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ZaTÍŽENÍ ÚsTECKÉhO KRaJE CEsTOVNÍM RUChEM

TOURIsT bURDEN IN ThE UsTI REGION

Michaela aNTOUšKOVá

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha,  
Česká republika, antouskova@pef.czu.cz

abstrakt
Cestovní ruch je důležitým odvětvím národního hospodářství, zvyšuje zaměstnanost, podporuje roz-
voj regionu, zvyšuje příjmy, udržuje obyvatelstvo na venkově. Zároveň jde o odvětví charakteristic-
ké značnými multiplikačními efekty, a tak významně ovlivňuje řadu dalších odvětví (např. dopravu). 
Kromě pozitivních vlivů však cestovní ruch působí také negativně, a to zejména v oblasti sociální a 
environmentální. Díky cestovnímu ruchu dochází k záborům půdy, sešlapům půdy, erozi. V oblasti 
sociální se může vyskytovat averze místních obyvatel vůči turistům. To vše může nakonec vést i od-
livu turistů. Předkládaný příspěvek se zabývá udržitelností cestovního ruchu. Pomocí penetračního 
indexu měří intenzitu turistické aktivity a zatížení území cestovním ruchem v Ústeckém kraji. Rozdí-
ly a podobnosti mezi jednotlivými regiony jsou měřeny Giniho koeficientem a shlukovou analýzou. 
Zjištěné výsledky mohou sloužit jako podklady pro přípravu rozvojových strategií. 

abstract
Tourism is very important part of national economy; it increases employment, supports regional de-
velopment, increases incomes, and stabilizes number of inhabitants in rural areas. Moreover tourism 
is characterized by high multipliers, so it positively influences other sectors of national economy. On 
the other hand there may be seen also negative effects of tourism, especially in the social and envi-
ronmental area. Tourism may cause land annexation, erosion. In the social area tourism may cause 
aversion against tourists. These facts may finally lead to lower number of tourists. Presented paper 
deals with tourism carrying capacity, the penetrations index measures the tourism activity in the Usti 
region. Differences among regions are measured by Gini coefficient and cluster analysis. 

Klíčová slova: cestovní ruch, zatížení území, penetrační index, Ústecký kraj

Key words: tourism, burden of region, tourism penetration index, the usti region

Úvod
Dokument Agendy 21 pro cestovní ruch z roku 1998 uznává obrovský potenciál cestovního ruchu. 
Zároveň však konstatuje, že i když může cestovní ruch vést k ekonomické prosperitě a zlepšení ži-
votního prostředí, může vést také k poškození přírodních zdrojů, na nichž je cestovní ruch závislý. 
(Šťastná, 2010) Vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí se zabývá řada autorů, např. Pásková 
(2008), Pearce (1995) či Cooper – Fletcher et al. (2005). Jak uvádí Pásková (2008), řada autorů, ze-
jména tedy v zahraniční literatuře, používá v souvislosti s negativními vlivy cestovního ruchu termí-
nu „turistické znečištění“. Tento pojem představuje především kongesci veřejných prostor a komu-
nikací, stres místních obyvatel způsobený přítomností nadměrného množství návštěvníků, fyzické 
znečištění životního prostředí. Cestovní ruch vyvolává změny v životním prostředí přímo (jedná se o 
změny vyvolané přímo rozvojem cestovního ruchu), ale také nepřímo (tedy spotřebou zdrojů, které 
byly pro cestovní ruch vyrobeny, vytvořeny, vytěženy). Udržitelnost cestovního ruchu lze hodnotit 
pomocí únosné kapacity území.
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Únosná kapacita území
Koncept únosné kapacity se poprvé objevil v souvislosti s managementem živočišných druhů, kte-
ré mohou přežít pouze za určitých podmínek. (McCool – Lime, 2001) Syrovátka (2010) dodává, že 
pro lidskou populaci platí odlišné podmínky. Zatímco u všech ostatních druhů je u různých jedinců 
stejného druhu míra jejich tlaku na životní prostředí obdobná, v rámci lidské populace není hustota 
populace jediným kritériem. Je nutné řešit i otázky týkající se potřeb lidí či nároky na technologie.
Postupem času se pojem únosné kapacity území přenesl i do oblasti cestovního ruchu. Arrow – Bolin 
(1995) chápou únosnou kapacitu území jako maximální množství „prvků“, které dané území doká-
že pojmout, aniž by do budoucna docházelo ke snižování absorpční schopnosti území. Existuje však 
řada dalších definic. Coccossis – Mexa (2004) shrnují dané definice a uvádějí, že většina definic ob-
sahuje dva základní aspekty:

•	 vlastní kapacitu území (např. kolik turistů může být ubytováno, než dojde ke změnám v ži-
votním prostředí, či kolik turistů je území ochotno pojmout)

•	 vnímání kapacity území (tedy jaký objem cestovního ruchu je přijatelný před jeho poklesem)
Pásková (2008) řadí mezi prvky únosné kapacity území např. počet obyvatel, počet turistů či počet 
lůžek. Zároveň dodává, že únosná kapacita území je skladebným ukazatelem, který měří zranitel-
nost lokality a identifikuje změny v její schopnosti unést reprezentativní soubor na ní provozova-
ných turistických aktivit. Cílem vymezení únosné kapacity území je odhadnout mezní hodnoty počtu 
návštěvníků pro danou lokalitu. Tyto meze mohou být posunuty vzhůru pomocí kvalitního mana-
gementu místního cestovního ruchu nebo sníženy v případě neexistence či nízké úrovně takového 
managementu.
Getz (1983) identifikoval šest přístupů interpretace a stanovování únosné kapacity území:

•	 limity hmotných zdrojů;
•	 tolerance rezidentů;
•	 spokojenost návštěvníka;
•	 nadměrný růst změny;
•	 kapacita založená na hodnocení nákladů a přínosů;
•	 role kapacity v systémovém přístupu.

Pásková (2008), Faulkner – Tideswell (2008) uvádějí pět složek únosné kapacity, kterými jsou fyzic-
ky únosná kapacita, ekologicky únosná kapacita, ekonomicky únosná kapacita, socio-kulturně únos-
ná kapacita a psychologicky únosná kapacita (percepční kapacita).

•	 Fyzicky únosná kapacita určuje maximální množství osob, které může daný objekt či pro-
stranství pojmout, aniž by došlo k jeho fyzické destrukci. Lze ji poměrně snadno zjistit pro 
uzavřené objekty typu jeskynních prostor či areálu zámeckých zahrad atd., složitější jsou pří-
pady volných prostranství. Fyzická únosná kapacita se určuje nejsnadněji objektivním způ-
sobem, nicméně je třeba ji považovat za míru teoretickou, pro větší území v praxi téměř ne-
využitelnou.

•	 Ekologicky únosná kapacita je definována jako úroveň využití území, která nezpůsobuje po-
škození krajiny. Udává maximální úroveň dlouhodobě chápané turistické zátěže, se kterou 
se ekosystém vyrovná bez trvalých následků. Tato hodnota je přímo úměrná autoregulační 
schopnosti (pružnosti) daného ekosystému. 

•	 Ekonomicky únosná kapacita vychází z tzv. Paretova optima a pomocí optimalizační rovnice 
určuje dlouhodobě udržitelný kompromis mezi ekonomickou vytížeností a kvalitou životní-
ho prostředí v destinaci. Stanovuje tedy míru maximálního ekonomického přínosu cestovní-
ho ruchu pro destinaci při současné minimalizaci čerpání kapitálu cestovního ruchu (kvalita 
socio-kulturního i přírodního prostředí).

•	 Psychologicky únosná kapacita (percepční kapacita) zahrnuje subjektivní ukazatele identi-
fikující maximální stupeň rozvoje cestovního ruchu (intenzity návštěvnosti), který je ještě 
kompatibilní s určitým typem turistického zážitku vyhledávaným v daném objektu či pro-
stranství. Jedná se o hodnocení zalidnění území samotnými návštěvníky.
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•	 Socio-kulturně únosná kapacita má stejný charakter jako kapacita percepční s tím rozdí-
lem, že se místo návštěvníků týká místního obyvatelstva, jeho postojů k cestovnímu ruchu 
a k jeho dopadům na krajinu, ale i na životy místních obyvatel. Představuje hranici rozvoje 
cestovního ruchu, při jejímž překročení způsobuje cestovní ruch v místní komunitě negativní 
nevratné změny. 

Ionnides, Billing (2003) dodávají, že stanovení mezí únosné kapacity naráží na několik problémů:
•	 Není to jen množství turistů, jež způsobuje problémy, je to spíše jejich chování.
•	 Je obtížné stanovit hranice mezi termíny dopad (impact) a škoda (damage). Jako příklad uvá-

dějí cyklisty na přírodních stezkách, kteří vždy ovlivňují stav půdy (erozí). Obtížné je však 
stanovit okamžik, kdy dochází ke změně přírodního prostředí a kdy ke škodám.

•	 Většina environmentálních dopadů je způsobena malým využíváním – marginálním efek-
tem. Tedy už malý počet turistů na turistické stezce působí na přírodní prostředí, nárůst turis-
tů ovšem vyvolá menší změnu v rozsahu dopadů. 

McCool – Lime (2001) dodávají, že problémy vyvstávají s hodnocením a interpretací únosné kapa-
city území, a to především z hlediska jejího numerického vyjadřování. Wight (1998) se domnívá, že 
vhodnější způsobe je zaměřit se na sociální a environmentální či ekologické podmínky, které jsou 
v daném území požadované nebo pro dané území vhodné. Tento přístup se jeví jako vhodnější, pruž-
nější a dává managementu větší prostor než únosná kapacita vyjádřená numericky. Obecnou zásadou 
v tomto případě je, že by se území nemělo rozvíjet nad jeho přirozenou únosnou kapacitu. Účel, 
pro který je území určeno, je zároveň kritickou hranicí při určení únosné kapacity. McCool – Lime 
(2001) uznávají, že při definování účelu je důležitá účast veřejnosti, nicméně je také třeba vědecky 
definovat, co je ještě přijatelné a co již nikoliv. 

Turistický penetrační index 
Defertova funkce vyjadřuje intenzitu turistické aktivity v dané destinaci poměrem počtu dvou popu-
lací1. Pearce (1995) představil indikátor měření intenzity cestovního ruchu v dané oblasti turistickou 
funkcí:

t (f )= 
P

N 100*  ,                                                   (1)

kde t (f) je turistické funkce; N představuje počet lůžek;  P označuje počet obyvatel (rezidentů).
Turistická funkce může nabývat hodnot od 0 do nekonečna. Čím je vyšší hodnota funkce, tím lze 
oblast považovat za oblast s vyšší turistickou aktivitou. Defertova funkce se stala standardně použí-
vaným ukazatelem relativní turistické zatíženosti území cestovním ruchem. Defertovy funkce bylo 
využito ve výzkumu samostatného oddělení ekologie a urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu 
Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) ve výzkumu zátěže životního prostředí cestovním ru-
chem a ověření stavu monitorování instituciálního zajištění a statistického sledování na úrovni obcí 
z roku 2001. V tomto výzkumu byly intervaly turistické funkce rozděleny následovně:

T (f) = 0 – 4           téměř žádná turistická aktivita
T (f) = 4 – 10         nevýrazná turistická aktivita
T (f)  = 10 – 40      území s významnou, avšak nepřevažující funkcí cestovního ruchu
T (f)  = 40 – 100    převážně turistické území
T (f) = 100 – 500   významné středisko cestovního ruchu
T (f)  = nad 500     hyperturistické středisko  

Turistické funkce využili ve své práci také Lasanta – Laguna – Serrano (2007), ve které hodnotili 
zatíženost lyžařských rezortů v centrálních Pyrenejích. Výhodou indikátoru turistické funkce je její 
jednoduchost a snadná dostupnost dat. McElroy – Albuquerque (1998) ovšem poukazují na nedo-
statky této funkce pro strategické rozhodování na úrovni regionů. Kritizují zejména to, že indikátor 
nezahrnuje další složky – sociální, ekonomické, environmentální. Navrhli tak index, odvozený od 

1  Dvou populací, tedy účastníků cestovního ruchu a místních obyvatel.
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Pearcovy turistické funkce, kdy se celkový index penetrace skládá ze tří průměrných hodnot turis-
tického penetračního indexu (dále TPI) v oblasti ekonomické (výdaje turistů), oblasti sociální (počet 
turistů na obyvatele/den) a oblasti environmentální (počet pokojů na km2). Hodnota penetračního 
indexu je pak tedy průměrná hodnota dílčích turistických penetračních indexů.
Z práce McElroy – Albuquerque (1998), kteří se zabývali penetrací v Karibské oblasti, si vzali pří-
klad také Ioannides – Billing (2003) ve své práci pro Gederu, pro kterou stanovili penetrační index 
na základě pěti indikátorů: území, počtu obyvatel, výdajů turistů, počtu přenocování a průměrného 
počtu turistů na 1 000 obyvatel. TPI lze potom vyjádřit následovně:

                                   
ii

iij
ij minX-maxX

minX- X
  TPI = ,                                                (2)

kde ijTPI  je stupeň penetrace j-tého území s ohledem na i-tou proměnnou, ijX  je hodnota i-té pro-

měnné pro území j a imaxX a iminX stanovují maximální a minimální hodnoty pro i-tou proměn-

nou. Tato metodika je vhodná pro malá, uzavřená území.
Řada dalších autorů využila ve svých výzkumech výše uvedené indikátory. Z práce autorů McElroy 
– Albuquerque (1998) vycházel také Bertram (2004), který prohloubil problematiku zátěže ostrov-
ních států cestovním ruchem. Mezi další autory patří i Rattanasuwongchaai (2010), který využil De-
fertovy funkce při hodnocení dopadů cestovního ruchu na venkovské komunity. 

Metodika
V rámci analýzy zatížení území cestovním ruchem je hodnocena vytíženost časová (sezónnost) a 
prostorová (územní).

•	 Časová vytíženost je měřena podílem turistů k místnímu obyvatelstvu, na jehož základě je 
stanovena vytíženost území dle jednotlivých měsíců v roce. Vzhledem k sociálním dopa-
dům cestovního ruchu je následně hodnoceno také zatížení území zahraničními turisty, kte-
ré může způsobit rozsáhlejší sociální dopady;

•	 Územní vytíženost je měřena na základě penetračního indexu. Penetrační index jednotlivých 
okresů Ústeckého kraje je hodnocen dle dvou metodik. Na základě hodnot penetračního in-
dexu dle Pearce (1995) jsou okresy následně rozděleny dle intervalů turistické funkce2. Zá-
roveň je penetrační index měřen dle metodiky autorů McElroy – Albuquerque (1998), kteří 
k Pearceově indexu vyjádřili určité výhrady a modifikovali jej.3

Na základě výsledků prostorové zatíženosti jsou následně sledovány rozdíly a podobnosti mezi jed-
notlivými okresy Ústeckého kraje.
Nerovnoměrné rozložení zatížení území cestovním ruchem mezi jednotlivými regiony je hodnoceno 
pomocí Giniho koeficientu. Giniho koeficient poměřuje rozdíl mezi plochou pod ideální Lorenzovou 
křivkou a plochou pod skutečnou Lorenzovou křivkou. Giniho koeficient lze vyjádřit následovně:

                                 
A

BAG −
=  ,                                                 (3)

2 Hodnota turistické funkce je počítána jako průměrná mezi roky 2005–2008.
3 Na základě nedostatku zdrojových dat o diferenciaci turistických výdajů v jednotlivých okresech, jsou vý-

daje považovány za shodné, a tak z hlediska analýzy rozdílného zatížení okresů nejsou brány v úvahu
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kde G je Giniho koeficient, A označuje plochu pod ideální Lorenzovou křivkou, B označuje plochu 
pod skutečnou Lorenzovou křivkou. Koeficient nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž 0 představuje ab-
solutní rovnost a 1 absolutní nerovnost.
K měření podobností jednotlivých okresů je využito shlukové analýzy. V rámci hierarchických shlu-
kových metod je analýza založena na metodě nejbližšího souseda. Tuto metodu lze definovat násle-
dovně: Jestliže D je libovolný koeficient nepodobnosti, symboly A, B jsou dva různé shluky, které ná-
leží do rozkladu objektu, objekt xi patří do shluku A a objekt xj do shluku B, pak platí:
                                                     DSL (A,B) = min { D(xi; xj )}                                (4)

Jako vzdálenostní měřítko je využita Euclidova vzdálenost.

Výsledky
Ústecký kraj navštívilo v roce 2009 celkem 335 939 účastníků cestovního ruchu, což představovalo 
2,8 % z celkového počtu účastníků cestovního ruchu České republiky. Největší návštěvnosti dosáhl 
kraj v roce 2001. Návštěvnost kraje však vykazuje klesající tendenci, jak dokládá obr. 1, s regresní 
funkcí y = –10122x + 447940. Podíl návštěvnosti Ústeckého kraje na celkové návštěvnosti České 
republiky také dlouhodobě klesá. Od roku 2007 nepřesáhl 3 %.

 

y = -10122x + 447940

R2 = 0,4706
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Obr 1 Vývoj počtu hostů v Ústeckém kraji (2000 – 2009)
(Zdroj: Podkladové údaje Českého statistického úřadu)

Časová vytíženost území
Jako turisticky nejvíce vytížené měsíce v Ústeckém kraji lze označit červenec a srpen. Ve sledova-
ném období 2000–2008 se počet přenocování v červenci a srpnu pohyboval mezi 15–17 % z celko-
vého počtu přenocování. Z hlediska počtu účastníků cestovního ruchu je vytíženost rozložena do více 
měsíců, v červenci a srpnu se návštěvnost pohybuje okolo 14 %. Avšak návštěvnost v měsících květ-
nu a červnu mírně převyšuje hranici 10 %, v září se potom pohybuje mírně pod 10% hranicí. Naopak 
jako nejméně turisticky vytížené měsíce se jeví leden a únor. Celkový podíl počtu denního přenoco-
vání účastníků cestovního ruchu k počtu obyvatel nepřesahuje dlouhodobě 1 % po celý rok. Počty 
zahraničních turistů představují průměrně necelých 40 % turistů, také ukazatel podílu přenocování 
zahraničních účastníků cestovního ruchu na celkovém počtu přenocování se pohybuje okolo 40 %.

Územní zatížení cestovním ruchem
Nejvyšších hodnot Defertovy funkce dosahuje v Ústeckém kraji okres Děčín. Hodnoty Defertovy 
funkce, měřené dle Pearce, v regionu přesahují hodnotu 4, tedy region lze považovat, dle metodiky 
oddělení pro ekologie a urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu při MŽP, za území s nevýraznou 
turistickou aktivitou. Ostatní okresy v kraji nedosahují ani hodnoty 4, lze je tedy považovat za úze-
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mí s téměř žádnou turistickou aktivitou. Nerovnoměrnost v jednotlivých regionech Ústeckého kraje 
prokazuje hodnota Giniho koeficientu 0.252556. 

Tabulka 1 Hodnoty penetrace pro okresy Ústeckého kraje4

Okres
hodnota Defertovy funkce

(dle Pearce)
hodnota penetrace

(dle McElroy – albuquerque)
Děčín 4,23 1,091

Chomutov 2,88 0,7

Teplice 2,37 1,496

Litoměřice 2,25 0,482

Louny 1,41 0,178

Ústí nad Labem 1,41 0,956

Most 0,96 0,606
Zdroj: Vlastní propočty

Na základě analýzy penetračního indexu navrženého autory McElroy – Albuquerque je jako nejvy-
tíženější region jeví okres Teplice, dále pak okres Děčín. Naopak nejnižších hodnot nabývá okres 
Louny. Giniho koeficient nabývá hodnoty 0.286338.

Závěr a diskuse
Z provedené analýzy vytížení území se jeví jako nejvytíženější měsíce červenec a srpen, to odpovídá 
také celorepublikové vytíženosti. Z hlediska počtu zahraničních návštěvníků (40 % z celkového po-
čtu) se nelze domnívat, že by v rámci sociální oblasti docházelo k větší zátěži.
Územní zatížení je měřeno na základě penetračního indexu dle Pearce a autorů McElroy – Albu-
querque. Giniho koeficient prokázal větší rozdíly zatížení okresů použitím metody dle McElroye a 
Albuquerqua. Podobnost jednotlivých okresů na základě obou metodik je jednoduchým způsobem 
znázorněna v obrázku č. 2.

Obr 2 Zatíženost okresů dle metodik autorů Pearce (1995) a McElroy – Albuquerque (2001)
(Zdroj: Vlastní propočty)

4  Průměr let 2005–2008
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Obr. č. 2 dokládá postavení jednotlivých okresů na základě výsledků zatížení oběma metodikami. 
Obdobné výsledky lze pozorovat v obr. č. 3, který udává výsledky shlukové analýzy. Z obou grafů 
(obr. 2; obr. 3) lze shrnout, že nejvzdálenějším okresem od všech ostatních okresů je Děčín. Naopak 
blízké jsou si okresy Most a Ústí nad Labem, dále Chomutov a Litoměřice.

Obr 3 Shluková analýza
(Zdroj: Vlastní propočty)

Na základě výsledků obou metodik lze označit jako nejvytíženější okres Děčín, dále pak Teplice. Na-
opak jako nejméně vytížené se projevily okresy Most a Louny. Turistickou aktivitu v jednotlivých 
okresech lze seřadit následovně (sestupně):

Děčín
Teplice
Chomutov
Ústí nad Labem
Litoměřice
Most, Louny

Penetrační index prokázal vytíženost okresů v rámci Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji existuje stá-
le prostor pro rozšiřování aktivit cestovního ruchu. Nicméně je nutné zároveň uvážlivě plánovat tyto 
rozvojové aktivity a právě penetrační index může být jedním z nástrojů, který nabízí základní před-
stavu o vytíženosti území. Samozřejmě pro přesnější analýzy je vhodné brát v úvahu více indikátorů 
z oblasti sociální, environmentální i ekonomické. Nicméně přesto, že penetrační index nepředstavuje 
komplexní hodnocení vytíženosti, může sloužit jako základní indikátor při plánování rozvojových 
aktivit území, při kterých je nutné brát v úvahu trvale udržitelný rozvoj. 
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení VZ MSM 6046070906 „Ekonomika zdrojů české-
ho zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských sys-
témů“.
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ChaRaKTERIsTIKa LINIOVÉ VEGETaCE Na KONKRÉTNÍM 
PŘÍKLaDU ÚZEMÍ VE sTŘEDNÍCh ČECháCh

ChaRaCTERIsTIC OF LINEaR VEGETaTION IN CONCRETE 
REGION OF CENTRaL bOhEMIa

Dana PROKOPOVá

Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a 
krajinné architektury, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, prokopova@af.czu.cz

abstrakt
Liniová vegetace patří mezi významnou hodnotu naší krajiny a krajinného rázu. V modelovém území 
Maršovicka byly vyhodnoceny liniové výsadby podél pozemních komunikací a vodních toků. Aleje 
v území byly tvořeny převážně ovocnými druhy Prunus avium ssp., Prunus domestica ssp. a Malus 
domestica ssp. Podél vodních toků byly zastoupeny rody Populus sp., Salix sp., Alnus sp. Celkově 
bylo zhodnoceno 179 vegetačních segmentů, z nichž 151 bylo ve velmi dobré vitalitě. Mapě potenci-
ální přirozené vegetace odpovídala skladba 98 vegetačních segmentů. Nejvíce zastoupenými dřevi-
nami v modelovém území byly Betula pendula, Quercus petraea a Salix caprea. Srovnáním jednot-
livých krajinných ploch bylo prokázáno, že vegetace tvoří jednu z hlavních složek krajinného obra-
zu. Prostorové uspořádání liniové vegetace, její plošný podíl, fragmentace, velikost, tvar a druhová 
skladba spoluvytváří typický ráz daného území.

abstract
Linear vegetation is very important value of our landscape and landscape character. Linear vegeta-
tion was evaluated along roads and water courses in model area Maršovicko. Alleys were formed 
by fruit species Prunus avium ssp., Prunus domestica ssp. and Malus domestica ssp. Along water 
courses were dominant genus Populus sp., Salix sp., Alnus sp. It was evaluated 179 vegetation seg-
ments. Completely 151 segments were in very good vitality. Almost 98 vegetation segments were 
compatibility with map of potential natural vegetation.
The most important woody plants in model area were Betula pendula, Quercus petraea and Salix 
caprea. The position of vegetation has main part in landscape image by comparation of each land-
scape plane. Line vegetation, her size, fragmentation, size and sorts make typical landscape character 
of regions. 

Klíčová slova: liniová vegetace, krajinný ráz, krajinná struktura, aleje

Key words: linear vegetation, landscape character, landscape structure, alleys 

Úvod
Vegetace patřila a patří mezi historicky výrazně proměnlivou veličinu v závislosti na lidské činnos-
ti, která ovlivňuje krajinný ráz a celkové uspořádání krajiny (Löw, Míchal, 2003). Rozptýlená zeleň 
označuje veškeré prostory a solitéry dřevin včetně bylinného patra, které nejsou lesem, zemědělskou 
kulturou nebo součástí soustavy zeleně intravilánu sídel či jiné zástavby v krajině. Významnou sou-
částí rozptýlené vegetace je liniová zeleň rozdělená dle půdorysné dispozice na liniové nepřerušova-
né a liniové přerušované porosty. Stav zeleně je v české krajině velmi různorodý a odpovídá historii 
lidské činnosti na venkově (Bulíř, 1988). Prvky rozptýlené zeleně jsou významnými prostředky har-
monizace krajinného prostoru (Kavka, 1978).
Základním rysem českého venkova je dosud zachovaný úzký vztah ke konkrétnímu místu a k druhu 
dřeviny, vázaný na určité časové období. Identita zeleně se stala důležitým rysem krajinného rázu. 
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V tomto smyslu je významné lidové krajinářství projevující se jako určitá krajová zvykovost ve 
smyslu provozních a sociálně – kulturních potřeb venkovského obyvatelstva (Mareček, 2005).
Pro území České republiky byl v historii velice významným prvkem krajinného rázu ovocný strom. 
Rámcově, z hlediska krajinného rázu charakterizovaná ovocnářská tvář naší krajiny začala dozní-
vat ve druhé polovině 20. století s tím, že v současné době prodělává hluboké strukturální změny 
největší v celé své historii. Současný zánik ovocných alejí otevírá současně možnost pro velkorysé 
polyfunkční krajinářské řešení vegetačního doprovodu komunikací v širším měřítku (Mareček, Sus, 
Prokopová, 2008).
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chrá-
něn před jeho znehodnocením. Neoddělitelnou složkou krajinného rázu je právě liniová vegetace 
(Löw, Míchal, 2003).

