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Pole celkové roční atmosférické depozice síry je součtem
depozice mokré (zjišťované na základě koncentrace
sulfátů ve srážkách) a suché (vypočtené na základě
polí průměrných ročních koncentrací SO2 a depoziční rychlosti 0,7 cm.s-1 pro území s lesními
porosty, resp. 0,35 cm.s-1 pro území
bezlesá).

MONITOROVACÍ SÍŤ KVALITY VENKOVNÍHO
OVZDUŠÍ (2006)
MONITORING NETWORK OF AMBIENT
AIR QUALITY (2006)

DEPOZICE SÍRY (2006)
DEPOSITION OF SULPHUR (2006)
Iva Hůnová, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

Jana Ostatnická
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Pole celkové roční atmosférické depozice dusíku je součtem depozice mokré (zjišťované na základě koncentrace
nitrátů a amonných iontů ve srážkách) a suché (vypočtené na základě polí průměrných ročních koncentrací
NOx a depoziční rychlosti 0,4 cm.s-1 pro území
s lesními porosty, resp. 0,1 cm.s-1
pro území bezlesá).

DEPOZICE DUSÍKU (2006)
DEPOSITION OF NITROGEN (2006)
Iva Hůnová, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Významné monitorovací sítě pro
sledování kvality venkovního
ovzduší
Major monitoring networks of ambient
air quality

Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality
ovzduší
Pursuant to the Act No. 86/2002 Coll. on clean air protection and
amendment of some other acts (the Clean Air Act) and the Government Regulation No. 597/2006 Coll. on air quality monitoring
and assessment

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav / Czech Hydrometeorological Institute
ZÚ– Zdravotní ústav / Health Institute
VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Monitoringem kvality venkovního ovzduší se kromě Českého hydrometeorologického ústavu, který
je pověřen zřízením a provozem státní monitorovací sítě, zabývají i některé další organizace. Sledují
se zejména koncentrace hlavních znečišťujících látek, tedy SO2, NO2 a NOx, suspendovaných částic,
přízemního ozonu, benzenu, CO, benzo(a)pyrenu, těžkých kovů v suspendovaných částicích. Základní síť je automatizovaná a měří kontinuálně, doplňující je měření manuální.

Forestry and Game Management Research Institute
ČEZ, a. s. – České energetické závody / Czech Power Company

AMS – automatizovaná monitorovací stanice / automated monitoring station
PAH – polyaromatické uhlovodíky / polyaromatic hydrocarbons
VOC – těkavé organické látky / volatile organic compounds

The field of total annual sulphur
deposition is a sum of wet (calculated
from the sulphate concentration in precipitation) and dry (calculated from the fields
of average annual SO2 concentrations and gas
deposition rates 0.7 cm.s-1 for forested areas, eventually 0.35 cm.s-1 for unforested areas) depositions.

In addition to the Czech Hydrometeorological Institut, which is in charge of establishing and operating
the national monitoring network, the ambient air quality is monitored by several other organizations.
Levels of major pollutants such as SO2, NO2 and NOx, suspended solids, ground ozone, benzene, CO,
benzo(a)pyrene and toxic metals in aerosol are recorded. The backbone network is automated, measurements are continual and supported by the manual measurements.

Depoziční tok
Deposition flux

Depoziční tok
Deposition flux

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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The field of total annual nitrogen
deposition is a sum of wet (calculated
from the nitrate and ammonia ion concentrations in precipitation) and dry (calculated
from fields of annual mean NOx concentrations
and gas deposition rates 0.4 cm.s-1 or forested areas,
eventually 0.1 cm.s-1 for unforested areas) depositions.
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SO2 A EMISNÍ ZDROJE (1990)

VÝVOJ ROČNÍ MOKRÉ DEPOZICE (1991–2006) / ANNUAL WET DEPOSITION (1991–2006)

SO2 A EMISNÍ ZDROJE (2006)

SO2 AND EMISSION SOURCES (1990)

Jana Ostatnická

SO2 AND EMISSION SOURCES (2006)

Jana Ostatnická

Jan Sládeček, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Významné zdroje emisí
podle REZZO 1 (t.rok-1)
Important sources of emissions
according to REAPS 1 (t.year-1)

Zdroje emisí SO2 (t.rok-1)

SO2 emissions sources (t.year-1)

Průměrná roční koncentrace SO2

Průměrná roční koncentrace SO2

Average annual concentration of SO2

Average annual concentration of SO2

REZZO 1 – Registr emisí a zdrojů

REAPS 1 – Register of Emissions and
znečišťování ovzduší (velké zdoje Air Pollution Sources (large air pollution
znečišťování)
sources)

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Suspendované částice frakce PM10 zůstávají vzhledem
k plošnému překračování legislativně vymezených limitů
jedním z hlavních problémů kvality ovzduší.
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SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE (2006)
SUSPENDED SOLIDS (2006)
Jan Sládeček, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY (2004)
POLYAROMATIC HYDROCARBONS (2004)
Jan Sládeček, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

Benzo(a)pyrene is an indicator of
polyaromatic hydrocarbons (PAH).
Benzo(a)pyrene and several other PAHs
are classified as proven human carcinogens.
The field of annual average benzo(a)pyrene
concentrations is prepared by a combination of
the emission dispersion model and measured ambient concentrations at monitoring stations.

Annual average concentration of PM10

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ VZHLEDEM
K IMISNÍM LIMITŮM PRO OCHRANU ZDRAVÍ (2006)
AREAS WITH DETERIORATED AIR QUALITY
REGARD TO HEALTH PROTECTION
LIMIT VALUES (2006)

6162

ROČNÍ KONCENTRACE BENZO(A)PYRENU
– PRAHA (2006)

TRENDY ROČNÍCH CHARAKTERISTIK KVALITY OVZDUŠÍ (1996–2006)
TRENDS OF ANNUAL CHARACTERISTICS OF AIR QUALITY (1996–2006)

ANNUAL CONCENTRATION OF
BENZO(A)PYRENE – PRAGUE (2006)

1 : 2 000 000

Průměrná roční
koncentrace PM10
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Benzo(a)pyren je indikátorovou látkou skupiny polyaromatických uhlovodíků (PAH). Na lidský organismus má prokazatelně karcinogenní účinky. Pole
roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu
je vytvořené kombinací modelů rozptylu emisí a naměřených imisních
koncentrací na stanicích.

1 : 2 000 000

Suspended solids PM10 remain one of the main air
quality problems because their limits given by law are
being permanently exceeded.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Iva Hůnová, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická
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Česká republika / Czech Republic

Vybraná území / Selected territories

SO2

SO2

PM10

PM10

NO2, NOx

NO2, NOx

O3

CO

Průměrná roční koncentrace PAH
Annual average concentration of PAH

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Imisní limit pro ochranu vegetace a ekosystémů před
účinky zvýšených koncentrací přízemního ozonu je stanoven expozičním indexem AOT40. Tento limit je pravidelně celoplošně překračován. V roce 2006 byl
překročen na 96 % plochy území vymezeného nařízením vlády č. 350/2002
Sb. pro ochranu vegetace
a ekosystémů.

EXPOZIČNÍ INDEX AOT40 (2002–2006)
EXPOSURE INDEX AOT40 (2002–2006)

ROČNÍ KONCENTRACE NO2
– PRAHA (2006)

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

ANNUAL CONCENTRATION OF NO2
– PRAGUE (2006)

1 : 2 000 000

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická

Jan Sládeček, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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The limit value for vegetation and
ecosystems protection against higher levels of ground ozone is epressed
as an exposure index AOT40. This limit is
exceeded regulary over large area. In 2004, the
AOT40 value was exceeded on 96 % of the territory
specified by the Government Order No. 350/2002 Coll.

Expozice
Exposure

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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ROČNÍ KONCENTRACE BENZO(A)PYRENU – BRNO (2006)

6972

EMISE POLUTANTŮ PRODUKOVANÉ SILNIČNÍ DOPRAVOU (2004)

ROČNÍ KONCENTRACE NO2 – BRNO (2006)

ANNUAL CONCENTRATION OF BENZO(A)PYRENE – BRNO (2006)

EMISSIONS OF POLLUTANTS PRODUCED BY ROAD TRAFFIC (2004)

ANNUAL CONCENTRATION OF NO2 – BRNO (2006)

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

Emise jsou vypočítány pro každý evidovaný
silniční úsek a jsou vztaženy k jeho délce.
Tloušťka pruhu kartodiagramu pak koresponduje s emisní zátěží sledovaných škodlivin.

Vladimír Adamec, Ivo Dostál, Jiří Dufek, Jiří Jedlička

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

1 : 2 000 000

The emissions are calculated for all road census
sections and related to their length. The cartogram size corresponds with the emission of
chosen pollutants.
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno.
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OXID UHELNATÝ

OXIDY DUSÍKU

CARBON MONOXIDE

NITROGEN OXIDES

NOx

CO

71

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY

PEVNÉ ČÁSTICE

POLYAROMATIC HYDROCARBONS

SOLID PARTICLES

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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ROČNÍ KONCENTRACE BENZO(A)PYRENU – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (2006)

ROČNÍ KONCENTRACE NO2 – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (2006)

ANNUAL CONCENTRATION OF BENZO(A)PYRENE – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION (2006)

ANNUAL CONCENTRATION OF NO2 – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION (2006)

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

PAH

PM10
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KONCENTRACE NO2 KOLEM KOMUNIKACÍ (2006)

Mapa je sestavena z ročních průměrných koncentrací NO2 s vyznačením
velkých emisních zdrojů NOx zařazených do kategorie REZZO 1. Procentuálně je udán relativní podíl celkového
území České republiky spadajícího do
jednotlivých úrovní imisních koncentrací NO2.

NO2 CONCENTRATION ALONG HIGHWAYS (2006)

Jan Sládeček, Pavel Kurfürst,
Jana Ostatnická
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

The map is constructed of annual average NO2 concentrations and large NOx
emission sources categorized as REAPS 1
(Register of Emissions and Air Pollution
Sources). The relative share of the total
area of the Czech Republic in different
ambient NO2 concentration levels is
shown in percentage.

IMISE POLUTANTŮ PRODUKOVANÉ SILNIČNÍ
DOPRAVOU – OBEC LIPŮVKA, OKRES BLANSKO (2004)
AIR POLLUTANTS PRODUCED BY ROAD
TRAFFIC – LIPŮVKA, BLANSKO DISTRICT (2004)
Jiří Jedlička, Jiří Dufek

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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IMISNÍ CHARAKTERISTIKY PM10 – OSTRAVA (2004–2007) / PM10 AIR POLLUTION CHARACTERISTICS – OSTRAVA (2004–2007)

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

relativní četnost překročení 24 hodinové koncentrace > 50 μg.m-3
průměrná koncentrace / average concentration

relative number of exceedances 24-hour concentration > 50 μg.m-3

maximální koncentrace / maximum concentration

relativní četnost překročení 24 hodinové koncentrace > 100 μg.m-3

relative number of exceedances 24-hour concentration > 100 μg.m-3

PM10 pevné částice / solid particles

Koncentrace
Concentration

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

75
Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

PODÍL DOPRAVY NA CELKOVÉM ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
SHARE OF TRANSPORT IN TOTAL AIR POLLUTION
Pavel Machálek
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IMISNÍ CHARAKTERISTIKY PM10 – PRAHA (2004–2007) / PM10 AIR POLLUTION CHARACTERISTICS – PRAGUE (2004–2007)

Produkce emisí vybraných škodlivin jednotlivými druhy silniční dopravy
Production of the emissions of selected pollutants by individual types of road transport
Škodlivina
Pollutant

Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

CO (t)
průměrná koncentrace / average concentration

maximální koncentrace / maximum concentration

relativní četnost překročení 24 hodinové koncentrace > 50 μg.m-3

průměrná teplota a rychlost větru Praha 4 – Libuš

relative number of exceedances 24-hour concentration > 50 μg.m-3

average temperature and wind velocity Praha 4 – Libuš

NOx (t)

PM10 pevné částice / solid particles

PAH (kg)

PM10 (t)

Rok

Druh dopravy / Type of transport

Year

IAD

SVD

SND

MHD

Celkem / Total

1993
1995
2000
2004
1993
1995
2000
2004
1993
1995
2000
2004
1993
1995
2000
2004

250 600
270 500
180 400
125 700
40 200
43 800
32 900
25 700
6 130
7 110
9 450
12 520
70
94
234
405

8 000
7 500
11 600
12 200
8 800
8 100
12 800
10 500
210
190
310
400
570
513
766
678

29 300
52 700
77 200
75 600
17 600
29 700
44 500
47 300
2 220
4 000
6 060
9 760
1 125
1 847
2 507
3 514

4 700
5 200
8 500
8 600
5 500
6 000
8 900
8 500
120
140
250
400
356
380
474
523

292 600
335 900
277 700
222 100
72 100
87 600
99 100
92 000
8 680
11 440
16 070
23 080
2 121
2 834
3 981
5 120

Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Ukázka imisní mapy představuje
konkrétní situaci znečištění ovzduší
silniční dopravou dané lokality škodlivinami: oxidem uhelnatým, pevnými
částicemi, oxidy dusíku a benzenem.
Imisní přírůstek je vypočten pomocí
rozptylového modelu.

The sample of air concentration represents a concrete situation of pollution in
the given locality by carbon monoxide,
solid particles, nitrogen oxides and benzene. Air pollution concentration is calculated by using dispersal.

Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno.
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76

korozní úbytky uhlíkové oceli (1990)

korozní úbytky uhlíkové oceli (2001)

Corrosion loss of carbon steel (1990)

Corrosion loss of carbon steel (2001)

Irena Skořepová

Irena Skořepová

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

84–86

Koncentrace arzénu v bioindikátoru

Koncentrace

Arsenic concentration in bioindicator
Ivan Suchara, Julie Sucharová

Concentration

1 : 3 000 000

Poznámka: Bioindikátorem je především mech travník Schreberův (Pleurozium schreberi).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.

Note: Bioindicator is especially the moss Pleurozium schreberi.

84

85

1995

86

2000

2005

Roční korozní úbytek
Annual corrosion loss

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

79

78

korozní úbytky zinku (1990)

87–89

korozní úbytky zinku (2001)

Koncentrace rtuti v bioindikátoru

Corrosion loss of zinc (1990)

Corrosion loss of zinc (2001)

Irena Skořepová

Irena Skořepová

Mercury concentration in bioindicator
Ivan Suchara, Julie Sucharová

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Koncentrace
Concentration

1 : 3 000 000

Poznámka: Bioindikátorem je především mech travník Schreberův (Pleurozium schreberi).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.

Note: Bioindicator is especially the moss Pleurozium schreberi.

87

88

1995

89

2000

2005

Roční korozní úbytek
Annual corrosion loss

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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80

korozní úbytky vápence (1990)

90–92

korozní úbytky vápence (2001)

Corrosion loss of limestone (1990)

Corrosion loss of limestone (2001)

Irena Skořepová

Irena Skořepová

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Koncentrace olova v bioindikátoru

Koncentrace

Lead concentration in bioindicator
Ivan Suchara, Julie Sucharová

Concentration

1 : 3 000 000

Poznámka: Bioindikátorem je především mech travník Schreberův (Pleurozium schreberi).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.

Note: Bioindicator is especially the moss Pleurozium schreberi.

90

91

1995

92

2000

2005

Roční korozní úbytek
Annual corrosion loss

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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83

korozní úbytky pískovce (1990)

korozní úbytky pískovce (2001)

Corrosion loss of sandstone (1990)

Corrosion loss of sandstone (2001)

Irena Skořepová

Irena Skořepová

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

93–95

Koncentrace síry v bioindikátoru

Koncentrace

Sulphur concentration in bioindicator
Ivan Suchara, Julie Sucharová

Concentration

1 : 3 000 000

Poznámka: Bioindikátorem je především mech travník Schreberův (Pleurozium schreberi).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.

Note: Bioindicator is especially the moss Pleurozium schreberi.

93

94

1995

95

2000

2005

Roční korozní úbytek
Annual corrosion loss

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.
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96

PŘEKROČENÍ EMPIRICKÝCH KRITICKÝCH ZÁTĚŽÍ
DUSÍKU CELKOVOU DEPOZICÍ DUSÍKU (1994)

PŘEKROČENÍ EMPIRICKÝCH KRITICKÝCH ZÁTĚŽÍ
DUSÍKU CELKOVOU DEPOZICÍ DUSÍKU (2000)

EXCEEDANCE OF CRITICAL NITROGENE LOADS BY TOTAL
NITROGENE DEPOSITION (1994)
Miloš Zapletal, Milan Sáňka, Tomáš Pačes,
Radek Kadlubiec, Petr Chroust

EXCEEDANCE OF CRITICAL NITROGENE LOADS BY TOTAL
NITROGENE DEPOSITION (2000)
Miloš Zapletal, Milan Sáňka, Tomáš Pačes,
Radek Kadlubiec, Petr Chroust

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000
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106

OBSAH CHRÓMU V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH
CHROMIUM CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000

Zemědělské půdy obsahují průměrně 10,6 mg.kg-1 (lehké půdní druhy), resp. 7,1 mg.kg-1 (ostatní půdní
druhy) chrómu. Maximální přípustná
hodnota je podle vyhlášky MŽP ČR
č. 13/1994 Sb. 40 mg.kg-1 pro lehké
i ostatní půdní druhy. Tyto hodnoty
překračuje 1,9 % zemědělských půd
České republiky.

Agricultural soils contain chromium on
average at 10.6 mg.kg-1 (light texture
classes) and 7.1 mg.kg-1 (other texture
classes). Pursuant to the Decree No.
13/1994 Coll. issued by the Ministry of
the Environment of the Czech Republic, the maximum allowable chromium
content is 40 mg.kg-1 for both light and
other texture classes. This allowable value
is exceeded by 1.9 % of agricultural soils
in the Czech Republic.

OBSAH KADMIA V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH
CADMIUM CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000

Zemědělské půdy obsahují průměrně 0,23 mg.kg-1 (lehké půdní druhy),
resp. 0,25 mg.kg-1 (ostatní půdní
druhy) kadmia. Maximální přípustná
hodnota je podle vyhlášky MŽP ČR
č. 13/1994 Sb. 0,4 mg.kg-1 pro lehké a
1,0 mg.kg-1 pro ostatní půdní druhy.
Tyto hodnoty překračuje 2,4 % zemědělských půd České republiky.

Agricultural soils contain cadmium on
average at 0.23 mg.kg-1 (light texture
classes) and 0.25 mg.kg-1 (other texture
classes). Pursuant to the Decree No.
13/1994 Coll. issued by the Ministry of
the Environment of the Czech Republic, the maximum allowable cadmium
content in 0.4 mg.kg-1 for light texture
classes and 1.0 mg.kg-1 for other texture
classes. These allowable values are exceeded by 2.4 % of agricultural soils in
the Czech Republic.

Zátěž lesních ekosystémů
Loads of forest ecosystems

Zdroj / Source:
Ekotoxa, spol. s r. o., Brno, pracoviště Opava; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno;
Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha.
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PŘEKROČENÍ KRITICKÉ ZÁTĚŽE LESNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY (1995–2000) / EXCEEDANCE OF THE CRITICAL LOAD OF FOREST AND AGRICULTURAL LAND (1995–2000)

Zdroj / Source: Ekotoxa, spol. s r. o., Brno, pracoviště Opava; Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha.

Miloš Zapletal, Milan Sáňka, Tomáš Pačes, Radek Kadlubiec, Petr Chroust
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KADMIUM

LEAD

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Cadmium content

Chromium content

OLOVO

CADMIUM

Obsah kadmia

Obsah chrómu

Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.
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OBSAH NIKLU V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH
NICKEL CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000
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Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.

Zemědělské půdy obsahují průměrně 5,4 mg.kg-1 (lehké půdní druhy),
resp. 6,5 mg.kg-1 (ostatní půdní druhy)
niklu. Maximální přípustná hodnota
je podle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994
Sb. 15 mg.kg-1 pro lehké a 25 mg.kg-1
pro ostatní půdní druhy. Tyto hodnoty
překračuje 2,1 % zemědělských půd
České republiky.

OBSAH OLOVA V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH

Agricultural soils contain nickel on average at 5.4 mg.kg-1 (light texture classes)
and 6.5 mg.kg-1 (other texture classes).
Pursuant to the Decree No. 13/1994 Coll.
issued by the Ministry of the Environment
of the Czech Republic, the maximum allowable nickel content is 15 mg.kg-1 for
light texture classes and 25 mg.kg-1 for
other texture classes. These allowable
values are exceeded by 2.1 % of agricultural soils in the Czech Republic.

