale též
zvláštnostmi makroklimatu a mezoklimatu. Biogeografická podprovincie má svoji typickou kombinaci geoelementů a své vlastní endemické druhy. Od okolních podprovincií se zpravidla liší hlavními edifikátory jednoho
nebo dvou vegetačních stupňů. V rámci bioregionu je

identická vegetační stupňovitost a většinou se již nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem.
Vegetační stupně i biochory a jejich soubory jsou typologické (opakovatelné) jednotky. Vegetační stupně vyjadřují souvislost sledu rozdílů bioty se sledem rozdílů výškového a expozičního klimatu. Biota vegetačních stupňů je
modifikována jak zvláštnostmi podprovincií a bioregionů
ve fauně a vegetaci, tak vlivy srážkového stínu pohoří a/
nebo silnými a pravidelnými teplotními inverzemi. V mapě
jsou uvedeny soubory biochor, které kromě vegetačního
stupně zachycují základní rozdíly bioty podmíněné různou
kyselostí, živností a vlhkostí substrátu. Jsou zde uvedeny
i soubory biochor kontrastních stanovišť, které zahrnují
skalnatá údolí, ledovcové kary a neovulkanické vrcholy.
Jejich biota je podmíněna maloplošnou mozaikou výrazně odlišných stanovišť a často náleží i do tří vegetačních
stupňů.

1. Bioregiony hercynské
podprovincie

Bioregions of the Hercynian
subprovince

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

Mostecký
Řipský
Úštěcký
Benátský
Českobrodský
Mladoboleslavský
Polabský
Pardubický
Cidlinský
Třebechovický
Prostějovský
Litovelský
Doupovský
Milešovský
Verneřický
Rakovnicko-žlutický
Džbánský
Karlštejnský
Křivoklátský
Slapský
Bechyňský
Posázavský
Jevišovský
Brněnský
Macošský
Chebsko-sokolovský
Tachovský
Plzeňský
Blatenský
Českobudějovický
Třeboňský
Děčínský
Kokořínský
Ralský
Hruboskalský

1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71

Železonobrodský
Podkrkonošský
Broumovský
Svitavský
Branžovský
Plánický
Sušický
Českokrumlovský
Brdský
Votický
Pelhřimovský
Novobystřický
Havlíčkobrodský
Železnohorský
Velkomeziříčský
Sýkořský
Drahanský
Šumperský
Nízkojesenický
Krnovský
Žitavský
Šluknovský
Ašský
Krušnohorský
Hornoslavkovský
Českoleský
Šumavský
Novohradský
Javořický
Žďárský
Lužickohorský
Jizerskohorský
Krkonošský
Orlickohorský
Jesenický
Chrudimský

2. Bioregiony polonské
podprovincie

Bioregions of the Polonian
subprovince

2.1
2.2
2.3
2.4

Vidnavský
Opavský
Ostravský
Pooderský

3. Bioregiony západokarpatské podprovincie

Bioregions of the Western-Carpathian subprovince

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Ždánicko-litenčický
Chřibský
Hlucký
Hranický
Podbeskydský
Bělokarpatský
Zlínský
Hostýnský
Vsetínský
Beskydský
Kojetínský

4. Bioregiony severopanonské podprovincie

Bioregions of the Northern-Pannonian subprovince

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lechovický
Mikulovský
Hustopečský
Hodonínský
Dyjsko-moravský

Soubory biochor
Biochore groups

Biogeographical division takes into account richness and diversity of live nature. It is based on a potential biota that would
develop in the territory of the Czech Republic in the case that
anthropogenic activities would cease for several centuries or
millennia. The division includes 4 biogeographical subprovinces, 91 bioregions and 8 altitudinal vegetation zones (tiers). Altitudinal vegetation zones serve as a criterion for the ordination
of biochore groups. The total number of 38 biochore groups in
the map results from the consolidation of the original 366 types
of biochores according to their similarity and by generalization
of their boundaries.
Biogeographical subprovinces and biogeographical regions (bioregions) are individual (nonrecurrent) units expressing territorial particularities of the biota, given mostly by the
character and consequences of postglacial migration but also
by macro- and mesoclimate particularities. Biogeographical
subprovince has its own typical combination of geoelements
and its own endemic species. It usually differs from neighbouring subprovinces by the main ediphicators of one or two altitu-