Metodika
Pro řešení problematiky liniových porostů bylo vybráno modelové území v lesozemědělské ven-
kovské krajině. Modelové území (viz Obr. č. 1) se nachází v zemědělské, řídce osídlené oblasti 
jihovýchodní části středních Čech, ve Středočeském kraji, na jihu mikroregionu Neveklovska a na 
jihozápadě okresu Benešov. Průměrná nadmořská výška je 400 m n. m. Hodnocení probíhalo v rámci 
katastrálních území Maršovice, Zderadice, Zahrádka a Šebáňovice. 

Obr. č. 1: Schematická mapa v rámci širších vztahů 
(www.obecmarsovice.cz, 2008)

V řešeném území byl proveden terénní průzkum dané lokality a krajinářské zhodnocení liniové vege-
tace ve volné krajině ve vztahu ke krajinnému rázu. Analýza liniové vegetace v modelovém území se 
týkala alejových výsadeb a liniových doprovodů jednotlivých vodotečí. Další typy liniové vegetace 
(protierozní meze, průlehy, terasy, větrolamy atd.) nebyly v území nalezeny. Vegetační porosty delší 
jak 200 metrů byly rozděleny na velikostně stejné úseky, viz Obr. č. 2. Následně byl každý úsek očís-
lován a vyhodnocen z několika hledisek. V inventarizačních tabulkách bylo řešeno několik hledisek. 
Hodnoceno bylo dominantní zastoupení daného prvku. Celková vitalita jednotlivých vegetačních 
prvků byla hodnocena ve 4 kategoriích (viz Tab. č. 1).
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Tab. č. 1: Hodnocení celkové vitality vegetačních prvků
hodnotící kategorie Charakteristika kategorie

a Vysoká vitalita, vysoká sadovnická hodnota, dlouhodobá per-
spektiva zachování do budoucna

b Dřeviny mírně poškozené, starší, s perspektivou existence více 
jak 15 let

C
Dřeviny staré či poškozené, poměrně charakteristické pro da-

nou oblast, s potřebou ponechat je ještě nějakou dobu  
(10–15 let)

D Poškozené dřeviny, nízká sadovnická hodnota, nutno je co nej-
dříve odstranit

 Dále byla hodnocena vhodnost složení vegetačního prvku vzhledem ke krajinnému rázu oblasti 
v závislosti na mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al., 1998), viz Tab. č. 2.

Tab č. 2: Hodnocení vhodnosti vegetačního prvku vzhledem k mapě potenciální přirozené vegetace 
(Neuhäuslová et al., 1998)

hodnotící kategorie Charakteristika kategorie

a plně odpovídající krajinnému rázu území, dle mapy potenciální 
přirozené vegetace

b odpovídající krajinnému rázu území s nepatrnými výjimkami

C více jak 40 % dřevin z vegetačního prvku neodpovídá krajinné-
mu rázu území

D vegetační prvek svým složením zcela neodpovídá krajinnému 
rázu území

 

Následně byly vytvořeny mapy dílčích krajinných struktur, které prokázaly vliv sledovaných prvků 
na krajinu. Jednotlivé mapy byly zpracovány v programech AutoCAD 2009 a GIS.

Výsledky
Modelové území bylo řešeno z hlediska liniové vegetace, následně pak v aspektu uspořádání jednot-
livých ploch v krajině. Alejové výsadby podél pozemních komunikací byly rozděleny na převážně 
ovocné a převážně neovocné aleje. Alejové výsadby doprovázely většinu komunikací v území. Pro-
centuelně převažovaly staré dožívající ovocné dřeviny. Celkově tvořily ovocné druhy 80 % zastou-
pení ve všech alejových výsadbách. Rod Malus domestica ssp. byl zastoupen v 20 %, zbývajících 60 
% tvořil rod Prunus sp. v podobě Prunus avium ssp. (třešeň) a Prunus domestica ssp. (slivoň). Neo-
vocné aleje neměly převažující druh dřeviny, jednalo se o spektrum typických dřevin v daném úze-
mí, např. Betula pendula, Quercus petraea atd. Neovocné aleje byly vždy složeny ze smíšených po-
rostů, v žádném případě se nejednalo o monokulturní porost. Liniová vegetace doprovázející vodote-
če byla tvořena vlhkomilnými zástupci z rodů Populus sp., Salix sp., Alnus sp. Celkově se jednalo o 
porosty poměrně mladé, převážně věku kolem 20 let. Jednotlivé porosty byly zaneseny do mapy li-
niové vegetace, viz Obr. č. 2. Obr. č. 2 prezentuje poměrně rovnoměrné zastoupení vegetace v rám-
ci celého území. Plošnost zastoupení prezentuje významný vliv na krajinný obraz ve všech částech 
modelového území. 
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Obr. č. 2: Zastoupení liniové vegetace v řešeném území Maršovicka. Hnědá barva zobrazuje 
ovocné alejové výsadby. Zelená barva zachycuje rozsáhlejší liniové porosty ve volné krajině, 

v podobě drobných linek prezentuje zastoupení neovocných alejí. Samotná sídla jsou vyznačena 
šedou barvou.

Celkem bylo zhodnoceno 179 segmentů liniových vegetačních prvků mimo zastavěná území obcí. 
Statistické zhodnocení prokázalo, že vitalita vegetačních prvků byla převážně ve velmi dobrém sta-
vu, viz Tab. č. 3.

Tab č. 3: Vyhodnocení vegetačních prvků z hlediska vitality

hodnotící kategorie Počet prvků v dané kategorii (celko-
vý počet 179)

a 79
b 72
C 25
D 3

Údaje ukazují, že 151 vegetačních prvků patří do kategorie A a B, což jsou dřeviny víceméně zdravé 
s vysokou vitalitou a sadovnickou hodnotou. Pro zachování krajinného rázu a obrazu je tento fakt 
velmi pozitivním aspektem. Celkově 28 prvků ze 179 má nízkou vitalitu, sadovnickou hodnotu a je 
nutno je brzy odstranit, viz Obr. č. 4.

Vitalita vegetačních prvků 

79

72

25 3

A B

C D

Obr. č. 4: Celková vitalita vegetačních prvků modelového území Maršovicka

Skladba dřevin v kontextu k mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al., 1998) není 
zcela odpovídající, viz Tab. č. 4. Dle mapy území náleží do bikové nebo jedlové doubravy. 



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

15

Tab. č. 4: Vyhodnocení vegetačních prvků ve vztahu k mapě potenciální přirozené vegetace

hodnotící kategorie Počet prvků v dané kategorii (celko-
vý počet 179)

a 46
b 52
C 34
D 47

Celkem tedy odpovídá mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al., 1998) území 98 
prvků ze 179, což je nadpoloviční většina. Sortimentálnost výsadeb vykazuje vhodnost použití vege-
tace v kontextu krajinného rázu. Celkově 81 vegetačních prvků neodpovídá mapě potenciální přiro-
zené vegetace (Neuhäuslová et al., 1998), viz Obr. č. 5. 

46

5234

47

Vhodnost vegetačního prvku v 
krajinném rázu 

a

b

c

d

Obr. č. 5: Vhodnost vegetačních prvků v krajinném rázu modelového území Maršovicka

Z hodnoceného počtu 179 rozptýlených vegetačních prvků byla polovina složena ze 3 a více dru-
hů, celkem 85 prvků. Dvoudruhové porosty se vyskytovaly v 52 případech. Monokulturní jednodru-
hové porosty byly hodnoceny v 42 případech. Ve většině případů se jednalo o alejové výsadby po-
dél pozemních komunikací, viz Obr. č. 6. Vícedruhové porosty zvyšují rozmanitost krajinného rázu.

42

52

85

Druhové zastoupení vegetačních prvků 

1 druh

2 druhy

3 a více 
druhů

Obr. č. 6: Počet druhového zastoupení vegetačních prvků modelového území Maršovicka

Celkově bylo ve sledovaném území zjištěno ve volné krajině 38 druhů dřevin. Většinu z nich tvořily 
dřeviny listnaté opadavé, celkem 34, zbývající část tvořily stálezelené dřeviny, celkem 4 druhy (viz 
Obr. č. 7). Mezi nejčastěji zastoupené dřeviny patřila Betula pendula. Ze 179 hodnocených vegetač-
ních prvků se vyskytla ve 40 případech. Na druhém místě se jednalo o Quercus petraea se zastou-
pením v 33 vegetačních prvcích, stejně jako Salix caprea. Ve více jak 20 vegetačních prvcích byly 
zastoupeny druhy Alnus glutinosa, Salix alba, Populus sp., Corylus avellana, Sambucus nigra (viz 
Tab. č. 5, Obr. č. 8). Z ovocných druhů převládaly rody Prunus sp., Malus sp., celkem v 15 prvcích. 
Ze stálezelených dřevin dominovala Picea abies, v 11 prvcích a Pinus sylvestris v 7 prvcích.
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Tab. č. 5: Přehled druhů v rámci modelového území, které byly zastoupeny ve více jak 10 vegetač-
ních segmentech

Konkrétní druh Počet vegetačních segmentů, v kterých 
se druh vyskytuje

Betula pendula 40
Quercus petraea 33

Salix caprea 33
Alnus glutinosa 30

Salix alba 29
Populus sp. 29

Corylus avellana 25
Sambucus nigra 22

Robinia pseudoacacia 19
Crataegus monogyma 18

Rosa canina 18
Prunus sp. 15
Malus sp. 15

Prunus spinosa 11
Picea abies 11

34

4

Poměrné zastoupení opadavých a 
stálezených dřevin

opadavé druhy
stálezelené druhy

Obr. č. 7: Zastoupení opadavých a stálezelených dřevin modelového území Maršovicka 

Zas toupené dřeviny  ve v íc e jak 20 
veg etač níc h prvc íc h

40

33

33
2320

20

21

21
25

B etula pendula

Querc us  petraea

S alix  c aprea

Malus  s p.

C orylus  avellana

S ambuc us  nigra

A lnus  glutinos a

S alix  alba

P opulus  s p.

Obr. č. 8: Zastoupené dřeviny ve více jak 20 vegetačních prvcích v rámci modelového území Maršovicka

Plošné zastoupení jednotlivých krajinných ploch v rámci řešeného území na základě Obr. č. 10 jasně 
prokazuje funkci vegetace (na Obr. č. 10 je zobrazena vegetace včetně lesních ploch, TTP, ovocných 
sadů) ve volné krajině a její nezastupitelnost v hodnocení krajinného rázu. Při vymezení krajinného 
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pokryvu v rámci modelového území je vegetace po orné půdě, viz Obr. č. 9, druhým nejdominant-
nějším prvkem krajinného rázu. Zároveň se jedná o prvek, který není možný jinak nahradit. Z toho 
důvodu je nutná neustálá obnova a revitalizace s ohledem na přírodní a historické podmínky daného 
území, viz Obr. č. 10, 11. 

 

 Obr. č. 9: Jednotlivé plochy orné půdy v rámci modelového území prezentují dominantní zastoupení 
zemědělství v krajinném rázu. 

 

Obr. č. 10: Plošné zastoupení veškeré vegetace (rozptýlená vegetace, TTP, ovocné sady a lesy) v řešeném 
území prezentuje vegetaci jako druhý nejdůležitější prvek charakteru krajiny. 
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Obr. č. 11: V panoramatickém pohledu na Maršovicko je jasně zřetelný význam liniové vegetace 
z hlediska krajinného obrazu. Vegetace dává krajině potřebné měřítko a zvyšuje její obytnost.

Závěr
Studie provedená v rámci modelového území prokázala velký význam vegetace v rámci krajinných 
struktur. Plošné zastoupení vegetace v krajinném obrazu na základě dílčího řešení v území Maršovic-
ka podalo důkaz o dominantním zastoupení tohoto elementu v krajinném rázu.
Liniová vegetace byla řešena v rámci dvou rozdílných skupin. V první řadě se jednalo o alejové vý-
sadby. V nich převažovaly v 80 % ovocné druhy. Dominatními zástupci byly druhy Prunus avium 
ssp. (třešeň), Prunus domestica ssp. (slivoň) a Malus domestica ssp. Neovocný sortiment byl nejví-
ce zastoupen druhy Betula pendula a Quercus petraea. Druhou skupinou liniové vegetace vyskytu-
jící se v modelovém území byla vegetace podél vodních toků. Dominantně jsou zastoupeny typické 
vlhkomilné rody Populus sp., Salix sp., Alnus sp.
V řešeném území bylo celkově zhodnoceno 179 vegetačních segmentů. Z nich bylo 151 vyhodnoce-
no s vysokou vitalitou, sadovnickou hodnotou. Tento ukazatel vypovídá o velmi dobrém stavu vege-
tace v řešeném území s velkým potenciálem do budoucna. Pouze 28 vegetačních segmentů bylo na-
vrhnuto k odstranění. Převážně se jednalo o dožívající ovocné aleje.
Všechny liniové vegetační prvky byly zhodnoceny z hlediska druhového zastoupení vůči mapě po-
tenciální přirozené vegetace. Celkem 98 prvků odpovídá druhovému složení bikové anebo jedlové 
doubravy a 81 prvků neodpovídá. Téměř polovina analyzovaných segmentů se skládala ze 3 a více 
druhů. Většina druhů, celkem 34, byla opadavá. Pouze 4 druhy byly prezentovány stálezelenými 
dřevinami, z nichž nejčastěji byl zastoupen druh Picea abies. Opadavé dřeviny byly nejvíce prezen-
továny druhy Betula pendula, Quercus petraea a Salix caprea.
Při porovnání jednotlivých krajinných složek byla prokázána nezastupitelnost liniové vegetace v kra-
jinném obraze. Pro budoucí zachování charakteristik krajinného rázu je zachování liniové vegetace 
nezbytnou podmínkou ve všech územích. Neopominutelným aspektem je sortimentálnost výsadeb, 
která dodává oblastem identitu. V současnosti dochází a bude docházet k nové strukturalizaci kraji-
ny, která je dána změnou hospodářských podmínek, nově se utvářející strukturou venkovského oby-
vatelstva a demografickým vývojem. Z těchto parametrů vyplývá i potřeba nové koncepce uspořá-
dání venkovské krajiny. 

Tento článek vychází v rámci výzkumného záměru MŠMT- MSM 6046070901.
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POsTOJ ČEsKÉ ZEMěDěLsKÉ PRaxE K OChRaNě PůDy PROTI 
DEGRaDaCI VLIVEM VODNÍ EROZE PůDy

ThE aPPROaCh OF CZECh FaRMERs TO sOIL PREVENTION 
REGaRDING sOIL DEGRaDaTION by waTER EROsION

Marie TRaNTINOVá

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Horní náměstí 2, 746 01 Opava, Česká republika, 
trantinova.marie@uzei.cz

abstrakt 
V projektu NAZV QH72203 bylo šetřeno, do jaké míry jsou šetrné technologie a opatření na země-
dělské půdě užívané a přijatelné pro současnou zemědělskou praxi. V rámci dotazníkového šetření 
bylo osloveno 59 zemědělských subjektů, které byly vybrány na základě GIS analýzy v povodích 
řeky Bečvy, Opavy a Moravy. Hlavními cílovými skupinami předloženého projektu jsou pracovníci 
zemědělského poradenského systému, zemědělské praxe, ale také široká veřejnost. V tomto článku 
je zveřejněna část výsledků dotazníkového šetření, které se dotýká krajinných prvků. Výsledky šet-
ření dávají alespoň částečný vhled do toho, jaké zkušenosti mají zemědělci s projevy eroze na svých 
pozemcích, jaká hledají řešení na její snížení a jak hodnotí jednotlivá opatření. 

abstract 
There was searched in the project NAZV QH72203, a size of acceptable environmentally friendly 
technologies and measures in agricultural land that are used and possible for present agricultural 
practice. In a frame of questionnaire research there were addressed 59 farmers that were selected 
according to GIS analyze in the river basins Bečva, Opava, Morava. The main target groups of the 
introduced project are advisors in agriculture, agricultural practice, but as well as general public. 
There is presented a part of the results from the questionnaire research that concerns to landscape 
elements. The research results present at least a partial vision, what kind of farmer´s experiences they 
have with erosion on their parcels, what sorts of solution they are looking for its degradation and how 
they evaluated each agricultural measure against water erosion.

Klíčová slova: ochrana půdy, vodní eroze, soubor opatření, krajinné prvky, povodí 

Key words: soil protection, water erosion, a set of measures, landscape elements, river basin

Úvod 
V ČR je z hlediska odtokových poměrů nepříznivé vysoké zornění zemědělské půdy a velká sou-
vislá plocha pozemků s dlouhými svahy, což umocňuje povodňový režim vodních toků. Nepříznivý 
stav odtokových poměrů je navíc nepříznivě ovlivňován strukturou krajiny, klimatickými a geologic-
kými podmínkami, které zvyšují zranitelnost půdy k erozi a sníženou retenci vody. Environmentál-
ní mimoprodukční funkce zemědělství zahrnuje řadu oblastí, ke kterým patří především funkce pů-
doochranná, protierozní, vodoochranná, přírodoochranná, krajinotvorná a další (VÁCHAL, MOUD-
Rý, 2002).
Dobrá znalost fyzikálního stavu půdy v konkrétních podmínkách vyžaduje volbu vhodné technolo-
gie půdního zpracování (HůLA, PROCHÁZKOVÁ a kol., 2002). Pro výzkum zemědělství a problé-
mů životního prostředí je důležité přesně charakterizovat strukturu půdy k pochopení ochrany půd-
ního prostředí a pro využití správného systému hospodaření na půdě, což souvisí s fyzikálními vlast-
nostmi půdy.
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Z rostlinné výroby zemědělci pochopitelně očekávají zisk. Z tohoto pohledu jsou hodnoceny plodiny 
(komodity) jinak, než jen jako zlepšující nebo zhoršující půdní úrodnost. Kukuřice se stává nosnou 
plodinou především v oblastech vhodných k jejímu pěstování. Důvodů, vysvětlujících tento trend 
je několik. Především je to skutečnost, že kukuřice skýtá velký energetický potenciál, a to 324 000 
MJ/ha. Pokud tento údaj porovnáme s obilovinami, které produkují 216 000 Mj/ha, pak je energe-
tický přínos kukuřice jednoznačný. Na druhé straně je nutné pečlivě posoudit náklady na pěstování  
jednotlivých plodin, protože tyto náklady mohou celkový pohled na energetickou bilanci zásadně 
změnit. Nezanedbatelným důvodem stále většího prosazování kukuřice na našich polích je také sku-
tečnost, že dnes mají zemědělci k dispozici takovou škálu hybridů, které poskytují dobrý výnos i v 
oblastech, kde se dříve kukuřice pěstovala ojediněle nebo s neúspěchem. 
Hlavním znakem současných vývojových trendů v zemědělství je orientace na snižování nákladů 
a uplatnění technologií, které představují ekologický přínos v porovnání s konvenčními technolo-
giemi. Možné cesty spočívají v respektování lokálně variabilních požadavků plodin na jednotlivé 
vstupy. Při hospodaření na půdě by mělo být trvale v popředí zájmu uchování úrodnosti půdy a je-
jích ekologických funkcí (HůLA, J., 1999). Zvyšující se eroze půdy je globálním problémem dnešní 
doby s vysokým ekonomickým (PIMENTEL, D. et al., 1995) a environmentálním dopadem (LAL, 
R., 1995).
Na území naší republiky je cca. 50 % orné půdy ohroženo vodní erozí a téměř 10 % větrnou. Na 
převážné ploše erozí ohrožených půd není prováděna systematická ochrana, která by omezovala 
ztráty půdy na stanovené přípustné hodnoty, tím méně na úroveň, která by bránila dalšímu snižování 
mocnosti půdního profilu a ovlivňování kvality vod v důsledku pokračujícího procesu eroze (JANE-
ČEK, M., 2007). Zásady ochrany proti vodní erozi organizačními opatřeními vycházejí ze znalosti 
příčin vzniku erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje. Důležitou roli v protierozní ochraně půdy 
sehrává vegetační pokryv, který působí proti erozi tak, že chrání půdu před přímým dopadem kapek, 
podporuje vsak dešťové vody do půdy a v neposlední řadě kořenovým systémem zvyšuje soudržnost 
půdy, která se tak stává odolnější vůči účinkům stékající vody. 

Metodika 
Byla využita dotazovací technika na principu pokládání otázek respondentům a vyhodnocováním 
odpovědí na ně (MAJEROVÁ, V., MAJER, E.,2007). Základem pro tvorbu dotazníku byla teorie 
z publikací KENNETH D. BAyLEy., 1987, BABBIE, E., 1994, MAKEROVÁ, A. 2007. Dotazní-
kové šetření bylo prováděno formou face to face, délka standardizovaného rozhovoru trvala 45–60 
minut, kdy nejdříve byly zaznamenány údaje o charakteristice podniku a dále byly otázky zaměřeny 
na postoj zemědělce k eroznímu ohrožení a opatření vedoucí k jejímu snížení. Dotazník obsahoval 
celkem 15 otázek, asi polovina z nich byla otevřená. Dotazovaný zemědělec byl v průběhu rozho-
voru seznámen s mapou se svými půdními bloky. Smyslem byla řízená diskuze a získání názoru 
zemědělské praxe na možnosti/překážky vedoucí ke snížení eroze. Z odpovědí můžeme posoudit, 
jaká je znalost zemědělců o erozi v terénu a jak nepříznivý erozní problém řešili dříve, dnes nebo 
hodlají v budoucnu řešit. V průběhu dotazníku byly zemědělští respondenti seznámení s druhy vodní 
eroze pomocí obrazových příloh a posléze zařazovali přibližný rozsah rizikové půdy ve svém pod-
niku podle těchto obrázků. Respondenti se rovněž vyjadřovali k různým opatřením, jejich funkčnost 
a realizovatelnosti.
Pro výpočet erozního smyvu na zemědělské půdě byla použita univerzální rovnice (WISCHMEIER, 
W.H., SMITH, D.D.1965, 1978), která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech ovlivňujících hod-
notu smyvu. Rovnice byla použita jak v klasické formě s výpočtem erozního smyvu pro konkrétní 
výpočtovou odtokovou linii, tak ve formě geografických informačních systémů (GIS) s využitím 
metody digitálního modelu terénu Atlas (DMT), a metody Gridu v prostředí DMT a hydrologických 
nástrojů ArcGis9. Pro výpočet touto metodou, která analyzuje hodnoty erozního smyvu nikoli pouze 
pro oblast výpočtové linie, ale plošně v požadovaném rozmezí v rámci celé plochy řešeného území, 
byly zajištěny hodnoty v samostatných digitálních vrstvách: K faktoru (erodovatelnost půdy) na pod-
kladu BPEJ, C faktoru (faktor vegetačního krytu a osevního postupu) s využitím dat LPIS a hodnoty 
LS faktoru (faktor délky a sklonu svahu) na základě DMT vytvořeného z 3D výškopisných dat. 
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V rámci dílčích povodí byly dále šetřeny elementární odtokové plochy pomocí hydrologických ná-
strojů ArcGIS 9.2, v nich byly určeny základní směry odtoku a oblasti jeho koncentrace, které slou-
žily jako základ pro určení topografických faktorů pro výpočet a prostorovou lokalizaci erozního 
smyvu metodou Gridu dle USLE. Míra erozního ohrožení byla testována na vybraných odtokových 
liniích, které byly určeny s využitím mapových podkladů tak, aby charakterizovaly míru erozní-
ho ohrožení dané lokality. Byly zjišťovány jednotlivé faktory pro výpočet. Na podkladě profilů/
zjištěných dat bylo možno zjistit informace o reliéfu území, o sklonu půdního bloku, délce svahu, 
o půdních podmínkách v každé části profilu, jakož i průměrné hodnoty za celý profil. Detail mapy 
s výpočtem erozního ohrožení je na obrázku č. 1, ukázka návrhu plošné specifikace návrhu opatření 
je na obrázku č. 2.

Obrázek 1. Grid plošně specifikované úrovně erozního smyvu – detail

Po provedení kvantitativního výpočtu eroze na půdní bloky byly připraveny návrhy (opatření). Nej-
častěji se opatření umísťovala na velký blok orné půdy na mírném, ale dlouhém svahu, s rovným 
povrchem. Velké zorněné bloky na mírných svazích jsou typické pro nejúrodnější, rovinaté oblasti 
ČR, vyskytují se často v nížinách a zejména na jejich okrajích, kde rovina přechází v pahorkatinu. 
Většinou se podrobným a přesným výpočtem odnosu jemnozemě G (průměrná roční ztráta půdy) 
dokáže překročení přípustných limitů. Dochází zde k plošné erozi, která v dlouhodobém vyhodno-
cení může být daleko nebezpečnější než občasné projevy rýhové eroze. Jde o to zkrátit délku odtoku 
vody z těchto transportních zón, ale i snížit dráhu a plochu odnosu při větrné erozi a zpomalit odnos 
půdních částic, což lze dosáhnout pomocí navrhovaných opatření nebo jejich kombinací. 



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

22

Obrázek 2. Ukázka návrhu plošné specifikace návrhu opatření

Na základě míry erozního ohrožení byly zpracovány návrhy opatření. Byly použity Liniové prvky 
(protierozní meze, záchytné průlehy, zasakovací pásy, stabilizace drah soustředěného odtoku), plošné 
prvky (převedení půdy na trvalé travní porosty, plochy s vyloučením pěstování erozně nebezpečných 
plodin, případně varianta s aplikací agrotechnologických postupů a vyloučením pěstování širokořád-
kových plodin) a systém technických a biotechnických prvků, který spočívá v návrhu záchytných 
průlehů a protierozních mezí a je doplněn agrotechnickými a organizačními opatřeními. 