LEAD CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000

ZINEK

COPPER

ZINC

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Obsah niklu

Obsah olova

Nickel content

Lead content

Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.
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MERCURY CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000

KONCENTRACE URANU V BIOINDIKÁTORU NA PŘÍBRAMSKU (1999)

KONCENTRACE OLOVA V BIOINDIKÁTORU NA PŘÍBRAMSKU (1999)
LEAD CONCENTRATION IN BIOINDICATOR IN THE PŘÍBRAM AREA (1999)

LANTHANUM CONCENTRATION IN BIOINDICATOR IN SOUTHERN MORAVIA (2002)

Julie Sucharová, Ivan Suchara

Julie Sucharová, Ivan Suchara

Analýzy tříletých částí mechu (travník Schreberův)
15 km kolem Kovohutí Příbram ukázaly na značnou bioakumulaci uranu (U) východně od Příbrami.
V centru ohniska na šachtě č. 16 u obce Bytíz byla
zjištěna bývalá úpravna uranové rudy a třídírna
rudních odvalů. Od roku 1997 firma Ecoinvest Příbram, s. r. o., na tomto místě prováděla likvidaci hald
kameniva z odvalů drcením na štěrk pro stavební
účely a separaci radioaktivního materiálu. Násobením koncentrace U v mechu (μg.g-1) koeficientem
150 získáme odhad průměrného celkového spadu (1997–1999) U v prašném spadu (μg.m-2.rok-1)
v tomto území.
Analyses of 3-year old segments of moss (Pleurozium
schreberi) in a 15-km radius around a secondary lead
smelter in Příbram revealed a high bioaccumulation of
uranium (U) eastwards of Příbram. In a hot spot centre of pit No. 19 near Bytíz used to operate an ore mill
and overburden separating plant. From 1997, the Firm
Ecoinvest Příbram eliminated rock heaps from dumping
grounds by crushing them into gravel for the construction purposes and through the separation of radioactive
material. Multiplication of U concentrations in moss (μg.
g-1) by a bulk deposition index 150 gives estimated
average total fallout of U (1997–1999) in the dust fall
(μg.m-2.year-1) in given area.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.
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Agricultural soils contain mercury on
average at 0.09 mg.kg-1 (light texture
classes) and 0.11 mg.kg-1 (other texture
classes). Pursuant to the Decree No.
13/1994 Coll. issued by the Ministry of
the Environment of the Czech Republic,
the maximum allowable mercury content is 0.6 mg.kg-1 for light texture classes
and 0.8 mg.kg-1 for other texture classes.
These allowable values are exceeded by
0.7 % of agricultural soils in the Czech
Republic.

OBSAH ZINKU V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH
ZINC CONTENT IN AGRICULTURAL SOILS
Lenka Prášková, Jakub Křivánek
1 : 2 000 000

Zemědělské půdy obsahují průměrně
20,8 mg.kg-1 (lehké půdní druhy), resp.
20,4 mg.kg-1 (ostatní půdní druhy) zinku. Maximální přípustná hodnota je
podle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.
50 mg.kg-1 pro lehké a 100 mg.kg-1 pro
ostatní půdní druhy. Tyto hodnoty překračuje 0,9 % zemědělských půd České
republiky.

Agricultural soils contain zinc on average
at 20.8 mg.kg-1 (light texture classes) and
20.4 mg.kg-1 (other texture classes). Pursuant to the Decree No. 13/1994 Coll. issued by the Ministry of the Environment
of the Czech Republic, the maximum
allowable zinc content is 50 mg.kg-1 for
light texture classes and 100 mg.kg-1 for
other texture classes. These allowable
values are exceeded by 0.9 % of agricultural soils in the Czech Republic.

KONCENTRACE LANTHANU V BIOINDIKÁTORU NA JIŽNÍ MORAVĚ (2002)

URANIUM CONCENTRATION IN BIOINDICATOR IN THE PŘÍBRAM AREA (1999)

Uranium concentracion in Pleurozium schreberi

Zemědělské půdy obsahují průměrně
0,09 mg.kg-1 (lehké půdní druhy), resp.
0,11 mg.kg-1 (ostatní půdní druhy)
rtuti. Maximální přípustná hodnota
podle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.
je 0,6 mg.kg-1 pro lehké a 0,8 mg. kg-1
pro ostatní půdní druhy. Tyto hodnoty
překračuje 0,7 % zemědělských půd
České republiky.
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Julie Sucharová, Ivan Suchara

Koncentrace uranu v mechu travník Schreberův (Pleurozium schreberi)

Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.

110

OBSAH RTUTI V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH
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Agricultural soils contain lead on average
at 16.9 mg.kg-1 (light texture classes) and
19.7 mg.kg-1 (other texture classes). Pursuant to the Decree No. 13/1994 Coll. issued by the Ministry of the Environment
of the Czech Republic, the maximum
allowable lead content is 50 mg.kg-1 for
light texture classes and 70 mg.kg-1 for
other texture classes. These allowable
values are exceeded by 1.3 % of agricultural soils in the Czech Republic.
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MĚĎ
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Zemědělské půdy obsahují průměrně 16,9 mg.kg-1 (lehké půdní druhy),
resp. 19,7 mg.kg-1 (ostatní půdní
druhy) olova. Maximální přípustná
hodnota je podle vyhlášky MŽP ČR č.
13/1994 Sb. 50 mg.kg-1 pro lehké a
70 mg.kg-1 pro ostatní půdní druhy.
Tyto hodnoty překračuje 1,3 % zemědělských půd České republiky.

Kovohutě Příbram, a. s., jsou největším bodovým zdrojem znečišťování ovzduší olovem (Pb) v České republice (emise 1,3 t.rok-1). Obsah Pb
v mechu travník Schreberův (Pleurozium schreberi) byl zjištěn na 56 místech ležících v intervalech 2 km na 6 liniových transektech a v intervalech 7 km na 6 dalších transektech paprskovitě vybíhajících od komínu
kovohutě do vzdálenosti 14 km. Interpolovaná data obsahu Pb v mechu
v okolí kovohutě zobrazená v mapě ukazují zonalitu relativních úrovní
atmosférického spadu Pb a jeho exponenciální pokles se vzdáleností od
kovohutě. Zelená barva znázorňuje oblasti, kde je dosažena pozaďová
koncentrace Pb v mechu pro Českou republiku. Násobením koncentrace
Pb v mechu koeficientem 130 lze odhadnout průměrnou roční depozici
Pb (μg.m2.rok-1) v daném místě.

Půdy obsahují relativně vysoké koncentrace tzv.
terigenních prvků, mezi které patří i prvky vzácných
zemin (lanthanoidy). Zvýšený obsah těchto prvků
v bioindikátorech je obyčejně spojen s jejich znečištěním půdním prachem. Mezi Kroměříží, Hodonínem, Břeclaví a Židlochovicemi byl v roce 2002 na
42 místech stanoven obsah lanthanu (La) v dvouletých částech mechu (rokyt cypřišovitý) rostoucího
na starých pařezech. Distribuce La v mechu ukazuje
míru spadu půdních částic uvolněných do atmosféry větrnou erozí lokálních půdních pokryvů v roce
2002.

The secondary lead smelter near the town of Příbram is the biggest point Pb
emission source in the Czech Republic emitting about 1.3 t of Pb per year.
Pb content in moss Pleurozium schreberi was determined at 56 sampling
sites situated at 2 km distance along linear transects and at 7 km distance at
other 6 linear transects radially running from a chimney of the smelter to the
distance of 14 km. Interpolated Pb content in moss in the surroundings of
the smelter shows zones of Pb deposition loads and exponential decrease of
Pb deposition with distance from the chimney. Green colour indicates background Pb deposition loads for the Czech Republic. Absolute deposition loads
(Pb – μg.m-2.year-1) can be obtained by multiplication the Pb content in moss
by the coefficient 130.

Soil covers contain relatively high concentrations of
terrigenous elements, for example, rare earth elements
(lanthanides). Increased content of these elements in
indicators is commonly associated with contamination
of the specimens by soil dust. In the area delimited by
Kroměříž, Hodonín, Břeclav and Židlochovice, the content of lanthanum (La) was determined in two-year old
segments of moss (Hypnum cupressiforme) collected
from old stumps on 42 sites in 2002. The distribution
of La in moss shows deposition loads of soil particles
released into the atmosphere through wind erosion of
local soil covers in 2002.

Koncentrace olova v mechu travník Schreberův (Pleurozium schreberi)
Lead concentration in Pleurozium schreberi

Koncentrace lanthanu v mechu rokyt cypřišovitý
(Hypnum cupressiforme)

Obsah rtuti

Obsah zinku

Mercury content

Zinc content

Lanthanium concentration in Hypnum cupressiforme

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice.
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Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.
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Zdroj / Source: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.
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PŮDNÍ REAKCE A ODOLNOST PŮD
VŮČI ACIDIFIKACI
SOIL REACTION AND RESISTANCE
OF SOILS TO ACIDIFICATION
Luděk Šefrna, Jana Janderková,
Jan Sedláček
1 : 1 500 000

Odolnost půd vůči acidifikaci

Půdní reakce (pH)

Resistance of soils to acidification

Soil reaction (pH)

KOMUNÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ ZDROJE
ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

Půdní reakce je označována hodnotou pH, která je záporným
logaritmem koncentrace vodíkových iontů. Pro kategorizaci
půd podle pH se používá tzv. výměnné pH, které charakterizuje
ionty vázané sorpčním komplexem půdy a stanoví se ve výluhu
neutrálních solí. Reakce půd je ovlivňována především typem
matečné horniny, stupněm promyvnosti a rostlinným krytem.
Okyselování půd je přirozený půdní proces, který je v posledních staletích antropogenně ovlivňován způsobem využívání
půdy a kyselými dešti. S růstem kyselosti se z půdního sorpčního komplexu vyplavují bazické kationty Ca a Mg. Půdy s mohutným sorpčním komplexem a stupněm nasycení jsou schopny
tomuto okyselování odolávat. Problémy s acidifikací nastávají
zejména u lesních půd, především s porosty jehličnatých dřevin.
V zemědělských půdách se při dostatečné péči udržuje pH vápněním na agronomicky přijatelných hodnotách.
Výrazně kyselé půdy s pH < 4 jsou chudé na živiny a zvyšuje se
pohyblivost a vstřebávání cizorodých látek, například některých
těžkých kovů, rostlinami. Při nízkých hodnotách pH se také zvyšuje fytotoxicita rozpustného trojmocného hliníku. Kategorie
odolnosti vůči acidifikaci vycházely ze Systému komplexního
hodnocení půd (VaV 640/3/99). Základním kritériem pro jejich
vymezení byly sorpční vlastnosti půd, zejména sorpční kapacita a nasycenost sorpčního komplexu. Specifické půdní jednotky
antroposoly nebyly do hodnocení půdní kyselosti a odolnosti
vůči acidifikaci zahrnuty.

MUNICIPAL AND INDUSTRIAL SOURCES OF
SURFACE WATER POLLUTION

Chemická spotřeba kyslíku (t.rok-1)
Chemical oxygen demand (t.year-1)

Mark Rieder
1 : 1 000 000

Soil reaction is expressed as a pH value, which is a negative logarithm of the concentration of hydrogen ions. Categorization of soils
according to their pH is made by using a so-called exchange soil reaction which characterizes ions fixed by soil sorption complex and is
established in the leach of neutral salts. Reaction of soils is primarily
affected by the type of parent rock, by the degree of percolation and
by the vegetation cover. Acidification of soils is a natural soil process,
which is in recent centuries affected by anthropogenic methods of
land use and by acid rains. The increasing acidity results in the leaching of basic cations Ca and Mg from the soil sorption complex. Soils
with a high sorption complex and degree of saturation can resist the
acidification. Problems with acidification occur particularly in forest
soils with coniferous stands. In properly kept agricultural soils, the pH
value is maintained at agronomically acceptable levels by liming.
Conspicuously acidic soils with pH < 4 are poor in nutrients while mobility and absorption of foreign substances such as some heavy metals
by plants are increasing. Low pH values also result in an increased phytotoxicity of soluble trivalent aluminium. Categories of resistance to
acidification were based on the System of complex evaluation of soils
(VaV 640/3/99). Basic criterion for their definition were sorption properties of soils, namely sorption capacity and sorption complex saturation.
Specific soil units of Anthrosols were not included into the assessment
of soil acidity and resistance to acidification.

Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
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OHROŽENÍ LESNÍCH PŮD ACIDIFIKACÍ
A NUTRIČNÍ DEGRADACÍ
ENDANGERED FOREST SOIL IN REGARD TO
ACIDIFICATION AND NUTRIENT DEGRADATION
Filip Oulehle, Jakub Hruška,
Emil Cienciala, Petr Vopěnka
1 : 1 500 000

Mapa vznikla kombinací šesti vstupních vrstev – geologická
mapa, typologická mapa, průměrné roční teploty, průměrné
roční srážky, atmosférická depozice síry a atmosférická depozice
dusíku. Vstupní vrstvy reprezentují mapové vyjádření predizpozičních faktorů ovlivňující chemické složení půd (rychlost zvětrávání, míra kyselé atmosférické depozice a odolnost půd čelit okyselení). U vstupních vrstev byla provedena regresní konverze na
společné rozlišení 100 x 100 m podle digitálního modelu terénu.
Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

The map came to existence through a combination of six input layers – geological map, typological map, average annual temperature,
average annual precipitation, atmospheric deposition of sulphur and
atmospheric deposition of nitrogen. The input layers represent a map
expression of predisposition factors affecting the chemical composition of soils (weathering rate, amount of acidic atmospheric deposition
and resistance of soils to acidification). The input layers were converted
by regression to a common resolution 100 x 100 m according to the
digital model of terrain.
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Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. , Praha.
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UKAZATELE JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD (2005)

Třídy jakosti vod podle ČSN 75 7221

VÝVOJ ZNEČIŠTĚNÍ A ZPOPLATNĚNÍ
Z BODOVÝCH ZDROJŮ (1990–2002)

Water quality classes according to CSN Standard 75 7221

INDICATORS OF SURFACE WATER QUALITY (2005)
Mark Rieder

TRENDS OF DISCHARGED AND PAID POLLUTION
FROM POINT SOURCES (1990–2002)

1 : 3 000 000
Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
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Ohrožení lesních půd

116

BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (BSK5 )

Endangered forest soils

BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (BSK 5 )

BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD 5)

CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (CHSK Cr)

BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD 5)

CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD Cr)

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha; IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, spol. s r. o., Jílové u Prahy.

ROZPUŠTĚNÉ ANORGANICKÉ SOLI

113

SOLUBLE INORGANIC SALTS

ODOLNOST LESNÍCH PŮD
VŮČI ACIDIFIKACI
RESISTANCE OF FOREST SOILS
TO ACIDIFICATION
Jaromír Macků
1 : 1 500 000

CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (CHSK Cr)

117
Pro hodnocení odolnosti půd vůči acidifikaci a debazifikaci jsou
z celého souboru půdních vlastností nejvýznamnější sorpční vlastnosti půd. Velmi zajímavá je korelace mezi výměnnou kapacitou a
nasyceností sorpcí. Tento vztah vykazuje značnou variabilitu s projevujícím se vlivem edifikátoru lesního společenstva.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD Cr)

118

NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY (NL-105)
INSOLUBLE SUBSTANCES (NL-105)

AMONIAKÁLNÍ DUSÍK (N-NH 4 )

AMMONIUM NITROGEN (N-NH 4)

Absorption properties of soils are the most important characteristic for the
evaluation of the resistance of soils to acidification and debasification.
Very interesting is the correlation between exchange capacity and saturated absorption. This relation shows a considerable variability with the
showing effect of the edificator of forest community.

NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY (NL-105)
INSOLUBLE SUBSTANCES (NL-105)

Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
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Zdroj / Source: Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha; Ministerstvo zemědělství ČR, Praha; Česká inspekce životního prostředí ČR, Praha.
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BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY KVALITY
POVRCHOVÝCH VOD (2005)

RADIOAKTIVITA POVRCHOVÝCH VOD (2005)

BIOLOGICAL INDICATORS
OF SURFACE WATER QUALITY (2005)

Mark Rieder

132

RADIOACTIVITY OF SURFACE WATER (2005)
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SPALOVNY ODPADŮ VČETNĚ CEMENTÁREN
VYUŽÍVAJÍCÍCH ODPADY V TECHNOLOGICKÉM
PROCESU (2006)

SKLÁDKY ODPADŮ (2006)

INCINERATORS INCLUDING CEMENT
PLANTS MANAGING THE WASTE IN
A TECHNOLOGICAL PROCESS (2006)

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Mark Rieder
1 : 2 000 000

LANDFILLS (2006)
Pavel Vejnar, František Sojka

1 : 2 000 000

Jakost povrchových vod
podle celkové objemové
aktivity beta

Skupina skládky

Surface water quality according to
volume beta activity in water

Landfill group

Kapacita spaloven
nebezpečného odpadu
(t.rok-1)
Hazardous waste incinerators
capacity (t.year-1)

Jakost povrchových vod podle indexu
saprobity bentosu a chlorofylu
Surface water quality according to benthos saprobity
index and chlorophyll

Vyhodnocení gama aktivit v sedimentech
Evaluation of gamma activities in sediments

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

V mapě jsou uvedeny spalovny komunálních odpadů, nebezpečných odpadů a cementáren,
které v technologickém procesu zpracovávají odpady.

122

The map shows incinerators of municipal waste, incinerators of hazardous waste and cement plants
processing of waste in a technological process.

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

JAKOST POVRCHOVÝCH VOD (1991–1992)

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

MÍRA ANTROPOGENNÍHO OVLIVNĚNÍ KRAJINY (2000)

CHANGES IN SURFACE WATER QUALITY (1996–2005)

OLD ENVIRONMENTAL BURDENS

Mark Rieder

1 : 2 000 000

RATE OF ANTHROPOGENIC IMPACT
ON THE LANDSCAPE (2000)

ZMĚNY JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD (1996–2005)

1 : 2 000 000

On the map are stated landfills of hazardous waste (S-NO), inert waste (S-IO), other waste (non-hazardous
waste) group (S-OO), and combined-group landfills. The landfills combined-groups, i.e. the landfills which
are structurally divided into separate sections corresponding to one of group of landfills.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
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SURFACE WATER QUALITY (1991–1992)

V mapě jsou uvedeny skládky nebezpečných odpadů (S-NO), inertních odpadů (S-IO) a ostatních
odpadů (S-OO) včetně skládek kombinovaných, tj. skládek, které jsou konstrukčně rozděleny na
oddělené sektory odpovídající některé skupině skládek.

Lucie Kupková
1 : 2 000 000

Místa měření
Measuring points

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
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VÝVOJ KONCENTRACÍ CHEMICKÉ
SPOTŘEBY KYSLÍKU (CHSK Cr)

VÝVOJ KONCENTRACÍ BIOCHEMICKÉ
SPOTŘEBY KYSLÍKU (BSK 5 )

VÝVOJ KONCENTRACÍ DUSIČNANOVÉHO
DUSÍKU (N-NO 3)

TRENDS OF BIOCHEMICAL OXYGEN
DEMAND (BOD 5 ) CONCENTRATION

TRENDS OF CHEMICAL OXYGEN
DEMAND (COD Cr) CONCENTRATION
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TRENDS OF NITRATE NITROGEN
(N-NO 3) CONCENTRATION

Třídy jakosti vod podle
ČSN 75 7221
Water quality classes according to
CSN Standard 75 7221

Koeficient antropogenního
ovlivnění
Anthropogenic influence coefficient
Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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JAKOST POVRCHOVÝCH VOD (2002–2003)
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VÝVOJ KONCENTRACÍ AMONIAKÁLNÍHO
DUSÍKU (N-NH 4)

SURFACE WATER QUALITY (2002–2003)
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VÝVOJ KONCENTRACÍ KADMIA (Cd)
TRENDS OF CADMIUM (Cd) CONCENTRATION

TRENDS OF AMMONIUM NITROGEN (N-NH 4)
CONCENTRATION

1 : 2 000 000
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VÝVOJ KONCENTRACÍ POLYAROMATICKÝCH
UHLOVODÍKŮ (PAH)
TRENDS OF POLYAROMATIC
HYDROCARBONS (PAH) CONCENTRATION

Na území České republiky se nachází množství kontaminovaných lokalit – ekologických zátěží.
Jedná se o skládky, bývalé průmyslové výrobny atd. Kontaminovaná místa se nacházejí zejména ve více urbanizovaných a průmyslových oblastech, naproti tomu zůstávají např. horské
oblasti těchto problémů ušetřeny.