Hranice biogeografických jednotek
Borders of biogeographical units

dinal vegetation zones. Bioregion has identical altitudinal vegetation zonality and differences in the potential biota are usually
only those caused by a different ecotope.
Altitudinal vegetation zones (tiers) as well as biochores
and their groups are typological (recurrent) units. Altitudinal
vegetation zones express the relation between the sequence
of biota differences and the sequence of differences in altitudinal and exposure climate. Biota of altitudinal vegetation zones
is modified by both the flora and fauna particularities of subprovinces and bioregions, and by the effects of mountain range
rain shadow and/or by strong and regular temperature inversions. The map shows biochore groups, which (in addition to
the altitudinal vegetation zone) capture basic differences of the
biota, conditioned by different acidity, content of nutrients and
substrate moisture content. It also includes biochore groups of
contrasting sites with rocky dells, glacial cirques and neovolcanic summits. Their biota is conditioned by a small-scale mosaic of
distinctly different sites and often belongs in up to three altitudinal vegetation zones.

Zdroj / Source: Culek, M. et al., Biogeografické členění České republiky, II. díl., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2005.
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215220

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PLAZŮ

ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ SAVCŮ

DISTRIBUTION OF SELECTED REPTILE SPECIES

DISTRIBUTION OF SELECTED MAMMAL SPECIES

Pavel Marhoul

Pavel Marhoul

Zdroj / Source:
Anděra, M., Atlas rozšíření savců v České republice, Národní muzeum, Praha, 2000.
Anděra, M., Beneš, B., Atlas rozšíření savců v České republice, Národní muzeum, Praha, 2002.
Anděra, M., Hanák, V., Atlas rozšíření savců v České republice, Národní muzeum, Praha, 2007.
Hanák, V., Anděra, M., Atlas rozšíření savců v České republice, Národní muzeum, Praha, 2006.

1 : 4 000 000

1 : 4 000 000
Zdroj / Source: Mikátová, B., Vlašín, M., Zavadil, V. (eds.), Atlas rozšíření plazů v České republice, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2001.

197

198

199

215

Zmije obecná / Vipera berus
Foto / Photo: Josef Hlásek
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Ještěrka živorodá / Zootoca vivipara
Foto / Photo: Josef Hlásek

Jelen lesní / Cervus elaphus
Foto / Photo: Petr Macháček

200214
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ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ

219

220

DISTRIBUTION OF SELECTED BIRD SPECIES
Pavel Marhoul
1 : 4 000 000

Zdroj / Source: Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K., Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003, Aventinum, Praha, 2006.

200

201

202

Netopýr večerní a netopýr severní / Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssonii
Foto / Photo: Daniel Horáček

221224

223

1996–2000

VÝSKYT BOBRA EVROPSKÉHO
DISTRIBUTION OF EUROPEAN BEAVER
Jiří Šafář

Sýkořice vousatá / Panurus biarmicus
Foto / Photo: Petr Macháček

203

204

1 : 4 000 000
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Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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DO ROKU 1990

1991–1995

UNTIL 1990
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2001–2005

Chřástal vodní / Rallus aquaticus
Foto / Photo: Petr Berka
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Bobr evropský / Castor fiber
Foto / Photo: Miroslav Šebela
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VÝSKYT SYSLA OBECNÉHO
DISTRIBUTION OF EUROPEAN SUSLIC
Chocholouš obecný / Galerida cristata
Foto / Photo: Lubomír Hlásek
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Eva Cepáková, Jan Matějů,
Petra Nová, Zdeněk Kučera
1 : 2 000 000

Sysel obecný představuje příklad druhů, které byly v minulosti plošně rozšířeny, současný výskyt je omezen jen na
několik izolovaných lokalit. V minulosti patřil mezi významné polní škůdce. Postupným úbytkem nízkých travních
porostů došlo v následujících desetiletích k rozsáhlému
poklesu početnosti sysla a k jeho vymizení z většiny oblastí
dřívějšího výskytu. Sysel je kriticky ohroženým druhem, pro
něhož je v současnosti připravován záchranný program.