Výběr zemědělských subjektů byl proveden na základě zpracovaného území vytvořením výběro-
vého filtru s dvěma kritérii:

a) nadlimitního erozního ohrožení (SEOP) nad 15 % z celkové orné půdy podniku
b) celkové výměry zemědělské půdy podniku nad 100 ha. 

Z výběru byli vyloučeni zemědělci, kteří hospodaří částí plochy za hranici povodí nebo okresu, pro-
tože zde jsme neměli k dispozici některý z významných datových podkladů. Byly osloveny všechny 
zemědělské subjekty a byly požádány o spolupráci na připraveném dotazníku.
Celková výměra zemědělské půdy tří povodí Horního Pomoraví, řeky Bečvy a Opavy, ze kterých 
se prováděl výběr zemědělských podniků, zahrnovala plochu orné půdy o výměře 161 982 ha. Ve 
všech povodích bylo vytipováno celkem 79 zemědělských podniků, které splňovaly podmínky: vý-
měra zemědělského podniku nad 100 ha zemědělské půdy a s ohroženou ornou půdou vlivem vodní 
eroze, nadlimitní hodnoty jsou nad 15 % z celkové plochy orné půdy. Z těchto podniků 12 odmítlo 
spolupracovat a 8 bylo obtížné zkontaktovat. Celkový počet dotázaných zemědělských podniků byl 
59, z toho 20 z horního povodí Moravy, 20 z povodí Opavy a 19 z povodí řeky Bečvy.

stručná charakteristika území vybraných zemědělských podniků
Celková výměra zemědělské půdy zemědělských subjektů z dotazníkového šetření a analýz erozního 
smyvu byla 85 960 ha zemědělské půdy, z toho je 66 242 ha orné a 19 501 ha trvale travních porostů. 
Nadlimitní erozní ohrožení půd o 1 a více procent z celkové výměry je na 19 % plochy, pokud po-
soudíme plochu orné půdy, pak nadlimitně rizikových ploch je 27,4 %. 
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Ročně z této plochy s nejvyšší pravděpodobností odchází 240 685 tun kvalitní půdy vlivem působe-
ní dešťových srážek. Podle povodí je to: 

horní povodí řeky Moravy (PM)   95 343 tun, 
povodí řeky Bečvy (PB)    69 127 tun, 
povodí řeky Opavy (PO)    76 215 tun. 

Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto 53 právnických osob a 6 soukromě hospodařících rolníků. 
Povodí Moravy má více nitrátově zranitelných oblastí ve sledovaném území ve srovnání s povodím 
Odry. Podíl půd doporučených k zatravnění je v obou povodích podobný.
Ve sledovaném území povodí horní Moravy se nevyskytuje žádný půdní blok s průměrnou svažitostí 
nad 12,1 %. Nejvíce zemědělské půdy je v kategorii svažité 3,1–7o. V tomto území je stále značné 
zornění půdy a zájem vyrábět v rostlinné výrobě tržní plodiny na orné půdě. V povodí Opavy se 
nevyskytuje žádný půdní blok s průměrnou svažitostí nad 12,1 %, v kategorii 3,1–7o je 44 procent 
plochy zemědělské půdy. Největší podíl zemědělské půdy je v kategorii 0–3o a to 55 %. Zastoupení 
svažitých půd nad 7 % je 1 procento. Přestože svažitost v PO je v průměru nejnižší, celkový odnos 
půdy je vysoký. Sehrává v tom roli hlavně vysoké zornění půdy a větší půdní bloky, tedy i délka 
svahu. Ve sledovaném území povodí řeky Bečvy se nevyskytuje žádný půdní blok s průměrnou sva-
žitostí nad 12,1 %, v kategorii 3,1–7o je 65 % plochy zemědělské půdy. Zastoupení svažitých půd nad 
7 % je již nižší a půdní bloky v kategorii 0–3o jsou na jedné třetině sledovaných ploch v podnicích.
V případě, že uživatel půdy je rovněž vlastníkem této půdy, bývá jeho zájem snížit erozi půdy silnější 
a opodstatněný. Proto jsme se na vlastnictví půdy v dotazníku ptali. Sledované zemědělské subjekty 
byly seřazeny podle rozlohy a srovnání s procentem vlastní půdy. Ukázalo se, že ve vybraných 59 
subjektech je větší podíl vlastní půdy u menších podniků do 1 500 ha výměry zemědělské půdy.

Výsledky dotazníkového šetření
Diskuze se zemědělci v průběhu dotazníku ukázala, že problém zhoršení kvality půdy, zejména erozi 
půdy, obecně vnímají, mají snahu některé nepříznivé degradační projevy zmírnit, k čemuž nejčastěji 
používají především zatravnění v rámci agro-envi opatření (AEO) nebo pěstování meziplodin.
Jedním z opatření HPRV 2004–2006, které řešilo snížení eroze na orné půdě a přitom dávalo mož-
nost minimálního omezení polní výroby, byly travnaté pásy na orné půdě. Zemědělská praxe v ČR o 
toto opatření téměř neprojevila zájem, přestože jako argument často zemědělci uváděli, že nechtějí 
zatravňovat plošně, protože mají zájem o ornou půdu a také neví kam s přebytečnou travní hmotou. 
Na otázku „Proč opatření, které může dobře snížit erozi za současného ponechání větší části orné, 
nechtějí využít?“ odpovídají respondenti tak, jak je uvedeno v tabulce 1. Ukázka travnatých pásů 
(návrh na mapě) je vidět na obrázku 3.

Tabulka 1. Proč bych nevstoupil do AEO travnaté pásy na orné půdě? 
Důvodem je především PM Pb PO Celkem

a problémy se změnou v LPIS – tvorba nových dílů půdních bloků 7 1 0 8
b zatravnění celého půdního bloku je pohodlnější 13 2 2 16
c omezené hospodaření na orné půdě mezi pásy 10 9 6 23
d malý rozdíl v platbě mezi C1 a C2 2 1 1 3
e vztah uživatel – vlastník 13 3 4 18
f bylo to pro mne příliš komplikované v podniku prosadit/uskutečnit 1 0 2 3
g jiná překážka 3 2 0 5
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Obrázek 3. Návrh agroenvi opatření – travnatých pásů na orné půdě.

Ukázalo se, že nejvíce zemědělce odradilo omezené hospodaření na orné půdě mezi pásy a zkompli-
kování uživatelsko-vlastnických vztahů. Co se týče jiných možností podpor, například dotační titul 
MŽP Péče o krajinu, podprogram A – ochrana krajiny proti erozi, ve sledovaných podnicích 30 z 59 
respondentů vědělo, že existuje. Pouze jeden zemědělec z povodí řeky Opavy program MŽP využil 
a byl s ním velmi spokojen. 
Zemědělci pozorují projevy vodní eroze na svých užívaných půdních blocích nejčastěji jako rýžko-
vou erozi, což je mírnější forma projevů ztráty půd. Nadpoloviční většina dobře zná usazení sedi-
mentů v příkopech nebo na kraj pole. Nejvýraznější projevy eroze na půdě je stržová eroze, tu nejví-
ce pozorovali v povodí Bečvy. Výsledek otázky z dotazníku je uveden v grafu č. 1. 
V povodí Moravy se odhady zemědělců shodovali s modelem USLE, v dalších povodích byli země-
dělci spíše optimističtější, než ukazoval model. Pokud se podíváme na jednotlivé podniky, někde se 
objeví až 50% podhodnocení průměrného reálného odnosu splavenin. Na druhé straně u 3 respon-
dentů z 20 došlo k příliš kritickému ohodnocení půd, kdy realita je ve skutečnosti nižší. 

 Graf 1. Počet odpovědí, jaké druhy eroze na půdě zemědělci vnímají v povodích PM, PB, PO.
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Zemědělci nejčastěji přisuzují projevy eroze na svých pozemcích klimatickým změnám, větší čet-
nosti přívalových srážek v poslední době. Další důvodem nadměrné eroze půdy respondenti označili 
ornou půdu na svažitých půdách, délku svahu a velikost pozemku. Důvody, které mohou svým způ-
sobem hospodaření ovlivnit, jako je zařazování širokořádkových plodin a snížení humusu v půdě, 
vidí 20% zemědělců jako faktor, který v jejich podniku působí problémy. 
Dotazovaní zemědělci dostali k posouzení soubor opatření, ke kterým se postupně vyjadřovali ve 
smyslu, jestli je v minulosti použili a pak jestli je také v budoucnu hodlají používat, nebo zahrnout do 
plánů. Z odpovědí je patrné, že nejpoužívanější bylo opatření zatravnit problémovou plochu, nejvíce 
v povodí řeky Moravy, kde 90 % respondentů zatravnilo v posledních 5 letech alespoň jednu plo-
chu. Zalesnění a použití hrázkování nebo důlkování není používané téměř vůbec. Protierozní osevní 
postupy používá více jako polovina respondentů ve sledovaných podnicích (PM až 85%), ale bylo 
by na místě hlouběji zjistit, jak a s jakým efektem se tato skutečnost realizuje. V následující tabulce 
je výsledek pohledu do budoucnosti, co respondenti plánují ze jmenovaných opatření nadále a nebo 
hodlají zkusit. V povodí Bečvy je často požíván bezorebný způsob, který respondenti považují za 
účinné protierozní opatření.
Z odpovědí vyplývá, že zemědělci plánují nebo připravují taková opatření, která mají vyzkoušená, 
nová, méně známá opatření jako důlkování či hrázkování nemají zájem zkusit a nechtějí ani investo-
vat do nových technologií. 
V průběhu rozhovoru byli zemědělci seznámeni s mapou svých obhospodařovaných půdních bloků, 
kde byla zakreslena míra erozního smyvu a navržena protierozní opatření. Respondenti většinou si-
tuaci na svých půdních blocích viděli jako reálnou a očekávanou. V několika málo případech upozor-
nili, že se s projevy setkali i jinde, než bylo označeno. Ve většině však na výsledky v mapě reagovali 
souhlasem, že to tak ve skutečnosti opravdu je, spíše je překvapila výše ročního odnosu splavenin 
než místa, kde k erozi dochází. 

Tabulka 2. Jaký je váš první dojem z výsledků na mapě eroze, jak hodnotíte plošný rozsah eroze?
PM* Pb** PO*** celkem

a) výrazně nižší než očekávány 2 0 0 2
b) mírně nižší než očekávaný 1 1 3 5
c) očekávaný 9 11 13 33
d) mírně vyšší než očekávaný 1 1 2 4
e) výrazně vyšší než očekávaný 3 5 0 8
f) celkově stejný, ale některé bloky bych typoval jinak 4 1 2 7

*Povodí Moravy 
**Povodí Bečvy 

***Povodí Opavy

Srovnáme-li povodí, nejméně zájmu o ochranu půdy na základě předvedených map s návrhy opatře-
ní jsme se setkali v povodí řeky Opavy a to i přesto, že reálnou míru eroze opavští respondenti od-
hadovali na svých půdních blocích nejpřesněji. Zde bude asi velký prostor pro osvětu a metodický 
návod, který pomůže najít zemědělské praxi účinné půdoochranné technologie. Všichni responden-
ti se shodují na tom, že by očekávali a uvítali vyšší finanční podporu při zavádění a realizaci půdo-
ochranných opatření. 
Zemědělci posuzovali jednotlivá opatření z hlediska jejich účinku na snížení eroze půdy, kdy vysoce 
účinně hodnotí vyloučení erozně nebezpečných plodin, zatravnění, méně už přisuzují účinek linio-
vým opatřením, jako jsou příkopy, průlehy a travnaté pásy. Účinek krycích plodin zemědělci hodnotí 
jako střední. Poměrně vysoce hodnotí účinek orby po vrstevnici a pásové střídání plodin, které však 
používají jen v malé míře. Hlavní překážka v proveditelnosti opatření je v technické a finanční ná-
ročnosti, a to u většiny opatření.
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Závěr
Z otevřených rozhovorů se zemědělci vyplývá, že téma půdoochranné technologie nejsou v popředí 
zájmu zemědělské praxe navzdory vysoké společenské potřebě zemědělskou půdu chránit. Dodržo-
vání správných agrotechnicko-organizačních opatření musí vycházet především ze znalostí příčin 
erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady. 
Protierozní osevní postupy používá více jako polovina respondentů ve sledovaných podnicích (po-
vodí Moravy až 85 %), ale bylo by na místě hlouběji zjistit, jak a s jakým efektem se tato skutečnost 
realizuje. Podle pohledu do budoucnosti respondenti plánují další opatření zakládat nebo i zkusit 
nová, která předtím neprovozovali. V povodí Bečvy je nejčastěji používán bezorebný způsob, který 
respondenti považují za účinné protierozní opatření ve srovnání s oběma dalšími povodími. 
Z odpovědí vyplývá, že zemědělci nejvíce plánují nebo připravují taková opatření, která mají vy-
zkoušená, nová, méně známá opatření jako důlkování či hrázkování nemají zájem zkusit a nechtějí 
ani investovat do nových technologií. 
Respondenti většinou situaci na svých půdních blocích viděli jako reálnou a v míře, kterou očekávali. 
V několika málo případech upozornili, že se s projevy setkali i na dalších blocích, než bylo označeno 
v mapě. Zemědělci uvádí, že přesná kvantifikace erozního smyvu na půdních blocích, které užívají, 
by zvýšila jejich ochotu i schopnost provádět účinná opatření na snížení projevů eroze, tento názor 
byl zjištěn v otevřených otázkách. Byly zde rozdíly v rámci povodí, kdy povodí Opavy a Horního Po-
moraví vidí přínos zejména v posílení odborné a organizační pomoci poradenského systému. Povodí 
Opavy a Bečvy také vidí další možnosti, jak hledat podporu při zavádění opatření proti důsledkům a 
příčinám eroze půdy a téměř všichni by přivítali podporu státu, například formou AEO. 

Za velmi potřebné zemědělci ze všech povodí považují rovněž konzultace s odborníky, kteří umí 
poradit, kde použít vhodná opatření, aby dostatečně a efektivně snížili erozi půdy za předpokla-
du zachování nebo zlepšení jejich ekonomiky v rostlinné výrobě. Investice do projektu protierozní 
ochrany na úrovni KPÚ si nemohou dovolit zainvenstovat. 
Jako nešťastné vidí zemědělci, rovněž ve všech povodích stejně, ztrátu ekonomické udržitelnosti 
živočišné výroby, nejenže to vyhání lidi z venkova (snížená schopnost zaměstnanosti části venkov-
ského obyvatelstva), ale také pozorují úbytek organické složky v půdě, kterou dodávali dříve chlév-
ským hnojem. Respondenti také upozorňují, že zatravnění není problém, ale smysluplně pak trávy 
udržovat nebo zpracovat travní hmotu je horší.
Z celého dotazníkového průzkumu jednoznačně vyplývá, že diskuze se zemědělci je jeden z klíčo-
vých přístupů či nástrojů politiky, který vede ke změně chování zemědělské praxe a zvýšení environ-
mentálního povědomí.
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abstrakt 
Článek pojednává o historickém vývoji vegetačních doprovodů komunikací jako významném, typic-
kém a v současnosti velmi ohroženém útvaru rozptýlené krajinné zeleně. Na vybraném příkladovém 
území mikroregionu Jizera bylo provedeno šetření a zhodnocení stavu vegetace podél komunikací 
z hlediska délky osázených úseků komunikací k celkové délce komunikací v mikroregionu, z hledis-
ka zastoupení ovocných a neovocných dřevin a jejich zdravotního stavu a stáří. 
Z hodnocení modelového území vyplynulo, že dochází k celkovému postupnému rozpadu a odumí-
rání vegetačních doprovodů komunikací, především ovocných alejových výsadeb na celém území 
řešeného mikroregionu. Budoucnost vegetačních doprovodů komunikací, zejména alejového typu je 
značně komplikovaná především s ohledem na bezpečnost provozu a řešení této otázky je velmi pro-
blematické. Chybí podrobnější směrnice a metodiky, které by rozlišovaly odlišné přístupy k vegetač-
ním doprovodům u jednotlivých typů komunikací. 

abstract
This article discusses the historical development of vegetation along the communications as 
an important, typical and currently very vulnerable kind of scattered vegetation in landscape. 
There was made an investigation and evaluation of the current state of the vegetation along the com-
munications, focused on both – the rate between length of the parts of the roads which had been 
planted and the total length of the roads, and the health and the age comparing fruit to non-fruit trees. 
As an example area the microregion Jizera was taken.
The evaluation of the model area showed that all over the microregion Jizera the vegetation along the 
roads are gradually and completely crumbling and dying. This phenomenon is possible to observe 
mainly on fruit alley plantations. The future of the vegetation along the roads (mainly of the alley 
types) is very complicated. The solution of this subject is problematic, especially with regard to safe-
ty of the traffic. There are detailed instructions and methodology missing, which would distinguish 
the approach to the different kinds of the vegetations along the particular types of roads.

Klíčová slova: vegetační doprovod, alej, ovocný strom, doprava

Key words: accompanying vegetation, tree avenues, fruit tree, traffic 

Úvod
Jedním ze základních a velmi významných úkolů krajinářské architektury je tvorba venkovské kra-
jiny v celé její šíři. Významnou součástí této činnosti je rozvoj trvalých, polyfunkčních vegetačních 
soustav, které jsou podstatnou součástí české krajiny. Současně s ekonomickým a hospodářským růs-
tem země, rozvojem sídel, formami osídlení, vývojem nových technologií, rostoucími nároky na mo-
bilitu a především měnícím se životním stylem se mění i pohled na funkčnost těchto soustav v sou-
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dobém prostředí českého venkova. Tento vývoj se v mnoha případech dostává do ostrého rozporu se 
staršími, tradičními formami vegetace podél komunikací. 
V tomto smyslu je další rozvoj vegetačního doprovodu venkovských komunikací, který je nejtypič-
tějším a současně nejohroženějším útvarem tzv. rozptýlené krajinné zeleně 1, jedním z aktuálních 
problémů. Komunikace jsou velice významnou inženýrskou sítí v krajině. Jejich význam nespočí-
vá pouze v dopravním poslání, ale také ve vytvoření určité organizačně provozní struktury území. 
Ovlivňují prostorově funkční uspořádání a využití krajiny, spoluutvářejí linie sídelních struktur, ur-
banizovaných prostor i krajinných celků, jsou tedy významným krajinotvorným prvkem a při zdů-
raznění jejich tras vegetačním doprovodem se tato jejich krajinotvorná funkce podstatně zvyšuje. 
Pojem „vegetační doprovod komunikací“ není zanesen v žádném legislativním opatření. Neexistu-
je jeho přesná definice. Podle některých autorů se jedná o dřeviny, travní a bylinné porosty, o spole-
čenstva rostlin záměrně založená nebo spontánně rozšířená na pozemcích, které přiléhají k pozem-
ním komunikacím (Vaníček 1956, Rejzek 1957). 
V odborné literatuře je používán pouze pojem alej nebo stromořadí. Někteří autoři chápou tyto poj-
my jako synonyma, jiní je považují za pojmy rozdílné, ale nespecifikují v jaké míře. Naše současná 
legislativa pojem alej nezná. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pracuje s názvem 
stromořadí, ale tento pojem nikterak blíže nedefinuje. 
Obecně lze odvodit, že pojem alej se užívá zpravidla jako liniový doprovod komunikační trasy, ale 
nemusí se vždy jednat pouze o stromy, ale např. o sochy atd. Naopak u stromořadí je z názvu jasné, 
že se jedná o prvek tvořený právě stromy. Pacáková a kol. (2004) popisuje stromořadí jako stromy 
vysazené v řadě, například podél cesty. Dvě rovnoběžné řady tvoří alej, která může být někdy i zdvo-
jená. Pro účely této práce byly pojmy alej a stromořadí považovány za shodné.
Ze studia literatury, legislativy a norem vyplývá, že je otázka rozvoje silniční dopravy a uplatnění ve-
getačních doprovodů komunikací řešena v rozhodující míře z hlediska dopravního. „Krajinářské pří-
stupy“ k vegetačnímu doprovodu jsou řešeny na velmi obecné úrovni. V současnosti jsou za jejich 
krajinářskou hodnotu považovány pouze estetické funkce, které však nebyly doposud přesněji defi-
novány a specifikovány.

Česká republika je zemí s velmi hustou sítí komunikací. Tuto skutečnost je třeba respektovat, zejmé-
na z hlediska plánování dalšího vývoje. Bohatý vegetační doprovod komunikací, tvořený v minulos-
ti převážně dřevinami ovocnými, je na našem území tradiční a lze ho považovat za jakési historic-
ké dědictví. 
Zcela zvláštní postavení z hlediska krajinářství mají především „venkovské komunikace“, tedy stát-
ní silnice III. třídy a místní komunikace. Na celkové délce komunikací ČR se k 1. 1. 2009 podílely 
silnice III. třídy 61 % (dálnice 1 %, silnice I. třídy včetně rychlostních komunikací 12 %, silnice II. 
třídy 26 %). 

Vegetační doprovody komunikací z hlediska historického 

První písemné zmínky o alejích a jiných typech doprovodné zeleně podél cest na našem území po-
chází ze 14. století, z doby vlády Karla IV. Obecně však středověk stromům a porostům podél cest 
nijak nepřál. Naopak se stromy cíleně kácely a porosty odstraňovaly, což mělo své opodstatnění v 
ochraně cestujících. Hustý porost podél cest na některých místech poskytoval dobrý úkryt lupičům, 
kteří přepadávali pocestné a poutníky. Z těchto důvodů bylo v roce 1361 vydáno nařízení, které sta-
novilo povinnost vyklestit křoviny a stromy po obou stranách dálkových cest na vzdálenost „co by 
dohodil kamenem obepjatými prsty“. Podobně tomu bylo i později v 16. století (Roubík, 1938).
V období renesance v českých zemích byly aleje vysazovány v krajině zpravidla u významnějších 
komunikací, především v okolí větších šlechtických sídel. Stromy podél silnice poskytovaly cestu-
jícím stín, chránily je před nepřízní počasí, významným způsobem členily krajinu, umožňovaly ori-
entaci v prostoru a dávaly na vědomí, že se v blízkosti nachází významné panství. Zároveň byly 

1  veškeré dřevinné a bylinné porosty mimo lesních porostů a zastavěných území
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zdrojem dřeva. Běžně užívané cesty zůstávaly v této době ještě bez záměrného osázení (Bittnerová, 
2006). 
Z hlediska vegetačních doprovodů komunikací lze považovat za přelomové období baroka. Roz-
hodnutím Marie Terezie z roku 1740 bylo nařízeno pečovat o dobrý stav stromořadí, provádět nové 
výsadby a odstraňovat dřeviny nevhodné (Roubík, 1938). Sázet se měly především vrby. Přípisem 
z roku 1752 byla stanovena povinnost vysazovat stromy podél všech nově vznikajících cest. U cí-
sařských cest se doporučovala výsadba lip, moruší, jeřábů, bříz, divokých ovocných stromů, jasanů, 
ořešáků, buků a jilmů. 
Přelom 18. a 19. století se odehrál ve znamení bouřlivého rozvoje průmyslu. S tím souvisela i syste-
matická výstavba silnic. Z hospodářsko-ekonomických důvodů byly však z větší části výsadby po-
dél silnic tvořeny ovocnými druhy, dávajícími kromě dřeva také ovoce. Vedle ovocných stromů byly 
stále oblíbené lípy, jírovce a podle dobových vyobrazení i pyramidální formy dřevin. Hojně se vysa-
zoval Populus nigra ´Italica´ (Svoboda, 1981). 
Počátkem 20. století bylo vydáno mnoho dalších nařízení. Součástí byl často i popis parametrů pro 
výsadbu a doporučeny byly především ovocné dřeviny jako jabloně, hrušně, třešně, višně a švestky. 
Velkou katastrofou však pro aleje, především ovocné, na našem území byly opakující se mrazové ka-
lamity. V roce 1929 díky mrazům uhynula podle dobových odhadů až polovina ovocných alejových 
stromů (Mareček, 2005). 
Negativní dopad na krajinu tehdejšího Československa měla druhá světová válka. Zákony a naříze-
ní, které se zabývaly vegetací podél komunikací, byly značně nejednotné až do roku 1947. Tyto ne-
srovnalosti se významně projevily zejména ve smyslu rozdílnosti kvality výsadeb a údržby silniční 
vegetace v různých částech státu. Různé názory se objevovaly i z hlediska vzdálenosti výsadeb od 
okraje vozovky (Emödi, 1967).
V 50. letech se začalo u vegetačních doprovodů komunikací více uvažovat o funkci estetické. Ačkoli 
se objevily první pochybnosti odborníků o vhodnosti použití ovocných druhů jako alejových stromů 
podél silnic, skutečnost byla jiná. Hospodářské hledisko bylo podporováno zákony a výrazně převá-
žilo. Ve 40. a 50. letech 20. století byly vegetační doprovody komunikací téměř výhradně ovocnář-
skou záležitostí (Mareček, Modrá, 2009). 
Od počátku 60. let 20. století opět ožila diskuze o vhodnost použití ovocných stromů jako vegetač-
ních doprovodů komunikací. Objevila se první upozornění na nízkou tržní produkci těchto dřevin. 
Ovocné aleje, považované ovocnáři za extenzivní typ výsadby, byly postupně nahrazovány intenziv-
ními způsoby ovocnaření.
Stále sílící motorizace si vyžádala zcela nová kompoziční řešení vegetačních doprovodů silnic z hle-
diska bezpečnosti dopravy. Reakcí na stále se zvyšující nehodovost na komunikacích byla novela 
zákona o pozemních komunikacích č. 27/1984 Sb. Poprvé byl použit dnes tolik skloňovaný pojem 
„pevná překážka“. Předměty tvořící pevnou překážku nesměly být dle zákona na krajnicích instalo-
vány. Stávající pevné překážky musely být ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 35/1984 Sb. odstra-
něny. U silnic I. třídy budovaných jako rychlostní komunikace byla lhůta stanovena do 30. 6. 1986, 
u silnic I. a II. třídy do 31. 12. 1986 a u silnic III. třídy a místních komunikací pak do konce roku 
1990. 