There are many contaminated localities (environmental burdens) in the territory of the Czech Republic
such as landfills, former industrial plants etc. These contaminated sites occur particularly in urbanized
and industrial areas while mountain regions remain saved of the problem.
Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha.
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Koeficient definujeme jako poměr ploch s velkou intenzitou využití (pod velkým antropogenním tlakem) a ploch s menší intenzitou využití (pod menším tlakem). Nejvyšších hodnot dosahuje
v územích intenzivního zornění, devastovaných těžbou a městských aglomeracích. Nejnižší hodnoty jsou v horských oblastech.

Zdravotní stav lesa se v České republice hodnotí již od roku 1986 na
monitorovacích plochách mezinárodního kooperativního programu
zkráceně označovaného jako ICP Forests. Tyto plochy, v celkovém
počtu 306, jsou rozmístěny rovnoměrně podle lesnatosti po celém území tak, aby dobře charakterizovaly dané stanovištní a porostní podmínky. V nadmořských výškách od 150 m do 1 150 m se hodnotí každým
rokem přibližně 12 000 stromů reprezentujících 28 druhů lesních dřevin
v různých věkových třídách.

HODNOCENÉ MONITOROVACÍ PLOCHY
(1. ÚROVEŇ ICP FORESTS)
ASSESSED MONITORING PLOTS
(LEVEL 1 OF ICP FORESTS)
Petr Fabiánek, Vladimír Henžlík

We define the coefficient as a ratio of areas used at high intensity (under severe anthropogenic pressure)
and areas used at a lower intensity (under lower pressure). The highest coefficients show areas with a
high share of arable land, areas devastated by mining and urban areas. The lowest coefficients are in
mountain areas.
Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (Databáze LUCC Czechia).
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DEFOLIACE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ JEHLIČNATÝCH A LISTNATÝCH DŘEVIN (2007)
DEFOLIATION OF MAIN CONIFEROUS AND BROADLEAVED TREE SPECIES (2007)
Petr Fabiánek
Jehličnany (porosty > 59 let)

Listnáče (porosty > 59 let)

Conifers (forest stands > 59 years)

Broadleaves (forest stands > 59 years)

1 : 2 000 000
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KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (2007)
MUNICIPAL WASTE WATER TREATMENT PLANTS (2007)
Halka Slavíková, Erika Procházková
1 : 2 000 000

Třídy jakosti vod podle
ČSN 75 7221
Water quality classes according to
CSN Standard 75 7221

Střední defoliace třídy 2 s největším procentickým zastoupením vykazovala ve smrkových porostech starších než 59 let od roku 1998 zřetelně stoupající trend až do roku 2002, v následujícím období až do roku
2007 tato defoliace stagnovala na úrovni 72–73 %. U starších porostů borovice se zastoupení defoliace dlouhodobě zvyšovalo z 56,3 %
v roce 1998 až na hodnotu 77,7 % v roce 2007. Střední defoliace u
bukových porostů má ze všech hlavních dřevin v dlouhodobém vývoji
nejnižší hodnoty zastoupení (< 20 %). Zastoupení stejné defoliace u
dubových porostů má nejvíce rozkolísaný vývoj a její hodnoty patří
k nejvyšším (36,3–69,9 %).

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

Forest health condition has been assessed in the Czech Republic on monitoring plots of an International Cooperative Programme, briefly called ICP
Forests, since 1986. These plots, which total 306, are distributed regularly according to forest cover percentage over the whole territory so that they can
characterize the given site and stand conditions. About 12,000 trees representing 28 forest tree species in different age classes are assessed each year at
altitudes ranging from 150–1,150 m a. s. l.
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JAKOST POVRCHOVÝCH VOD (2005–2006)
SURFACE WATER QUALITY (2005–2006)
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.

Mean defoliation of class 2 with the highest proportional representation
showed a distinctly increasing trend in spruce stands over 59 years from
1998 to 2002. In the following years, the defoliation stagnated 72–73 %
until 2007. In older pine stands, the defoliation was increasing for a long
time from 56.3 % in 1998 up 77.7 % in 2007. Of all main tree species, the
mean defoliation of beech stands shows the lowest values (< 20 %) in the
long-term development. Representation of the same defoliation in oak
stands exhibits the most unbalanced development and defoliation values
are classified as the highest (36.3–69.9 %).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.
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VÝVOJ DEFOLIACE JEHLIČNATÝCH A LISTNATÝCH POROSTŮ (1986–2007)
TREND OF DEFOLIATION IN CONIFEROUS AND BROADLEAVED FOREST STANDS
(1986–2007)
Petr Fabiánek
Starší porosty jehličnatých dřevin
vykazují při srovnání s listnatými
porosty dlouhodobě vyšší úroveň
defoliace. Dlouhodobě nejvyšší
úroveň defoliace má z hlavních
jehličnatých druhů borovice (Pinus
sylvestris) a z listnatých druhů dub
(Quercus sp.), platí to u obou věkových kategorií. Mladší porosty (do
59 let) jehličnatých i listnatých
dřevin dosahují všeobecně nižších
hodnot defoliace než starší porosty,
přitom je tento rozdíl ve srovnání se
staršími porosty nejvýraznější právě u jehličnanů.

Kapacita čistíren odpadních vod

Capacity of waste water treatment plants

Třídy jakosti vod podle
ČSN 75 7221
Water quality classes according to
CSN Standard 75 7221

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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Mapa čistíren odpadních vod vznikla na
základě údajů z Registru komunálních
zdrojů znečištění (RKZZ). Tato databáze je
zpracovávána a aktualizována ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G.
Masaryka, v. v. i., již od roku 1995 a zahrnuje informace o nakládání s komunálními odpadními vodami v obcích. Hlavními
zdrojovými daty pro RKZZ jsou Majetková
a provozní evidence vodovodů a kanalizací vedená Ministerstvem zemědělství ČR,
údaje o obcích poskytované Českým statistickým úřadem a data z Vodohospodářské bilance. RKZZ je určen k dlouhodobé
informační podpoře výkonu státní správy
v oblasti ochrany vod.

The map of waste water treatment plants was
made up of the data taken from the Register of
municipal pollution sources (RMPS). This register has been processed and updated by the
Water Reserach Institute since 1995. It contains
information about municipal wastewater treatment in communities. Main data sources for
the RMPS are property and operation registers
of ducts and canalisations administered by the
Ministry of Agriculture of the Czech Republic,
community data provided by the Czech Statistics Office and data from the Water balance.
The RMPS is intended for a long-term support
of the state administration performance in the
field of water protection.

Míra odkanalizování podle krajů
Sewerage of the regions

Jehličnany (porosty > 59 let)

Conifers (forest stands > 59 years)

K R A J I N Y

Č E S K É

R E P U B L I K Y

Broadleaves (forest stands > 59 years)

As compared with broadleaved forest
stands, older stands of coniferous species show a higher level of defoliation
over a long time. The highest long-term level of defoliation is shown by
pine (Pinus sylvestris) for conifers and by
oak (Quercus sp.) for broadleaves, this
applying to both age categories. In general, younger stands (up to 59 years)
of both coniferous and broadleaved
tree species exhibit lower defoliation
values than older stands with the difference being most conspicuous in the
older stands of conifers.

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

A T L A S

Listnáče (porosty > 59 let)

Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.
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7. Krajina jako prostor pro společnost / Landscape as the environment for society

7.2. Kvalita životního prostředí / Environment quality
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VÝVOJ DEFOLIACE LESNÍCH POROSTŮ (1991–2006)
DEVELOPMENT OF THE DEFOLIATION OF FOREST STANDS (1991–2006)

142

147

EVIDOVANÉ POŠKOZENÍ LESNÍCH POROSTŮ VĚTREM,
SNĚHEM A NÁMRAZOU (2007)

Defoliace lesních porostů > 59 let
Defoliation of forest stands > 59 years

RECORDED DAMAGE TO FOREST STANDS
BY WIND, SNOW AND RIME (2007)
Roman Modlinger

Petr Fabiánek
1 : 1 500 000
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VÝVOJ KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ VE SMRKOVÝCH
POROSTECH (2000–2007)

EVIDOVANÝ VÝSKYT PILATEK NA SMRKU A OŠETŘENÉ
POROSTY (1990–2007)

EVIDOVANÝ VÝSKYT OBALEČŮ, BEKYNĚ VELKOHLAVÉ A
PÍĎALEK NA DUBECH A OŠETŘENÉ POROSTY (1990–2007)

RECORDED TIMBER DAMAGE BY BARK BEETLE IN
SPRUCE FOREST STANDS (2000–2007)
Miloš Knížek

RECORDED OCCURRENCE OF GREGARIOUS SPRUCE
SAWFLY AND TREATED STANDS (1990–2007)
Jan Liška

RECORDED OCCURRENCE OF OAK ROLLER MOTH, GIPSY MOTH
AND LOOPERS ON OAKS AND TREATED STANDS (1990–2007)
Jan Liška

ŠKODY ZVĚŘÍ NA LESNÍCH POROSTECH (2007)
DAMAGE OF FOREST STANDS BY GAME (2007)
Eva Cislerová

1 : 4 000 000

Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.
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1991–1996

Vítr, sníh a námraza patří dlouhodobě k nejvýznamnějším faktorům
způsobujícím poškození lesních porostů. Roční nahodilá těžba způsobená větrem činí průměrně 1–2 mil. m3, sněhem 200 000 m3, námrazou 50 000 m3. V roce 2007 byl nejvýznamnějším škodlivým činitelem
orkán Kyrill, jehož následkem bylo vytěženo 8,84 mil. m3, po přepočtení na rozlohu České republiky více než 12 mil. m3. Nejvíce postižen
byl Jihočeský (3,1 mil. m3) a Plzeňský kraj 1,75 (mil. m3). Sněhem bylo
poškozeno 172 000 m3, námrazou 29 000 m3.

Wind, snow and rime are in the long-term view the most important factors causing damage to forest stands. Annual incidental felling due to wind,
snow and rime amounts on average to 1–2 mill. m3, 200,000 m2 and 50,000
m3, respectively. In 2007, the most damaging agent was the Kyrill hurricane due to which 8.84 mill. m3 timber had to be felled. The most affected
regions were the Jihočeský kraj region (3.1 mill. m3) and the Plzeňský kraj
region (75 mill. m3). Damages due to snow and rime in 2007 amounted to
172,000 m3 and 29,000 m3, respectively.

V rámci kůrovcových těžeb má ve střední Evropě
bezpochyby dominantní vliv lýkožrout smrkový
(Ips typographus). Výše jeho populační hustoty je
v současnosti ovlivňována zejména průběhem klimatických podmínek. Během několika posledních
let jej evidujeme ve stavu kalamitního přemnožení.
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EVIDOVANÝ VÝSKYT SYPAVKY BOROVÉ (2007)

Pilatky na smrku, především pilatka smrková (Pristiphora abietina), představují v podmínkách České
republiky významné defoliátory nepůvodních smrkových porostů. Jejich význam se však v posledním
období postupně snižuje, což přesvědčivě dokládá
evidovaný rozsah poškození. Do budoucna se předpokládá obdobný trend.

Tenthredinidae on spruce, especially the gregarious
spruce sawfly (Pristiphora abietina), are important defoliators of allochthonous spruce stands in the conditions of
the Czech Republic. However, their importance has gradually decreased in recent years, which is documented
by the recorded volume of damages. A similar trend is
expected in the future.

Obaleči a píďalky na dubech, především obaleč
dubový (Tortrix viridana), představují v podmínkách
České republiky významné defoliátory dubových
porostů. Jejich výskyt je v současnosti velmi nízký,
což přesvědčivě dokládá evidovaný rozsah poškození. Do budoucna se předpokládá nárůst významu
(nástup nové gradační periody).

Tortricidae and Geometridae on oak trees, namely the
oak roller moth represent in the conditions of the Czech
Republic important defoliators in oak stands. Their occurrence is currently very low, which can be demonstrated
by the recorded extent of damage. An increasing significance of the pest (new gradation period) is expected in
the future.

Každý rok jsou hodnoceny škody, které zvěř způsobuje na lesních porostech. Poslední údaje jsou za rok
2007. V tomto roce došlo k určitému poklesu a škody
byly vyčísleny na 15 849 000 Kč. Škody jsou dávány
do souvislosti se stavy a lovy zvěře.

Damages, caused by game on forest stands are evaluated every year. The last data available are for year 2007
when a certain decrease occurred and evaluated damages were 15.849 mill. CZK. Damages are related to game
stock and kill.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.
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PÁSMA IMISNÍHO OHROŽENÍ LESŮ

RECORDED VOLUME OF TIMBER DAMAGED
BY PINE-LEAF CAST (2007)
Vítězslava Pešková

ZONES OF AIR POLLUTION DANGER TO FORESTS
1 : 1 500 000

1 : 4 000 000

Sypavku borovou, jednu z nejvážnějších chorob především v lesních
školkách, způsobují vřeckovýtrusé houby Lophodermium pinastri a L.
seditiosum. K infekci dochází od června do začátku října. Celkem bylo
poškození v roce 2007 evidováno na 1 086 ha. Rozsah škod byl nejnižší za poslední desetiletí.

Felling due to bark beetle is dominanted impact in Central Europe is that of spruce bark beetle (Ips typographus).
The pest’s population density is currently affected especially by climatic conditions. In several recent years, it was
recorded in mass outbreaks.

Pine-leaf cast, one of the most serious diseases in forest nurseries, is caused
by ascomycetes fungi Lophodermium pinastri and L. seditiosum. This infection appears from June to early October. In 2007, the damage was recorded
on 1,086 ha. The volume of losses was the lowest in the last decade.

Svahy Holubníku (1 070,6 m n. m.) v Jizerských horách v 90. letech 20. století

Foto / Photo: Milan Stoklasa

Slope of the Holubník Mt (1,070.6 m a. s. l.) in the Jizerské hory Mts in the 1990s
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1996–2001

EVIDOVANÝ OBJEM SMRKOVÉHO VÁCLAVKOVÉHO DŘÍVÍ (2007)
RECORDED VOLUME OF SPRUCE TIMBER DAMAGED
BY HONEY FUNGUS (2007)
František Soukup
1 : 4 000 000

Pásma ohrožení imisemi

Zones of air pollution danger

Václavka smrková (Armillaria ostoyae) je významným houbovým škůdcem dřevin (především pak smrků). Svým rozsahem mimořádná byla
kalamita po suchém roku 1947 a potom ta přetrvávající do současnosti
po suchém roce 2003 (nejvyšší těžby „václavkového“ dříví byly zaznamenány v roce 2004).

Honey fungus (Armillaria ostoyae) is an eminent fungal pest of forest trees
(spruce in particular). Extreme by its reach was a calamity following the dry
year of 1947. Another one, which persists until these days, came after the
dry year of 2003 (the highest volumes of felled "honey fungus" timber were
recorded in 2004).

Vymezováním lesů pod vlivem imisí je pověřen
Ministerstvem zemědělství (MZe) ČR Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
Legislativně je vymezování lesů pod vlivem imisí zakotveno v zákoně o lesích č. 289/1995 Sb. a
vyhlášce MZe ČR č. 78/1996 Sb.
Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů charakterizované
stupněm poškození těchto porostů imisemi se
zařazuje do pásma ohrožení lesních porostů imisemi. Stupeň poškození lesního porostu je určen
podílem středně a silně poškozených stromů
z celkového počtu stromů v lesním porostu.

The Ministry of Agriculture of the Czech Republic
entrusted the Forest Management Institute, Brandýs
nad Labem with the identification of forests affected by air pollution. In terms of legislation, the
identification of forests affected by air pollution is
covered by the Forest Act No. 289/1995 Coll. and by
the Decree No. 78/1996 Coll. issued by the Ministry.
Territory with a similar dynamics of worsening
health condition of forest stands due to air pollution is classified as a zone of air pollution danger
to forests. The degree of damage to forest stand is
established by the proportion of moderately and
severely damaged trees in the total number of trees
in the forest stand.

Zdroj / Source: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
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EVIDOVANÉ KŮROVCOVÉ DŘÍVÍ VE SMRKOVÝCH POROSTECH (2007)
RECORDED TIMBER DAMAGE BY BARK BEETLE
IN SPRUCE FOREST STANDS (2007)
Miloš Knížek

DYNAMIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
LESNÍCH POROSTŮ (1987–2007)
DYNAMICS OF HEALTH CONDITION OF
FOREST STANDS (1987–2007)

1 : 4 000 000

Milan Stoklasa

Dynamika zdravotního stavu je součet střední hodnoty a směrodatné odchylky stupně poškození a mortality lesních porostů v daném časovém období. Je to údaj, v němž je zohledněn
jak průměrný stupeň poškození a mortality porostů, tak jeho
kolísání, které se v dané lokalitě vyskytovalo. Dynamika zdravotního stavu lesů zobrazuje potenciální pravděpodobné
ohrožení lesního porostu z hlediska jeho reakce na celkové
vlivy prostředí, které v daném místě v daném časovém období existovaly.

The dynamics of health condition is a sum of the mean value and
the standard error of the degree of damage and mortality of forest
stands in the given period. It is a piece of information that takes
into account both the average degree of damage and mortality of
stands, and its fluctuation which occurred in the given locality. The
dynamics of health condition of forests shows a potential threat
to the forest stand with respect of its reaction to general environmental effects which existed at the given place in the given period
of time.

1 : 1 000 000
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2001–2006

Na většině území České republiky se kůrovci na smrku v roce 2007
vyskytovali ve zvýšeném až kalamitním stavu; v průměru 1,33 m3.ha-1
smrkových porostů. Nejvyšší objem kůrovcového dříví byl evidován
v jižních a jihozápadních Čechách a na severní Moravě a ve Slezsku.

In a greater part of the Czech Republic, bark beetle occurred in 2007 in increased amounts, sometimes reaching calamity situations (1.33 m3. ha-1 of
affected timber per hectare of spruce stands). The highest volume of timber
affected by bark beetle was recorded in south and south-western Bohemia,
in the north of Moravia and in Silesia.
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EVIDOVANÝ VÝSKYT ŽLOUTNUTÍ SMRKU (2007)
RECORDED OCCURRENCE OF SPRUCE
NEEDLE YELLOWING (2007)
František Soukup, Vítězslava Pešková
1 : 4 000 000

Žloutnutí smrku bývá nejčastěji registrováno v severních a západních
Spruce yellowing is usually most frequently recorded on poor acidic soils in
(většinou horských) oblastech České republiky, na chudých kyselých
the northern and western (mostly mountainous) areas of the Czech Repubpůdách. Rozhodující příčinou tohoto poškození jsou výživové problélic. Decisive cause of this damage shows to be nutrition problems, often in
my, nezřídka v kombinaci s působením nepříznivých povětrnostních
combination with the influence of unfavourable weather conditions.
vlivů.
Zdroj / Source: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady.