DRUHOVÁ DIVERZITA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH OBRATLOVCŮ
SPECIES DIVERSITY OF FREE-LIVING VERTEBRATES
Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Jan Zárybnický,
Pavel Marhoul, Jan Dušek, Zdeněk Kučera,
Vladimír Hanzal, Miloš Anděra
1 : 2 000 000
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Druhová početnost (diverzita) volně žijících
obratlovců je znázorněná v mapovací síti 678
kvadrátů (přibližně 12 x 11,1 km, průměrná
plocha kvadrátu je 133,5 km2), která je běžně používána pro mapování druhů (rostlin a
živočichů). Do hodnocení bylo zahrnuto celkem 384 druhů obratlovců (2 druhy kruhoústých, 61 druhů ryb, 21 druhů obojživelníků, 11
druhů plazů, 201 druhů hnízdících ptáků, 88
druhů savců). Pro hodnocení početnosti bylo
použito 523 kvadrátů, které celou rozlohou
leží na území České republiky. Počet druhů
obratlovců kolísal od 92 až po 259 druhů,
přičemž hodnota mediánu byla 182 druhů.
Procentuálně nejvíc kvadrátů (33,8 %) patří
do kategorie s počtem od 175 do 200 druhů
obratlovců.

Species richness of free-living vertebrates was
analysed using mapping of the occurrence within individual 678 grid squares (app. 12 x 11.1 km,
the average grid square size is 133.5 km2) over
the territory of the Czech Republic. Altogether,
384 vertebrate species of cyclostomes (2 species),
fish (61), amphibians (21), reptiles (11), birds (201
nesting species) and mammals (88) were included in this study and their presence or absence
was recorded. The vertebrate species numbers
ascertained in the 523 grid squares situated completely within the Czech Republic varied from 92
to 259 species, with the median of 182 species.
The highest number of grid squares (33.8 %)
belongs to the range from 175 to 200 vertebrate
species per square.

Sysel obecný / Spermophilus citellus
Foto / Photo: Petr Berka

Tetřev hlušec / Tetrao urogallus
Foto / Photo: Lubomír Hlásek
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213

214

Rozšíření sysla obecního
(Spermophilus citellus)
Distribution of European suslic

Rozšíření na konci 20. století

Distribution at the end of 20th century

European suslik represents one of species that use to be commonly spread across the country in the past
and whose current occurrence is confined to just a few isolated localities. It was once an important field
pest. With the gradual shrinkage of low grass stands, the abundance of suslik population rapidly decreased
in several recent tens of years and the species disappeared from most of its former habitats. Suslik is a critically endangered animal species for which a conservation programme is being prepared at present.

Kvakoš noční / Nycticorax nycticorax
Foto / Photo: Lubomír Hlásek
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Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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Počet druhů obratlovců
Number of vertebrate species

Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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228

SKUPINY TYPŮ PŘÍRODNÍ KRAJINY

TYPY PŘÍRODNÍ KRAJINY

GROUPS OF NATURAL LANDSCAPE TYPES
Jaromír Kolejka
1 : 2 000 000

NATURAL LANDSCAPE TYPES
Jaromír Kolejka
1 : 500 000

Poznámka: Kódy 1–271 jsou vysvětleny na mapě č. 227 Typy přírodní krajiny.
Note: Codes 1–271 see map No. 227 Natural landscape types.

Typologická mapa přírodní krajiny znázorňuje rozmístění jednotlivých typů přírodních krajinných jednotek podle skupin jejich taxonomického zařazení. Jednotky jsou
při tomto rozlišení definovány na základě vláhové energetické bilance (reflektované výskytem mezoklimatické
oblasti, odpovídajícím půdním pokryvem a potenciálním
vegetačním krytem) a fyziognomie (dané tvářností reliéfu na daném geologickém substrátu). Tyto jednotky se
v drtivé většině případů opakují na příslušných místech
území státu a vytvářejí společně se vzácnými krajinnými
typy charakteristické regionální patterny.

The typological map of natural landscape shows the territorial distribution of individual types of natural landscapes
with respect to their taxonomic classification. In this classification, the landscapes are defined on the basis of the
energy balance of moisture (reflected by the occurrence of
mesoclimatic region, corresponding soil cover and potential vegetation) and physiognomy (determined by the relief
character on the given geological substrate). These natural
landscapes usually repeatedly occur across the country’s
territory, forming characteristic regional landscape patterns together with the rare landscape types.

Legenda k mapě je na straně 156.
Legend see page 156.
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4. Přírodní krajina / Natural landscape
Legenda k mapě č. 227 Typy přírodní krajiny
Legend to the map No. 227 Natural landscape types
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