Postavení vegetačních doprovodů pozemních komunikací v současných 
právních, technických a normativních předpisech
Obecně upravuje ochranu dřevin rostoucích mimo les zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, který v podstatě brání odstraňování stromů. Zvláštní právní úpravu dřevin, které představu-
jí příslušenství pozemní komunikace, obsahuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
který na rozdíl od výše uvedeného legislativního nástroje posuzuje silniční vegetaci pouze z hlediska 
bezpečnosti užití pozemních komunikací a zaujímá k ní spíše negativní postoj. Stromy s průměrem 
kmene (měřeným ve výšce 1,3 m) větším než 0,1 m považuje za tzv. pevnou překážku. Ta však nesmí 
být (s výjimkou dopravních značek a dalších dopravních zařízení) umístěna na krajnicích dálnice, 
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silnice a místní komunikace a silniční správce je povinen ji odstranit. Dochází tedy ke vzájemnému 
rozporu dvou zákonů.
Předpisem, který také limituje výsadbu doprovodné vegetace pozemních komunikací, je ČSN 73 
6101 Projektování silnic a dálnic. Tato norma platí pro projektování silnic, dálnic a veřejně přístup-
ných účelových komunikací ve volné krajině. Řídí se jí i nové výsadby podél stávajících pozemních 
komunikací. Norma se nevztahuje na kategorii polních cest. 
V předešlém znění normy ČSN 73 6101, které platilo do října 2004, byla stanovena vzdálenost kme-
ne stromu od hrany koruny silnice na 4,5 m. V platném znění této normy musí být vzdálenost kmene 
stromu taková, aby strom netvořil pevnou překážku a nemuselo se instalovat svodidlo.
Největší rozhodující vzdálenost pevné překážky bez osazení svodidla se stanovuje v závislosti na 
skutečné vzdálenosti překážky od okraje zpevnění a výškové poloze překážky vzhledem k niveletě 
a je dána obr. 1.

Obr. 1 Největší rozhodující vzdálenost pevné překážky (zdroj: ČSN 73 6101 – Projektování silnic 
a dálnic)

Z grafu vyplývá, že vzdálenost pevné překážky bez osazení svodidla je rozdílná pro silnice a pro dál-
nice a rychlostní komunikace. Např. vzdálenost paty kmene stromu od okraje zpevnění je v rovině 
pro dálnice 10 m, pro silnice 5 m, přičemž pro silnice lze při nízké intenzitě provozu tuto vzdálenost 
redukovat až na 50 %. V případě, kdy je pata kmene stromu o 1 m níže než niveleta pozemní komu-
nikace, je minimální vzdálenost paty kmene (resp. pevné překážky) od okraje zpevnění pro dálnice a 
rychlostní komunikace již 12 m a pro silnice 7,5 m. 
V souvislosti s výše uvedenými doporučenými bezpečnými vzdálenostmi se objevují však další kom-
plikace. Správce silnice velmi často nemá k dispozici tak široký pozemek, aby byla možnost vysadit 
strom v bezpečné vzdálenosti, ale zároveň není ani oprávněn pozemky pro výsadbu alejí vykupovat. 
Pro výsadby vegetace je často určen pouze silniční pomocný pozemek, tedy velmi úzký pás mezi ko-
munikací a okolními pozemky. Zde se výsadby však dostávají opět do rozporu se zákonem o pozem-
ních komunikacích, který stanovuje, že: „Silniční vegetace nesmí na silničních pomocných pozem-
cích … ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto po-
zemků k účelům údržby těchto komunikací a obhospodařování sousedních pozemků.“.

Nehodovost na pozemních komunikacích v souvislosti s alejovými výsadbami
V současnosti se stále více projevuje snaha sázet stromy ve větší vzdálenosti od komunikace. Důvod 
je jednoznačný – nedostatečná bezpečnost na pozemních komunikacích. Stále se zvyšuje intenzita 
dopravy, rychlost vozidel a bilance dopravních nehod je alarmující. Současným trendem je systema-
tické a nepřetržité působení na zmírňování rizik, kterými mohou být i stromy na krajnici. Tento fakt 
se ovšem dostává do rozporu s tradičními alejovými výsadbami podél našich silnic. 
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Podle statistik Policie ČR došlo v roce 2008 z celkového počtu nehod k 38 % na místních komuni-
kacích, k 23 % na silnicích I. třídy, k 20 % na silnicích II. třídy, k 15 % na silnicích III. třídy a 4 % 
nehod na dálnicích (obr. 2). 

 Obr. 2 Počet dopravních nehod se zraněním – kolize se stromem (zdroj dat: Policie ČR)

Z hlediska vegetačních doprovodů komunikací jsou podstatné především kolize s pevnou překáž-
kou. V roce 2008 tvořily 15 % celkového počtu nehod. Kolize s pevnou překážkou si vyžádaly v roce 
2008 sedmadvacet lidských životů. Nejtragičtější bilanci mají bohužel kolize právě se stromem, při 
kterých v roce 2008 zemřelo 177 osob. Nutno říci, že strom téměř nikdy nebývá příčinou dopravní 
nehody, ale je příčinou toho, že mnoho nehod končí vážnými zraněními nebo úmrtími. 
U alejových výsadeb je problematická zejména příliš malá vzdálenost mezi stromy. Úhel vyjetí vozi-
dla mimo silnici je velmi malý (do 30 stupňů, většinou 10–20 stupňů). Pod tímto úhlem vozidlo při 
určité šířce není schopno projet mezi kmeny stromů v aleji. Výzkumy v USA potvrzují, že 80–85 % 
vybočujících vozidel se dostává do boční vzdálenosti menší než 10 m, pokud se již před tím nestřet-
nou s pevnou překážkou. Za minimální boční odstup z hlediska bezpečnosti dopravy lze tedy pova-
žovat 10 m a vzdálenost mezi jednotlivými stromy v aleji 20–25 metrů. Zde se však naskýtá otázka, 
zda při tomto rozestupu stromů se ještě jedná o alej.
Problematikou vegetačních doprovodů komunikací a jejich vhodných formací především z hlediska 
dopravního se zabývají více či méně všechny evropské státy. Pro příklad lze uvést některé poznatky a 
následná řešení ze zahraničí. V německém Braniborsku je doporučená vzdálenost nové výsadby stro-
mů od krajnice vozovky 4,5 m. Důvodem upřednostnění této vzdálenosti je psychologický účinek 
na řidiče a snížení rychlosti jízdy, ale zároveň je minimalizováno nebezpečí při vyjetí vozidla mimo 
komunikaci. V Dolním Sasku se doporučuje odstup stromů od krajnice silnice u nově zakládaných 
výsadeb ve vzdálenosti minimálně 3 m. Upřesněna je i vzdálenost stromů mezi sebou, která je dopo-
ručována mimo obec 20 m (Janata a kol., 2007). V Rakousku byly provedeny výzkumy, které proká-
zaly, že míra nehodovosti (počet nehod/milion vozidel) je stejně vysoká u alejí s boční vzdáleností 
více jak 2 m od krajnice jako u silnice bez alejí. Umístění alejových výsadeb je na území Rakouska 
doporučováno pouze po jedné straně vozovky a v případě směrových oblouků na jejich vnější straně. 
Doporučená je smíšená výsadba dřevin z 10 % stromového charakteru a z 90 % keřového charakteru. 
Zjišťována byla i vhodná vzdálenost mezi jednotlivými stromy. Z hlediska dopravní bezpečnosti se 
jeví jako optimální rozestup 35–40 m, to je však v rozporu s pojmem celistvé aleje. Z tohoto důvodu 
je doporučována vzdálenost 25 m (Janata a kol., 2007, Simonová a kol., 2007). Norské výzkumy 
prokázaly, že strom ve vzdálenosti 0 – 0,9 m od krajnice nehraje v dopravních nehodách žádnou roli. 
Oficiálně schváleným řešením na území Norska je využívání svodidel v místech, kde by mohlo dojít 
střetu s pevnou překážkou – stromem. Ve Velké Británii se utvářením porostů vegetace podél komu-
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nikací a začleněním silnic do krajiny zabývá pracovní skupina Campaign Protect Ruaral England 
(CPRE). Jedním z opatření fungujících ve Velké Británii je povinnost instalace záchytných systémů 
u nově budovaných i rekonstruovaných komunikací, na kterých je rychlostní limit vyšší než 80 km/
hod a kde se vyskytují podél komunikace pevné překážky. Tato nařízení jsou, vzhledem ke stále 
probíhajícím bezpečnostním auditům, dodržována (Kratochvílová a kol., 2006). V ostatních evrop-
ských státech je uváděna jako ideální vzdálenost stromů od krajnice vozovky minimálně 5 m, lépe 
7 m. Vzniklou plochu mezi krajnicí komunikace a vysazenými stromy může být osázena nízkými a 
středně vysokými keřovými porosty. 

Nejčastějšími u našich zahraničních sousedů jsou následující sanační opatření:
•	 Odrazky na stromech v zatáčkách,
•	 na rovných úsecích k odrazkám nabarvený kmen stromu bílou barvou,
•	 profilované označení okraje vozovky,
•	 vyznačení směrovými tabulemi, osazení dopravního značení „alej“ (v ČR není však toto 

upozornění specifikováno),
•	 instalace silničních svodidel a jiných záchytných zařízení,
	 omezení rychlosti v určitých úsecích,
	 používání pevných a přenosných kontrol rychlosti, 
	 zákaz předjíždění, 
	 drobná stavební opatření (Janata a kol., 2007).

Stav vegetačního doprovodu komunikací na modelovém území „Mikroregion 
Jizera“

V průběhu roku 2008–2009 bylo provedeno terénní šetření zabývající se formou, stavem a předpo-
kládaným budoucím vývojem vegetačních doprovodů komunikací na příkladovém území.
Jako modelové území byl vybrán Mikroregion Jizera2, dobrovolný svazek obcí založený dne 22. 4. 
2002, který se rozkládá na pomezí kraje Libereckého a Středočeského, v jižním cípu okresu Liberec. 
Rozloha mikroregionu je cca 55 km2 a počet obyvatel se pohybuje okolo 4 060. Hustotou zalidnění 
(77 obyv./km2) se řadí mikroregion Jizera spíše k méně zalidněným oblastem ČR.
Na území mikroregionu Jizera tvoří z přibližné celkové délky komunikací komunikace I. třídy 10,8 
%, komunikace II. třídy 13, 7 % a komunikace III. třídy 75,5 %. Z tohoto je patrné, že venkovské ko-
munikace jsou nejpočetnějším typem komunikací na daném území. 
Územím mikroregionu prochází rychlostní komunikace I. třídy R10 (E65) Harrachov – Turnov – Li-
berec – Praha a R/35 (E442) Habartice – Liberec – Turnov – Olomouc – Makov. Vlastní silniční síť 
mikroregionu tvoří silnice II. a III. třídy, které jsou důležitou spojnicí mezi obcemi.
Při posuzování stavu vegetačních doprovodů komunikací (mimo lesních úseků) na území mikrore-
gionu bylo hodnoceno především množství doprovodných porostů vztažené k celkové délce komu-
nikací, zastoupení ovocných a neovocných druhů dřevin a zastoupení v jednotlivých kategoriích vy-
jadřující celkový stav dřevin.
V první řadě byl sledován poměr délky komunikací osázených, nově osázených a neosázených. Na 
řešeném území byla zjištěna naprostá převaha alejových porostů nad jinými prostorovými formami. 
Bylo zjištěno, že 10 % z celkové délky komunikací je zcela bez vegetačního doprovodu. Jedná se 
především o úseky ve vyšších nadmořských výškách. Na pouhých 4 % délky komunikací byly v ne-
dávné době provedeny nové výsadby dřevin, většinou neovocných druhů. 86 % z celkové délky ko-
munikací je doprovázeno vegetací alejového typu. Vzhledem k současné legislativě a s ohledem na 
bezpečnost dopravy je poměr výsadeb alejového typu alarmující. Tyto formy jsou postupně odstra-

2  Mikroregion Jizera byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
V souladu s §151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je svazek obcí „Mikroregion Jizera“ právním 
nástupcem „Sdružení obcí Mikroregionu Jizera“, které právně vzniklo dne 10. 11. 1999. 
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ňovány, případně dožívají a v současnosti již není možné nahradit je v plné míře. Může tedy postup-
ně dojít k tomu, že se z české krajiny nenápadně vytratí velmi charakteristický prvek, kterým byly 
doposud právě aleje, zejména ovocné. O výsadbách tohoto typu lze uvažovat pouze u komunikací 
s minimální frekvencí dopravy, popř. u polních cest.
Z hlediska zastoupení ovocných a neovocných dřevin bylo prokázáno, že vegetační doprovod ko-
munikací tvoří na území mikroregionu Jizera z více jak 90 % dřeviny ovocné a to především jablo-
ně, třešně a hrušně (obr. 3). Tento poměr odpovídá předpokladům, že na území ČR je tvořena velká 
část stromořadí u komunikací právě ovocnými dřevinami. V dřívějších dobách bylo pěstování ovoc-
ných dřevin v této formě opodstatněné (sklízení plodů, produkce dřeva atd.). Dnes jsou však ovocné 
dřeviny u komunikací chápány převážně negativně (spad přezrálých plodů, potenciální možnost ší-
ření chorob a škůdců do okolních ovocných produkčních ploch, nižší vzrůst – kolize nízko nasaze-
ných větví s dopravou apod.). Je tedy velmi pravděpodobné, že během několika následujících deseti-
letí dojde k odstranění či odumření ovocných dřevin v okolí komunikací. Jejich náhradou pak mohou 
být stromové druhy neovocné, či spíše (vzhledem k bezpečnosti dopravy) soustavy keřových výsa-
deb s doplňkem stromů, niko-li však stromořadí. Ovocný strom, jako další typický prvek české kraji-
ny utvářející určitou malebnost a měřítko postupně vymizí. Možným řešením je uchování ovocných 
dřevin na jiných plochách v krajině a tedy aspoň částečné zachování charakteristického prvku ačko-
li ne ve formě tradičních liniových výsadeb.
Na modelovém území byl u sledovaných porostů pozorován také jejich celkový stav a potenciální 
budoucí působení v daném místě. Porosty byly řazeny do jednotlivých kategorií A – D (obr. 4), po-
kud bylo v daném úseku zaznamenáno minimálně 75 % dřevin níže uvedených parametrů.
Kategorie A zahrnuje porosty (dřeviny) nejvyšší hodnoty. Dřeviny zdravé bez známek poškození, 
odpovídající celkovým habitem druhu. U dřevin, které jsou již plně rozvinuté je předpokladem pů-
sobení po několik dalších desetiletí. Do kategorie B byly řazeny porosty (dřeviny), na nichž jsou 
patrné pouze minimální známky poškození, dřeviny dosahující aspoň poloviny rozměrů, kterých 
jsou schopné na daném stanovišti dosáhnout. Porosty většinou ze zdravých jedinců v optimálním 
věku, pouze částečně deformované, u kterých je předpoklad dalšího rozvoje, případně nové výsadby, 
které se mohou nadále rozvíjet. Jako kategorie C byly klasifikovány porosty (dřeviny) podprůměrné, 
dřeviny napadené chorobami nebo škůdci částečně poškozené, prosychající. V kategorii D se jedná 
o porosty (dřeviny), které jsou silně poškozené, napadené škůdci a chorobami, u kterých hrozí jejich 
šíření do okolních porostů, dřeviny výrazně mechanicky poškozené, dřeviny staticky narušené, které 
by mohly potenciálně ohrozit provoz, dřeviny zcela odumřelé a jejich torza. 

Obr. 3 Zastoupení ovocných a neovocných dřevin ve vegetačních doprovodech komunikací na 
území mikroregionu Jizera, vztaženo k celkovému počtu dřeviny
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Obr. 4 Zastoupení dřevin v jednotlivých kategoriích na území mikroregionu Jizera, vztaženo 
k celkovému počtu dřevin

Závěr
Z  hodnocení modelového území mikroregionu Jizera vyplývá, že dochází k celkovému postupnému 
rozpadu a odumírání vegetačních doprovodů komunikací, především ovocných alejových výsadeb 
na celém území řešeného mikroregionu. Tento stav je dán jednak přirozenou krátkověkostí většiny 
ovocných druhů a také jejich nižší vitalitou danou především nevhodnými podmínkami (odvodnění, 
zasolení, mechanické poškozování atd.) v blízkosti komunikací. Budoucnost vegetačních doprovodů 
komunikací, zejména alejového typu je značně komplikovaná a řešení této otázky problematické. 
Je třeba hledat kompromisní řešení mezi funkcí vegetačních doprovodů vnitřní – dopravní a vněj-
ší – krajinářskou. Vzhledem k neustále rostoucím nárokům na dopravu jsou výsadby typu alejí ve 
větším měřítku u komunikací neudržitelné. Je tedy třeba hledat jiné možnosti, a to jednak ve smyslu 
sanačních opatření u komunikací (instalace svodidel, dopravní značení, omezení rychlosti apod.) a 
dále ve smyslu zcela nových forem vegetačních doprovodů komunikací než byly doposud pro naši 
krajinu typické. 
Zásadním problémem je především nedostatečná informovanost veřejnosti a diskuze na úrovni celo-
společenské i meziresortní. Ze studia literatury, legislativy, norem a dle stanoviska jednotlivých re-
sortů vyplývá, že je otázka rozvoje silniční dopravy a uplatnění vegetačních doprovodů komunikací 
řešena v rozhodující míře z hlediska dopravního. 
Minimum odborné literatury (Bulíř, 1988, Mareček, 2005, Mareček, Modrá, 2009) se zabývá řeše-
ním vegetačních doprovodů komunikací z hlediska krajinářského a stejná situace se týká také hod-
nocení obytnosti komunikací, přičemž rozhodující krajinotvorný přínos mají především komunika-
ce III. třídy. „Krajinářské přístupy“ k vegetačnímu doprovodu jsou řešeny na velmi obecné úrovni. 
V současnosti jsou za jejich krajinářskou hodnotu považovány pouze estetické funkce, které však ne-
byly doposud přesněji definovány a specifikovány.
Ze strany státní správy chybí podrobnější směrnice a metodiky, které by rozlišovaly odlišné přístupy 
k vegetačním doprovodům u jednotlivých typů komunikací. 

Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a sportu (Projekt č. MSM 6046070901).
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wOOD FORMaTIONs IN aGRICULTURaL LaNDsCaPE

Darek LaCINa

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika, 
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abstrakt
Krajina je vnímána jako prostor, ve kterém se prolínají a doplňují jak hodnoty historické a kulturní, 
tak i přírodní. Proto je možno každou krajinu popisovat i pomocí určitých přírodních znaků. Nemu-
sí jít pouze o vysoce ceněné přírodní hodnoty. K popisu přírodních charakteristik je pro území České 
republiky k dispozici rozsáhlá databáze mapování biotopů ČR, která byla vytvořena pro potřeby vy-
mezení lokalit NATURA 2000 a soustavy SMARAGD. Tato databáze obsahuje údaje, které umož-
ňují vyhodnotit více charakteristik.
Jedním z charakteristických rysů krajiny v České republice je přítomnost dřevinných formací. Tyto 
složky se pro různé krajiny liší druhovým složením, prostorovou strukturou i celkovým podílem 
v ploše. Na části území republiky jsou tyto formace již vylišeny v rámci mapování biotopů ČR. Pře-
devším intenzívně zemědělsky obdělávané oblasti ale toto mapování postrádají. V takových přípa-
dech je vhodné a možné využít metodických východisek mapování biotopů tak, aby došlo k celo-
plošnému pokrytí vrstvou mapovaných formací.
Dřevinné formace v zemědělské krajině je možno dělit podle několika hledisek (funkce, plošný roz-
sah, tvar, výška, druhové složení).
Mapování biotopů je možno využít pro typologii nebo hodnocení krajiny. 

abstract:
Landscape is perceived as a space in which historical, cultural and natural values complement and 
blend together. That is, why every landscape can be described with the help of particular natural char-
acteristics. Not necessarily they have to be highly valued natural merits. There is the huge database 
of biotopes mapping available to describe natural characteristics in the Czech Republic, it was cre-
ated to determine localities of NATURA 2000 and SMARAGD system. This database contains data 
enabling to analyze more characteristics together.
One of the characteristics features of landscape in the Czech Republic is the presence of wood for-
mations. These elements differ in various landscapes in species composition, spatial structure and 
proportion of the area. On some parts of the republic these formations have been described thanks to 
biotopes’ mapping. Especially intensive agricultural landscapes miss the mapping. In these cases it 
is useful and possible to use biotopes’ mapping methodology so that the whole area is covered with 
the layer of mapped formations.
Wood formations in agricultural landscapes can be divided according to several perspectives (func-
tion, area, shape, height, combination of species). Biotopes’ mapping can be used for landscape 
typology or assessment.

Klíčová slova: biotop, přírodní stanoviště, mapování, NAtuRA 2000, typologie krajiny, Lednic-
ko-valtický areál

Key words: biotop, habitat, mapping, NAtuRA 2000, landscape typology, Lednice – Valtice cultural 
landscape
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Krajina je vnímána jako prostor, ve kterém se prolínají a doplňují jak hodnoty historické a kulturní, 
tak i přírodní. Proto je možno každou krajinu popisovat i pomocí určitých přírodních znaků. Jedním 
z takových charakteristických rysů krajiny v České republice je přítomnost dřevinných formací. Při-
tom rozmanitost těchto struktur výrazným způsobem spoluvytváří pestrost naší krajiny a může odli-
šovat různé typy krajin. Pro typologii krajin nejsou důležité pouze charakteristiky kvantitativní (po-
díl dřevinných formací v ploše, počet segmentů nebo délka jejich hranic), ale i kvalitativní (druhové 
složení, prostorová struktura či funkce).
Tento diskusní příspěvek si klade za cíl upozornit, a na konkrétním příkladu i ukázat, na možnost vy-
užití již existujících a metodicky dobře propracovaných postupů sběru i vyhodnocení údajů o někte-
rých přírodních složkách krajiny. Konkrétně se jedná o rostlinné (a v užším pohledu dřevinné) for-
mace v krajině, jejichž kvalitativní i kvantitativní znaky mohou tvořit charakteristické rysy určitých 
typů krajin.

K popisu přírodních charakteristik, kam je možno zařadit i dřevinné formace, je pro území České 
republiky k dispozici rozsáhlá databáze a tematická vrstva v prostředí geografických informačních 
systémů (GIS). Jedná se o mapování biotopů ČR, které bylo vytvořeno pro potřeby vymezení lokalit 
NATURA 2000 a soustavy SMARAGD. Tato databáze by měla být cyklicky aktualizována. V sou-
časné době právě probíhá první vlna aktualizací.
Vzhledem ke svému rozsahu i obsahu se jedná v ČR o unikátní soubory informací. Důležitý je pře-
devším jednotný metodický základ, který byl a stále je na základě poznatků zpřesňován a optimalizo-
ván. V současnosti existuje několik obsahově vzájemně provázaných materiálů, které tvoří souhrnný 
manuál pro sběr a zpracování dat. Konkrétně jde o:

1. Katalog biotopů České republiky (vydala AOPK ČR, 2001),
2. Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a SMARAGD (vydala AOPK ČR, bře-

zen 2002),
3. Příručka hodnocení biotopů (vydala AOPK ČR, pracovní tisk),
4. Mapování biotopů v České republice (vydala AOPK ČR, 2009).

Základním metodickým materiálem pro určování konkrétních biotopů je publikace Katalog biotopů, 
která byla pro aktualizaci mapování rozšířena o pracovní tisk Příručka hodnocení biotopů. Biotopy 
uvedené v katalogu jsou členěny na devět formačních skupin. Osm z nich zahrnuje biotopy v bezpro-
středním zájmu ochrany přírody:

	- Vodní toky a nádrže (V)
	- Mokřady a pobřežní vegetace (M)
	- Prameniště a rašeliniště (R)
	- Skály, sutě a jeskyně (S)
	- Alpínské bezlesí (A)
	- Sekundární trávníky a vřesoviště (T)
	- Křoviny (K)
	- Lesy (L)

Devátou skupinu tvoří doplňkové biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X).
Klasifikace biotopů vychází z fytocenologického (curyšsko-montpeliérského) systému. Hierarchicky 
se formační skupiny dělí na základní klasifikační jednotky, u heterogenních jednotek pak i na pod-
jednotky. V některých případech byly děleny i podjednotky, pokud bylo nutno zabezpečit jejich pře-
vod na typy přírodních stanovišť soustav Natura 2000 nebo SMARAGD. Názvy biotopů byly vole-
ny jako kompromis mezi srozumitelností pro laickou veřejnost, přesností a českou botanickou tradi-
cí (Chytrý a kol., 2001).

Pro ukázku využití výše uvedených databází je popsán příklad z Lednicko-valtického areálu (dále 
LVA) a pro ukázku tvorby nových dat pak menší modelového území Lednice (obr. 1).
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Obr.1 Přehledové mapy umístění lokality v rámci ČR a Jihomoravského kraje

Původní mapování biotopů soustavy NATURA 2000 probíhalo po jednotlivých mapových listech 
základní mapy 1: 10 000, což je pro práci v krajině vzhledem k rozsahu (celá ČR) již velice podrobné 
měřítko. Na druhou stranu se při mapování nepostupovalo vždy celoplošně. Tam, kde se předpoklá-
dal výskyt přírodních stanovišť, bylo mapování celoplošné (včetně formační skupiny X), zatímco 
tam, kde se na základě leteckých snímků, údajů o lesích, případně terénních znalostí předpokládal 
významný podíl biotopů z formační skupiny X, proběhlo pouze kontextové mapování. To znamená, 
že byla vymezena území, kde se mapovalo plošně a pak území, ve kterých se vymapovala pouze 
přírodní stanoviště, pokud je mapovatel zaznamenal. Z toho plyne, že mapování chybí zvláště v 
územích s převahou intenzivní zemědělské činnosti a v lesních porostech s převahou nepůvodních, 
především smrkových monokultur. Obrázek 2 ukazuje jako příklad, jak vypadá krajina LVA s (ne)
vymapovanými biotopy. Zároveň je ukázáno, kde byl při mapování zaznamenán jeden biotop a kde 
mozaika více biotopů.