Zdravotní stav lesních porostů je charakterizován především
stupněm defoliace (odlistění). Po výrazném vzestupu defoliace v období 1991–1996 dochází na většině území v následujícím období 1996–2001 ke zlepšení stavu v rozmezí 5–20 %.
Období 2001–2006 je charakteristické opětovným vzestupem
defoliace na převažující části území, ale s výrazně menší dynamikou než v období 1991–1996, defoliace se zvýšila většinou
v rozmezí 5–10 %. Zlepšení celkové dynamiky vývoje zdravotního stavu lesních porostů za uplynulá dvě desetiletí je reakcí
na příznivou změnu imisních podmínek. Přes určité zlepšení
imisní situace je ovšem míra defoliace jak jehličnatých, tak listnatých dřevin v porovnání s okolními zeměmi značně vysoká.
Vedle imisní zátěže mohou mít vliv na zvýšenou defoliaci další
stresové faktory: zvýšená koncentrace ozónu nebo nepříznivé
půdní změny – acidifikace, akumulace rizikových prvků aj.
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The health condition of forest stands is characterized mainly by
the degree of defoliation. After a conspicuous defoliation increase
in 1991–1996, the situation improved in the following period from
1996–2001 on a greater part of the territory with defoliation values
ranging from 5–20 %. The period from 2001–2006 is once again
characterized by a recurrent increase of defoliation was most
of the area. However, the dynamics of defoliation was markedly
lower than in 1991–1996 and defoliation usually ranged between
5–10 %. The improvement of general dynamics in development of
the health condition of forest stands in the last two decades is a
response to a favourable change of air pollution situation. As compared with neighbouring countries, however, the defoliation rate
of both coniferous and broadleaved species is still high. Apart from
air pollution load, the increased defoliation may be caused by other
stress factors such as increased ozone concentration or unfavourable soil changes – acidification, accumulation of risk elements etc.
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Stupeň poškození a mortality lesních porostů
Damage and mortality degree of forest stands

Zdroj / Source: LANDSAT-TM.
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155

Zdravotní stav lesních porostů (1984–1985)

Zdravotní stav lesních porostů (2006–2007)

Mapy zdravotního stavu lesních porostů jsou vytvářeny počítačovým zpracováním digitálních družicových snímků. V obrazových datech snímků, zejména
v infračervené oblasti záření, jsou obsaženy informace, které umožňují obecně hodnotit stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty se prokázalo, že data
obsahují smíšenou informaci o množství asimilačního
aparátu v korunách porostů (faktor korespondující
se stupněm poškození – defoliací) a o jeho celkovém
fyziologickém stavu, zejména o obsahu vody (faktor
korespondující s mortalitou porostů). Tato metoda
vyhodnocuje celkový zdravotní stav lesních porostů
a umožňuje provádět roční monitoring na přibližně
70–100 % plochy České republiky s rozlišením 30 m
v území.

health condition of Forest stands (2006–2007)
Milan Stoklasa
1 : 500 000

health condition of Forest stands (1984–1985)

Maps of forest stands health condition are produced by
the computer processing of digital satellite photographs.
Information, which makes it possible to assess the ve
getation condition in general, is included in image data,
namely in the infra-red spectrum of radiation. When ap
plied to forest stands, it has been demonstrated that the
data include a mixed information about the abundance of
assimilatory apparatus in the stand crowns (a factor cor
responding to the degree of damage – defoliation) and
its general physiological condition, above all on the water
content (a factor corresponding with stand mortality). This
method analyses general forest stand health condition
and makes it possible to carry out annual monitoring over
approximately 70–100 % of the Czech Republic at a resolu
tion of 30 m across the area.

Milan Stoklasa
1 : 2 000 000

Stupeň poškození a mortality
lesních porostů
Damage and mortality degree
of forest stands

Zdroj / Source: LANDSAT-TM.
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Vývoj stupňů poškození a mortality jehličnatých porostů (1984–2007)
Stupeň poškození a mortality lesních porostů

Damage and mortality degrees of coniferous stands (1984–2007)

Damage and mortality degree of forest stands

Stupeň poškození
a mortality porostů
Damage and mortality
degree of stands

Zdroj / Source: LANDSAT-TM.
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171

172

ROZŠÍŘENÍ RAKA PRUHOVANÉHO A RAKA SIGNÁLNÍHO

Vybrané invazní druhy živočichů
Selected invasive animal species
Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

Podíl geograficky nepůvodních druhů živočichů
na celkovém počtu vybraných skupin

Distribution of Orconectes limosus and
Pacifastacus leniusculus

1 : 4 000 000

Jan Dušek, Monika Štambergová, Zdeněk Kučera

Zdroj / Source: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 2006.
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157

Motolice velká

Kleštík zhoubný

Fascioloides magma

158

1 : 2 000 000

159

Přástevníček americký

Varroa destructor

share of geographically alien species in the total number
of selected animal taxonomical groups
Tomáš Matějček

Hadohlavec skvrnitý

Hyphantria cunea

Channa argus

Graf vyjadřuje procentuální podíl geograficky nepůvodních živočišných druhů, které se na území České republiky
rozmnožují ve volné přírodě bez přispění
člověka a tvoří zde alespoň jednu stálou
populaci. V současnosti žije na území České
republiky celkem 595 nepůvoních druhů
živočichů, z toho 287 je považováno za zdomácnělé.
The graph reflects the share of geographically
alien animal species in the Czech Republic,
which breed in the open without human help
and produce at least one stable population. The
total number of alien species in the Czech Republic is 595 now, 287 of them are considered
acclimatized.

Výskyt vybraných druhů

Occurrence of selected species
Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

160

161

Sumeček tečkovaný

Slunečnice pestrá

Ictalurus punctatus

162

163

Okounek černý

Lepomis gibbosus

Amur černý

Micropterus dolomieu

Mylopharyngodo piceus
Mezi nevítané hosty, kteří osídlují ať už tekoucí, či
stojaté vody v posledních desetiletích, patří v České
republice dva druhy nepůvodních raků: rak pruhovaný
(Orconectes limosus, syn. Cambarus affinis) a rak signální (Pacifastacus leniusculus). Oba pocházejí ze Severní
Ameriky. Rak pruhovaný byl do Evropy introdukován
koncem 19. století jako náhrada za původní druhy
hynoucí v důsledku račího moru. Jedná se o velmi
nebezpečný druh, který se začal invazně šířit. V průběhu 20. století pronikl přirozenou cestou po řece Labi a
rozšířil se do dalších toků. Je velmi tolerantní vůči znečištění, oproti původním druhům pohlavně dospívá již
v 1. roce života (zatímco původní druhy ve 3–4 letech),

má vysokou rozmnožovací schopnost a zejména pak
působí jako přenašeč letálního onemocnění račího
moru, vůči kterému je sám rezistentní. Kromě tekoucích
vod se s tímto druhem můžeme rovněž setkat ve stojatých vodách (např. rybníky, zatopené pískovny a lomy
a další nádrže), kde velmi dobře přežívá a do kterých
bývá vysazován lidmi, kteří si často neuvědomí rizika
s tím spojená. Rovněž rak signální, který byl importován v roce 1980 ze Švédska za účelem produkce tržních raků a vysazen na několik lokalit na jižní Moravě,
představuje vysoké nebezpečí pro původní populace,
neboť obdobně jako rak pruhovaný může působit jako
rezistentní přenašeč račího moru.

Unwelcomed guests colonizing flowing and standing
waters in the last decades are two crayfish species allochthonous in the Czech Republic – Orconectes limosus
(syn. Cambarus affinis) and Pacifastacus leniusculus – both
coming from North America. Orconectes limosus was introduced in Europe at the end of the 19th century to replace
indigeneous crayfish species dying due to crayfish plague.
This very dangerous species started invasive spreading.
In the 20th century, it penetrated into the Labe River and
spread in other watercourses. It is very tolerant to pollution and reaches sexual maturity already in the 1st year of
age (as compared to domestic crayfish species, which mature sexually in 3–4 years of age). Its reproductive capacity

is high. The species is a carrier of lethal crayfish plague to
which it is resistant itself. Apart from flowing waters, we
can meet the species in standing waters, too (fishponds,
flooded sand-pits, quarries and other reservoirs) where it
does very well and into which it is introduced by those
who are not aware of related risks. Pacifastacus leniusculus
was imported from Sweden in 1980 in order to produce
market crayfish. Introduced in several localities in Southern Moravia, it represents a great danger for indigeneous
crayfish populations since it may become a resistant carrier of crayfish plague similarly as Orconectes limosus.

Rak pruhovaný / Orconectes limosus

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

Foto / Photo: Monika Štambergová

Rak signální / Pacifastacus leniusculus

Foto / Photo: Monika Štambergová
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vybrané invazní druhy ryb

KORMORÁN VElKÝ

selected invasive fish species

Phalacrocorax carbo

Miroslav Švátora

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000
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165

Lipan severní

Jelen sika a koza bezoárová

Thymalus arcticus baicalensis

Cervus nippon and Capra aegagrus

166

167

Daněk evropský

Ondatra pižmová

Dama dama

Ondatra zibethicus

168–170

Hlášené úlovky / Reported catch
Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

Zdroj / Source: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 2006.
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Počet zimujících jedinců
v lednu 2003

170

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

daňek evropský (Dama dama)

Jelen sika (cervus nippon)

muskrat (Ondatra zibethicus)

fallow deer (dama dama)

sika deer (cervus nippon)

V České republice se v současné době vyskytuje ve volné
přírodě 12 nepůvodních druhů ryb (z celkového počtu 38
druhů, které se v průběhu posledních 200 let objevily).
K nejvýznamnějším druhům patří karas stříbřitý (Carassius
gibelio), střevlička východní (Pseudorasbora parva) a hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus). Novým,
potenciálně invazním druhem objeveným v České republice, je karas ginbuna (Carassius lagsdorfii).

There are 12 alien fish species occurring in the open nature of
the Czech Republic nowadays (of the total numer of 38 alien
species observed in the Czech Republic in the last 2 hundred
years). The most important of them are Prussian carp / silver
crucian carp (Carassius gibelio), stone moroco (Pseudorasbora
parva) and tuberose goby (Proterorhinus marmoratus). A new
potentialy invasive species observed in the Czech Republic is
Carassius lagsdorfii.

Number of wintering individuals
in January 2003

Počet párů v hnízdních
koloniích v roce 2003
Number of couples in nest
colonies in 2003

Zdroj / Source: Hanel, L., Lusk, S., Ryby a mihule České republiky – Rozšíření a ochrana, ČSOP, Vlašim, 2005.

Maximální počet kormoránů
v hejnech v době průtahu
Maximum number of cormorants
in flocks during passage

Vyplacené náhrady škod způsobené
kormorány v roce 2003

Paid out compensations for damage caused
by cormorants in 2003

Zdroj / Source: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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VYBRANé INVAZNÍ DRUHy SAVCŮ

migrace velkých savců

Selected invasive mammals

migration of large mammals

Tomáš Matějček

Petr Anděl, Václav Hlaváč

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Kategorie území
Area categories

Druh

Species

Přástevníček americký – pavučinové hnízdo housenek a housenky
Web of Hyphantria cunea and caterpillars

284

Foto / Photo: Zdeněk Laštůvka Přástevníček americký – dospělý motýl

Foto / Photo: Zdeněk Laštůvka

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

Foto / Photo: Ladislav Pekárik

Daněk evropský (Dama dama)

Foto / Photo: Petr Mückstein

V České republice se v současné době vyskytuje ve volné
přírodě celkem 15 druhů nepůvodních savců. Mezi nejvýznamnější z nich patří norek americký (Mustela vison) původem ze Severní Ameriky, nutrie říční (Myocastor coypus)
z Jižní Ameriky a psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) z Dálného východu.

Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Hyphantria cunea – adult moth
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There are 15 alien mammal species occurring in the open nature of the Czech Republic nowadays. The most important of
them are the American mink (Mustela vison) from North Ame
rica, the coypu (Myocastor coypus) from South America and the
raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) from the Far East.

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

Zdroj / Source: Evernia, spol. s r. o., Liberec.
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NEPŮVODNÍ DRUHY FLÓRY

ŠÍŘENÍ BOLŠEVNÍKU VELKOLEPÉHO

VYBRANÉ FENOFÁZE BŘÍZY BRADAVIČNATÉ

ALLOCHTHONOUS FLORA SPECIES
Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

SPREAD OF GIANT HOGWEED
Petr Pyšek, Jan Wild

SELECTED PHENOPHASES OF BETULA VERRUCOSA
Lenka Hájková, Jiří Nekovář, Václav Sedláček

1 : 4 000 000

1 : 3 000 000

1 : 3 000 000
Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 2006.
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178

193
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PAJASAN ŽLÁZNATÝ

LASKAVEC ZELENOKLASÝ

AILANTHUS ALTISSIMA

AMARANTHUS POWELLII

179

Zdroj / Source: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice.

DO ROKU 1950

194

195

RAŠENÍ

PLNÉ OLISTĚNÍ

BUTONIZACE

SPROUTING

FULL LEAVES

FLOWER BUDS VISIBLE

UNTIL 1950

180

LASKAVEC OHNUTÝ

NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ

AMARANTHUS RETROFLEXUS

IMPATIENS GLANDULIFERA

Průměrné datum nástupu

Průměrné datum nástupu

Průměrné datum nástupu

Average date of the beginning
of phenological phase

Average date of the beginning
of phenological phase

Average date of the beginning
of phenological phase

Při fenofázi plné olistění je čepel listu plně rozvinutá a je
vidět celý řapík.

Fenofáze butonizace je tzv. prodlužování jehněd (samčích
květenství), nejčastěji se jehněda ve své horní třetině začíná rozvolňovat a ohýbat k zemi, v ohybové části v mezerách mezi listeny prosvítají prašníky.

Nejdříve nastává rašení břízy v několika lokalitách již
v době od 30. 3. do 4. 4., poté nastupuje na většině území
v době od 5. 4. do 16. 4. a nejpozději v horských polohách
od 17. 4. do 22. 4. a v nejvyšších horských polohách nastává později než 23. 4.
188

196

DO ROKU 1970
UNTIL 1970

181

In some localities, the first day of this phenophase is already dated
in the period from March 30 to April 4; then, from April 5 to April 16,
sprouting starts across the major part of the teritory, and the latest
entrance of this phenophase is in the mountain areas: from April
17 to April 22, in the highest situated mountains locations even
after April 23.

The map shows the period of full leaves in birch, the leaf blade is
full opened; the whole leaf-stalk is distinctly visible.

197

Description of the phenophase of flower buds visible: prolongation of catkins (male inflorescence) – the catkins most frequently become open in the upper third, and bend downwards.
In the flexural part, anthers protrude.

198

KVETENÍ (10 %)

ODKVĚT

OPAD LISTÍ (100 %)

FLOWERING (10 %)

END OF FLOWERING

LEAF FALL (100 %)

182

KŘÍDLATKA ČESKÁ

KŘÍDLATKA JAPONSKÁ

REYNOUTRIA X BOHEMICA

REYNOUTRIA JAPONICA

183

Průměrné datum nástupu

Průměrné datum nástupu

Průměrné datum nástupu

Average date of the beginning
of phenological phase

Average date of the beginning
of phenological phase

Average date of the beginning
of phenological phase

Jehnědy jsou rozvolněné, prašníky viditelné, alespoň některé
z nich se právě otevírají a uvolňují pylová zrnka do ovzduší.

184

KŘÍDLATKA SACHALINSKÁ

TRNOVNÍK AKÁT

REYNOUTRIA SACHALINENSIS

ROBINIA PSEUDACACIA

The soft catkins are already open, anthers are fully visible and
some of them open and release pollen into air.

189

This phenophase is characterized by catkins being already
empty, turning dark and drying, separating from the tree and
falling on the ground.

Fenofáze opad listí (100 %) znamená, že ze stromu opadlo
všechno listí.

The phenophase of leaf fall (100 %) means, that 100 % leaves of
tree have fallen down.

199

DO ROKU 1995
UNTIL 1995

185

Při fenofázi odkvět jsou již jehnědy prázdné, tmavnou,
zasychají, rozpadají se a padají k zemi.

200

PŘÍTOMNOST KOVŮ V OVZDUŠÍ (1995–2004)

ZDRAVOTNÍ RIZIKA KVALITY OVZDUŠÍ (1995–2004)

METALS IN THE ATMOSPHERE (1995–2004)

HEALTH RISKS FROM AIR QUALITY (1995–2004)

Růžena Kubínová, Dagmar Dzúrová

Dagmar Dzúrová, Růžena Kubínová

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000
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ZLATOBÝL (CELÍK) KANADSKÝ
SOLIDAGO CANADENSIS

ZLATOBÝL (CELÍK) OBROVSKÝ
SOLIDAGO GIGANTEA

První záznam o zplanění bolševníku (Heracleum mantegazzianum)
v západních Čechách je z roku 1877. Druh byl rozšiřován jako
okrasná rostlina, v roce 1950 měl pouze 18 známých lokalit. Rychlé
šíření začalo v 70. letech 20. století, nejprve podél řek, později do
okolní krajiny. Celkem je evidováno 603 lokalit.
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191

INTENZITA ROSTLINNÝCH INVAZÍ
INTENSITY OF PLANT INVASIONS
Petr Pyšek, Jan Wild
1 : 2 000 000

Zavlečené neofyty (druhy introdukované od 16. století) se soustřeďují v okolí
velkých měst a v nížinách řek, relativně
nezasažené invazemi jsou hory. Stabilní
nárůst počtu druhů probíhal v 19. a 20.
století; z 1 046 známých neofytů je 69
invazních, většinu tvoří druhy z jiných
částí Evropy a z Ameriky.

Neophytes (species introduced after 1500)
are concentrated in large cities and river
valleys; moutains are less affected by invasion. The number of neophyte species was
steadily increasing in 1800–2000; of the
1,046 so far recorded neophytes, most are
of European and American origin, and 69
are invasive.

Giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) was first recorded escaped from cultivation in 1877 in West Bohemia. It was spread as a
garden ornamental and in the 1950s, there were only 18 localities recorded. A rapid invasion started in the 1970s, first along watercourses.
At present, 603 localities are recorded.

192

NEPŮVODNÍ DRUHY INTRODUKOVANÉ
DO ČESKÉ REPUBLIKY (%)

ROZŠÍŘENÍ A ČETNOST NEPŮVODNÍCH
DRUHŮ VE FLÓŘE (%)

ALIEN SPECIES INTRODUCED
IN THE CZECH REPUBLIC (%)
Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF
ALIEN PLANT SPECIES (%)
Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

Podíl průměrné
roční koncentrace kovů
na ročním imisním limitu

Průměrná roční koncentrace
suspendovaných částic frakce PM10

Share of average annual concentration
of metals to annual immission limit

Average annual concentration of suspended
PM10 fraction particles

Úroveň znečištění městského ovzduší sledovanými
kovy v období 1995–2004 zvolna klesá (olovo) nebo
je víceméně stabilní (kadmium, arzen) bez významnějších výkyvů. Koncentrace kovů v ovzduší nedosahují limitních a/nebo doporučených maximálních
hodnot, kromě několika sídel lokálně zatížených průmyslem.

Urban air pollution by heavy metals monitored between
1995 and 2004 either shows a slightly downward tendency (lead) or is rather stable (cadmium, arsenic), without
any significant oscillations. The concentration of heavy
metals in ambient air does not reach limit and/or recommended maximum values, except for several industrially
loaded sites.

Dlouhodobé překračování imisních limitů stanovených
pro suspendované částice je závažným problémem ve
většině evropských měst a samozřejmě i v České republice. V roce 2004 bylo alespoň jedno z kritérií překročení
imisního limitu splněno u více než poloviny monitorovaných sídel v Systému monitorování zdraví a životního
prostředí, což reprezentuje 72,2 % zahrnuté populace.

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY – EXPOZICE DUSIČNANŮ (2004)

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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202

ZDRAVOTNÍ RIZIKA KVALITY OVZDUŠÍ PRO VYBRANÁ MĚSTA EVROPY – POTENCIÁLNÍ EXPOZICE PM10

DRINKING WATER QUALITY AND HEALTH RISKS – EXPOSURE TO NITRATES (2004)
Od roku 2004 jsou zpracovávány údaje o kvalitě pitné vody získané v rámci celostátního moniDagmar Dzúrová, Růžena Kubínová
toringu veřejných vodovodů za pomoci nového informačního systému, jehož správcem je
Ministerstvo zdravotnictví ČR. V roce 2004 bylo provedeno téměř 31 000 odběrů pitné vody,
při kterých bylo získáno přes 714 000 hodnot ukazatelů kvality. U vybraných kontaminantů,
které mají stanoveny expoziční limit (většinou přijatelný denní přívod), bylo provedeno hodnocení zátěže obyvatelstva z příjmu pitné vody.
V přívodu škodlivých látek z pitné vody v České republice jednoznačně dominují dusičnany;
pitím pitné vody z veřejných vodovodů je průměrně čerpáno 6 % celkového denního přijatelného příjmu dusičnanů (při denní spotřebě 1 litru). 1 % z celkového počtu obyvatel napojených na veřejné vodovody je zásobováno vodou s nadlimitním obsahem dusičnanů a ¼ zásobovaných obyvatel čerpá z pitné vody více než 10 % celkového přijatelného denního přívodu.
Prokázaným zdravotním rizikem z expozice dusičnanům je vznik methemoglobinémie, kdy
nejcitlivější částí populace jsou kojenci do 3 měsíců, kteří jsou ohroženi při přípravě stravy
z vody s obsahem dusičnanů. Akutní poškození zdraví obyvatelstva dusičnany nebylo v roce
2004 zjištěno.

Podíl invazních druhů na celkovém
počtu sledovaných 1 046 neofytů
Share of invasive species in the total number
of 1,046 monitored neophytes

Zdroj / Source: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice.
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Zdroj / Source: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice.

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

Since 2004, data on drinking water quality from the national system of monitoring public water
mains have been processed by using a new information system administered by the Ministry of
Health of the Czech Republic. In 2004, nearly 31,000 samples of drinking water were collected
from which over 714,000 records of water quality indicators were gathered. For selected contaminants with set-up exposure limits (normally acceptable daily intake), the load of population from
drinking water was evaluated.
Clearly dominant in the intake of contamintants from drinking water in the Czech Republic are
nitrates; the drinking of tap water from public water mains represents on average 6 % of total
daily acceptable intake of nitrates (at a daily consumption of 1 litre). 1 % from the total number
of inhabitants connected to public water mains is supplied water with an above-limit content of
nitrates and ¼ of supplied population withdraws more than 10 % of total acceptable daily limit
from drinking water. A demonstrated health risk from the exposure to nitrates is development of
methemoglobinaemia when the most susceptible parts of population are suckling infants up to
3 months of age, who are endangered by food prepared from water with the content of nitrates.
Actual health disturbance of population by nitrates was not reported in 2004.

Long-term violation of immission limits for suspended particles is an issue of concern in most of European cities and,
of course, in the Czech Republic as well. In 2004, at least one
of the criteria for crossing immission limits was detected in
over one half of monitored sites in the Environmental Health
Monitoring System, representing 72.2 % of the population
sample involved.

1 : 4 000 000

2001–2002

HEALTH RISKS FROM AIR QUALITY FOR SELECTED EUROPEAN CITIES – POTENTIAL EXPOSURE TO PM10
Růžena Kubínová, Dagmar Dzúrová
2003–2004

Čerpání denního přijatelného příjmu dusičnanů z pitné vody
Withdrawal of the daily acceptable intake of nitrates from drinking water
Okresní města (%)

Okresy

District towns (%)

Districts

Poznámka: Přijatelný denní přívod – 3 700 μg.kg-1.den-1.
Note: Acceptable daily intake – 3,700 μg.kg-1.day-1.

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

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.

Zdroj / Source: Apheis (Air Pollution and Health – A European Information System).
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STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST NA NEMOCI
DÝCHACÍ SOUSTAVY (1996–2002)

OHNISKA LYMSKÉ BORELIOZY
LYME DISEASE OCCURRENCE CENTRES

PRACOVNÍ NESCHOPNOST (2002)

HLÁŠENÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI
NOVOTVARY (1990–2001)

INCAPACITY FOR WORK (2002)

STANDARDIZED MORTALITY FROM DISEASES
OF RESPIRATORY SYSTEM (1996–2002)

Čestmír Beneš, Bohumír Kříž, Milan Pejčoch

212

REPORTED MALIGN NEOPLASMS (1990–2001)

1 : 2 000 000

1 : 1 000 000

Průměrný podíl pracovní neschopnosti
Average share of incapacity for work

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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Zdroj / Source: Český statistický úřad, Praha.

214

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST NA NEMOCI
OBĚHOVÉ SOUSTAVY (1990–2002)
STANDARDIZED MORTALITY FROM DISEASES
OF BLOOD CIRCULATION SYSTEM (1990–2002)

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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STANDARDIZOVANÁ MÍRA ÚMRTNOSTI NA NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (2001)

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST NA NEMOCI
TRÁVÍCÍ SOUSTAVY (1996–2002)

STANDARDIZED DEATH RATE FROM DISEASES OF BLOOD CIRCULATORY SYSTEM (2001)

STANDARDIZED MORTALITY FROM ALIMENTARY
TRACT DISEASES (1996–2002)

Růžena Kubínová, Dagmar Dzúrová

Počet osob nakažených lymskou boreliozou
Number of persons infected by Lyme disease

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ VZHLEDEM K LIMITŮM
PRO OCHRANU ZDRAVÍ, BEZ ZAHRNUTÍ OZONU (2004)

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ VZHLEDEM K LIMITŮM
PRO SO2 A NOx PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ/VEGETACE (2004)

AREAS WITH IMPAIRED AIR QUALITY IN RESPECT OF HEALTH
PROTECTION LIMIT VALUES, OZONE EXCLUDED (2004)
Jana Ostatnická, Pavel Kurfürst, Iva Hůnová

AREAS WITH IMPAIRED AIR QUALITY IN RESPECT OF SO2 AND NOx
LIMIT VALUES FOR THE PROTECTION OF ECOSYSTEMS
AND VEGETATION (2004)

1 : 2 000 000

Jana Ostatnická, Pavel Kurfürst, Iva Hůnová

Zdroj / Source: Eurostat, European Commission, Luxembourg.

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍCH RIZIK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NEMOCNOSTI

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST
NA PORANĚNÍ A OTRAVY (1990–2002)

TYPOLOGY OF ENVIRONMENTAL HEALTH
RISKS AND SICKNESS RATE

STANDARDIZED MORTALITY FROM INJURIES
AND POISONING (1990–2002)

Dagmar Dzúrová, Michala Lustigová
1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Výsledky shlukové analýzy
Results of cluster analysis

Poznámka: Karcinogenní riziko = riziko vzniku nádorových onemocnění způsobených celoživotní expozicí
As, Ni, benzo(a)pyrenu a benzenu z venkovního ovzduší.
Note: Carcinogenic risk = risk of tumour diseases caused by the lifelong exposure to As, Ni, benzo(a)pyrene and
benzene from the atmosphere.

Typologie 24 měst podle ukazatelů zdravotních rizik životního prostředí (index kvality
ovzduší a karcinogenní riziko) a ukazatelů
zdravotního stavu obyvatel byla provedena za využití metody shlukové analýzy. Za
předpokladu zachování vnitřní homogenity
a vnější heterogenity byl soubor 24 měst rozdělen do pěti shluků.

The typology of 24 towns as defined by environmental health risk (ambient air quality index and
carcinogenic risk) and population’s health status
were yielded by using the cluster analysis. The
group of 24 towns was divided into five clusters
upon the presumption of retained internal homogeneity and external heterogeneity.
Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha; Český statistický úřad, Praha.
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206

207

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST ŽEN (2005)

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST MUŽŮ (2005)

STANDARDIZED MORTALITY OF FEMALES (2005)

STANDARDIZED MORTALITY OF MALES (2005)

1 : 4 000 000

1 : 4 000 000
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209

INCIDENCE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRSU
NA 100 000 ŽEN (2001–2005)

INCIDENCE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRŮDUŠEK,
PRŮDUŠNICE A PLIC NA 100 000 MUŽŮ (2001–2005)

INCIDENCE OF MALIGNANT BREAST TUMOUR
PER 100,000 FEMALES (2001–2005)

INCIDENCE OF MALIGNANT BRONCHUS, TRACHEA AND
LUNG TUMOUR PER 100,000 MALES (2001–2005)

1 : 4 000 000

1 : 4 000 000
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TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍCH RIZIK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A VYBRANÝCH SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ

STANDARDIZOVANÁ ÚMRTNOST
NA NOVOTVARY (1990–2002)

TYPOLOGY OF ENVIRONMENTAL HEALTH RISKS
AND SELECTED SOCIO-PATHOLOGICAL PHENOMENA

STANDARDIZED MORTALITY FROM
NEOPLASMS (1990–2002)

Dagmar Dzúrová, Michala Lustigová

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.

1 : 2 000 000

Výsledky shlukové analýzy
Results of cluster analysis

Poznámka: Karcinogenní riziko = riziko vzniku nádorových onemocnění způsobených celoživotní expozicí
As, Ni, benzo(a)pyrenu a benzenu z venkovního ovzduší.
Note: Carcinogenic risk = risk of tumour diseases caused by the lifelong exposure to As, Ni, benzo(a)pyrene and
benzene from the atmosphere.

Typologie 24 měst podle ukazatelů zdravotních rizik životního prostředí (index kvality
ovzduší a karcinogenní riziko) a sociálněpatologických jevů (kouření, alkohol a nespokojenost se životem) byla provedena pomocí
shlukové analýzy. Na základě proměnných
byla města rozdělena do pěti skupin, shluků,
za předpokladu zachování vnitřní homogenity a vnější heterogenity.

The typology of 24 towns, as defined by environmental health risk (ambient air quality index and
carcinogenic risk) and socio-pathological phenomena (smoking, alcohol, lifestyle discontent)
were yielded by using cluster analysis. The towns
were divided into 5 groups, clusters, on the basic
of variables with expected preservation of internal homogenity and external heterogenity.

Zdroj / Source: Ústav zdravotnických informací a statistik ČR, Praha.
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Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha; Český statistický úřad, Praha.
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Zdroj / Source: Státní zdravotní ústav, Praha.
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220

HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY – BRNO (2004)

FRAGMENTACE ÚZEMÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

FRAGMENTACE KRAJINY
INTENZIVNÍ DOPRAVOU

NOISE FROM SURFACE TRANSPORT – BRNO (2004)

AREA FRAGMENTATION BY TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Ivo Dostál

LANDSCAPE FRAGMENTATION
BY INTENSIVE TRAFFIC

Ukázka znázorňuje průchodnost komunikací pro
migraci středních a velkých savců, která je vyjádřena graficky po jednotlivých úsecích. Dále jsou
v mapě znázorněny objekty sloužící jako jednotlivé průchody, které jsou rozlišeny do kategorií
podle vhodnosti k migraci.

Petr Anděl
1 : 1 000 000

228

The sample shows permeability of communications
for the migration of middle- and large-sized mammals, graphically expressed in individual segments.
The map also represents objects with function as individual passages, made out to categories based on
their usability for migration.

DEN / DAY

229

NOC / NIGHT

Fragmentace krajiny

Fragmentation of landscape

Zdroj / Source: Evernia, spol. s r. o., Liberec.
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KATEGORIZACE OBLASTÍ NEČLENĚNÝCH INTENZIVNÍ
DOPRAVOU PODLE EFEKTIVNÍ PLOCHY

KATEGORIZACE OBLASTÍ NEČLENĚNÝCH INTENZIVNÍ
DOPRAVOU PODLE POTENCIÁLNÍCH BARIÉR

CATEGORIZATION OF UNFRAGMENTED AREAS BY INTENSIVE
TRAFFIC ACCORDING TO EFFECTIVE AREA

CATEGORIZATION OF UNFRAGMENTED AREAS BY INTENSIVE
TRAFFIC ACCORDING TO POTENTIAL BARRIERS

Petr Anděl

Petr Anděl

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Průchody
Passages

Silnice

Železnice

Roads

Railways

Stav k 31. 12. 2005 / Situation as of 31 December 2005
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno.
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HLUKOVÁ ZÁTĚŽ KRAJINY PODÉL SILNIC A ŽELEZNIC (2004)
NOISE LEVEL IN THE VICINITY OF ROADS AND RAILWAYS (2004)
1 : 2 000 000

Ekvivalentní hladina akustického tlaku
Equivalent level of acoustic pressure

Zdroj / Source: Magistrát města Brna, Brno.
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Kategorizace efektivní plochy
Categorization by effective area

Kvalita biotopu uvnitř UAT je hodnocena pomocí modelové
veličiny efektivní plocha. Tato veličina reprezentuje plochu
uvnitř polygonu, která je z hlediska přítomnosti daných
biotopů pro daný druh skutečně využitelná. Vyšší hodnota
efektivní plochy tedy představuje vyšší kvalitu polygonu
UAT.
UAT – oblasti nečleněné dopravou / unfragmented area by traffic

Biotope quality within UAT is assessed by means of using a model variable of effective area, which represents an area within the
polygon that is actually usable for the given species with respect
to given biotopes. Higher effective area value represents higher
UAT polygon quality.

Kategorizace podle
potenciálních bariér
Categorization according to
potential barriers

Riziko další fragmentace UAT je hodnoceno pomocí modelové veličiny potenciální bariéry. Uvnitř každého polygonu UAT se nachází řada silnic, které mají
sice podlimitní intenzitu dopravy, ale do budoucna se mohou stát významnou
bariérou. Veličina potenciální bariéry tuto hodnotu modelově kvantifikuje. Čím
větší je hodnota potenciální bariéry, tím větší je riziko budoucí fragmentace a
tím i nižší kvalita polygonu UAT.
UAT – oblasti nečleněné dopravou / unfragmented area by traffic

Zdroj / Source: Evernia, spol. s r. o., Liberec.

HLUKOVÉ HLADINY
PODÉL SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ

The risk of further UAT fragmentation is assessed by means of a model variable – potential barrier. Inside each UAT polygon, there is a number of roads exhibiting below-limit traffic intensity, which can however become important barriers in the future.
The variable of potential barrier can model and quantify this value. The higher the
value of potential barrier is, the higher is the risk of future fragmentation and hence
a lower quality of UAT polygon.

NOISE LEVELS
IN THE VICINITY OF ROADS
Rudolf Cholava

Zdroj / Source: Evernia, spol. s r. o., Liberec.

223226

SCHÉMA VÝVOJE OBLASTÍ NEČLENĚNÝCH INTENZIVNÍ DOPRAVOU
DEVELOPMENT OF UNFRAGMENTED AREAS BY INTENSIVE TRAFFIC
Petr Anděl

Kategorizace plochy
Area categorization

1 : 4 000 000

Na těchto mapách je uveden vývoj rozložení a velikosti polygonů UAT na
základě sčítaní dopravy v letech 1980, 2000 a 2005 a podle modelové prognózy do roku 2025. Tmavší barevný odstín reprezentuje větší rozlohu a
tedy i větší kvalitu polygonů. Z předložených map je zřejmé, že od roku 1980
do současnosti došlo k úbytku jak polygonů, tak i jejich rozlohy. Tento trend
se předpokládá i do budoucnosti.

The maps illustrate the development of layout and size of UAT polygons based
on the traffic census in 1980, 2000 and 2005 and on a model prognosis until
year 2025. Darker colour tone represents larger area and hence higher quality of
polygons. The maps show that since 1980 until today we can see both the loss
of polygons and the reduction of their area. The trend is expected to continue
in the future, too.

UAT – oblasti nečleněné dopravou / unfragmented area by traffic

223

1980

224

Zdroj / Source: Evernia, spol. s r. o., Liberec.

225

2000

Ukázka výpočtové hlukové mapy silniční dopravy prezentuje akustickou situaci v okolí vybrané sítě silničních
komunikací na městském území. V imisní mapě vztahující se k denní době jsou ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A zobrazeny pásmově v pětidecibelové barevné
škále.
The sample of the calculation road traffic noise map presents
the acoustic situation in the vicinity of the selected road network in town area. In the immission map, the A-weighted
equivalent sound pressure levels relating to the day-time period are shown in the 5-dB coloured scale.

226

2005

2025

Denní hladina hluku
Daily noise level

Denní hladina hluku
Daily nois level

Zdroj / Source: Ministerstvo dopravy ČR, Praha; Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha.
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Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno.
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MĚŘENÉ PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPs) V PŮDĚ (2006–2007)
MEASURED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN SOIL (2006–2007)

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCBs)
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek
1 : 2 000 000
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PREDIKCE POPs V POZAĎOVÝCH PŮDÁCH

Zdroj / Source:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno; Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Praha; Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí, Brno; RECETOX, spol. s r. o., Brno.

PREDICTED DISTRIBUTION OF POPs IN BACKGROUND SOILS
232 Koncentrace roste s nadmořskou
výškou a v místech pokrytých jehličnatými lesy. Je to důsledek depozice v chladných oblastech, záchytu
vegetací a vyššího obsahu organického uhlíku v půdě. Vyšší koncentrace je také v okolí měst jako důsledek sekundární emise.

Číslo a název lokality / Number and name of locality: 1 • Bílý Kříž; 2 • Brno, Kotlářská; 3 • Brno, Kroftova; 4 • Buchlov, hrad; 5 • Kleť; 6 • Chuřanov; 7 • Jeseník; 8 • Košetice, EMEP stanice; 10 • Liberec, Bedřichov; 11 • Liberec, centrum; 12 • Liberec, Chrastava; 13 • Liberec,
Ještěd; 14 • Liberec, Rochlice; 17 • Mokrá, konteiner; 18 • Mokrá, Horákov; 20 • Napajedla; 21 • Neratovice, Ton; 26 • Neratovice, Tomeš; 27 • Otrokovice; 28 • Praha, Libuš; 29 • Přimda; 30 • Radotín, cementárna; 31 • Radotín, Kosoř; 34 • Rudolice; 35 • Rýchory;
36 • Sedlec, Mikulov; 37 • Slušovice; 38 • Staré Město, Colorlak; 39 • Šerlich; 40 • Pláňany, Štítná nad Vláří; 43 • Valašské Meziříčí, observatoř; 44 • Juřinka; 48 • Zlín, Svit; 49 • Svratouch; 50 • Děčínský Sněžník; 51 • Olomouc, spalovna; 52 • Olomouc, Wolkerova

PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY VE VOLNÉM OVZDUŠÍ MĚŘENÉ METODOU PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ

Zdroj / Source:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno; Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Praha; Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí, Brno; RECETOX, spol. s r. o., Brno.

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN AMBIENT AIR DERIVED FROM THE PASSIVE SAMPLING TECHNIQUE

Zdroj / Source: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno; RECETOX, spol. s r. o., Brno.
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POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCBs)

240

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCBs)

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCBs)
NA POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH

POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek
1 : 2 000 000
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POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)
ON BACKGROUND SITES
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Odběrové kampaně
Sampling campaigns

The concentration increases with
the increasing altitude and at sites covered by coniferous forests. This results
from a cold deposition, scavenging
effect of vegetation and higher soil organic carbon content. Elevated concentrations are also found in the vicinity of
large cities due to secondary emissions.

Koncentrace PCBs
Concentration of PCBs

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAH)
POLYAROMATIC HYDROCARBONS (PAH)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek
1 : 2 000 000

Koncentrace PCBs
Concentration of PCBs

233 Látky jsou především sorbovány na
produkty spalování (saze a jiné tuhé
částice). Tyto částice jsou intenzivně
vymývány z ovzduší pomocí mokré atmosférické depozice. Zvýšená
koncentrace je hlavně na místech se
zvýšeným srážkovým úhrnem.
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POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAH)

IZOMERY HEXACHLORCYKLOHEXANU (HCHs)

POLYAROMATIC HYDROCARBONS (PAH)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek

HEXACHLOROCYCLOHEXANE ISOMERS (HCHs)
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

1 : 2 000 000
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IZOMERY HEXACHLORCYKLOHEXANU (HCHs)
NA POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH
HEXACHLOROCYCLOHEXANE ISOMERS (HCHs)
ON BACKGROUND SITES
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Odběrové kampaně

Koncentrace PAH

Sampling campaigns

Concentration of PAH

PAHs are products of incomplete
combustion and are preferentially
sorbed on soot and other solid particles. These particles are scavenged
from the atmosphere by precipitation
resulting in elevated PAH concentrations at the sites with higher annual
means of wet deposition.

HEXACHLORBENZEN (HCB)
HEXACHLOROBENZENE (HCB)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek
1 : 2 000 000

Koncentrace PAH
Concentration of PAH

234 Zvýšené koncentrace se nacházejí především na zemědělských
půdách v nížinných oblastech. HCB
je v prostředí relativně pohyblivé
a jeho zvýšené koncentrace v horských půdách a lesních porostech
jsou důsledkem nejenom emisí,
ale i dálkového transportu.
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HEXACHLORBENZEN (HCB)
HEXACHLOROBENZENE (HCB)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek
1 : 2 000 000
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HEXACHLORBENZEN (HCB)

HEXACHLORBENZEN (HCB) NA POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH

HEXACHLOROBENZENE (HCB)
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

HEXACHLOROBENZENE (HCB) ON BACKGROUND SITES
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Odběrové kampaně

Koncentrace HCB

Sampling campaigns

Concentration of HCB

HCB originates from primary and
secondary sources and is mobile in
the environment due to its volatility.
Higher concentrations are frequent
in agricultural soils at lower altitudes.
Long-range transport is responsible
for elevated concentration in mountain and forested areas.
235

DICHLORDIFENYLTRICHLORETHAN (DDTs)
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDTs)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek

Koncentrace HCB
Concentration of HCB

239

Nejvíce kontaminované jsou zemědělské půdy a okolí měst jako
důsledek přímého použití a nízké
pohyblivosti DDTs v prostředí.