Obr. 2 Pokrytí území původně vymapovanými biotopy v Lednicko-valtickém areálu a odlišení 
segmentů s jedním biotopem nebo mozaikou biotopů
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Obrázek 3 názorně graficky znázorňuje jednu takovou analýzu v modelovém území uvnitř Lednic-
ko-valtického areálu (kombinace tří charakteristik vymezených biotopů: stejnorodost – reprezenta-
tivnost – zachovalost), kdy došlo k dodatečnému vymapování biotopů podle původních metodik.

Obr. 3 Celoplošné pokrytí dodatečně vymapovanými biotopy v modelovém území Lednice 
s kvalitativním rozlišením podle kombinace tří charakteristik (stejnorodost, reprezentativnost, 

zachovalost)

Pokud je území již vymapováno, je jasně dána podrobnost mapování (ZM 1: 10 000, v případě aktu-
alizací podle použitých ortofoto snímků). V praxi to nezřídka znamená ztrátu detailu nebo zjednodu-
šování záznamu konkrétních biotopů, především v mozaikách. Avšak v případě, že bude provedeno 
domapování pro konkrétní projekt, je možno zvolit mapový podklad vhodného měřítka. To se odvíjí 
od účelu, případně od velikosti řešeného území. Jiné bude měřítko pro obecnější (a komerční) hod-
nocení krajiny o rozloze v řádech desítek km2, jiná pro podrobné terénní šetření při vědecké práci 
nějakého výseku krajiny o výměře v jednotkách hektarů. Každopádně nikdy by nemělo docházet 
k používání podkladů v menším mapovém měřítku než požaduje metodika, tj. ZM 1: 10 000.
S jakými konkrétními biotopy liniových společenstev se v naší krajině můžeme nejčastěji potkat? 
Zde je stručný přehled (tučně jsou zvýrazněny biotopy se zastoupením až dominancí dřevin):

M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.4 Říční rákosiny
M1.5 Pobřežní vegetace potoků
M5 Devětsilové lemy horských potoků
M7 Bylinné lemy nížinných řek
T1 Louky a pastviny
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
T1.6 Vlhká tužebníková lada
T3 Suché trávníky
T4.1 Suché bylinné lemy
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T4.2 Mezofilní bylinné lemy
T8 Nížinná až horská vřesoviště
K2 Vrbové křoviny podél vodních toků
K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K4 – Nízké xerofilní křoviny
L2.1 horské olšiny s olší šedou
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
X7 Ruderální vegetace mimo sídla
x8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
x12 Nálety pionýrských dřevin
x13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Pokud se zaměříme pouze na dřevinné liniové prvky v krajině, je možno je rozdělit podle několika 
kritérií. Jedním z nich je funkční využití či účel. Pak můžeme rozlišit linie dřevin, které jsou dopro-
vodnou zelení buď komunikací (aleje) nebo vodních toků (břehové porosty). Aleje ještě můžeme roz-
dělit z produkčního hlediska na ovocné a neovocné. Jinými liniemi jsou protierozní opatření ve for-
mě větrolamů. Ochranu přírody a krajiny pomáhají zabezpečovat biokoridory.
Dalším kritériem může být intenzita údržby liniových prvků v krajině. Zde se pohybujeme na škále 
od intenzivně udržovaných stromořadí (především alejí ovocných nebo alejí v člověkem kompo-
nované krajině), přes v různé míře zanedbané prvky až po formace, kdy je původní účel a složení 
téměř neznatelné vlivem sukcesních pochodů (např. zapojené pásy křovin se zbytky/torzy původních 
ovocných stromů).
Jiným kritériem bude původnost dřevin, kdy můžeme rozlišovat podle druhové skladby na segmenty 
s původními a stanovištně odpovídajícími dřevinami, segmenty s domácími, ale stanovištně neodpo-
vídajícími druhy, linie nepůvodních dřevin, které mohly být založeny úmyslně (jírovcové historické 
aleje) nebo invazí agresivních druhů (na jižní Moravě např. neproniknutelné pásy kustovnice). A pak 
mohou vznikat i různé mozaiky nebo směsi z výše uvedených možností.
Dalšími prvky v krajině jsou různé sukcesně vzniklé formace na plochách původně bez dřevin (nále-
ty tzv. pionýrských dřevin a následná sukcesní stádia). Podle výšky pak můžeme tyto segmenty dělit 
na stromové, keřové nebo kombinované.
Podíváme-li se na výše uvedené možnosti z pohledu biotopů, tak můžeme konstatovat, že ve vol-
né zemědělsky obhospodařované krajině se v podobě liniových dřevinných formací budou vyskyto-
vat především biotopy formační skupiny X, hojně doplněné přírodním stanovištěm K3. Velmi časté 
budou mozaiky jednotlivých biotopů (včetně travinobylinných). Ve stržích a v nivách vodních toků 
se pak mohou jako širší linie objevovat biotopy lesní (lužní, olšiny, dubohabřiny, bučiny, doubravy, 
bory).

Výskyt biotopů s dřevinami v modelovém území ukazuje obrázek 4. Z něj je patrné, že z dřevin-
ných formací převažují plochy lesních porostů, které se odlišují podle toho, zda se jedná o nivu řeky 
Dyje, kde dominuje biotop tvrdého luhu (L2.3), pomístně doplněný luhem měkkým (L2.4) nebo pa-
nonskou dubohabřinou (L3.4), či zda jde o pahorkatinu s výraznou plochou vátých písků, kde domi-
nují lesní kultury především s borovicí lesní (X9A). Z přírodních biotopů se v pahorkatině vyskytu-
je opět panonská dubohabřina (L3.4), která je ale často zastoupena v mozaice s jehličnany. V nivě 
Dyje se vymyká plocha zámeckého parku, kterou tvoří především mozaika biotopu nelesních stro-
mových výsadeb mimo sídla (X13) v kombinaci s biotopy různých travinobylinných společenstev. 
Jen na menší ploše je v parku vylišen i biotop tvrdého luhu.
V převážně intenzívně obhospodařované zemědělské krajině (v níž je lokálně významný podíl vino-
hradů, což je svým způsobem také formace dřevin) se dřeviny vyskytují na menších plochách, často 
liniového charakteru. Dalšími znaky jsou vysoký podíl biotopu X13 (především sady, biokoridory, 
aleje) a převaha mozaikového výskytu (biotopy různých dřevinných formací nebo kombinace s bio-
topy především travinobylinnými). Významný je podíl keřových společenstev K3 a X8 (opět často 
v kombinaci s jinými biotopy; z dřevinných formací především X13). Oproti očekávání se v modelo-
vém území nalézají pouze řídce biotopy lesních kultur s nepůvodním akátem (X9B).
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Obr. 4 Plochy biotopů v modelovém území Lednice s vymapovanými dřevinnými formacemi

shrnutí
Zemědělská krajina tak může být charakteristická určitou kombinací liniových biotopů, stejně jako 
podílem těchto biotopů vůči sobě i vůči krajinné matrici. Těchto kombinací může existovat velmi 
mnoho. U přírodních stanovišť je možno uvažovat navíc o kvalitě, čímž opět narůstá počet možnos-
tí. Vyhodnocení těchto kombinací může napomoci k odlišení jednotlivých typů krajin, které na první 
pohled mohou vypadat podobně. Z analýzy biotopů a srovnání s historickými mapami je možno usu-
zovat i na některé aspekty historického vývoje dané krajiny. Za pomoci biotopů je možno definovat 
a hledat přírodní hodnoty krajiny a při následném ekonomickém ocenění i vyčíslit v konkrétních pe-
něžních jednotkách nejen cenu biotopů, ale cenu daného typu krajiny.

Tento příspěvek byl zpracován díky podpoře projektu MŠMT ČR 2B06101 „Optimalizace zeměděl-
ské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity“ (věcná etapa V005/2: Indikátory stavu 
krajinné struktury), realizujícího součást Národního programu výzkumu II v programu „2B – ZDRA-
Vý A KVALITNÍ ŽIVOT“.
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abstrakt
Posouzení významu dřevinné vegetace agrárních valů a teras pro krajinný ráz Jesenicka je založe-
no na sestavení a vyhodnocení souboru relevantních parametrů. Parametry těchto liniových spo-
lečenstev (tzv. koridorů) lze dělit na kvalitativní a prostorové (kvantitativní a strukturální) a lze je 
kvantifikovat nebo charakterizovat buď pro jednotlivý koridor (např. délka, šířka, výška,..) nebo 
pro skupinu koridorů v rámci určitého krajinného segmentu (hustota, způsob uspořádání, počet,..). 
Koridory představují jeden z dominantních znaků krajinného rázu Jesenicka. Jejich celkový krajino-
tvorný význam spočívá v jejich kvantitě, a to od lokální po regionální měřítko, přírodních hodnotách 
a variabilitě. Přítomnost této liniové vegetace vytváří v krajinné scéně estetické hodnoty.

abstract
The assessment of the importance of agrarian stone-wall and terrace woody vegetation for the Jeseník 
region´s landscape character is based on compilation and evaluating the set of relevant parameters. 
These line-community (termed „corridors“) parameters can be classified into quantitative and spatial 
(qualitative and structural), and can be quantified or characterized either for an individual corridor 
(such as length, width, height,..) or for a group of corridors in the frame of a certain landscape seg-
ment (density, pattern, number,..). Corridors represent one of the dominant features of the Jeseník 
region´s landscape character. Their overall landscape-forming significance lies in their quantity (from 
local to regional scale), natural values and variability. The presence of this line vegetation creates in 
the landscape scene aesthetic values.

Klíčová slova: krajinný ráz, agrární valy a terasy, koridory, parametry, estetické hodnoty

Key words: landscape character, agrarian stone walls and terraces, corridors, parameters, aes-
thetic values

Úvod
Liniová vegetace představuje běžný krajinný prvek a lze ji členit na základě různých kritérií (funkce, 
původ, struktura, ekotop, management,...). Liniová vegetace a stejně tak další fyziognomické typy 
rozptýlené zeleně (plošná, bodová) plní celou řadu funkcí. Náleží k nim například funkce hydrická, 
klimatická, edafická, produkční, biotická a v neposlední řadě krajinotvorná (blíže např. Sláviková 
1984). Jednotlivé typy liniové vegetace plní tyto funkce v různé míře. Cílem tohoto příspěvku je 
pomocí souboru parametrů zhodnotit význam dřevinné vegetace agrárních valů a teras pro krajinný 
ráz vybraného zájmového území.
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hodnocení krajinného rázu
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti (zákon 
114/92 Sb.). Tyto charakteristiky jsou lidmi vnímány jako typické znaky, které pro ně určitý prostor 
identifikují a vytváří tak jeho obraz. Jde tedy jak o fyzickou přítomnost znaků, tak i o vizuální pro-
jev v krajinné scéně. Přírodní charakteristika krajinného rázu je dána přírodními podmínkami, které 
se projevují bezprostředně v obraze krajiny a tvoří část typických znaků daného krajinného rázu. 
Významné jsou i ty přírodní podmínky, které rozhodující měrou ovlivňují využitelnost přírodních 
zdrojů a tvoří tedy rámce pro dlouhodobé využívání krajiny člověkem (Löw, Míchal 2003). Kulturní 
charakteristika krajinného rázu je chápána jako způsob organizace a kultivace krajiny a využívání 
přírodních zdrojů (zastoupení kultur, charakter osídlení atd.). Přináší s sebou historické souvislosti, a 
proto ji nelze oddělit od historické charakteristiky (Bukáček 2006a). 
V současnosti je používáno několik metodik hodnocení krajinného rázu, které se v některých ohle-
dech navzájem liší (definice pojmů, metodický postup, důraz na jiné aspekty). Jedním z kroků me-
todického postupu hodnocení je identifikace znaků krajinného rázu a jejich následná klasifikace. Ta 
spočívá podle Bukáčka (2006b) v určení významu přítomnosti daného znaku (zásadní, spoluurčují-
cí nebo doplňující znak), jeho celkovém projevu (pozitivní, neutrální nebo negativní) a jeho cennos-
ti (jedinečný, význačný nebo běžný znak).
Hodnota krajinného rázu v sobě zahrnuje přírodní a estetickou hodnotu. Přírodní hodnota je tvořena 
souborem znaků přírodní povahy, mírou jejich přítomnosti, kvalitou a vnímatelným projevem (Buká-
ček 2006a). Estetická hodnota je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 
a vztahů v krajině (Vorel et al. 2004). Významná role v procesu hodnocení krajinného rázu připadá 
posouzení měřítka krajiny, což je pojem převzatý z teorie architektury. Měřítko krajiny, jakožto jed-
na z estetických kategorií, vyjadřuje poměr dimenzí (například hloubka prostoru, výška horizontu, 
výška prvku prostorové scény) a vzájemné proporční poměry jednotlivých částí s ohledem na výš-
ku člověka (Vorel 2007). Obecně se rozlišují měřítka velká (monumentální), střední (lidská) a malá 
(Löw, Míchal 2003). Esteticky kladně je hodnocena krajina, která má harmonické měřítko. Takové 
měřítko vyjadřuje soulad měřítka krajiny s měřítkem jednotlivých krajinných prvků, tedy takového 
členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí (Mí-
chal 1999). V hodnocení estetických kvalit krajiny (atraktivity krajinného rázu) klade Lacina (2005) 
značný důraz na vegetační kryt. Pomocí bodovací metody hodnotí tři vzhledově nejvýraznější kraji-
notvorné složky: reliéf, vodní útvary a vegetační složku. U vegetace je sledována její struktura, roz-
ložení v krajině a tvarová a barevná proměnlivost během roku.

Liniové agrární formy reliéfu na Jesenicku a jejich vegetace
Jako zájmové území bylo zvoleno Jesenicko zahrnující pro účely tohoto příspěvku také Zlatohorsko 
a západní Albrechticko. Zdejší podhorská kulturní krajina je přibližně do nadm. výšky 800–900 m. 
mozaikou pastvin, luk, menších lesů a sídel. Vyšší polohy zaujímají rozsáhlé lesní komplexy Jesení-
ků, Zlatohorské vrchoviny a Rychlebských hor. Ze sídelně geografického hlediska se jedná o oblast 
řadových vsí s dobře dochovanou záhumenicovou plužinou. Právě na hranicích dlouhých a rovno-
běžných záhumenicových parcel vznikly jako vedlejší výsledek staletého obhospodařování agrární 
valy a meze. Až 3 m vysoké meze představují svahy agrárních teras a k jejich vzniku vede trvalé 
obdělávání svažitých pozemků v případě, kdy hranice parcel vedou po vrstevnici či šikmo k ní. Ze-
mina se kumuluje při dolním okraji parcely, což vede k postupnému růstu terasového stupně. Agrární 
valy (zvané také jako kamenice) jsou liniové tvary vzniklé z kamení vysbíraného zemědělci z polí. 
Morfologicky mají dva subtypy, jsou buď volně vršené zaobleného profilu nebo mají na sucho rov-
nané boční kamenné zídky. Kamenice bývají široké několik metrů (maximálně 13 m) a vysoké jsou 
výjimečně až 4 m. Obě uvedené formy antropogenního reliéfu mají přechodné formy (např. kamenité 
meze). Tyto agrární formy reliéfu liniového charakteru jsou v zájmovém území kumulovány na vel-
kých plochách v nebývalé hustotě a vyznačují se bohatostí tvarů. V tomto ohledu lze v České repub-
lice najít jen málo srovnatelných území. Po roce 1945, kdy ustaly tradiční způsoby obhospodařování 
mezí a kamenic jako byla pastva, sečení a probírka dřevin, došlo k sukcesnímu vývoji vegetace na 
těchto stanovištích. Trend rozrůstaní rozptýlené zeleně byl ovlivněn také změnami ve využívání 
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půdy, kdy po odsunu původního německého obyvatelstva a v 90. letech 20. století došlo k masivnímu 
zatravňování orné půdy. Pokles intenzity antropického tlaku a absence orby totiž umožnila expanzi 
liniové zeleně do šířky na přiléhající zemědělské pozemky (Riezner 2007). 

Obr. 1 Hranice záhumenicových parcel doprovázené dřevinnými porosty agrárních valů představují 
sekundární krajinnou strukturu. Prostorové parametry koridorů na svahu v pozadí jsou uvedeny v 

tab. 1 – výzkumná plocha Valštejn.

Parametry koridorů
Dřevinné porosty agrárních valů a teras jsou koridory, použijeme-li terminologii krajinných ekologů 
Formana a Godrona (1993). Označení koridor bude také pro jeho stručnost a výstižnost používáno 
v následujícím textu. Tato kapitola poskytuje přehled těch parametrů koridorů, které jsou jakýmko-
liv způsobem relevantní k problematice krajinného rázu, a dále jejich konkretizaci pro zájmové úze-
mí. Níže uvedené parametry lze dělit na kvalitativní a prostorové1 (kvantitativní a strukturální) nebo 
dále na ty, které lze vyhodnotit (numericky nebo slovně) buď pro jednotlivý koridor nebo pro skupi-
nu koridorů v rámci určitého krajinného segmentu. Některé z nich jsou tzv. krajinné metriky, které 
slouží ke kvantifikaci struktury krajiny. Vybrané prostorové parametry koridorů pro šest reprezenta-
tivních výzkumných ploch jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto plochy se nacházejí v krajinných segmen-
tech se souvislými koridory a s dobře dochovanou a pravidelnou záhumenicovou plužinou. Hodnoty 
parametrů byly získány vektorizací ortofotomap za použití programu ArcGIS 9.

I. Jednotlivý koridor
a) Délka. První ze dvou horizontálních rozměrů koridoru třídimenzionální stavby. Délka kori-

dorů se pohybuje v řádu stovek metrů až 1 km (max. 1,6 km).

1  Při vymezování územních systémů ekologické stability jsou prostorové parametry biokoridorů jedním z 
rozhodujících kritérií, neboť spolupodmiňují jejich funkčnost (umožnění trvalé existence a migrace určitých 
druhů organismů). Jedná se především o maximální délku, minimální šířku a maximální možné přerušení. 
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b) šířka. Tento proměnlivý parametr je ovlivněn zejména šířkou kamenice/meze, habitem dře-
vin a způsobem managementu přilehlých pozemků (eventuální možnost růstu do šířky). Ko-
ridory jsou běžně široké do 20 m (max. 26 m).

c) Výška. Tento parametr představuje vertikální rozměr koridoru a taktéž velmi kolísá, a to 
v závislosti na sukcesní vyspělosti a druhovém složení. Větší je v případě společenstev s vy-
vinutým stromovým patrem, maximálně se pohybuje okolo 25 m (vzrostlé lípy malolisté). 

d) spojitost. Konektivita je mírou vyjadřující úroveň spojitosti (nepřerušenosti) koridoru. Lze 
ji vyjádřit počtem mezer na jednotku délky koridoru (Forman, Godron 1993), přičemž důle-
žitá je také délka přerušení. 

e) Křivolakost. Míra křivolakosti vyjadřuje poměr skutečné délky koridoru k přímé vzdále-
nosti mezi koncovými body koridoru. V případě liniových společenstev lemujících hranice 
záhumenicových pozemků je zpravidla minimální, neboť koridory jsou přímé nebo jen mír-
ně zakřivené.

f) Pozice vůči reliéfu. Koridor může vést po spádnici, po vrstevnici nebo šikmo k ní. Často se 
tato pozice u jednoho koridoru mění, což bývá obvykle důsledkem změny směru sklonu sva-
hu. Většina liniových společenstev v oblasti Jeseníků kopíruje spádnici nebo vede šikmo k 
ní, neboť záhumenicové parcely vedou od jednotlivých usedlostí řadových vsí rozkládajících 
se v údolích po svahu k hranici katastru.

g) Patrovitost. Liniové porosty mezí a kamenic vytvářejí různý počet vegetačních pater o ko-
lísavé pokryvnosti a výšce. Vertikální struktura koridorů se mění i na krátkých úsecích, při-
čemž rozlišit keřové od stromového patra může být obtížné. Místy jsou koridory po stranách 
doprovázeny bylinným lemem. 

h) Věková struktura. Je rozrůzněná a závisí především na stupni sukcesního vývoje dřevinné-
ho patra a eventuálních disturbancích. 

i) Druhová skladba. Vykazuje především v případě agrárních valů vysokou diverzitu2.
j) Přirozenost. Vegetační doprovod agrárních valů a mezí je z hlediska přirozenosti ekosysté-

mu přírodě blízký až přirozený. Má tedy velký význam pro ekologickou stabilitu.

II. Koridory v krajinném segmentu
k) Velikost krajinného segmentu s koridory. V krajině Jeseníků se koridory obvykle vyskytu-

jí ve větších skupinách. Velikost takovýchto krajinných segmentů činí stovky hektarů až ně-
kolik km2 (maximum je 12,1 km2). 

l) Způsob uspořádání koridorů. Koridory se mohou v rámci krajinného segmentu vyskytovat 
buď izolovaně (a vůči sobě v různé pozici) nebo tvoří více méně spojitou síť, přičemž obklo-
pují/oddělují ostatní krajinné plošky. Pak mohou teoreticky být i krajinnou matricí. Na rov-
noběžných hranicích záhumenicových parcel rostoucí dřevinná liniová vegetace však nevy-
tváří vzájemně propojenou síť. Zatímco jeden konec koridoru zpravidla navazuje na les, dru-
hý končí na okraji intravilánu. Jiné krajinné uspořádání je méně obvyklé.

m) Počet koridorů. V případě záhumenicové plužiny bývají za sebou paralelně řazeny až dvě 
desítky koridorů.

n) Uzlovitost. Jsou-li koridory navzájem spojeny, lze kvantifikovat počet, respektive husto-
tu uzlů, vztaženo buď k ploše krajinného segmentu či k celkové délce koridorů. Indexy ko-
nektivity (propojenosti) jsou založeny na počtu uzlů a spojení v síti. Uzly mohou být různé-
ho typu (T, y, +,...). Vzhledem k převažujícímu „záhumenicovému“ způsobu prostorového 
uspořádání koridorů je počet/hustota uzlů v jesenické krajině nižší. 

2  Na agrárních valech Jesenicka bylo zaznamenáno celkem 22 druhů keřů a 17 druhů stromů – nejhojnější 
je javor klen (Acer pseudoplatanus). Nedřevnatý podrost představuje místo od místa nanejvýš proměnlivá 
kombinace bylin, kapradin, trav, mechů a lišejníků nejrůznějších ekologických nároků, což je podmíněno 
řadou faktorů (Riezner 2007). Část povrchu kamenic však zatím zůstává zcela bez vegetace (typicky úseky 
tvořené většími kameny). V koridorech výzkumné plochy Jeseník, jejichž stromové patro je tvořeno lípou 
malolistou, bylo zjištěno 77 rostlinných druhů (z toho 66 přímo na kamenici) (Riezner, nepublikováno).
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o) Vzdálenost mezi osami koridorů. V klasickém případě záhumenicové plužiny je určena 
šířkou parcel a zpravidla se pohybuje mezi 70–100 m, zcela výjimečně jen okolo 20 m. 
Vzdálenost mezi okraji dvou nejbližších paralelních koridorů je nižší o jejich šířku.

p) hustota koridorů. Má-li daný krajinný segment pravidelnou záhumenicovou parcelaci, pak 
kolísá hustota liniových porostů agrárních valů a teras na Jesenicku mezi 10 až 14 km.km-2. V 
některých segmentech krajiny s úzkými parcelami však dosahuje hustota 20 až 40 km.km-2.3

Obr. 2 Výzkumná plocha Písečná, koridory zabírají čtvrtinu z její rozlohy (upraveno podle: http://
geoportal.cenia.cz/).

q) Podíl plochy koridorů z rozlohy krajinného segmentu. Závisí na hustotě koridorů a jejich 
šířce. Koridory běžně zabírají 20–25 %, ve výjimečných případech bezmála polovinu z plo-
chy krajinného segmentu.

r) Index plochy porostního pláště. Vyjadřuje poměr plochy porostního pláště koridorů k plo-
še daného krajinného segmentu, jde tedy o bezrozměrné číslo. Jeho velikost roste se zvyšu-
jící se hustotou koridorů, jejich výškou, šířkou, počtem mezer a členitostí okrajů koridorů a 
korun dřevin4. 

3  Hustota okrajů koridorů je obvykle více jak dvojnásobkem hustoty koridorů. Délka každého ze dvou okrajů 
koridorů je totiž vzhledem k jejich kolísající šířce o 5–10 % i více větší než délka jeho osy (viz oranžové 
linie na obr. 2 a 3).

4  Index plochy porostního pláště (Ipp) = plocha porostního pláště/rozloha krajinného segmentu. Pro výzkum-
nou plochu Česká Ves u Města Albrechtic byl Ipp přibližně spočten na 0,704 (při výšce koridorů 20 m a 
délce okrajů koridorů o 10 % vyšší než je jejich délka), tzn. že na 1 ha výzkumné plochy průměrně připadá 
0,704 ha plochy porostního pláště.
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Obr. 3 Výzkumná plocha Holčovice, hustota koridorů zde činí bezmála 14 km∙km-2 (upraveno 
podle: http://geoportal.cenia.cz/).

Vyhodnocení přírodní a estetické hodnoty koridorů
Aktuální vegetace stojí na pomezí mezi přírodní a kulturní charakteristikou (Löw, Míchal 2003), což 
platí také o liniové vegetaci agrárních valů a mezí. Ta sice vznikla pouze přírodním procesem – suk-
cesí, avšak je ovlivňována měnícím se managementem a využitím sousedních pozemků, přičemž její 
ekotop je dokladem zaniklých způsobů kultivace krajiny. Z hlediska významu, projevu a cennosti 
jsou koridory zásadním (dominantním), pozitivním a zároveň význačným znakem krajinného rázu 
Jesenicka, což je způsobeno jejich kvantitou, kvalitou a variabilitou. 