DICHLORDIFENYLTRICHLORETHAN (DDTs)
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDTs)
Klára Kubošová, Jiří Komprda, Jiří Jarkovský,
Milan Sáňka, Pavel Bartušek, Ivan Holoubek

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000
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DICHLORDIFENYLTRICHLORETHAN (DDTs)
A JEHO METABOLITY

DICHLORDIFENYLTRICHLORETHAN (DDTs) A JEHO
METABOLITY NA POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH

DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDTs)
AND ITS METABOLITES
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDTs) AND ITS
METABOLITES ON BACKGROUND SITES
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek,
Jiří Kohoutek, Jana Borůvková, Petra Přibylová,
Radovan Kareš, Roman Prokeš

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Odběrové kampaně
Sampling campaigns

Koncentrace DDTs
Concentration of DDTs

Agricultural soils and city surroundings
are most contaminated due to the direct application and low mobility of
DDTs in the environment.
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Koncentrace DDTs
Concentration of DDTs
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Charakteristika území / Characteristics of regions

KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (1975)
QUALITY OF ENVIRONMENT (1975)
Antonín Gőtz, Břetislav Balatka, Jaromír Demek, Hubert Kříž,
Evžen Quitt, Jaroslav Raušer, Jaroslav Sládek, Vladimír Vlček
1 : 500 000

Znečištění vodních toků
Surface water pollution

Znečištění ovzduší

Atmospheric pollution
Ovzduší znečištěné
Atmnosphere polluted

První mapa Kvalita životního prostředí ČSR byla vydána Geografickým ústavem ČSAV v Brně
v roce 1973 jako součást Souboru map životního prostředí ČSR (1 : 500 000) a jako přílohová
mapa k publikaci Demek, J., Voráček V. (eds.): Životní prostředí České socialistické republiky.
Studia geographica 39, I. vydání, GgÚ ČSAV Brno, 1974, 62 s. Toto vydání mapy bylo utajeno.
Mapa totiž obsahovala mj. i „zdroje nadměrného hluku“, které umožňovaly i, tehdy nežádoucí, lokalizaci civilních a vojenských letišť. Druhé (opravené) vydání mapy je z roku 1975 a třetí
z roku 1978.
Mapy ve všech svých vydáních představovaly první komplexní kartografické dílo s tematikou
životního prostředí. Zobrazovaly stav životního prostředí a jeho vybraných složek na území
dnešní České republiky v období „rozvinutého socialistického hospodářství“. Díky pravdivosti
své výpovědi nemohly být v tehdejším politickém systému samostatně šířeny, a proto byly informace v nich obsažené dostupné jen malému okruhu odborníků.
V současnosti tvoří velmi cenný základní srovnávací studijní materiál, který umožňuje sledovat
dlouhodobý vývoj životního prostředí na území České republiky. Prezentovaná mapa vznikla
digitalizací vydání z roku 1975, při které byly provedeny některé drobné zásahy do grafiky a
kompozice původní analogové mapy.

Znečišťovatelé ovzduší
Agents polluting the atmosphere

Chráněná přírodní území
Natural protected areas

The first map of Environment quality in the Czech Socialist Republic was issued by the Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences in Brno in 1973 as a part of the set of maps on environment
in CSR (1 : 500 000) and as a supplement map to the publication by Demek, J., Voráček, V. (eds): Životní
prostředí České socialistické republiky (Environment of the Czech Socialist Republic). Studia geographica 39, 1st Edition, GgÚ CSAV Brno, 1974, 62 pp. This edition of the map was kept secret because the map
included among other things also the “sources of excessive noise” which could facilitate undesirable
localization of civil and military airports. The second (revised) map edition is from 1975 and the third
edition is from 1978.
All these map editions represented a first comprehensive cartographic work with the theme of environment. They illustrated the condition of environment and its selected constituents in the territory of
today’s Czech Republic in the period of “advanced socialist economy”. However, thanks to their veracity
they could not be distributed in the then political system separately and the data contained in them
were therefore available only to a small circle of experts.
At present, the maps represent a very valuable basic reference material, which makes it possible to study
the long-term development of environment in the territory of the Czech Republic. The presented map
came to existence through digitalization of the edition from 1975 during which some negligible modifications were made in graphic design and in the composition of the original analogue map.

Podzemní vody

Lesy

Forests
nepoškozené

Groundwaters
s menším
s větším
možným znečištěním
with smaller with greater
possible pollution

undamaged

poškozené
damaged

Zdroj / Source: Soubor map životního prostředí České socialistické republiky, Geografický ústav Československé akademie věd, Brno.
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VZTAH PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ
HETEROGENITY KRAJINY

Mapa představuje syntézu heteroge
nity reliéfu a využití krajiny. Heteroge
nita reliéfu je vyjádřena směrodatnou
odchylkou nadmořské výšky v síti čtver
ců 1 x 1 km, heterogenita využití krajiny
pak vychází z rozmanitosti využití úze
mí ve čtvercích kilometrové sítě podle
dat CORINE Land Cover 2000. Pro snaz
ší čitelnost mapy byla u obou vstup
ních podkladů provedena generalizace
původních pěti kategorií heterogenity
do tří. Výsledkem je mapa ukazující
9 možných kombinací heterogenity reli
éfu a využití krajiny. Barevná škála zná
zorňuje heterogenitu využití krajiny,
odstín pak vyjadřuje variabilitu reliéfu
ve čtvercích kilometrové sítě.

Relation between the primary and secondary
heterogeneity of the landscape
Tomáš Chuman, Dušan Romportl
1 : 1 000 000

The map represents a synthesis of the heterogeneity of relief and land use. Relief
heterogeneity is expressed through the
standard deviation of altitude in the grid
1 x 1 km. Heterogeneity of land use is based
on land use diversity in the squares of the
kilometre grid according to CORINE Land
Cover 2000 data. For better legibility, the
original five categories of heterogeneity
were reduced to three in both input materials. The result is a map showing 9 possible combinations of relief and land use
heterogeneity. The colour scale illustrates
the heterogeneity of land use and the hue
is to express the relief variability within the
squares of the kilometre grid.

Změny počtu tříd krajinného pokryvu
Land cover changes according to the number of classes

Pokles změny počtu tříd krajinného pokryvu nastal pře
devším v podhorských a vrchovinných oblastech, kde
proběhlo v 90. letech 20. století rozsáhlé zatravňování. Ná
růst byl zaznamenán zejména v tradičních zemědělských
oblastech a v zázemí velkých měst.

Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Kateřina Jačková
1 : 2 000 000

The number of land cover classes changed namely in piedmont
and upland regions where extensive areas were grassed in the
1990s. The increase was recorded particularly in traditional agricultural regions and in the hinterlands of cities.
Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
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1990–2000

2000–2006

Změny počtu tříd
krajinného pokryvu

Změny počtu tříd
krajinného pokryvu

Changes in the number
of land cover classes

Changes in the number
of land cover classes

253–254

Změny krajinného pokryvu – suburbanizace
Land cover changes – suburbanization

Suburbanizace je hodnocena jako nárůst kategorií měst
ské zástavby, průmyslových, obchodních a dopravních
areálů na úkor jiných tříd v hexagonálním polygonu o
velikosti 10 km2.
Celostátní průměr byl stanoven jako průměr všech nenu
lových hodnot procentuálního nárůstu zastavěných ploch
vzhledem k rozloze hexagonů pravidelné sítě pokrývající
území republiky.

.

Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Kateřina Jačková
1 : 2 000 000

253

Suburbanization is understood as expanding classes of urban development, industrial, commercial and transport sites at the cost
of other land use classes in a hexagonal traverse sized 10 km2.
National average was established as a mean of all non-zero values
of percentage increase in built-up area with respect to the size of
hexagons in the regular network covering the country’s territory.
Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

254

1990–2000

2000–2006

Zdroj / Source: CORINE Land Cover, 2000.
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HETEROGENITa využití KRAJINY
a STUPeň EKOLOGICKÉ STABILITY

Mapa zobrazuje vztah heterogenity
využití krajiny a předpokládaného stup
ně ekologické stability. Heterogenita
krajiny je vyjádřena počtem kategorií
využití ve čtvercích sítě 1 x 1 km a gene
ralizována do třech základních tříd.
Stupeň ekologické stability je stanoven
podle metodiky I. Míchala a J. Löwa
(2003) na podkladu dat CORINE Land
Cover 2000. Barevná škála znázorňuje
míru ekologické stability krajiny, odstín
vyjadřuje heterogenitu využití území
ve čtvercích kilometrové sítě.

Heterogeneity of land use and
the degree of ecological stability
Tomáš Chuman, Dušan Romportl
1 : 1 000 000

The map illustrates the heterogeneous
relation between land use and assumed
degree of ecological stability. Landscape
heterogeneity is expressed by the number
of land use categories in the network of
squares sized 1 x 1 km and generalized
into three basic classes. The degree of ecological stability is established according to
methodology developed by I. Míchal and
J. Löw (2003) from the CORINE Land Cover
2000 database. The colour scale illustrates
the rate of landscape ecological stability
and colour tones express land use heterogeneity in squares of a kilometre network.

Změny vybraných tříd
krajinného pokryvu

Změny vybraných tříd
krajinného pokryvu

Changes in selected land
cover classes

Changes in selected land
cover classes

Absolutní nárůst za Českou republiku je 80,9 km2.

Absolutní nárůst za Českou republiku je 50,1 km2.

Absolute increase for the Czech Republic is 80.9 km2.

Absolute increase for the Czech Republic is 50.1 km2.

255

256

Shannonův index diverzity (1990–2006)

Shannonův index vyrovnanosti (1990–2006)

Shannon diversity index (1990–2006)

Shannon evenness index (1990–2006)

Tomáš Chuman, Dušan Romportl

Tomáš Chuman, Dušan Romportl

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Změny tříd
krajinného pokryvu

Změny tříd
krajinného pokryvu

Changes in land
cover classes

Shannonův index diverzity je tradiční souhrnný ukazatel pestrosti tříd krajinného
pokryvu a jejich poměrného zastoupení v polygonech. Index roste s počtem tříd a
rovnoměrnosti jejich zastoupení. Za sledované období došlo ve 42 % z celkového
počtu hodnocených polygonů území k nárůstu diverzity krajinného pokryvu (prů
měrné zvýšení o 0,101), naproti tomu ve 36 % nastal pokles hodnoty indexu (průměr
ně o 0,119). Na 22 % území nedošlo k žádným změnám diverzity.

Changes in land
cover classes

Shannon index of diversity is a traditional aggregative indicator to express the diversity of
land cover classes and their proportional representation in traverses. The index grows with
the number of classes and with the equability of their representation. In the period of monitoring, 42 % of assessed traverses showed increased land cover diversity (average increase
by 0.101). On the other hand, 36 % of assessed traverses showed a decreased index value
(average decrease by 0.119). No diversity changes were recorded on 22 % of the area.

Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (Databáze LUCC Czechia).
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Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

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

Shannonův index vyrovnanosti je souhrnný ukazatel pestrosti tříd krajinného pokryvu
ve vztahu k maximální možné diverzitě hodnoceného polygonu při zachování počtu
tříd. Během hodnoceného období vzrostla hodnota diverzity krajinného pokryvu ve
46 % z celkového počtu polygonů a to průměrně o 0,052. K poklesu diverzity naopak
došlo ve 32 % hodnocených polygonů, hodnota indexu se snížila průměrně o 0,057.
K žádným změnám diverzity krajinného pokryvu nedošlo na 22 % území.

Shannon index of evenness is an aggregative indicator to express the diversity of land cover
classes in relation to the maximum possible diversity of the assessed traverse with the same
number of classes retained. In the period of monitoring, the value of land cover diversity increased in 46 % traverses on average by 0.052. On the other hand, 32 % of assessed traverses
showed a decreased index value on average by 0.057. No diversity changes were recorded
on 22 % of the area.
Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
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258

Projevy činnosti člověka v krajině

stresové faktory životního prostředí

Manifestation of man's activities
in the landscape
Tatiana Hrnčiarová, Ivan Zvara

stress factors of environment

1 : 2 000 000

Tatiana Hrnčiarová, Ladislav Plánka, Ivan Zvara et al.
1 : 500 000

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.

Geofyzikální, geodynamické a erozní jevy

Geophysical, geodynamical and erosion phenomena

Kontaminace půd
Soil contamination

Znečištění ovzduší
Air pollution

Zdravotní stav lesních porostů
Health condition of forest stands

Bodové zdroje znečištění
Znečištění povrchových vod

Point sources of pollution

Surface water quality

Intenzita dopravy
Transport intensity

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.

298

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

299

7. Krajina jako prostor pro společnost / Landscape as the environment for society

7.3. Limity a potenciály krajiny / Limits and potentials of the landscape

259

261

POTENCIÁLNÍ REKREAČNÍ PLOCHY

CELKOVÝ POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU

POTENTIAL RECREATIONAL AREAS

TOTAL POTENTIAL OF TOURISM

Jiří Vystoupil, Petr Tonev

Jan Bína

1 : 1 000 000

1 : 1 000 000

Konstrukce celkového potenciálu cestovního ruchu
vycházela ze zhodnocení všech podmínek a předpokladů rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Na
území každé obce se sledovalo, zda jsou zastoupeny jednotlivé potenciální složky, tj. podmínky pro
dílčí aktivity cestovního ruchu a rekreace a jakou
míru vyvinutosti vykazují. Podle předem stanovené stupnice byly takto obcím přidělovány dílčí
bodové hodnoty; součet bodů pak reprezentuje
celkový potenciál.

Total potential of tourism was established after evaluation of all conditions and possibilities for the development of tourism and recreation. Territories of all
municipalities were screened for the representation of
individual components of the potential, i.e. conditions
for partial activities of tourism and recreation and what
is the measure of their development. The municipalities were allocated partial scores of points according
to the predetermined scale; the sum of points represents the total potential.

Podíl potenciální rekreační plochy k rozloze obce
Share of potential recreational area to municipality area

Zdroj / Source: Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha.
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Zdroj / Source: Ústav územního rozvoje, Brno.
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TURISTICKO-REKREAČNÍ FUNKCE OBCÍ

TYPY CELKOVÉHO POTENCIÁLU
CESTOVNÍHO RUCHU

TOURIST AND RECREATIONAL FUNCTIONS
OF MUNICIPALITIES

TYPES OF TOTAL POTENTIAL OF TOURISM

Jiří Vystoupil, Petr Tonev

Jan Bína

1 : 1 000 000

1 : 1 000 000

Kartogram vyjadřuje podíl (váhu) podmínek a předpokladů pro dvě základní složky cestovního ruchu:
(a) přírodně orientovaný cestovní ruch a cesty za
rekreací, (b) kulturně orientovaný cestovní ruch
(k němuž připojujeme i lázeňství a cesty za sportovními akcemi). Celkový potenciál cestovního ruchu
tak lze rozdělit na přírodní a kulturní potenciál.
Jejich vzájemný podíl byl vypočten z bodových
hodnot celkového potenciálu cestovního ruchu za
obce.

The cartogram shows the proportion (weight) of conditions and prerequisites for two primary components
of tourism: (a) nature-oriented tourism and recreation
trips, (b) culture-oriented tourism (to which we add
balneology and trips to sport events). Thus, the total
potential of tourism can be divided into natural and
cultural potential. Their mutual ratio was calculated
from point scores of the total potential tourism for
municipalities.

Turisticko-rekreační funkce obce
Tourist and recreational function of municipality

Zdroj / Source: Ústav územního rozvoje, Brno.

Zdroj / Source: Český statistický úřad, Praha.
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DYNAMIKA ROZVOJE OBCÍ

Mapa zobrazuje dynamiku, atraktivitu a aktivitu obcí na konci transformačního období (2001). Základem mapy
je syntetický ukazatel rozvojové dynamiky obce, který kombinuje tři dimenze: bytovou výstavbu, migraci obyvatelstva a investiční aktivitu obce. V každé dimenzi jsou obce hodnoceny na základě pořadí podle velikosti
sledovaného ukazatele. Maximum bodů získává obec s nejvyšší hodnotou ukazatele. Obce se stejnou hodnotou
dílčího ukazatele získávají stejné bodové ohodnocení a následující obec získává hodnocení pouze o jedna horší.
Získané hodnoty různých dimenzí jsou standardizovány v hodnotách 0 až 1 000. Syntetický ukazatel rozvojové dynamiky odpovídá součtu bodových zisků ze všech dimenzí. Vojenské újezdy nebyly do analýzy zahrnuty
vzhledem k nedostupnosti údajů o investiční aktivitě. Kartogram zobrazuje kategorie obcí na základě velikosti
syntetického ukazatele. Kartodiagram ukazuje příspěvky jednotlivých komponent k celkové hodnotě syntetického ukazatele a je konstruován pouze pro tři nejdynamičtější skupiny obcí.
Mapa rozděluje obce České republiky podle rozvoje na dynamické a méně dynamické a ukazuje hlavní prostorové vzorce této dynamičnosti v transformační době. Rozdíly lze spatřovat nejen mezi metropolitními regiony a
venkovskými oblastmi, ale také uvnitř těchto kategorií. Z výsečových diagramů je možné usoudit, které složky
přispívají k celkovým bodovým ziskům obcí. Za hlavní koncentraci dynamických obcí můžeme považovat širší zázemí Prahy, které je charakteristické rovnoměrným zastoupením investic, výstavby i migračních zisků.
Významné jsou dále metropolitní oblasti Brna, Českých Budějovic, Plzně, Hradce Králové – Pardubic a Jihlavy,
přičemž je zřejmá spíše aktivita a atraktivita suburbánních zázemí než samotných měst. V jádrových částech
metropolitních oblastí má větší úlohu než migrace spíše investiční aktivita. Dobře jsou patrné rovněž stagnující
obce vnitřních periferií a některých pohraničních oblastí. Zde jsou však výrazné regionální rozdíly s několika
koncentracemi dynamicky se rozvíjejících obcí především s významnými počty dokončených (rekreačních) bytů
a většími investicemi (např. Krkonoše, Šumava).

DYNAMICS OF THE MUNICIPAL DEVELOPMENT
Jakub Novák, Jana Temelová, Marie Macešková, Martin Ouředníček
1 : 500 000

Rozvoj obcí
Municipal development

The map shows dynamics, attractivity and activity of municipalities at the end of the transformation period (2001). A basis
for the map is the synthetic indicator dynamics of the municipal development, which combines three dimensions: housing
construction, migration of population and investment activities of the municipality. At each dimension, municipalities are
assessed according to their ranking by the size of given indicator. Municipality with the highest indicator value obtains a
maximum score of points. Municipalities with the identical value of partial indicator obtain the same score of points and
an immediately following municipality obtains a score lesser just by one. The obtained values of various dimensions are
standardized in values 0 to 1,000. The synthetic indicator of development dynamics corresponds to the sum of point scores
from all dimensions. Military domains were not included in the analysis because data on their investment activities were not
available. The cartogram shows categories of municipalities based on the size of the synthetic indicator. The cartodiagram
shows contributions of individual components to the total value of synthetic indicator and is constructed only for the three
most dynamic groups of municipalities.
The map divides municipalities in the Czech Republic according to the dynamics of their development into dynamic and
less dynamic and shows the main spatial patterns of the dynamics during the transformation period. Differences can be
seen not only between metropolitan regions and rural areas but also within these categories. The presented pie charts indicate components which contribute most to total point scores of the municipalities. The major concentration of dynamic
municipalities can be considered the broader hinterland of Prague, which is characteristic by equable share of investments,
building and migration gains. Other important metropolitan regions are those of Brno, České Budějovice, Plzeň, Hradec
Králové – Pardubice and Jihlava with the activity and attractivity of suburban hinterlands being more apparent than that of
towns themselves. Investment activities seem to play a greater role in the core areas of metropolitan regions than migration.
Clearly showing are stagnating municipalities of inner peripheries and some borderland regions. Nevertheless, there are
considerable regional differences there with several concentrations of dynamically developing municipalities namely those
with the high number of completed (recreational) dwellings and larger developments (e.g. Krkonoše Mts, Šumava Mts).

Podíl jednotlivých složek k dynamice rozvoje obcí
Share of individual components in the municipal development dynamics

Zdroj / Source: Český statistický úřad, Praha.
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EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ OBCÍ
ECONOMIC ENVIRONMENT OF MUNICIPALITIES
Marie Macešková, Jakub Novák, Martin Ouředníček
1 : 1 000 000

Mapa zachycuje ekonomické prostředí obcí na začátku
21. století. Syntetický ukazatel kombinuje indikátory:
(1) míru nezaměstnanosti, (2) podíl domácností pobírající státní sociální příspěvek na bydlení, (3) „zásluhovou“
část daňových příjmů obcí na obyvatele (daň z příjmu
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti přidělované do obecních rozpočtů podle trvalého bydliště
podnikatele).

The map illustrates economic environment in municipalities
of the 21st century. Synthetic indicator comprises: (1) unemployment, (2) state social housing allowance, (3) “merit” part of
municipal tax revenues (the part of personal income tax paid
by small entrepreneurs distributed to municipal budgets according to the permanent residence of entrepreneurs).

POTENCIÁL BIOMASY V PLZEŇSKÉM KRAJI
BIOMASS POTENTIAL IN THE PLZEŇSKÝ KRAJ REGION
1 : 500 000
Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice; Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.
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RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY NA PŮDÁCH S NÍZKÝM
PRODUKČNÍM POTENCIÁLEM PRO PŠENICI

RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY PŘI PĚSTOVÁNÍ
NA VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

EXPECTED YIELDS OF BIOMASS FROM SHORT
ROTATION COPPICE ON SOILS WITH LOW
WHEAT PRODUCTION

EXPECTED YIELDS OF BIOMASS FROM SHORT
ROTATION COPPICE ON ALL AGRICULTURAL LAND
Kamila Havlíčková, Jan Weger

Kamila Havlíčková, Jan Weger

Výnosy sušiny (t.ha-1.rok-1)

Výnosy sušiny (t.ha-1.rok-1)

Dry matter yields (t.ha -1.year -1)

Ekonomické prostředí

Dry matter yields (t.ha -1.year -1)

Economic environment

Mapa znázorňuje očekávané výnosy
výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici. Jedná
se o pozemky, kde není definován výnos
podle rámcové pěstební rajonizace pro
obiloviny (pšenici). Výnosy rychle rostoucích dřevin byly získány z výsledků
hodnocení výzkumných porostů a produkčních plantáží, které byly vztaženy
k bonitě stanovišť.

Zdroj / Source: Český statistický úřad, Praha.
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SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ OBCÍ
SOCIAL ENVIRONMENT OF MUNICIPALITIES
Petra Puldová, Martin Ouředníček, Jakub Novák

Mapa ukazuje kvalitu sociálního prostředí obcí na konci
transformační periody. Syntetický ukazatel kombinuje
indikátory: (1) úrovně vzdělanosti, (2) míry rozvodovosti,
(3) kriminality.

The map shows social environment of municipalities at the
end of transformation period. Synthetic indicator comprises:
(1) level of education, (2) divorces, (3) criminality rate.

268

The map shows expected yields of short
rotation coppice on all agricultural land.
Yields were calculated from experimental plots and plantations of fast-growing
tree species related to site quality. The
map can be used to select areas suitable
for growing of short rotation tree species
and for the calculation of maximum potential biomass.
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CENA ZÁMĚRNĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY
RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN (2006)

1 : 1 000 000

Mapa znázorňuje očekávané výnosy
výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na veškeré zemědělské
půdě. Výnosy byly získány z hodnocení výzkumných porostů a produkčních
plantáží, které byly vztaženy k bonitě
stanovišť. Jedná se o mapu, která slouží
k vytipování oblastí vhodných pro pěstování rychle rostoucích dřevin a k určení maximálního potenciálu biomasy.

The map shows expected yields of biomass
from short rotation coppice grown on soils
with lower wheat production potential, e.g.
soils where general crop-growing regionalization of cereals (wheat) are not defined.
Yields were calculated from experimental
plots and plantations of fast-growing tree
species related to site quality.

PRICE OF BIOMASS FROM
SHORT ROTATION COPPICE (2006)

CENA ZBYTKOVÉ BIOMASY (2006)
PRICE OF RESIDUAL BIOMASS (2006)
Kamila Havlíčková, Jan Weger, Petr Gallo

Kamila Havlíčková

Cena za 1 GJ tepla v palivu (Kč.GJ-1)
Price for 1 GJ fuel heat (CZK.GJ-1)

Cena za 1 GJ tepla v palivu (Kč.GJ-1)
Price for 1 GJ fuel heat (CZK.GJ-1)

Sociální prostředí
Social environment

Mapa zobrazuje kalkulované ceny
záměrně pěstované biomasy z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. Ceny byly vypočteny
metodikou minimální ceny v závislosti na očekávaném výnosu podle rámcové pěstební rajonizace. Průměrné
roční výnosy za celou dobu existence
plantáže se pohybují v rozmezí 4–12
t (sušiny).ha-1.rok-1.

The map shows calculated prices of intentionally grown biomass (woodchips)
from short rotation coppice. Prices were
calculated using a minimum price methodology in relation to the expected
yields according to general crop-growing regionalization. Average annual biomass yields for the whole existence of
short rotation coppice range from 4–12
t (dry matter).ha-1.year-1.

Mapa zobrazuje kalkulované ceny
jednotlivých druhů a forem zbytkové (reziduální) biomasy vypočtených
metodikou minimální ceny v závislosti zejména na výnosu a dotaci podle
méně hodnotných oblastí (LFA).

The map shows prices of individual types
and forms of residual biomass calculated
by using a minimum price methodology
in relation to expected yields and subsidies for less favoured areas (LFA).

Zdroj / Source: Český statistický úřad, Praha.
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Mapa slouží jako podklad určující vhodný rámcový způsob hospodaření na
půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům
nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Limity přípustné ztráty půdy jsou nastaveny
s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti. Mapa vychází z Univerzální rovnice ztráty půdy (USLE). K jednotlivým kategoriím i podkategoriím lze
podle metodik (M. Janeček, 2007; J. Hůla, 2003) určit konkrétní vhodná organizační nebo agrotechnická opatření.

POTENCIÁL ENERGETICKY VYUŽITELNÉ
PŠENIČNÉ SLÁMY

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HODNOTA FAKTORU
OCHRANNÉHO VLIVU VEGETACE
MAXIMUM TOLERABLE VALUE OF THE FACTOR
OF VEGETATION PROTECTIVE EFFECT
1 : 2 000 000

The map serves as a guideline specifying suitable framework management methods
on land blocks or their parts during which an above-limit soil loss due to water erosion
would not yet occur. Limits of tolerable soil loss are adjusted with respect to the conservation of soil functions and fertility. The map is based on the Universal Soil Loss Equation
(USLE). According to methodologies (M. Janeček, 2007; J. Hůla, 2003), individual categories and sub-categories can be allocated concrete suitable organizational or agricultural
technologies and measures.

POTENTIAL OF WHEAT STRAW EXPLOITABLE
FOR ENERGY
Kamila Havlíčková
1 : 500 000

Podíl výměry zemědělské půdy
podle kategorií ochranného vlivu
vegetace (Cp) v České republice (%)
Share of agricultural soil areas according
to categories of vegetation protective
effect (Cp) in the Czech Republic (%)

Cp – faktor ochranného vlivu vegetace / factor of vegetation protective effect

Zdroj / Source: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.
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ENERGIE AKUMULOVATELNÁ V POTENCIÁLNÍ LESNÍ BIOMASE
ENERGY STORABLE IN THE POTENTIAL FOREST BIOMASS

Mapa znázorňuje výnosy pšeničné slámy
na orné půdě. Výnosy slámy byly získány
přepočtem podle rámcové pěstební rajonizace v závislosti na bonitě půdy. Výnosy
slámy jsou vyšší v obilnářských oblastech, kde je možno očekávat výnos přes
4 t (sušiny).ha-1.rok-1. Množství zbytkové slámy využitelné pro energetiku však
závisí na místním využití.

Jaromír Kolejka, Martin Klimánek, Jáchym Čepický
1 : 3 000 000

Rostlinstvo aktivně přeměňuje sluneční energii do podoby uložené v biomase. Především
dřevo je proto odedávna používáno jako palivo. Tuto schopnost mají diferencovaně lesní
dřeviny. Potenciální druhová skladba lesních
porostů je východiskem pro výpočet hodnot
energie, která by se uložila v biomase přirozeného lesa za současných podmínek.

Výnosy sušiny

Dry matter yields

The vegetation transforms incoming solar energy
actively into another form stored in the biomass.
Especially the wood has been used since unknown past as a fuel. Such ability is differently
spread across forest canopies dependently on
their species composition. The map of potential
forest vegetation represents the starting point for
the calculation of energy values, which could be
stored in the biomass of a natural forest that can
develop under present landscape conditions.

306

The map shows yields of wheat straw from
arable land. The yields of straw were ascertained by conversion according to general
crop-growing regionalization in dependence on soil productivity class. Straw yields
are higher in the cereal-growing regions
where they may be expected to reach over
4 tons (dry matter).ha-1.year -1. However, the
amount of residual straw exploitable for energy depends on local use.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice; Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.
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REÁLNÝ POTENCIÁL FUNKCÍ LESA

REÁLNÝ EFEKT FUNKCÍ LESA

ÚJMA NA FUNKCI LESA

ACTUAL POTENTIAL OF FOREST FUNCTIONS
Ilja Vyskot, Petr Kupec, Jiří Schneider

ACTUAL EFFECT OF FOREST FUNCTIONS
Ilja Vyskot, Petr Kupec, Jiří Schneider

DETRIMENT TO FOREST FUNCTION
Ilja Vyskot, Petr Kupec, Jiří Schneider
Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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FUNKCE BIOPRODUKČNÍ

FUNKCE EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ

FUNKCE HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÉ

FUNKCE EDAFICKO-PŮDOOCHRANNÉ

BIOLOGICAL PRODUCTION FUNCTIONS

ECOLOGICAL STABILISATION FUNCTIONS

HYDRIC AND WATER MANAGEMENT FUNCTIONS

EDAPHIC AND SOIL PROTECTION FUNCTIONS

FUNKCE BIOPRODUKČNÍ PŘED KALAMITOU

287

BIOLOGICAL PRODUCTION FUNCTIONS BEFORE DISASTER

288

FUNKCE EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ PŘED KALAMITOU

278

FUNKCE SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ

FUNKCE ZDRAVOTNĚ-HYGIENICKÉ

SOCIAL AND RECREATIONAL FUNCTIONS

HEALTH PROTECTION AND HYGIENIC FUNCTIONS

Funkce naturální (ekosystémové) – produkce
účinků vyplývající z podstaty lesa, přírodních
zákonů a ekosystémových procesů.
Funkce celospolečenské (životodárné) – celospolečenská utilizace produkce naturálních
funkcí lesů.
Účinnostní skupiny funkcí lesů na bázi ekosystémových funkčních synergií – bioprodukční
(BP), ekologicko-stabilizační (ES), edaficko-půdoochranná (EP), hydricko-vodohospodářská (HV),
sociálně-rekreační (SR), zdravotně-hygienická
(ZH).
Reálný potenciál funkcí lesů (RPfl) – kvantifikované funkční schopnosti lesů (hodnoty produkovaných funkcí – stupeň 0–6) v optimálně
možných ekosystémových podmínkách.
Celkový reálný potenciál funkcí (ΣRPfl) je součtem potenciálů jednotlivých funkcí:

Natural (ecosystem) functions – are potentials to
produce effects resulting from the nature of the
forest and from ecosystem processes.
All-society functions (life-giving) – social utilization of
natural forest functions production.
Effectiveness groups of all-society forests functions
of on the basis of ecosystem function synergies
– biological production (BP), ecological stabilisation
(ES), edaphic and soil protection (EP), hydric and water managament (HW), social and recreational (SR),
health protection and hygienic (SH).
Potential of forest functions (RPff) – quantified functional potentials of real forests (values of produced
functions) under optimum ecosystem conditions.
Their values are expressed by value degrees in classification levels (0–6).
Total real potential of functions (ΣRPff) is the sum of
potentials of particular functions:

ΣRPfl = RPBP + RPES + RPHV + RPEP + RPSR + RPZH

ΣRPff = RPBP + RPES + RPHW + RPEP + RPSR + RPSH

Hodnota celkového reálného potenciálu funkcí je součtem hodnot potenciálů jednotlivých
funkcí (0–36) a je klasifikována ve třídách RPfl.

The value of the total real potential of functions is
the sum of values of potentials of particular functions (0–36) being classified in classes RPff.
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BIOLOGICAL PRODUCTION AFTER FUNCTIONS DISASTER

289

ECOLOGICAL STABILISATION FUNCTIONS BEFORE DISASTER

277

FUNKCE BIOPRODUKČNÍ PO KALAMITĚ

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

FUNKCE EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ PO KALAMITĚ

BIOPRODUKČNÍ ÚJMA
DETRIMENT TO BIOLOGICAL PRODUCTION FUNCTIONS
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ECOLOGICAL STABILISATION FUNCTIONS AFTER DISASTER

EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ ÚJMA
DETRIMENT TO ECOLOGICAL STABILISATION FUNCTIONS

279

CELKOVÝ REÁLNÝ POTENCIÁL FUNKCÍ LESA
TOTAL ACTUAL POTENTIAL OF FOREST FUNCTIONS

290

FUNKCE HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÉ PŘED KALAMITOU

291

FUNKCE HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÉ PO KALAMITĚ
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HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÁ ÚJMA
DETRIMENT TO HYDRIC AND WATER MANAGEMENT FUNCTIONS

HYDRIC AND WATER MANAGEMENT FUNCTIONS AFTER DISASTER

HYDRIC AND WATER MANAGEMENT FUNCTIONS BEFORE DISASTER

Hodnotový stupeň reálných
potenciálů funkcí lesů
Value degree of the actual potential
of forest functions

Součet hodnot reálných
potenciálů funkcí lesů
Sum of the values of actual
potentials of forest functions
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FUNKCE EDAFICKO-PŮDOOCHRANNÉ PŘED KALAMITOU

293

FUNKCE EDAFICKO-PŮDOOCHRANNÉ PO KALAMITĚ

301

EDAPHIC AND SOIL PROTECTION FUNCTIONS AFTER DISASTER

EDAPHIC AND SOIL PROTECTION FUNCTIONS BEFORE DISASTER

EDAFICKO-PŮDOOCHRANNÁ ÚJMA
DETRIMENT TO EDAPHIC AND SOIL PROTECTION FUNCTIONS

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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REÁLNÝ EFEKT FUNKCÍ LESA
ACTUAL EFFECT OF FOREST FUNCTIONS
Ilja Vyskot, Petr Kupec, Jiří Schneider
Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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FUNKCE BIOPRODUKČNÍ

FUNKCE EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ

FUNKCE HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÉ

FUNKCE EDAFICKO-PŮDOOCHRANNÉ

BIOLOGICAL PRODUCTION FUNCTIONS

ECOLOGICAL STABILISATION FUNCTIONS

HYDRIC AND WATER MANAGEMENT FUNCTIONS

EDAPHIC AND SOIL PROTECTION FUNCTIONS
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FUNKCE SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ PŘED KALAMITOU

295

SOCIAL AND RECREATIONAL FUNCTIONS BEFORE DISASTER

296

FUNKCE ZDRAVOTNĚ-HYGIENICKÉ PŘED KALAMITOU
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SOCIAL AND RECREATIONAL FUNCTIONS AFTER DISASTER

297

HEALTH PROTECTION AND HYGIENIC FUNCTIONS BEFORE DISASTER

284

FUNKCE SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ PO KALAMITĚ

FUNKCE ZDRAVOTNĚ-HYGIENICKÉ PO KALAMITĚ
HEALTH PROTECTION AND HYGIENIC FUNCTIONS AFTER DISASTER

SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ ÚJMA
DETRIMENT TO SOCIAL AND RECREATIONAL FUNCTIONS

303

ZDRAVOTNĚ-HYGIENICKÁ ÚJMA
DETRIMENT TO HEALTH PROTECTION AND HYGIENIC FUNCTIONS

285

FUNKCE SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ

FUNKCE ZDRAVOTNĚ-HYGIENICKÉ

LOKALIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ

SOCIAL AND RECREATIONAL FUNCTIONS

HEALTH PROTECTION AND HYGIENIC FUNCTIONS

LOCALIZATION OF THE MODEL AREA
Reálný efekt funkcí lesů
Actual effect of forest functions

Reálný efekt funkcí lesa (REfl) – aktuální,
kvantifikované funkční účinky lesa (hodnoty
produkovaných funkcí) v aktuálních ekosystémových podmínkách. Míra (%) naplnění
optimální funkční schopnosti – reálného
potenciálu funkcí lesa (RPfl).
Reálný efekt je determinován redukcí reálného potenciálu funkčně redukčními kriterii
věku (T), zakmenění (Z) a zdravotního stavu
lesa (ZS) – aktuálními determinantami funkčního stavu a účinnosti. Výpočet reálných efektů funkcí lesů:

Actual effect of forest functions (REff) – the real
effect represents the topical functional effectiveness of a forest ecosystem, i.e. function effects
resulting from its topical condition. It expresses
the rate of a produced function with respect to its
potential capacities in percentage values.
Actual effect is determined by reduction of the
actual potential by functional-reduction criteria
of age (T), stocking (Z) and forest health condition (ZS) – actual determinants of functional effectivenes. Calculation of real effects of forest
functions:

REfl = vT . T + vZ . Z + vZS . ZS

REff = vT . T + vZ . Z + vZS . ZS

(%)

T, Z, ZS – hodnoty dílčích reálných efektů
jednotlivých funkcí – bioprodukční, ekologicko-stabilizační, hydricko-vodohospodářské,
edaficko-půdoochranné, sociálně-rekreační a
zdravotně-hygienické
vT, vZ, vZS – váhy aktuálních determinant jednotlivých funkcí (věk, zakmenění, zdravotní
stav).

(%)

T, Z, ZS – values of the partial real effect of given
functions – biological production, ecological
stabilisation, hydric and water management, edaphic and soil protection, social and recreational
and health protection and hygienic function
vT, vZ, vZS – weights of actual determinants for
given functions (age, stocking, health condition).

Reálný efekt funkce (%)
Actual effect of the function (%)

Hodnocení funkcí lesů je na části lesních porostů Školního lesního podniku (ŠLP) Křtiny, které
se nacházejí severně až severovýchodně od
Brna, na východ od Bílovic nad Svitavou. Jedná
se o lesní porosty ve 2.–4. lesním vegetačním
stupni, převážně na živných a kyselých stanovištích. Prezentované lesní porosty jsou většinou
smíšené, hlavními porostotvornými dřevinami
jsou dub zimní (Quercus petraea), borovice lesní
(Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies).

Forest functions are assessed on a part of forest
stands under management of Training Forest Enterprise Křtiny, which are situated North- to North-East of Brno, East of village Bílovice nad Svitavou.
The concerned forest stands are in forest altitudinal
vegetation zones 2–4, mainly on fertile and acidic
sites. The presented forest stands are mixed with
sessile oak (Quercus petraea), Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) being the
main stand-forming tree species.

Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejích složek nebo narušením
vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Ekologická
újma v lesích je snížením či ztrátou účinnosti funkcí ekosystému.
Ztráta účinností funkcí není podmíněna jen destrukční činností. Dočasné snížení a ztrátu účinků může způsobit i hospodaření
v lesích (odlesnění, holoseče apod.).
Výpočet ekologické újmy v lesích (lesních ekosystémech):
U = REfl (preakt. 1) – REfl (akt. 2)
U – ekologická (ekosystémová) újma v lesích (% REfl)
REfl (preakt. 1) – reálný efekt funkce před odlesněním (či disturbancí) (% RPfl)
REfl (akt. 2) – reálný efekt funkce po odlesnění (či disturbanci)
(% RPfl)

Ecological detriment is a loss or weakening of the natural functions
of ecosystems due to damage to their components or disturbance of
internal relations and processes in consequence of human activities.
Ecological detriment in forests is a decrease or loss of the effectiveness
of ecosystem functions. The loss of function effectiveness is not conditioned by damage effects only. Temporary reduction and loss of effects are also caused by proper forest management (clear fellingetc.).
Calculation af ecological detriment in forests (forest ecosystems):
U = REff (preact. 1) – REff (act. 2)
U – ecological (ecosystem) detriment to forest functions (% REff)
REff (preact. 1) – real effect of functions before a measure (disturbance)
(% REff)
REff (act. 2) – real effect after a measure (disturbance) (% REff)

Újma na funkci lesa – rozdíl funkční účinnosti před a po kalamitě
Detriment to forest functions – difference in the function effectiveness before and after disaster

Poznámka: Platné pro výřezy č. 273–303. / Note: Valid for sections No. 273–303.
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GEOLOGICKÉ LIMITY A GEOFAKTORY V KRAJINĚ
GEOLOGICAL LIMITS AND GEOFACTORS IN THE LANDSCAPE
Vít Štrupl, Renata Kachlíková, Peter Pálenský
1 : 500 000

Lokalita Luleč – těžba kamene / Luleč locality – stone quarrying

Foto / Photo: Jaromír Slaný

Geologické limity ochraňující zdroje nerostných surovin
Geological limits protecting mineral resources

Geologické limity zahrnují geologické jevy standardně sledované pro územně analytické podklady
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) a zobrazují území
se zvláštními podmínkami geologické stavby (podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů), na kterém působí geofaktory ovlivňující využívání území a krajiny. Geofaktory jsou všechny geologické jevy, vlastnosti a
procesy, které jsou spjaty s horninovým prostředím
a celkově ovlivňují životní prostředí. Všechna data
jsou aktualizována k 1. 10. 2009.