Tabulka 1. Některé prostorové parametry koridorů ve vybraných výzkumných plochách.
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Česká Ves u Města 
albrechtic 8,19

50º 08′ 38″
17º 32′ 28″

620 75,0 20,2 13,33 26,90

holčovice 6,58
50º 09′ 16″
17º 28′ 18″

590 72,3 17,2 13,83 23,74

Jeseník 5,48
50º 14′ 23″
17º 10′ 49″

625 101,0 26,0 9,89 25,74

Petrovice 3,86
50º 14′ 49″
17º 27′ 20″

535 35,5 15,5 27,85 43,28

Písečná 6,70
50º 15′ 33″
17º 15′ 11″

475 80,7 20,1 12,36 24,87

Valštejn 13,57
50º 12′ 08″
17º 30′ 13″

615 98,6 20,1 9,99 20,13
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Kvantita je dána u jednotlivého koridoru často vysokými hodnotami některých prostorových para-
metrů (šířka, výška, délka), v případě krajinného segmentu s koridory jeho velikostí, hustotou kori-
dorů, podílem jimi zabírané plochy a plochou porostního pláště. Proměnlivá je u jednotlivého kori-
doru, a to často i na velmi krátkých vzdálenostech, řada prostorových parametrů (např. délka, šířka, 
výška, patrovitost, spojitost) a v rámci krajinného segmentu s koridory parametry strukturální pova-
hy jako je způsob uspořádání, uzlovitost a vzájemná vzdálenost. 
K významným prostorovým parametrům koridorů náleží jejich hustota (obvykle 10–14 km.km-2) a 
podíl plochy, kterou zabírají z celkové rozlohy krajinného segmentu (až ¼). Oba parametry se vyrov-
nají hodnotám z krajin typu bocage s živými ploty5 nebo je i předčí. Krajinné segmenty s koridory 
zabírají 13,6 % rozlohy zájmového území, přičemž v zemědělské krajině mohou i plošně převažovat 
(obr. 4).
Přírodní hodnoty koridorů spočívají jak ve výše popsané kvantitě, tak v kvalitativních parametrech 
jako je vysoká druhová a věková diverzita a přirozenost těchto fytocenóz. Na celkové estetické hod-
notě krajinného rázu zájmového území se liniová vegetace kamenic a mezí podílí několika způsoby. 
Sama o sobě je pozitivním znakem vyjadřujícím přírodní (a kulturně-historické) hodnoty a dále spo-
luvytváří harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině, a to v mnoha ohledech. 
Způsob uspořádání koridorů, jejich vzájemná vzdálenost, křivolakost, délka a výška spoluurčují ve-
likost a tvar jimi zčásti či zcela uzavřených krajinných prostorů (interiérů). Podle zákonitostí lidské-
ho vnímání prostorů sahají hranice opticky čitelného a srozumitelného vymezení prostoru do 200 m 
hloubky a poměru výšky prvků k hloubce prostoru 1:10. Dojem uzavřenosti prostoru vzniká při zmí-
něném poměru 1:1 až 1:4. Při poměru větším vnímáme prostor jako otevřený (Löw, Míchal 2003). 
Proporce hloubky otevřené plochy (tj. vzdálenost mezi souběžnými koridory) k výšce koridorů ja-
kožto hmoty vymezující prostor se na Jesenicku pohybuje obvykle mezi 1:3 až 1:6. Výsledný pocit 
tedy je, že vnímaný prostor je uzavřený až polootevřený a má opticky srozumitelné vymezení. Kra-
jinné prostory zcela či zčásti ohraničené koridory působí příznivě na psychiku člověka, neboť mají 
lidské měřítko a jsou jasně a srozumitelně vymezeny (tj. mají výrazné ohraničení horizontem nebo 
otevřené průhledy do širší krajiny s výraznými horizonty a dominantami). Takové prostory umožňu-
jí snadno si zapamatovat jejich osobitost a jsou důležité pro orientaci a psychickou identifikaci (Löw, 
Míchal 2003). Tyto (polo)uzavřené prostory však nejsou od svého okolí z hlediska pozorovatele sto-
jícího uvnitř zcela vizuálně izolovány, neboť koridory jsou v závislosti na patrovitosti, šířce, druho-
vé skladbě, ročním období a výskytu mezer v různé míře „průhledné“ a nejsou tedy souvislou pohle-
dovou bariérou.
Za určitých okolností může docházet k situaci, kdy nejbližší koridor představuje pro pozorovate-
le nižší a bližší horizont, vzdálenější koridory jsou dalšími dílčími horizonty a nejvzdálenější hori-
zont je tvořen (zalesněnými) vrcholy a hřbety. Takovéto řazení horizontů, stejně jako četné průhle-
dy a výhledy (mezi koridory do krajiny ve směru jejich os), jsou velmi pozitivním jevem přispívají-
cím ke vzniku estetických hodnot (Vorel 2007). Z jednoho místa lze často pozorovat několik svahů, 
na nichž mohou být koridory různě orientovány (po spádnici, vrstevnici či šikmo), čímž se vytváří 
zajímavá geometrizující mozaika. Krajina, ve které jsou louky a pastviny členěny porosty mezí a ka-
menic a menšími lesíky, je dobře průchodná. Pohybující se pozorovatel vnímá krajinnou scénu dy-
namicky a zvláště pokud prochází napříč koridory, otevírají se mu v poměrně rychlém sledu za se-
bou stále nové krajinné interiéry a panoramata. To umocňuje vnímaný prožitek a udržuje pozorova-
tele v napětí z očekávání něčeho nového. 
Důsledkem velmi pestrého druhového složení společenstev je vysoká proměnlivost barev a tvarů lis-
tů, květů a plodů během ročních období. Významná je z hlediska svého vizuálního působení také 
velká variabilita patrovitosti a habitu dřevin a značná plocha a členitost porostního pláště koridorů. 
Tyto jevy vyvolávají pozitivní emociální hodnocení a jsou proto považovány za rysy estetické hod-
noty krajiny (Vorel 2006).

5  Například ve Francii zabírají živé ploty 2 % rozlohy zemědělské půdy (Pointereau 2001). V oblastech s vel-
mi hustou sítí živých plotů tento podíl značně stoupá (krajinný segment Trans La Forêt v Bretani: 9,25 %, 
hustota živých plotů: 25,25 km.km-2 (Aviron, Burel 2001)).
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Obr. 4 V oblasti horního povodí Opavice zaujímají krajinné segmenty s koridory většinu 
zemědělské půdy (upraveno podle: http://geoportal.cenia.cz/).

Při nízké spojitosti (tj. velkém počtu mezer) se koridor stává řadou různě vzdálených solitérů a jejich 
skupinek. Dochází-li k tomuto jevu ve větší míře a zvláště je-li k tomu přítomna také jiná rozptýlená 
dřevinná zeleň (na agrárních haldách a podél polních cest), pak se taková krajina svým charakterem 
podobá tzv. parkové krajině. Ta je po estetické stránce člověkem preferována, neboť libost z vnímá-
ní otevřené parkové krajiny se stala součástí biologicky výhodné dědičně zafixované psychologické 
vazby lidského organismu k jeho prostředí (Löw, Míchal 2003). 

 Obr. 5 Při percepci porostů kamenic hraje velkou úlohu proměnlivost barev, vzrůstu a tvarů 
(Česká Ves u Města Albrechtic). 
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Závěr
Význam dřevinné vegetace agrárních valů a teras pro krajinný ráz Jesenicka je zásadní, což je dáno 
souhrou řady faktorů. Tento typ liniové vegetace se totiž v zájmovém území vyskytuje ve velké kvan-
titě, a to od lokálního po regionálního měřítko, a vyznačuje se vysokou variabilitou a kvalitativními 
hodnotami. Míra tohoto významu byla zjištěna vyhodnocením souboru celkem 18 kvalitativních 
a prostorových parametrů těchto liniových společenstev (koridorů). Hustota koridorů a podíl plo-
chy, kterou zabírají, jsou dva prostorové parametry krajiny Jesenicka srovnatelné s krajinným typem 
bocage. Kvantita této liniové zeleně je dána také tím, že krajinné segmenty s koridory mají rozlohu 
řádově km2 a zabírají takřka sedminu rozlohy zájmového území. Fyzická přítomnost této přírodně 
cenné liniové vegetace jakožto dominantního znaku krajinného rázu spoluvytváří v krajinné scéně 
také estetické hodnoty (harmonické měřítko a harmonické vztahy), neboť vytváří vizuálně jasně 
ohraničené (polo)uzavřené prostory, dílčí horizonty, průhledy a scenérie, mozaikovitou krajinnou 
strukturu apod. Krajina Jesenicka s dřevinnou zelení kamenic a mezí a jiných krajinných prvků místy 
připomíná tzv. parkovou krajinu, která je po estetické stránce považována člověkem za atraktivní. 
Závěry této studie se shodují s výsledky Vyhodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky (Brychtová 2000), ve kterém jsou „krajinné prostory s mezemi doprovázené řadami vzrost-
lých stromů a členící pastviny a louky“ řazeny k územím z krajinářského hlediska velmi hodnotným 
až výjimečným.

Článek vznikl s podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci projektu č. QH82126 – Zajištění 
harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzi-
fikaci aktivit na venkově.
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abstrakt
V Ústí nad Labem bylo sledováno znečištění ovzduší rtutí v okolí amalgámové elektrolýzy ve Spol-
chemii a.s. Stanovení bylo založeno na zachycením rtuti z určitého objemu vzduchu na amalgamá-
toru a měření zachycené rtuti speciálně upraveným atomovým absorpčním spektrometrem. Relativní 
rozšířená nejistota pro celé stanovení včetně vzorkování činí 28 %; meze detekce měření na spektro-
metru je 0,43 ng/m3. V práci jsou uváděny výsledky dlouhodobých pozorování měřených přerušova-
ně v letech 1998–2007 v několika lokalitách různě vzdálených od elektrolýzy. Většina dlouhodobých 
průměrných koncentrací naměřených ve vzdálenostech kolem 300 m je v rozmezí 20–30 ng/m3. 
Maximální denní průměry jsou výjimečně vyšší než 100 ng/m3. Výsledky prokazují, že koncentrace 
rtuti se zvyšují s rostoucí teplotou vnějšího ovzduší. Koncentrační úroveň v letních měsících je vyšší 
než v zimních. Denní koncentrační úroveň je dominantně určována emisemi rtuti z provozu. 

abstract
The mercury pollution of the air in Ústí nad Labem in the surroundings of the amalgam electrolysis 
in Spolchemie, Inc. was monitored. The determination was based upon the trapping of mercury from 
a certain volume of the air on the amalgamator and the measurement of the trapped mercury by using 
a specially arranged atomic absorption spectrometer. The relative expanded uncertainty of the whole 
determination including the air sampling is 28 %; the detection limit, only for the spectrometer mea-
surement, is 0.43 ng/m3. The paper brings results of long-term observations measured intermittently 
from 1998 to 2007 in a few localities situated in various distances from the electrolysis. Most of the 
long-term mean concentrations measured in distances of about 300 m are between 20 and 30 ng/m3. 
The maximum daily means exceptionally exceed a value of 100 ng/m3. The results prove that the 
mercury concentrations tend to increase as the temperature of the ambient air increases. The concen-
tration level is higher in summer months than in winter months. The daily concentration means are 
dominantly controlled by the plant emissions.

Klíčová slova: dlouhodobý monitoring, statistická analýza dat, výroba chlóru a alkalických hydro-
xidů, znečištění ovzduší rtutí

Key words: chlor-alkali production, long-term monitoring, mercury pollution in the air, statistical 
analysis of data

Úvod
V Ústí nad Labem je asi 1 km od městského centra významný zdroj emisí rtuti v podobě amalgá-
mové elektrolýzy ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie). Rtuť je emitována 
do ovzduší nejen vlastním technologickým procesem, ale i odpařováním ze zásob rtuti poztrácené 
během mnoha desítek let probíhající výroby, které se nacházejí v podloží provozu. Ve městě a v jeho 
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nejbližším i vzdálenějším okolí existují i další zdroje znečištění rtutí, jako např. teplárna, spalovna 
a také krematorium. Přestože je z hlediska atmosférických imisí rtuti město dosti výjimečné v rám-
ci republiky i EU, jejich monitoringu není věnována patřičná pozornost (např. v letech 2003 až 2006 
Český hydrometeorologický ústav – ČHMÚ – nesledoval koncentraci rtuti soustavně, v roce 2006 
jen asi 3 měsíce [1]). Tato práce zpracovává výsledky sledování koncentrace rtuti v ovzduší získané 
studenty Fakulty životního prostředí (FŽP) v laboratoři ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem [2–4]. Tyto 
výsledky a jejich rozbor poskytují obraz o imisích rtuti v Ústí nad Labem, hlavně v nejbližším okolí 
Spolchemie, kde provozy Elektrolýza a Žíravé louhy, kontaminované budovy a jejich okolí a pro-
bíhající sanační práce mohou být intenzivními zdroji rtuti. Stav by se měl v  příštích letech změnit. 
Provoz amalgámové elektrolýzy má být ukončen do konce roku 2013 [5]. Počítá se zavedením elek-
trolýzy membránové, jež patří mezi tzv. nejlepší dostupné technologie. Probíhající sanace budov a 
půd znečištěných rtutí má být ukončena do konce roku 2015 [6].
Cílem práce bylo: 

	- proměřit dlouhodobé časové řady průměrných denních koncentrací rtuti v ovzduší na něko-
lika odběrových místech v Ústí nad Labem zvolených v různých vzdálenostech od provozu 
elektrolýzy, především ve směru převažujících větrů, případně shromáždit i další dostupné 
výsledky sledování imisí rtuti v Ústí nad Labem;

	- z časových řad určit dlouhodobé průměry, proměnlivosti denních průměrů a případně dal-
ší charakteristiky rozdělení denních průměrů a posoudit dlouhodobé trendy vývoje koncen-
trací;

	- a základě této analýzy zjistit, které hlavní faktory ovlivňují denní průměry koncentrací rtuti 
v ovzduší.

Součástí práce by mělo být i porovnání nalezených koncentračních úrovní s přípustným imisním 
limitem pro rtuť v ovzduší. V ČR však takový limit není stanoven. Podle Nařízení vlády č. 350/2002 
Sb. [7] měl platit od roku 2010 imisní limit vyjadřovaný jako aritmetický průměr za kalendářní rok 
50 ng/m3. Platnost tohoto limitu však byla zrušena nařízením vlády 429/2005 Sb. [8]. Limit pro kon-
centraci celkové rtuti ve venkovním ovzduší není předepsán ani direktivou Evropského parlamentu 
[9], která se zabývá znečištěním ovzduší rtutí a dalšími toxickými kovy a PAH. US EPA [10] uvádí 
hodnotu LOAEL pro rtuť 0,025 mg/m3 (LOAEL – lowest observed adverse effect level – předsta-
vuje nejnižší dávku nebo expoziční koncentraci látky, při které je ještě pozorován statisticky vý-
znamný nepříznivý účinek na organismus v porovnání s kontrolní skupinou). Podle Nařízení vlády 
č. 178/2001 Sb. [11] platí v ČR pro koncentrace rtuti v ovzduší na pracovištích nejvyšší přípustná 
koncentrace 0,15 mg/m3 a přípustný expoziční limit 0,05 mg/m3.

Metodika

Metoda stanovení rtuti 
Použitá metoda je založena na zachycení rtuti na amalgamátoru, přes který je prosáván známý objem 
vzduchu a na stanovení zachycené rtuti po jejím termickém uvolnění metodou atomové absorpční 
spektrometrie. Tato metoda je po řadu let používána v laboratoři ZÚ v Ústí nad Labem [12]. Vlastní 
měření probíhá na komerčním atomovém absorpčním spektrometru, který je opatřen speciálním ná-
stavcem. Data naměřená v letech 2006 a 2008 byla získána na spektrometru 4100ZL firmy PerkinEl-
mer. Pro tento přístroj platí níže uváděné výkonnostní charakteristiky. Data z let 1998 až 2000 byla 
měřena na přístroji Varian AA 175. Postup stanovení je detailně rozveden v pracích [2 a 3]. 

Výkonnostní charakteristiky metody
Charakteristiky platí pro měření na spektrometru 4100ZL. Kalibrační závislost je lineární přibližně 
v oblasti 1 až 40 ng rtuti, což při obvyklém objemu vzduchu 0,25 m3 představuje rozmezí koncent-
rací 4 až 160 ng/m3 (maximální naměřená hodnota byla 143 ng/m3). Mez detekce metody je 0,43 ng/
m3 (trojnásobek směrodatné odchylky, tj. 3SD) a mez stanovitelnosti 1,4 ng/m3 (10SD). Maximální 
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průměrná denní koncentrace stanovitelná pro obvyklý objem odebraného vzduchu činí kolem 480 
ng/m3, přičemž je však nutno ignorovat zakřivení kalibrační závislosti. 
Pro vlastní měření rtuti na spektrometru byly určeny precisnost (přesnost), pravdivost (správnost) a 
nejistota [3]. Na koncentračních úrovních 1,6; 15,8; 66,7 ng/m3 byly hodnoty relativní směrodatné 
odchylky (RSD) opakovatelnosti 8,9; 2,6; 5,6 rel. %, hodnoty relativního vychýlení -13; -2,2; -2,2 
rel. %, přičemž vychýlení pro nejvyšší úroveň nebylo statisticky významné, hodnoty relativní roz-
šířené nejistoty 21; 5,5; 12 rel %. Relativní rozšířená nejistota pro celé stanovení, tj. včetně odběru 
vzorku, činí 28 % relativních na koncentračním rozmezí 3,8 až 58 ng/m3 při statistické jistotě 95 % 
(určeno z rozdílu paralelních dvojic měření [3], odhad nezahrnuje nejistotu celkového ověření prav-
divosti). 

Odběr vzorků
Odběrová místa (OM) v Ústí nad Labem (viz obr. 1) byla volena především co nejblíže k hlavnímu 
zdroji emisí rtuti, tj. provozu elektrolýzy ve Spolchemii a blízko ve směru převažujícího proudě-
ní vzduchu, tj. nejčastějších západních větrů – viz níže. Dlouhodobě byla OM umístěna v areálu 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) v ulici Pasteurova. V rámci diplomových 
prací byly vzorky odebírány i na dalších místech v Ústí nad Labem. Tato místa byla vybírána i ve 
větší vzdálenosti od provozu elektrolýzy, aby však byla snadno dosažitelná pro vzorkaře. Jedno 
OM bylo umístěno v blízkosti zdroje emisí, ale v severozápadním směru –  prodejna Kaufland v 
ulici Solvayova, neboť v této ulici byly v rámci studie prováděné sdružením Arnika [14] naměřeny 
nejvyšší koncentrace rtuti v okolí Spolchemie. V sezóně 2005 byla sledována úroveň rtuti v ovzduší 
také v Duchcově; město je v dosahu emisí rtuti z elektráren a tepláren v severních Čechách, ale bez 
amalgámové elektrolýzy. 
Přehled OM a jejich charakterizace.

1. na nádvoří ZÚ, ve výšce 1m, od provozu elektrolýzy je vzdáleno cca 350 m; od provozu od-
děleno jen několika budovami a stromy v areálu bývalé nemocnice;

2. na střeše budovy ZÚ, ve výšce asi 10 m; téměř s přímým výhledem na provoz elektrolýzy;
3. v okně v prvním patře ZÚ, mezi oběma předchozími stanovišti – časová řada výsledků mě-

řených na ZÚ v letech 1998–2000, tzv. archivní data [3]; 
4. na střeše budovy Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem, v ulici Králova výšina, ve 

výšce asi 15 m, přibližně 700 m severovýchodně od provozu elektrolýzy; přímému výhledu 
na provoz brání střechy několika domovních bloků a stromy v parku;

5. v ulici SNP 22, asi 1 250 m severovýchodním směrem od Spolchemie, OM umístěno v pří-
zemí panelového domu, asi 3 m nad zemí;

6. v supermarketu Kaufland, asi 300 m severozápadním směrem od provozu elektrolýzy, umís-
těno v okně v západním rohu budovy směrem do ulice Solvayova, asi 7 m nad terénem;

7. v Duchcově (severní Čechy), ulice Družby ve vilové čtvrti, na střeše garáže. 
S ohledem na citlivost metody a koncentrace měřené v ovzduší v Ústí nad Labem odběry vzorků 
musely být několikahodinové. Archivní data byla měřena na ZÚ v letech 1998 až 2000. Jednotlivé 
odběry probíhaly většinou přes dopoledne až do odpoledních hodin, některé odběry probíhaly jen 
odpoledne a některé i 24 hodin. Takto získaná data jsou pak pochopitelně obtížně srovnatelná, ne-
boť v průběhu dne se určitým způsobem mění intenzita zdrojů rtuti. V roce 1998 měření začínala 
v polovině dubna a končila 30.12.; v roce 1999 měření začínala třemi výsledky z března a dubna 
a souvisleji probíhala až od poloviny června do konce roku; v roce 2000 měření probíhala celkem 
rovnoměrně po celý rok. V letech 2005 až 2008 byla měření prováděna v rámci diplomových prací. 
Probíhala většinou jen v druhé části roku, tedy zhruba od září, někdy již dříve, do konce roku, pří-
padně se protáhla i do začátku roku následujícího. Data z ledna a února 2006 jsou uváděna společně v 
souborech s daty z roku 2005 – nikoliv v souborech roku 2006. Doba trvání jednotlivých odběrů byla 
24 hodin – od rána do rána následujícího dne. Technicky nebylo možné zajistit měření po všechny 
pracovní dny v týdnu, byla proto volena četnost odběru dvakrát až třikrát za týden, pokud možno ve 
stejné dny na všech OM. V roce 2007 bylo na OM 1 proměřena časová řada pokrývající celý rok.
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Obr. 1 Mapa centra města s vyznačením  provozu elektrolýzy a míst měření (zdroj [15])

Naměřené výsledky a jejich statistické zpracování 
Úplné souhrny naměřených dat se dny odběrů jsou dostupné v pracích [2-4]. V této práci jsou pouze 
v tab. 1 přehledně uvedeny veličiny charakterizující jednotlivé soubory. Soubory, jak již bylo uvede-
no, pocházejí většinou z druhé poloviny roku, kdy denní teploty klesají, což se jeví jako důležité pro 
vysvětlení jejich trendů (viz níže). Data z roku 2007 naměřená na OM 1 – ZÚ nádvoří, kdy měření 
probíhalo přes celý rok, jsou proto sledována jednak jako celek a jednak při srovnávání s ostatními 
soubory pouze pro druhou polovinu roku. Data naměřená na střeše ZÚ (OM 2) v roce 2006 jsou 
zpracována jen jako celek, ač byla měřena již od března. 
Rozdělení souborů lze kvalitativně posoudit a vzájemně porovnat dle krabicových diagramů (obr. 2). 
V nich jsou pro daný soubor vyneseny medián, dolní a horní kvartil, body přilehlé k tzv. vnitřním 
hradbám, za kterými jsou znázorněny případné odlehlé body a dále pak případné extrémně odlehlé 
body [16]. Krabicové diagramy ukazují, že soubory jsou sešikmeny k vyšším hodnotám a že odlehlé 
hodnoty a extrémy jsou pouze v kladném směru. Soubory bez odlehlých hodnot jsou jen dva – pro 
odběry FŽP 2006 a Duchcov 2005.
Sešikmení k vyšším hodnotám je indikováno také např. koeficienty šikmosti v tab. 1 a testem χ2 dob-
ré shody, podle kterého většina souborů nemá prokazatelně normální rozdělení. Pro výběry je vhod-
nější uvažovat rozdělení lognormální; v žádném z případů test nezamítl tuto hypotézu, pouze v ně-
kterých případech test nebyl vyhodnocen. 
Celkové úrovně a variability výsledků naměřených v různých letech na různých OM byly vzájem-
ně kvantitativně porovnány statistickými testy. Protože datům lépe odpovídá model lognormálního 
a nikoliv normálního rozdělení, byly koncentrační úrovně výběrů bez vyloučení odlehlých hodnot 
porovnány pořadovými testy. Při porovnání úrovně tří souborů byl použit Kruskalův-Wallisův test 
s následnými testy mnohonásobného porovnávání. Použité následné testy označují ty dvojice sou-
borů, jež se právě liší úrovní koncentrací. Úrovně dvojic souborů byly porovnávány pořadovým tes-
tem Mannovým-Whitneyovým. Tento test platí pro nezávislé soubory, i když v sledovaných dvoji-
cích souborů existuje řada hodnot neměřených ve stejný den (především z roku 2007), takže mezi 
nimi existuje určitá závislost, ovšem test pro závislé soubory by neumožnil využít všechna, tedy i 
nespárovaná data.
Variability výběrů byly porovnávány po logaritmické transformaci výsledků pomocí testů, jež před-
pokládají normální rozdělení. Byly porovnávány soubory výsledků pro odběry v různých letech na 
stejném OM (trojice či dvojice souborů), dále soubory pro odběry ve stejném roce na různých OM 
– ty byly porovnávány jen jako dvojice, nikoliv souhrnné porovnání všech souborů společně. K po-
rovnání trojic souborů byl použit test Leveneův [16] dvojice souborů byly porovnávány F-testem. 
Výsledky viz tab. 2. a 3.
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Obr. 2 Krabicové diagramy datových souborů (koncentrace v ng/m3)

Soubory výsledků jsou dále zpracovány do grafů časových řad. Na obr. 3 jsou uvedeny řady pro 
období 2005/06 z OM 1- ZÚ nádvoří, OM 2 – ZÚ střecha a OM 4 – FŽP, na obr. 4 řady archivních 
dat pro období 1998–2000 z OM 3 – ZÚ v patře, na obr. 5 jsou vyneseny časové řady naměřené v 
roce 2007 na OM 1- ZÚ nádvoří, OM 2 – ZÚ střecha a OM 6 – Kaufland a na obr. 6 řady ze stejné-
ho roku pro OM 5 – FŽP, OM 6 – SNP a jako porovnávací opět řada z OM1. Na obr. 7 je vynesena 
samostatně časová řada koncentrací rtuti v ovzduší naměřená v průběhu celého roku 2007 na OM 
1 – ZÚ nádvoří.
V časových řadách, kdy měření probíhalo zcela nebo převážně v druhé polovině roku, jsou ve větši-
ně případů patrné klesající trendy. V grafech na obr. 3 a 4 jsou tyto zcela zjevné trendy i proloženy. 
V tab. 4 jsou uvedeny odpovídající hodnoty korelačních koeficientů pro vztah mezi koncentrací rtu-
ti v ovzduší a časem; vzhledem k nenormálnosti rozdělení byly použity korelační koeficienty Spear-
manovy.