Geofaktory ovlivňující stavební i jinou činnost
Geofactors affecting construction and other activities

Geological limits include geological phenomena monitored continuously for the purpose of land use planning pursuant to the Building Act (Act No. 183/2006
Coll.) and indicate areas with specific geological structures (pursuant to Act No. 62/1988 Coll. on geological
work) that are affected by geofactors. Geofactors are
all geological phenomena, characteristics and processes, which relate to the rock environment and generally affect the environment. All data were updated
by 1 October 2009.

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Act No. 44/1988 Coll. on the protection and utilization of mineral resources (the Mining Act)

Zdroj / Source: Česká geologická služba – Geofond, Praha.
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305312

STABILITA KRAJINY (1990)

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky; Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava;
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.

VHODNOST KRAJINY PRO PĚSTOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN / LANDSCAPE SUITABILITY FOR CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS
305

STABILITY OF THE LANDSCAPE (1990)

306

OZIMÁ PŠENICE / WINTER WHEAT

ŽITO / RYE

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

307

Dušan Romportl
1 : 1 000 000

308

JEČMEN JARNÍ / SPRING BARLEY

OVES / OAT

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: CORINE Land Cover, 1990.
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KUKUŘICE NA ZRNO / MAIZE FOR GRAIN

POZDNÍ BRAMBORY / POTATOES

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

STABILITA KRAJINY (2006)
STABILITY OF THE LANDSCAPE (2006)
Dušan Romportl
1 : 1 000 000

Vhodnost krajiny vyjadřuje potenciální předpoklady pěstování vybraných zemědělských plodin podle přírodních
podmínek. Rozhodujícími faktory pro pěstování plodin jsou
klima, půdy a sklon svahů. V dalším postupu je třeba rozhodovat také podle limitů vyplývajících z ochrany přírody, přírodních zdrojů a ze stresových faktorů životního prostředí.
311

312

CUKROVÁ ŘEPA / SUGAR BEET

ŘEPKA / RAPE

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

Tatiana Hrnčiarová, Zoltán Bedrna

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

Landscape suitability is to express potential suitability for the cultivation of selected agricultural crops according to natural conditions.
Decisive factors for the cultivation of crops are climate, soils and
slope gradient. In the further procedure, it is necessary to decide also
according to limits following out from nature conservation, natural
resources and stress factors of environment.

312

Zdroj / Source: CORINE Land Cover, 2006.
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LEGISLATIVNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY
LEGISLATIVE ECOLOGICAL LIMITS
Tatiana Hrnčiarová, Peter Mackovčin, Ivan Zvara et al.
1 : 500 000

Niva řeky Odry u Petřvaldíku je součástí chráněné krajinné oblasti Poodří, mokřadu mezinárodního významu,
ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod
Floodplain of the Odra River near Petřvaldík is a part of the Protected Landscape Area Poodří, wetland of international
importance, protective zone of natural healing sources and protective zone of natural mineral water sources

Foto / Photo: Jan Vondra

Vodní nádrž Hubenov (výměra 55 ha) vybudována v roce 1972 na Maršovském potoce
v Třešťské pahorkatině pro zásobování vodou města Jihlavy

Foto / Photo: Jan Vondra

The Hubenov water reservoir (area 55 ha) was constructed in 1972 on the Maršovský potok
Brook in the Třešťská pahorkatina Hilly land to supply water to the town of Jihlava

Limity podle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny

Limits pursuant to the Act No. 114/1992 Coll. on
the conservation of nature and landscape
Zvláště chráněná území
Specially protected areas

Ochrana krajinného rázu
Protection of landscape character

Soustava Natura 2000
Natura 2000 Network

Územní systém ekologické stability krajiny
Territorial system of landscape ecological stability

Limity podle mezinárodních úmluv (Program UNESCO „Člověk a biosféra“,
Úmluva o mokřadech)

Limits pursuant to international conventions (UNESCO „Man and the Biosphere“ Programme,
Convention on wetlands)

Hydrologické limity podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
Hydrological limits pursuant to the Water Act (Act No. 254/2001 Coll.)

Pedologické limity podle zákona č. 334/1992 Sb.
o ochraně zemědělského půdního fondu
Pedological limits pursuant to the Act No. 334/1992 Coll.
on the protection of agricultural land

Prostorové rozložení legislativních ekologických
limitů tvoří nezbytný podklad pro rozvoj každého
území. Kumulace limitů na jednom místě zdůrazňuje mimořádnou hodnotu dané lokality. Každý druh
limitů vypovídá o jiném omezení, resp. až o vyloučení dané aktivity v krajině.

Geologické limity podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Geological limits pursuant to the Mining Act (Act No. 44/1988 Coll.)

Balneologické limity podle zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech (lázeňský zákon)
Balneological limits pursuant to the Spa Act (Act No. 164/2001 Coll.)

The spatial distribution of legislative ecological limits
creates a necessary groundwork for the development
of each area. Cumulation of limits in one locality documents an extraordinary value of such a locality. Each
type of limit informs about a restriction or even exclusion of given activity in the landscape.

Území bez legislativních limitů
Areas without legislative limits

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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317

POČET GEOLOGICKÝCH A PEDOLOGICKÝCH
LIMITŮ V KRAJINĚ

POČET HYDROLOGICKÝCH A BALNEOLOGICKÝCH
LIMITŮ V KRAJINĚ

NUMBER OF GEOLOGICAL AND PEDOLOGICAL
LIMITS IN THE LANDSCAPE

NUMBER OF HYDROLOGICAL AND BALNEOLOGICAL
LIMITS IN THE LANDSCAPE

1 : 2 000 000

1 : 2 000 000

320

ZAČLENĚNÍ BIOCENTER
DO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
INCORPORATION OF BIOCENTRES
TO THE PROTECTED AREAS
Tatiana Hrnčiarová, Ladislav Miko,
Ivan Zvara
1 : 1 000 000

Nadregionální a regionální biocentra tvoří významnou kostru územního systému ekologické
stability krajiny (ÚSES). Mnohé z prvků ÚSES byly
vyčleněny kvůli svým mimořádným hodnotám,
zachování ojedinělosti nebo kvůli malému výskytu v dané lokalitě, i když jejich ochrana nebyla
doposud řádně stanovena. Mnohá biocentra jsou
znehodnocována a neplní svoji funkci. Funkčnost
vyčleněných biocenter může proto zabezpečit
.
některá
z možností podle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny. Jde o důležitý podklad, pomocí kterého lze stanovit naléhavost
navrhování chráněných území podle prvků ÚSES
a zároveň jde o posílení funkčnosti prvků ÚSES
v rámci ochrany přírody, nebo i doplnění dalšího
významu chráněných území.

Supraregional and regional biocentres form an important backbone of the territorial system of landscape ecological stability (TSLES). Many of TSLES
components were delimitated for their high value,
unique character or low occurrence in the given locality although their conservation scheme has not
been officially stipulated in the area. Numerous biocentres become deteriorated and do not fulfill their
functions. Proper functioning of delimitated biocentres can be assured therefore by some of possibilities
listed in the Act No. 114/1992 Coll. on the conservation of nature and landscape. The document is an important groundwork by means of which urgency can
be established in the proposal of protected areas according to TSLES components. At the same time, the
functioning of TSLES components can be enhanced
within the scheme of nature conservation as well as
the significance of protected areas.

Počet limitů (bez uvedení
významnosti omezení)

Počet limitů (bez uvedení
významnosti omezení)

Number of limits (regardless
of their severity)

Number of limits (regardless
of their severity)

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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POČET LIMITŮ V KRAJINĚ PODLE OCHRANY PŘÍRODY
NUMBER OF LIMITS IN THE LANDSCAPE
ACCORDING TO NATURE CONSERVATION
1 : 2 000 000

Počet limitů (bez uvedení
významnosti omezení)
Number of limits (regardless
of their severity)

Za geologické limity byla vybrána chráněná
ložisková území podle zákona č. 44/1988 Sb. o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pedologické limity byly sestaveny společně s l. a II.
třídou ochrany zemědělských půd (půdy s nejvyšší a nadprůměrnou produkční schopností)
podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů. Jejich vzájemnou kombinací vznikl
maximální počet limitů (2) na jednom území.
Tyto limity tvoří výrazná omezení pro stavební i jinou činnost v krajině.

Geological limits were chosen to be protected
areas of mineral deposits listed in the Mining Act
(Act No. 44/1988 Coll.). Pedological limits were established together with class I and class II of the
protection of agricultural soils (soils with the highest and above-average production potential) pursuant to the Act No. 334/1992 Coll. on the protection of agricultural land. The maximum number
of limits (2) in one area stems from their mutual
combination. The limits represent considerable
restrictions for construction and other activities in
the landscape.

Limity vyplývající z ochrany přírody vznikly
vzájemnou kombinací (1) zvláště chráněných
území (jenom národních parků nebo ochranných pásem národních parků nebo chráněných
krajinných oblastí); (2) ochrany krajinného rázu
(přírodních parků); (3) soustavy Natura 2000
(evropsky významných lokalit a/nebo ptačích
oblastí) – všechny podle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů; (4) chráněných území (biosférických
rezervací a/nebo mokřadů mezinárodního
významu) podle mezinárodních úmluv (Program UNESCO „Člověk a biosféra“ a Úmluva o
mokřadech). Jejich vzájemnou kombinací vznikl
výsledný počet limitů. Na území České republiky je maximální překryv 5 limitů. Do hodnocení
nebyly zahrnuty prvky územního systému ekologické stability krajiny. Tyto limity tvoří výrazná
omezení pro stavební i jinou činnost v krajině.

Limits following out from nature conservation
stemmed from a mutual combination of (1) specially protected areas (only national parks or
protective zones of national parks or protected
landscape areas); (2) conservation of landscape
character (nature parks); (3) Natura 2000 Network (sites of Community importance and/or
important bird areas) – all pursuant to the Act
No. 114/1992 Coll. on the conservation of nature
and landscape; (4) protected areas (biosphere
reserves and/or wetlands of international importance) pursuant to international conventions
(UNESCO “Man and the Biosphere” Programme
and Convention on wetlands). The resulting
number of limits stemmed from their mutual
combinations. The territory of the Czech Republic
exhibits a maximum overlap of 5 limits. The evaluation did not include elements of the territorial
system of landscape ecological stability. The limits
represent considerable restrictions for construction and other activities in the landscape.

Za hydrologické limity byly vybrány chráněné
oblasti přirozené akumulace vod (povrchových nebo podzemních) a/nebo ochranná
pásma vodních zdrojů pro zásobování pitnou
vodou podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Balneologické limity jsou vymezeny ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů a/
nebo ochranným pásmem zdrojů přírodních
minerálních vod (všechna pásma dohromady podle zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech (lázeňský zákon). Jejich
vzájemnou kombinací vznikl maximální počet
limitů (3). Tyto limity tvoří výrazná omezení
pro stavební i jinou činnost v krajině.

Hydrological limits were chosen to be protected
areas of natural water accumulation (surface
water or groundwater) and/or protective zones
of water sources for drinking water supply pursuant to the Water Act (Act No. 254/2001 Coll.).
Balneological limits are defined by protective
zones of natural healing sources and/or protective zones of natural mineral water sources (all
zones together) pursuant to the Spa Act (Act No.
164/2001 Coll.). The maximum number of limits
(3) stems from their mutual combination. The
limits represent considerable restrictions for construction and other activities in the landscape.

Podíl limitů podle počtu překryvů na rozloze České republiky (%)
Share of limits according to the number of overlaps in the area of the Czech Republic (%)
Počet limitů a jejich překryvů
Number of limits and their overlaps

Limity
Limits

0

1

2

3

4

5

6

7

Celkem

Geologické a pedologické limity
Geological and pedological limits

70,8

27,7

1,5

–

–

–

–

–

100

Hydrologické a balneologické limity
Hydrological and balneological limits

71,1

24,0

4,7

0,2

–

–

–

–

100

Limity podle ochrany přírody
Limits according to nature conservation

70,4

17,7

5,9

3,6

2,2

0,2

–

–

100

Legislativní ekologické limity
Legislative ecological limits

35,61

37,36

15,63

6,49

3,79

1,03

0,08

0,01

100

Total

Poznámka: Limity byli vybrány podle map č. 316–319.
Note: Limits were chosen according to maps No. 316–319.

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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Celkový počet limitů v krajině vznikl syntézou
geologických, pedologických, hydrologických
a balneologických limitů a limitů podle ochrany
přírody, které je možno souhrnně označit také
jako legislativní ekologické limity. Tyto limity
jsou v krajině vyčleněny pomyslnou čárou, přičemž jejich hranice se může měnit v závislosti
na změně kvality prostředí. Na území České
republiky je maximální překryv všech limitů 7.
Výsledný počet limitů nevyjadřuje významnost
omezení, nýbrž jenom počet limitů nacházejících se v daném území současně. Všechna takto
vyčleněná území tvoří v krajině nejhodnotnější
a zároveň taky nejzranitelnější místa. Tyto limity
je třeba plně respektovat.

CELKOVÝ POČET LEGISLATIVNÍCH
EKOLOGICKÝCH LIMITŮ V KRAJINĚ
TOTAL NUMBER OF LEGISLATIVE ECOLOGICAL
LIMITS IN THE LANDSCAPE
Tatiana Hrnčiarová, Ivan Zvara
1 : 1 000 000

The total number of limits in the landscape
stemmed from a synthesis of geological, pedological, hydrological and balneological limits and
limits according to nature conservation, which
may be referred to as legislative ecological limits.
These limits are defined by imaginary lines in the
landscape and their boundaries may change in
dependence on changes of environment quality.
The maximum overlap of all limits in the territory
of the Czech Republic is 7. The resulting number
of limits does not express severity of restrictions
but only a number of limits occurring in the given
area. All areas so delimitated constitute the most
valuable and at the same time the most vulnerable localities in the landscape. These limits need
be fully respected.

BIOCENTRA PODLE POČTU LIMITŮ
OCHRANY PŘÍRODY
BIOCENTRES ACCORDING TO LIMITS NUMBER
OF NATURE CONSERVATION
Tatiana Hrnčiarová, Ladislav Miko,
Ivan Zvara
1 : 1 000 000

Překrytím chráněných území s nadregionálními a
regionálními biocentry byl stanoven celkový počet
limitů podle: (1) zvláště chráněných území a
ochrany krajinného rázu (jenom národních parků,
ochranných pásem národních parků nebo chráněných krajinných oblastí a přírodních parků); (2) soustavy Natura 2000 (ptačích oblastí a/nebo evropsky významných lokalit) a (3) chráněných území
podle mezinárodních úmluv (biosférických rezervací a/nebo mokřadů mezinárodního významu).
Do hodnocení byla započítána ta biocentra, jejichž
plocha (celá nebo částečně) patří do některého
z uvedených chráněných území. Z přehledu vystupuje vysoký počet biocenter bez jediné ochrany
(> 40 %). Z toho vyplývá nutnost stanovení ochrany pro některá biocentra.

The total number of limits was determined through
the overlapping of protected areas with supraregional and regional biocentres according to: (1) specially
protected areas and conservation of landscape
character (only national parks, protective zones of
national parks or protected landscape areas and nature parks); (2) Natura 2000 Network (important bird
areas and/or sites of Community importance) and (3)
protected areas according to international conventions (biosphere reserves and/or wetlands of international importance). The assessment included only
the biocentres whose area (total or partly) belongs in
some of the above-mentioned protected areas. The
list shows that numerous biocentres are not included
in any type of protection regime (> 40 %). Therefore, a
necessity follows out to stipulate a protection regime
for some biocentres.

Celkový počet limitů
(bez uvedení významnosti omezení)
Total number of limits
(regardless of their severity)

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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7.3. Limity a potenciály krajiny / Limits and potentials of the landscape
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Únosnost krajiny

Únosnost krajiny vyjadřuje míru přípustného
(vhodného) využívaní krajiny, při kterém nedochází
k poškozovaní životního prostředí, jeho složek a funkcí ekosystémů. Metodika hodnocení únosnosti krajiny je založená na základních principech metodiky
krajinnoekologického plánování – metodiky LANDEP
(M. Ružička, L. Miklós, 1982). Tvoří podklad pro novou
prostorovou organizaci území vyplývající z konfrontace přírodních podmínek se současným využitím
krajiny. Výsledkem hodnocení je stanovení stupňů
únosnosti krajiny – tedy vhodnosti, resp. vyloučení
současného využívání krajiny a návrh opatření. Předkládaným návrhem je optimální stav za předpokladu, že se budou plně respektovat přírodní abiotické
limity (reliéfové, půdní, hydrologické a klimatické).
V případě neúnosného využívání krajiny je třeba
navrhnout opatření, která se budou týkat orné půdy,
trvalých travních porostů a lesních porostů. Únosnost
krajiny by se měla využívat především při navrhovaní nových aktivit v krajině. Měřítko mapy neumožní
návrhy detailně stanovit, ale pouze představit jejich
orientační schéma. Pro jejich zpřesnění je třeba dále
vycházet i z limitů podle ochrany přírody a přírodních
zdrojů a ze stresových faktorů životního prostředí.

Carrying capacity of the landscape
Tatiana Hrnčiarová, Ivan Zvara, Zoltán Bedrna
1 : 500 000

Carrying capacity of the landscape expresses the rate of
tolerable (appropriate) land use at which no harm is done
to the environment, its components and ecosystem functions. Methodology for the evaluation of carrying capacity
of the landscape is based on fundamental principles of the
methodology of landscape ecological planning – LANDEP
(M. Ružička, L. Miklós, 1982). It forms a basis for a new spatial organization of the territory following out from the
confrontation of natural conditions with the contemporary
land use. The outcome of assessment is the establishment
of the degrees of landscape carrying capacity, i.e. suitability
or elimination of the contemporary land use and a proposal
of measures. The submitted proposal is an optimum state
if natural abiotic limits (relief, soil, hydrological a climatic)
are fully respected. Should the current land use be beyond
the carrying capacity of the landscape, measures should
be proposed concerning arable land, permanent grasslands and forest stands. Carrying capacity of the landscape
should be used especially for the proposal of new activities
in the landscape. The map scale does not make it possible
to present the proposals in details but only to introduce an
orientation scheme. Their specification will be also based
on the limits for nature conservation, protection of natural
resources and on the stress factors of the environment.

Bečevská brána s nově postaveným úsekem dálnice D1, v pozadí město Hranice na Moravě

Foto / Photo: Libor Sváček

The Bečevská brána Gate with a newly constructed section of D1 expressway and the town of Hranice na Moravě at the background

Vhodnost současného využití krajiny podle přírodních abiotických limitů
Suitability of contemporary land use according to natural abiotic limits

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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Možný vliv globálních změn klimatu na PĚSTOVÁNÍ BUKU LESNÍHO (Fagus sylvatica)
Possible effect of global climate change for growing of Fagus sylvatica
Antonín Buček, Veronika Vlčková
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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Možný vliv globálních změn klimatu na PĚSTOVÁNÍ SMRKU ZTEPILÉHO (Picea aBies)
Possible effect of global climate change for growing of Picea abies
Antonín Buček, Veronika Vlčková
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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možný vliv globálních změn klimatu na vegetační stupně
possible effect of global climate change on altitudinal vegetation zones
Antonín Buček, Veronika Vlčková
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
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