Tabulka 2. Hodnoty P pro testy porovnávající variability a úrovně trojic souborů výsledků odebíra-
ných v rocích 2005, 2006, 2007

porovnání odběrové místo střecha ZÚ nádvoří ZÚ
variability Leveneův test (ln) 0,26 neliší se 0,082 neliší se

úrovně

Kr-Wallisův test 0 liší se 0 liší se
Porovnání 05 vs. 06 0,277 neliší se 0 liší se
Porovnání 05 vs. 07 0 liší se 1 neliší se
Porovnání 06 vs. 07 3,0E-6 liší se 0 liší se

Pozn. tučně jsou označeny signifikantní případy pro α=0,05; zkratka ln. znamená zpracování dat po logaritmické trans-
formaci, vs. znamená versus.
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Tabulka 3. Hodnoty P pro testy porovnávající variability a úrovně dvojic datových souborů

Porovnání

Rok 2005 2005 2006 2006 2007 2007

Test
mezi

soubory

ZÚ nádvoří ZÚ nádvoří ZÚ nádvoří ZÚ nádvoří ZÚ nádvoří ZÚ nádvoří
vs. vs. vs. vs. vs. vs.

střecha Duchcov střecha FŽP střecha FŽP

variability
F (ln) 0,14 6,4E-07 0,64 0,56 0,57 0,64
závěr neliší se liší se neliší se neliší se neliší se neliší se

úrovně
Mw 0,00 7,0E-05 0,59 2,8E-04 0,461 0,615
závěr liší se liší se neliší se liší se neliší se neliší se

Porovnání

Rok 2007 2007 2007 2006/07 98-00/ 05-06

Test
mezi

soubory

nádvoří ZÚ 
vs. sNP

nádvoří ZÚ 
vs.

Kaufland

FŽP
vs.

sNP

FŽP 06
vs.

FŽP 07

ZÚ 98-00
vs.

ZÚ střecha 05-06

variability
F (ln) 0,35 0,51 0,64 0,02 9,9E-04
závěr neliší se neliší se neliší se liší se liší se

úrovně
Mw 0,748 0,011 0,808 3,0E-04 0,19
závěr neliší se liší se neliší se liší se neliší se

Pozn. tučně jsou označeny signifikantní případy pro α=0,05; MW značí Mannův-Whitneyův test.

Tabulka 4. Vyhodnocení korelací mezi koncentracemi rtuti měřenými na určitém OM a časem 

rok odběrové
místo

n
spearmanův

koeficient
rok odběrové

místo
n

spearmanův
koeficient

ZÚ nádvoří 41 -0,344 2007 ZÚ nádvoří – celý rok 136 -0,203
2005 ZÚ střecha 35 -0,561 ZÚ nádvoří – podzim 31 -0,349

Duchcov 33 -0,331 ZÚ střecha 26 -0,508
ZÚ nádvoří 74 -0,376 FŽP 25 -0,357

2006 ZÚ střecha 79 0,051 SNP 25 -0,458
FŽP 43 -0,337 Kaufland 26 -0,525

Pozn. tučně jsou označeny signifikantní případy pro α=0,05

V případě měření v průběhu celého roku nelze časový průběh vystihnout pouhou přímkou, tj. jako 
monotónně klesající či rostoucí závislost, takže korelační koeficient nemůže sloužit k vyjádření vzta-
hu mezi koncentrací a časem. Na obr. 7 je proto zakresleno proložení parabolou, která vystihuje ros-
toucí, resp. klesající trend v první a v druhé části roku. Mandelovým testem [16] bylo prokázáno, že 
časovou řadu koncentrací pro OM 1 – ZÚ nádvoří sledující průběh přes celý rok 2007 je vhodnější 
proložit právě kvadraticky než lineárně (hodnota P tohoto testu je 0,0066).
V grafech časových řad je vidět, že výkyvy koncentrací rtuti na různých OM jsou do jisté míry ča-
sově synchronní, proto byly vypočteny pro vybrané dvojice časových řad měřených ve stejném roce 
Spearmanovy korelační koeficienty. K výpočtu byly použity jen párové výsledky měření ze stejných 
dnů, viz tab. 5. Vzhledem k přítomnosti odlehlých hodnot ve zpracovávaných datech, není vhodné 
použití Pearsonova korelačního koeficientu.
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Obr. 3 Časové řady pro rok 2005 a 2006 a OM 1 – ZÚ nádvoří (modré značení), OM 2 – ZÚ 
střecha (červené značení) a OM 4 – FŽP (zelenočerné značení); plné linie vyznačují proložené 

časové trendy pro jednotlivé úseky měření, křížek značí konec roku (zdroj [2 a 3]). 

Protože změny koncentrací rtuti v ovzduší zřejmě souvisí se změnami teploty vzduchu, byly určeny 
i korelační koeficienty pro vztah mezi průměrnými denními koncentracemi rtuti a průměrnými teplo-
tami prvního dne měření, viz tab. 6. Byly zkoušeny závislosti na klouzavých průměrech teplot s růz-
ně dlouhými průměrovanými úseky dnů měření a dnů předcházejících. Nejvyšší hodnoty korelačních 
koeficientů byly získávány většinou pro průměry teplot z obou dní, ve kterých odběr probíhal, ale 
korelace nebyly jednoznačně vyšší než v případech použití teplot pouze pro první den. Vzdálenosti 
OM od místa, kde byly teploty měřeny, jsou značné, takže byl aplikován způsob nejjednodušší a 
použita průměrná teplota ve dni, v němž probíhala rozhodující část měření. Použité průměrné teploty 
vzduchu byly získány z ČHMÚ [17], pro výsledky měřené v Ústí nad Labem to byla z data ze stanice 
Ústí nad Labem – Vaňov a pro výsledky měřené v Duchcově data ze stanice Teplice. 
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Obr. 4 Časové řady souboru pro OM 3 – ZÚ v patře 1996–2000; plné přímky vyznačují proložené 
časové trendy pro jednotlivé úseky měření, fialový bod byl z časové závislosti vyloučen jako 

odlehlý, křížek značí konec roku (archivní data ZÚ jsou shrnuta v [3]).
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Obr. 5 Časové řady pro rok 2007 a OM 1 – ZÚ nádvoří (modré značení), 2 – ZÚ střecha (červené 
značení) a 6 – Kaufland (černé značení) (zdroj [4]). 
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Obr. 6 Časové řady pro rok 2007 a OM 1 – ZÚ nádvoří (modré značení), 4 – ZÚ FŽP (fialové 
značení) a 5 – SNP (zelené značení) (zdroj [4]).
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Obr. 7 Časová řada pro celý rok 2007 z OM 1 – ZÚ nádvoří, proložení lineární (černá linie) a 
kvadratickou funkcí (červená linie); proložení parabolou je signifikantně lepší než přímkou, což 

prokazuje růst a pokles koncentrací v průběhu roku (zdroj [4]).

Další předpokládaný vztah, pro který byly sledovány korelační koeficienty, byl mezi koncentrací rtu-
ti a srážkami v daném dnu. K vyhodnocení byla použita data z nejčetnějších dvou souborů (spojený 
soubor pro roky 2005/06 – ZÚ střecha a soubor z roku 2007 – ZÚ nádvoří), přičemž k výpočtu byly 
vybrány jen výsledky ze dnů se srážkami [17]. V každém souboru bylo vyloučeno po jednom případu 
vysoké koncentrace při obzvláště velkých srážkách. Byly sledovány pouze Pearsonovy korelační ko-
eficienty, i když jejich absolutní hodnoty jsou zřejmě zvýšeny odlehlými hodnotami. Tyto koeficienty 
mají při stejném počtu dvojic výsledků větší sílu testu než koeficienty Spearmanovy. Pro výsledky 
z let 2005/06, resp. z roku 2007 byly hodnoty korelačních koeficientů -0,286 a 0,041; při 42, resp. 
67 bodech byly hodnoty P testů 0,066 a 0,743. Tedy ani sledované nadhodnocené koeficienty nebyly 
nalezeny jako významné na obvyklé hladině významnosti 0,05.

Tabulka 5. Vyhodnocení korelací mezi koncentracemi rtuti naměřenými na různých OM ve stej-
ném roce – Spearmanovy korelační koeficienty

odběr. místo ZÚ střecha FŽP FŽP vs. FŽP Kaufland Duchcov
rok vs. nádvoří vs. nádvoří ZÚ střecha vs. sNP vs. nádvoří vs. nádvoří

2005 0,529 // // // // 0,358
2006 0,752 0,663 0,528 // // //
2007 0,802 0,817 0,918 0,941 0,593 //

Pozn. tučně jsou označeny signifikantní případy pro α=0,05.
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Tabulka 6. Vyhodnocení korelací mezi koncentrací rtuti a průměrnými denními teplotami – Spear-
manův korelační koeficient

rok odběru 2005 2006 2007
odběr. místo n r n r n r

ZÚ nádvoří rok // // // // 136 0,329
 podzim 41 0,163 74 0,403 31 0,406
ZÚ střecha 35 0,174 77 0,028 26 0,598
FŽP  // // 43 0,287 25 0,597
sNP  // // // // 25 0,524
Kaufland  // // // // 26 0,510
Duchcov  33 0,168 // // // //

Pozn. tučně jsou označeny signifikantní případy pro α=0,05.

Vztahy mezi koncentrací rtuti v ovzduší a meteorologickými ukazateli směrem větru a jeho rychlostí 
nebyly vyhodnocovány, protože tyto meteorologické údaje nebyly pro okolí Spolku a střed města 
k dispozici. Dle větrné růžice zpracované ČHMÚ pro léta 1980 až 2009 pro oblast areálu Spolku 
[13] převládají v této oblasti z osmi sledovaných směrů větry západní. Z doby, kdy vanou větry (což 
představuje 70,1 % celkové doby), se větry západní vyskytují ve 21,1 %, po nich se nejvíce vyskytují 
větry východní – ve 14,4 %.
Pro získání úplnější představy o úrovni imisí v Ústí nad Labem jsou v této práci shrnuty rovněž do-
stupné výsledky měření koncentrací rtuti v ovzduší na stanici ČHMÚ číslo 1012 a 1571 Ústí n. L. 
– město [1]. Stanice je umístěna ve středu města asi 1300 m východně od provozu elektrolýzy (viz 
obr. 1); výsledky jsou uváděny jako měsíční průměry. Bohužel na stanici používaný analyzátor (Tek-
ran 2537A – atomová fluorescenční spektrometrie) prakticky po celý rok 2006 nefungoval a v letech 
2004 a 2005 měřil jen po několik měsíců v roce. Od dubna 2007 již měření rtuti probíhalo bez vět-
ších přerušení. Na obr. 8 jsou vyneseny v časové řadě průměry vypočtené pro daný rok z uváděných 
měsíčních průměrů. Vzhledem k dlouhým časovým přestávkám se u vyznačených hodnot nejedná o 
průměry odrážející stav v celém roce. Po výjimečně vysoké úrovni pro rok 1998 řada spíše stagnu-
je, i když průměr pro poslední rok v řadě, rok 2008, je také zjevně vyšší než průměry pro roky zbylé.
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Obr. 8 Časová řada ročních průměrů koncentrací rtuti v o vzduší – ČHMÚ stanice Ústí nad Labem 
– město1012 resp. 1571; data z let 2004 a 2005 nepodchycují ani polovinu roku. 

(zdroj [1])
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Obr. 9 Měsíční průměry koncentrace rtuti v ovzduší naměřené ČHMÚ na stanicích Ústí nad Labem 

– město1012 a 1571 (zdroj [1]) standardizované průměrem a směrodatnou odchylkou v daném 
roce; proložení kvadratické závislosti je statisticky významně výhodnější než přímky.

Na základě velmi neúplných dat naměřených ČHMÚ v letech 1998 až 2008 byl hledán časový vývoj 
koncentrací rtuti v ovzduší v průběhu roku. Z měsíčních průměrů pro daný rok (v ročních řadách 
chyběly průměry pro některé měsíce) byl vypočten průměr a směrodatná odchylka a měsíční průmě-
ry byly pak těmito hodnotami standardizovány (odečten roční průměr a rozdíl podělen směrodatnou 
odchylkou). V grafu na obr. 9. byly standardizované hodnoty vyneseny v závislosti na pořadovém 
čísle daného měsíce. Vynesené body jsou sice značně rozptýleny, ale přesto prokazují, že na počátku 
a konci roku jsou obecně průměrné měsíční koncentrace nižší než v prostřed roku. Mandelovým tes-
tem bylo potvrzeno signifikantně vhodnější proložení paraboly než přímky; P testu 0,0038. Je však 
třeba uvést, že časový průběh s vyššími koncentracemi v teplém období a s nižšími koncentracemi 
v chladnějším období roku je typický pro výsledky z let 1998 až 2005. Data naměřená v letech 2007 
a 2008, pokud jsou hodnocena odděleně, již takový průběh nemají. Zvláště časový průběh měsíčních 
průměrů pro rok 2008 je zcela výjimečný proti průběhům v ostatních rocích: v únoru a prosinci byly 
naměřeny zřetelně nejvyšší hodnoty a po nich teprve následuje měsíční průměr pro srpen. Tento rok 
byl výjimečný i vyšším ročním průměrem koncentrací proti dlouhé řadě předchozích ročních prů-
měrů. 
V této práci jsou pro úplnost dostupných dat krátce shrnuty i výsledky naměřené sdružením Arnika 
v areálu Spolchemie a v jeho nejbližším okolí ve dnech 23. a 26. 6. 2006. Výsledky byly získány 
na mobilním přístroji Lumex RA-915+, který pracuje na principu atomové absorpční spektrometrie 
[14]. Nejvyšší okamžitá hodnota koncentrací rtuti naměřená přímo v závodě byla 9 631 ng/m3 a na 
dvou vytypovaných místech byly naměřeny pětiminutové průměry 1 493 a 3 145 ng/m3. Tyto hod-
noty jsou o jeden či dva řády nižší než je LOAEL a přípustný expoziční limit pro pracovní prostředí 
– viz úvod. Při měření v autě projíždějícím ulicemi v nejbližším okolí závodu byly při každém okru-
hu nalezeny nejvyšší koncentrace rtuti severně od provozu elektrolýzy v Solvayově ulici: nejvyšší 
naměřená hodnota 412 ng/m3 pochází z 23.6.; na záznamu lze najít další dvě maxima – přibližně 230 
a 180 ng/m3 z 23.6. a 26.6. Časové základny maxim jsou délky 2 až 3 minuty – zřejmě po dobu prů-
jezdu danou oblastí. Z hlediska celodenního měření představují tato maxima zřejmě jen krátkodobé 
epizody, které se sice mohou projevit zvýšením dlouhodobého průměru, ale nikoliv na hodnotu řádo-
vě srovnatelnou s okamžitým maximem. Tomu nasvědčují denní průměry naměřené v tomto období 
na OM 2 – střecha ZÚ: dne 22.6. a 26.6. 46,0, resp. 33,2 ng/m3 [3]. 
Výpočty byly provedeny a grafy získány programem STATISTICA [18] a programem MICROSOFT 
EXCEL [19].
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Diskuse výsledků
Nejprve budou diskutovány koncentrační úrovně souborů naměřených hodnot – časových řad. Úrov-
ně lze charakterizovat např. aritmetickými průměry, ale vzhledem k lognormalitě rozdělení jsou 
vhodnější průměry geometrické a mediány, jejichž hodnoty pro daný soubor jsou si bližší ve srovná-
ní s průměrem aritmetickým (viz tab. 1). 
Měření prováděná po tři roky na nádvoří a střeše ZÚ (OM 1 a 2) neukazují jednoduché vztahy. 
Kruskalův-Wallisův test (tab. 2) ukazuje, že úrovně koncentrací sledované na OM 1 i na OM 2 nelze 
považovat ve všech 3 letech za srovnatelné. Dle následných testů (tab. 2) a dle průměrů a mediánů 
(tab. 1 či obr. 2) na střeše ZÚ je úroveň v roce 2007 významně nižší proti rokům 2005 a 2006; pro 
tyto 2 roky byla data v dalším spojena do společného souboru 2005/06 (srovnatelnost úrovní i roz-
ptylů). Ze souborů naměřených na nádvoří ZÚ má významně vyšší úroveň koncentrací soubor z roku 
2006. Vzájemné porovnání dvojic souborů dat (Mannův-Whitneyův test) nádvoří vs. střecha ZÚ 
v jednotlivých letech (tab. 3) ukazuje významně nižší úroveň koncentrací na nádvoří v roce 2005, ale 
srovnatelné úrovně na obou odběrových místech v roce 2006 a 2007. Ovšem obě spolu srovnatelné 
úrovně na OM 1 i 2 byly v roce 2006 byly významně vyšší než obě opět spolu srovnatelné úrovně 
v roce 2007. Logiku do tohoto srovnání výsledků může alespoň z části vnést jejich uvedení do vztahu 
s průměrnými teplotami pro sledovaná období, viz tab. 1. V době měření roku 2006 bylo mnohem 
tepleji než ve zbylých dvou letech (viz tab. 2), což koresponduje s relativně vysokou koncentrační 
úrovní rtuti pro soubor naměřený na nádvoří ZÚ v roce 2006 (data pro tento rok byla měřena i přes 
léto). Rovněž porovnání úrovní koncentrací naměřených na OM 4 (FŽP) v letech 2006 a 2007 uka-
zují významně vyšší úroveň v roce 2006 (tab. 1 a 3). Významné rozdíly ve výsledcích z různých let 
naměřených na stejném místě byly sice prokázány, ale data neukazují, zda se imise rtuti ve sledované 
oblasti v průběhu 3 let prokazatelně zvyšují nebo snižují, lze však říci, že celkové úrovně měřených 
koncentrací v roce 2006 byly vyšší než v roce 2007 (platí pro OM 1 a 2 – ZÚ i pro OM 3 – FŽP).
Výsledky měřené v rámci diplomových prací byly porovnávány s výsledky archivních souborů: kon-
krétně byly porovnány úrovně koncentrací naměřených na střeše ZÚ (OM 2) v letech 2005 a 2006 s 
úrovní koncentrací měřených v letech 1998 až 2000 vždy v druhé části roku na OM 3 (1. patro ZÚ; 
časová řada na obr. 4). Hodnoty v tab. 1 a výsledky testu v tab. 3 ukazují, že úrovně koncentrací na 
obou OM byly v těchto obdobích srovnatelné.
Zajímavější z hlediska působení zdroje rtuti ve Spolchemii je porovnání úrovní dvojic souborů kon-
centrací naměřených ve stejném roce na dvou odlišných místech (tab. 3). Srovnání mezi OM 1 a 2 
(ZU nádvoří vs. střecha) bylo provedeno již v předchozím odstavci. Signifikantní rozdíl v úrovních 
koncentrací rtuti na obou místech byl nalezen pouze v roce 2005, kdy na střeše byly měřeny obecně 
vyšší koncentrace než na nádvoří. Tento vztah byl očekáván, protože střecha ZÚ je proti zdroji rtuti 
ve Spolku méně odstíněna překážkami než nádvoří, takže nalezení srovnatelných koncentrací v dal-
ších letech je poněkud překvapující. Úrovně koncentrací na OM 1 – ZÚ nádvoří byly v každém roce 
vzaty jako základ pro srovnání úrovní na ostatních OM. V roce 2006 byla dle očekávání koncentrač-
ní úroveň na nádvoří signifikantně vyšší než na dvojnásobně vzdálenějším OM 4 – FŽP (tab.1 a 3). 
Ovšem v roce 2007 byla úroveň koncentrací na srovnávacím OM 1 pouze nevýznamně vyšší než na 
střeše FŽP a dokonce také jen nevýznamně vyšší proti úrovni koncentrací na OM 5 – SNP, které je 
více než trojnásobně vzdáleno od provozu elektrolýzy. Se vzdáleností od zdroje koncentrace rtuti v 
ovzduší sice klesá, ale data z roku 2007 na rozdíl od roku 2006 neukazují nijak dramatický pokles 
koncentrace se vzdáleností. Na obr. 5 a 6 je patrno, že v roce 2007 se časové řady pro OM 1, 2, 4 a 5, 
která všechna leží od zdroje severovýchodně, příliš neliší. Jediné odběrové místo, kde se v roce 2007 
koncentrační úroveň lišila významně od úrovně na místě srovnávacím (OM 1) byl Kaufland (OM 6). 
Na tomto OM byla v roce 2007 nalezena nejvyšší koncentrační úroveň rtuti. Toto místo je trochu blí-
že k elektrolýze než ZÚ, ale směrem severozápadním. Podle větrné růžice pro Spolchemii (viz výše) 
jsou v této oblasti převládající větry vanoucí spíše opačným směrem. Není bez zajímavosti, že sdru-
žení Arnika naměřila v roce 2006 právě v Solvayově ulici, do níž směřuje OM 6, nejvyšší okamžité 
koncentrace rtuti v okolí Spolchemie [14] (viz výše). 
Porovnání úrovně koncentrací rtuti v Ústí nad Labem v blízkosti Spolchemie (ZÚ nádvoří – OM 1) a 
Duchcově v roce 2005 ukazuje, že dlouhodobý průměr koncentrací na OM 1 je více než dvojnásob-



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

67

ně vyšší. Tuto vyšší úroveň rtuti v blízkosti Spolchemie lze těžko vysvětlovat emisemi z elektráren 
v severních Čechách či z teplárny, i když dle dostupných informací spalování fosilních paliv v elekt-
rárnách a teplárnách představuje jasně největší zdroj co do celkového množství emitované rtuti [20]. 
Koncentrace měřené v Duchcově odpovídají hodnotám v Ústí nad Labem měřeným na vzdálenějším 
místě od elektrolýzy – na stanici ČHMÚ Ústí nad Labem město (viz rozbor uvedený níže). 
Porovnání výsledků naměřených v rámci této práce s výsledky naměřenými ČHMÚ na stanici Ústí 
n. L – město [1] ukazuje, že kromě výsledků pro rok 1998 jsou hodnoty naměřené na stanici ČHMÚ 
minimálně dvakrát nižší než hodnoty naměřené v okolí ZÚ nebo na FŽP, a nebo dokonce i v ulici 
SNP (OM 5), což je OM zhruba stejně vzdálené od provozu elektrolýzy jako stanice ČHMÚ a také 
v podobném směru (OM 5 ve směru SV, stanice ČHMÚ ve směru V). Tento rozdíl průměrných 
úrovní koncentrací rtuti je obtížně vysvětlitelný. Jednou z příčin by mohlo být, že OM 5 je na svahu 
vystaveném proudění větru údolím Bíliny mezi Větruší a Střížovickým vrchem, v němž je umístěna 
i Spolchemie, zatímco stanice ČHMÚ leží v místě, kde se toto údolí již spojuje s labským údolím, 
a tak je vystaveno proudům vzduchu z obou údolí. Rozpor v poklesu koncentrací se vzdáleností je 
i ve výsledcích naměřených na OM 4 – FŽP, kde výsledky z roku 2006 ukazují na rychlejší pokles 
koncentrace se vzdáleností (ZÚ střecha – průměr 26,1 a FŽP 14,1 ng/m3) než výsledky v roce 2007 
(ZÚ střecha 11,7 a FŽP 9,7 ng/m3). 
Nalezené výsledky sice ukazují, že vzdálenost i orientace OM vzhledem k provozu elektrolýzy jsou 
pro koncentrační úroveň rtuti důležité faktory, ale na vysvětlení nestačí jednoduchá představa, že rtuť 
se šíří nejvíce ve směru převládajících větrů a že její koncentrace prostým způsobem klesá se vzdá-
leností od provozu elektrolýzy. Je vhodné si uvědomit, že vzdálenosti OM od předpokládaného zdro-
je rtuti ve Spolchemii nelze přesně hodnotit, protože provoz Elektrolýza není možné při relativně 
malých vzdálenostech brát jako bodový zdroj a navíc zdrojem rtuti může být i provoz Žíravé louhy.
Dlouhodobé průměrné koncentrace nalezené na odběrových místech v okolí Spolchemie (ZÚ, 
Kaufland) ve sledovaných obdobích představovaly maximálně asi 50 % hodnoty 50 ng/m3, která je 
tradičně brána za imisní limit pro rtuť, i když jako limit nevstoupila v platnost [7, 8]. O něco vyšší 
než 50 % této hodnoty byl průměr pro OM 1 v roce 2005. Hodnota je překračována málo četnými 
krátkodobými – denními průměry. Absence legislativně stanoveného maximálního imisního limitu 
pro rtuť neumožňuje konstatovat, že výsledky měření prokazují, že tyto dlouhodobé průměry leží po 
celou sledovanou dobu pod maximálním limitem. Zároveň ovšem nelze považovat tyto dlouhodobé 
průměry rtuti proti hodnotě 50 ng/m3 za zanedbatelné, takže imisím rtuti v okolí Spolchemie by měla 
být věnována pozornost. 
Variability výsledků pro různé soubory je možné posoudit dle pohledu na krabicové grafy na obr. 
2. Toto subjektivní posouzení ukazuje, že velké rozptyly se objevují u souborů s vyššími úrovněmi 
koncentrací: soubory pro OM ZÚ střecha pro rok 2005 a 2006, ZÚ nádvoří v roce 2006, Kaufland 
v roce 2007, archivní soubor 05/06 a popřípadě soubor pro FŽP v roce 2006. Nejnižší variabilitu 
mají výsledky souboru z Duchova, kde nebyly pozorovány ani žádné odlehlé hodnoty. To naznačuje, 
že variabilita výsledků roste s úrovní koncentrací. Zajímavé je proto spíše porovnání hodnot RSD 
(tab. 1). U všech souborů měřených v roce 2007 jsou hodnoty RSD přes 100%, tedy podstatně vyšší 
než RSD u souborů ostatních (výjimkou je soubor ZÚ nádvoří celý rok 2007). Příčinou je ovšem 
přítomnost jedné, případně dvou (OM 6 – Kaufland) extrémně odlehlých hodnot. Po jejich vyloučení 
RSD poklesnou na hodnoty podobné ostatním. V tab. 1 je patrné, že hodnoty RSD a hodnoty SD pro 
logaritmizované výsledky jsou si velmi podobné (jejich poměr se pohybuje kolem 1). O něco větší 
rozdíly mezi RSD a SD logaritmizovaných hodnot nalezneme jen pro případy, kdy jsou ve výběru 
odlehlé hodnoty, pak bývá lepší shoda s hodnotami RSD určenými po vyloučení hodnot odlehlých. 
Objektivní porovnání variabilit logaritmicky transformovaných výsledků na základě testů ve většině 
případů neprokázalo statisticky významnou odlišnost rozptylů, viz tab. 2 a 3. Výsledky tedy vlastně 
prokazují konstantnost relativního rozptýlení výsledků. (Archivní výsledky patří k výjimkám, mají 
významně vyšší variabilitu než srovnávací soubor, a to i po vyloučení extrému – fialový bod na obr. 
4.) Dále výsledky ukazují, že variabilita je silně zvyšována občasnými vysokými hodnotami, které se 
objevují v časových řadách mezi hodnotami jinak s nižším rozptylem (viz dále). 
Faktory ovlivňující koncentrace rtuti v ovzduší byly sledovány a hodnoceny na základě korelační 
analýzy. Jak již bylo poznamenáno výše, výsledky v daném roce byly většinou měřeny od léta do 
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zimy. V časových řadách jsou v některých případech patrny v těchto údobích roků klesající tendence 
koncentrace rtuti v ovzduší s časem, viz např. jejich proložení na obr. 3 a 4. Tyto trendy jsou s růz-
nou četností narušovány případy zvláště vysokých denních koncentrací. Hodnoty Spearmanových 
koeficientů v tab. 4 potvrzují zápornými hodnotami klesající tendence. Absolutní hodnoty koeficien-
tů jsou až na dvě výjimky vyšší než 0,3, přičemž při vyšším počtu naměřených hodnot jsou i koefici-
enty s absolutní hodnotou jen 0,3 statisticky významné pro α=0,05. Pro řady na OM Kaufland (2007) 
a na OM ZÚ střecha (2005 a 2006) přesahují absolutní hodnoty koeficientů hodnotu 0,5. U dvou řad 
s nižšími absolutními hodnotami korelačních koeficientů probíhala měření jinak než jen v  druhé po-
lovině roku. U řady pro OM ZÚ střecha 2006 bylo měřeno již od března a jen do konce teplého října 
a navíc na konci řady se objevilo výjimečně vysoké maximum – nalezený korelační koeficient je pak 
prakticky nulový. Rovněž u řady ZÚ nádvoří 2007, která sleduje koncentrace po celý rok, je absolut-
ní hodnota korelačního koeficientu menší, hodnota je přesto statisticky významná pro pokles. Časo-
vá řada pro celý rok na obr. 7 ukazuje, že trend na počátku roku je rostoucí a na konci roku klesající. 
Stejný průběh koncentrací v průběhu roku byl prokázán i z dlouhodobých dat naměřených ČHMÚ na 
stanici Ústí n. L. – město (zvláště v letech 1998 až 2005), viz závislost na obr. 9. 
Časové průběhy koncentrací rtuti v ovzduší jsou pochopitelně logicky vysvětlitelné rostoucí závis-
lostí koncentrace na teplotě vzduchu v průběhu roku. Hodnoty korelačních koeficientů koncentra-
ce vs. průměrná denní teplota v první den měření však tuto závislost neprokazují jednoznačně pro 
všechny soubory (tab. 6). V roce 2006 byla prokázána slabá rostoucí závislost na teplotě pro data 
naměřená na nádvoří ZÚ (signifikantní r=0,403), data naměřená na FŽP nejsou průkazná (r=0,287), 
koncentrace rtuti v souborech z let 2005 a 2006 s teplotou významně nekorelují. V roce 2007 jsou 
data pro všechna OM prokazatelně závislá na teplotě, pro měření v podzimní části roku jsou hodnoty 
r od 0,4 do 0,6. Průměrná denní teplota tedy patří k veličinám ovlivňujícím znečištění ovzduší rtutí.. 
Bylo prokázáno, že pozorované trendy v časových řadách jsou vlastně periodické výkyvy s periodou 
1 rok. Vzhledem k tomu, že nižší koncentrace se objevují v zimních měsících a maxima v měsících 
teplejších, lze vysvětlit tyto výkyvy tak, že vyšší venkovní teploty a případně vyšší intenzita přímého 
slunečního záření vyvolávají vyšší uvolňování rtuti z provozu a z kontaminovaného prostředí kolem 
elektrolýzy a okolí závodu. Nemusí jít ovšem jen o prosté odpařování rtuti, ale např. i o mikrobiál-
ní procesy tvorby těkavých sloučenin rtuti. Tyto procesy nemusí přesně sledovat výkyvy teploty a 
intenzity záření. To by mohlo vysvětlovat, proč korelace koncentrace s průměrnou denní teplotou 
nebyla prokázána zdaleka tak zřetelně jako pozorované klesající časové závislosti v druhých polo-
vinách roku či nejprve rostoucí a pak klesající průběhy pro celoroční závislosti. Tyto v podstatě tep-
lotní závislosti mohou být snadno zakrývány vysokými emisemi rtuti přímo z provozu vyvolanými 
technologickými zásahy (viz dále).
Sezónní výkyvy koncentrací rtuti v ovzduší pozorované v Ústí nad Labem, tj. v místě s velkými záso-
bami rtuti v provozu, budovách a ve znečištěném životním prostředí, odkud se rtuť může uvolňovat, 
mají jiný průběh než sezónní výkyvy pozorované v čistých oblastech, např. na stanici Maca Head na 
západním pobřeží Irska [21], kde v důsledku oxidací par elementární rtuti v teplých měsících dochá-
zí naopak ke snižování její koncentrace v ovzduší.
Závislost koncentrace rtuti v ovzduší na srážkách v daný den prokázána nebyla, i když jeden z kore-
lačních koeficientů se blíží kritické hodnotě. To je v souladu s tvrzeními, že rtuť je přítomna v ovzdu-
ší převážně jako páry elementární rtuti, které jsou na rozdíl od ostatních forem rtuti ve vodě málo 
rozpustné [22] .
Na obr. 3, 5 a 6 jsou patrny analogické průběhy časových řad měřených ve stejném období na růz-
ných místech, především souběhy dnů s obzvlášť vysokými koncentracemi.  Korelační koeficien-
ty z tab. 5 pro koncentrace měřené ve stejné dny na dvou vybraných OM ukazují významnost těch-
to vztahů. Hodnoty korelačních koeficientů nejsou menší než 0,5. V roce 2007 jsou průběhy časo-
vých řad obzvláště korelovány; vyšší korelace v roce 2007 než v jiných rocích byly pozorovány i pro 
závislost na teplotě. Tyto vysoké korelační koeficienty (přes 0,9) naznačují, že vzduch s parami rtu-
ti proudí od zdroje ve směru střecha ZÚ, střecha FŽP a pak vzhůru po svahu až k OM v ulici SNP. 
Relativně nejnižší korelační koeficient v roce 2007 (0,6) pro koncentrace na OM Kaufland a nádvo-
ří ZÚ dokazuje, že umístění OM v určitém směru od zdroje rtuti (směr severozápadní a směr seve-
rovýchodní) je také důležitý faktor pro koncentraci rtuti v ovzduší, je opět signalizován významný 
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vliv proudění vzduchu. Kupodivu byl nalezen i nízký (0,36), ale přesto významný korelační koefici-
ent pro OM v Duchcově a OM ZÚ nádvoří v Ústí nad Labem. Zřejmě je to vlivem teplot, které spo-
lu pro obě místa v daném roce silně korelují r=0,99. 

Tabulka 7 Období odstávek provozu elektrolýzy a naměřené hodnoty koncentrací rtuti v ovzduší 
[ng/m3] v tyto dny

11.10 až 24. 10.
2005

16.10. až 24.10.2006

datum ZÚ ná-
dvoří datum ZÚ stře-

cha
ZÚ ná-
dvoří FŽP

5.10. 2,9 12.10. 31,3 21,8 22.1
12.10. 18,8 16.10. 13,4 17,9 5,3
13.10. 22,5 17.10. 37,8 30,2 16,7
17.10. 4,5 18.10. 45,4 40,8 21,5
18.10. 6,2 19.10. 58,4 31,9 18,8
19.10. 13,2 23.10. 90,6 53,2 24,3
20.10. 17,6 24.10. 85,9 40,4 35,0
25.10. 17,6 25.10. 57,3 38,9 12,9
26.10. 15,1 26.10. 45,8 40,8 29,9
31.10. 7,5 30.10. 21,0 20,7 //
medián 8,7 medián 21,8 21,5 12,7

Kv. 95% 22,9 Kv. 95% 57,3 53,2 27,4
10.10. až 16.10. 2007

datum ZÚ ná-
dvoří

ZÚ stře-
cha FŽP sNP Kaufland

8.10. 8,5 // // // //
9.10. 2,9 8,4 5,3 // 41,5

10.10. 15,2 18,3 8,3 7,8 109,7
11.10. 15,1 9,0 8,2 8,5 142,9
15.10. 39,8 // // // //
16.10. 72,1 64,4 66,0 53,4 43,6
17.10. 36,3 19,3 20,4 21,6 23,5
23.10. 2,5 3,2 2,4 2,8 3,7
medián 6,1 8,4 6,5 5,8 12,6

Kv. 95% 39,8 34,6 20,6 21,6 109,7
Pozn. Koncentrace na úrovních přibližně nad dvojnásobkem mediánu jsou označeny červeně. Dny odstávek a maxima 

v daném období jsou proložena (zdroj[23]).

Podstatně vyšší korelační koeficienty pro vztahy mezi koncentracemi rtuti na dvou různých OM 
(tab. 5) než pro vztahy mezi koncentracemi rtuti a vnějšími teplotami (tab. 6) jasně ukazují, že existu-
jí i jiné významné faktory určující koncentrace rtuti v ovzduší než je teplota, tj. např. proudění vzdu-
chu a především intenzita zdroje emisí určovaná zásahy v provozu.
Na časových řadách je na prvý pohled patrný již zmiňovaný rys: průměrné denní koncentrace rtuti 
v ovzduší jsou rozptýleny s určitou variabilitou kolem základní linie, jež má většinou časový trend a 
z takto rozptýlených hodnot v některé dny vybočují koncentrace rtuti nadměrně k vyšším hodnotám. 
Tyto „excesy“ přesahující obvyklou míru rozptýlení pak vyvolávají nebo alespoň zvyšují kladné se-
šikmení naměřených souborů a lognormální charakter jejich rozdělení. Často vystupují jako odlehlé 
a extrémní hodnoty vyznačené na krabicových diagramech, viz obr. 2. Jde zřejmě o to, že základní 
úrovně, rozptýlení a časové trendy koncentrací rtuti jsou určovány únikem rtuti při běžném provozu 
elektrolýzy a při uvolňování rtuti za daných meteorologických podmínek. Výkyvy k vyšším hodno-
tám jsou projevem jevů méně obvyklých, zřejmě především technologických zásahů v provozu, které 
jsou prováděny pouze občas a jsou doprovázeny zvýšeným únikem par rtuti. O společném původu 
výkyvů svědčí to, že se vyskytují na časových řadách naměřených na různých OM ve stejné dny, viz 
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např. souběh maxim v  roce 2006 a 2007 na časových řadách ZÚ střecha, ZÚ nádvoří – obr. 3 a 5. 
Spoluprací s oddělením ochrany životního prostředí Spolchemie [23] se podařilo zjistit, že zvláště 
zvýšené koncentrace rtuti a pro rok 2007 přímo maxima se objevily v období odstávek provozu elek-
trolýzy, kdy byly prováděny údržba a úklid provozu (viz tab. 7). Na OM 6 – Kaufland se maximum 
v roce 2007 objevilo o několik dní dříve než na ostatních odběrových místech, která jsou orientována 
společně jiným – severovýchodním směrem. To opět potvrzuje závislost koncentrací rtuti na směru 
proudění vzduchu.

Závěr
Z rozboru výsledků dlouhodobých měření koncentrace rtuti v ovzduší prováděných v rámci této 
práce především v okolí podniku Spolchemie a dále prováděných ČHMÚ na stanici Ústí nad Labem 
– město vyplynulo:

•	 Dlouhodobé průměry koncentrací určené v nejbližším okolí závodu (ZÚ a Kaufland) byly 
převážně na úrovních 20 až 30 ng/m3, což představuje asi polovinu původně stanoveného 
imisního limitu pro rtuť (50 ng/m3); byla však nalezeny i průměry nižší – nad 10 ng/m3, pře-
devším průměry určené v roce 2007 na ZÚ.

•	 Dlouhodobé průměry vykazují pokles koncentračních úrovní rtuti se vzdáleností od provo-
zu elektrolýzy a závislost na směru, v němž se OM nachází vzhledem k provozu. Výsledky 
však ukazují, že působení těchto faktorů je komplikované. Pokles průměrných koncentrací 
s narůstající vzdáleností směrem severovýchodním od provozu (ZÚ, FŽP, SNP) byl proká-
zán jako signifikantní v roce 2006, ale nikoliv v roce 2007, kdy průměrné koncentrace zůstá-
valy na úrovni kolem 10 ng/m3. Průměrné roční koncentrace nalézané na stanici ČHMÚ Ústí 
n. L. město, která je vzdálená něco přes 1 km od provozu elektrolýzy stejně jako OM v SNP, 
mají však většinou hodnoty jen kolem 4 ng/m3. V roce 2007 byl nejvyšší dlouhodobý průměr 
koncentrací nalezen na OM Kaufland umístěném severozápadně – 25 ng/m3, což je více než 
dvojnásobek průměrů naměřených na obou OM ve ZÚ přibližně stejně vzdálených od elekt-
rolýzy směrem severovýchodním, přestože převažující směr větrů je západní.

•	 V Duchcově, což je příklad jiného města zasaženého exhalacemi z elektráren v průmyslové 
oblasti severních Čech ovšem bez koncentrovaného zdroje emisí rtuti v podobě amalgámové 
elektrolýzy, byla v roce 2005 dlouhodobá průměrná koncentrace rtuti v ovzduší cca 4 ng/m3. 

•	 Průměrné denní koncentrace měřené na různých odběrových místech jsou rozptýleny s po-
dobnými hodnotami RSD, které se pohybovaly většinou mezi 60 až 80 %., tzn. že variabilita 
denních koncentrací roste úměrně s úrovní koncentrací. Variabilita je zvyšována výskytem 
případů vysokých koncentrací rtuti v ovzduší přesahujících obvyklou míru rozptýlení. Tyto 
excesy občas překračují i koncentrační úroveň 100 ng/m3 a způsobují, že prakticky všechna 
rozdělení výsledků měřených na jednotlivých OM jsou kladně sešikmená. Jejich souběhy 
v časových řadách pro různá odběrová místa prokazují společný hlavní zdroj znečištění. 
Bylo zjištěno, že několik těchto případů se vyskytlo v době odstávky provozu elektrolýzy, to 
znamená. že souvisejí se zásahy prováděnými při údržbě a úklidu.

•	 Rozbor průběhů časových řad prokázal jejich sezónní výkyvy s  maximem v letních měsí-
cích a minimem v měsících zimních. U některých souborů byla přímo prokázána korelace 
průměrných denních koncentrací s průměrnou denní teplotou vzduchu. To ukazuje na uvol-
ňování těkavých forem rtuti z kontaminovaných budov, provozu a jeho okolí znečištěného 
rtutí uniklou v průběhu historie elektrolýzy. Nebyl prokázán vliv srážek na koncentraci rtu-
ti v ovzduší.

•	 Výsledky práce prokázaly, že provoz elektrolýzy a kontaminace budov provozu a jeho oko-
lí rtutí jsou rozhodujícím zdrojem znečištění ovzduší rtutí v okolí Spolchemie. Mohou být 
užity při budoucím zjišťování, zda a jak ukončení provozu amalgámové elektrolýzy (konec 
roku 2013) a sanace budov a půdy kontaminovaných rtutí (konec roku 2015) přispějí k zlep-
šení životního prostředí v Ústí nad Labem.
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abstrakt
V podmienkach dvoch rôznych systémov hospodárenia na pôde sme v rokoch 2008–2009 sledova-
li a hodnotili fyzikálne a mikrobiálne pôdne parametre charakterizujúce stabilitu a aktivitu pôdneho 
prostredia. Výskum sme uskutočnili v agroekologických podmienkach severovýchodného Sloven-
ska na modelovom území Liptovská Teplička (pôdny typ kambizem a organozem) a Plavnica (pôd-
ny typ kambizem a fluvizem), ktoré uplatňujú rozdielne systémy hospodárenia na pôde. Z fyzikál-
nych vlastností pôdy sme sledovali a hodnotili objemovú hmotnosť [t.m-3], pórovitosť [%], maxi-
málnu kapilárnu kapacitu [%], z biologických respiráciu pôdy (Cres) a uhlík mikrobiálnej biomasy 
(Cmic) a z agrochemických obsah oxidovateľného uhlíka, obsah anorganického dusíka, pôdnu reak-
ciu a prístupné formy živín (P, K, Mg). Výsledky výskumu ukázali, že ekologické systémy hospodá-
renia majú pozitívny vplyv na fyzikálne a biologické pôdne vlastnosti, ovplyvňujú a zvyšujú mikro-
biálnu aktivitu v pôde a tento systém možno považovať za udržateľný. 

abstract
In this paper, the physical and microbial soil properties that characterize stability and activity of soil 
environment, were evaluated under different farming system in 2008–2009. The research was car-
ried out in agroecological condition of north-east Slovakia on the model area in Liptovská Teplička 
(cambisol and histosol) and Plavnica (cambisol and fluvisol) that are under different farming system 
on soil. Bulk density [t.m-3], porosity [%], maximum capillar capacity [%] were determined from 
physical soil properties. Soil respiration (Cres) and microbial biomass carbon (Cmic) were determined 
from biological soil properties. Soil carbon content, nitrogen content, soil pH and available P, K and 
Mg were determined from agrochemical soil properties. We concluded the fact that ecological farm-
ing system has positive impact on physical and biological soil properties, affect and increase soil 
microbial activity and this system is considered to be sustainable. 

Kľúčové slová: ekologické poľnohospodárstvo, konvenčné poľnohospodárstvo, pôdne parametre 

Key words: ecological farming system, conventional farming system, soil parameters 

Úvod
Konvenčné poľnohospodárstvo prestavuje systém intenzívneho využívania poľnohospodárskej 
a lesnej pôdy spojený s využívaním poznatkov modernej biológie a genetiky, chémie, mechanizácie 
a priemyselného spracovania potravín. Intenzívne poľnohospodárstvo zvýšilo úrody plodín, no na 
druhej strane spôsobilo mnoho environmentálnych problémov. Vo všeobecnosti sa tieto poľnohospo-
dárske systémy hodnotia ako trvalo neudržateľné, nadmerne využívajúce prírodné zdroje, negatívne 
zaťažujúce prírodné a životné prostredie a ohrozujúce biodiverzitu (Fazekašová, Poráčová, 1999; 
Doran, zeiss, 2000; Coleman, 2001). V súčasnosti už existujú alternatívy hospodárenia k priemy-
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selným, intenzívnym a konvenčným systémom. Sú istou alternatívou, preto dostali označenie alter-
natívne poľnohospodárstvo, pod ktoré zahŕňame všetky spôsoby hospodárenia, ktoré sú ekologické 
a sú v súlade s prírodou. Princípy ekologického poľnohospodárstva spočívajú v starostlivosti o pôdu, 
v snahe zvýšiť jej prirodzenú úrodnosť, pri čo najuzavretejšom kolobehu živín v podniku, najvyššom 
obmedzení vonkajších vstupov, šetrnom pestovaní rastlín a chove zvierat. Pôdna úrodnosť sa v eko-
logických agroekosystémoch môže zvýšiť aplikáciou organických hnojív. Vo veľkej miere výlučne 
závisí na mikrobiálnych procesoch, vrátane fixácie N2, mineralizácie organických foriem dusíka, uh-
líka, fosforu, síry a premeny organickej hmoty prostredníctvom pôdnej mikrobiálnej biomasy (Broo-
kes, 1995). Každý agrotechnický zásah, vykonaný v akejkoľvek sústave obhospodarovania, určitým 
spôsobom ovplyvňuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Spôsob obhospodarovania 
pôdy pôsobí na pôdne organizmy, vrátane mikroorganizmov a biologické procesy cez zmeny v kvan-
tite a kvalite rastlinných zvyškov zapravených do pôdy, ich sezónnu a priestorovú distribúciu, pomer 
podzemných a nadzemných inputov a tiež cez zmeny v inputoch živín (kanDeler et al., 1999). Po-
sledné roky ukazujú na vzrastajúci záujem rozvíjania poľnohospodárskeho systému s efektivitou vy-
užívania vnútorných zdrojov, a teda aj požiadavky na znížené vstupy. V tomto kontexte, vplyv pôd-
nej bioty na zvýšenie a zlepšenie pôdnej úrodnosti a produktivitu krajiny cez biologické procesy sa 
stáva kľúčovým komponentom stratégie vedúcej k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu (swiFt 
et al., 2004; Giller et al., 2005). Vo všeobecnosti možno povedať, že pôdne organizmy rozklada-
jú odumreté rastlinné a živočíšne zvyšky v pôde, sprístupňujú živiny pre rastliny a podieľajú sa na 
tvorbe humusu. Významnou mierou sa uplatňujú v biogeochemických cykloch uhlíka, dusíka, fos-
foru, síry, kovov a iných prvkov. Podporujú proces tvorby štruktúrnych agregátov v pôde. Podmie-
ňujú detoxikáciu škodlivých látok a predstavujú faktor prirodzeného samočistenia pôdy od parazi-
tických a iných nežiaducich organizmov (švančárková, lehoCká, 2002). V porovnaní s vyššími or-
ganizmami, mikroorganizmy veľmi rýchlo odpovedajú na environmentálne stresy, pretože sú úzko 
spojené s okolitým prostredím. V určitých situáciách, zmeny v mikrobiálnej diverzite, alebo jej akti-
vite môžu viesť k zmenám fyzikálnych a chemických vlastností pôdy, čo vedie k skorému odhaleniu 
degradácie pôdy. Hodnotenie biologickej aktivity pôd a tým i posudzovanie systémov hospodárenia, 
naráža v mikrobiologickej praxi na vážnejšie problémy v súvislosti s výberom a použitím vhodných 
a dostupných biologických indikátorov na jej sledovanie. Za jeden z najdôležitejších indikátorov sa 
považuje stanovenie veľkosti biomasy pôdnych mikroorganizmov, ktorá sa v rozhodujúcej miere po-
dieľa na všetkých procesoch prebiehajúcich v pôde (šantrůčková, 1993; Bujnovský, juráni, 1999). 
Cook a Greaves (1987), in Brookes (1995) uvádzajú, že premena dusíka a pôdna respirácia sú para-
metre, ktoré najcitlivejšie reagujú na environmentálne zmeny v pôdnom ekosystéme. 
Cieľom práce bolo sledovanie a hodnotenie fyzikálnych a mikrobiálnych ukazovateľov v konvenč-
nom a ekologickom systéme hospodárenia na pôde. 

Materiál a metóda
Úlohu sme riešili v rokoch 2008–2009 vo výrobných podmienkach na dvoch modelových územiach 
severovýchodného Slovenska. Územie poľnohospodárskeho podniku Liptovská Teplička (48o 57‘ 
N; 20o 05‘ E) patrí do Národného parku Nízke Tatry a leží v nadmorskej výške 846 až 1492 m n. m. 
Z hľadiska geomorfologického členenia spadá do podcelku Kráľovohoľské Tatry. Klimatické po-
mery sú relatívne homogénne. Celý areál patrí do mierne chladného okrsku so sumou priemerných 
denných teplôt vyšších ako 10 ºC 1 600–2 000 a priemerným úhrnom zrážok 700–1 200 mm. Pôdne 
pomery sú relatívne homogénne. Najväčšiu výmeru tvoria kambizeme, prevažne stredne ťažké, silno 
skeletovité, najmä v podornici. Druhým najrozšírenejším pôdnym typom sú rendziny, stredne ťažké, 
plytké a skeletovité. Na uvedenom území sa nachádzajú aj organozeme (Tabuľka 1.). Z hľadiska re-
liéfu prevažná väčšina pôd sa nachádza na svahoch. Od roku 1996 uplatňuje poľnohospodársky pod-
nik ekologický systém hospodárenia na pôde. V súčasnej štruktúre plodín výmera obilnín predstavu-
je 33,3 %, zastúpenie zemiakov je na 16–18 % a krmovín na 49,8 %, pričom sa realizuje nasledovný 
osevný postup: viacročné krmoviny, viacročné krmoviny, oziminy, okopaniny, jariny, jednoročná 
miešanka. Orná pôda sa hnojí maštaľným hnojom v dávke cca 30 t.ha-1 každý druhý rok. Posled-
ných päť rokov neboli na prihnojenie použité povolené fosforečné a draselné hnojivá. Na trvalých 
trávnych porastoch (TTP) a na ornej pôde (OP) sa aplikuje na jar hnojivo Natural Harmony v dávke 
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3 000 l.ha-1 (minimálny obsah živín: celkový dusík ako N v sušine minimálne 15 %, celkový fosfor 
ako P2O5 v sušine minimálne 0,2 %, celkový draslík ako K2O v sušine minimálne 0,4 %, celková síra 
ako S v sušine minimálne 16,5 %).
Územie Plavnica (49o 16‘ N; 20o 46‘ E) leží v nadmorskej výške od 300–900 m n. m. Z hľadiska geo-
morfologického členenia spadá do podcelku Spišsko-Šarišského Medzihoria. Klimatické pomery sú 
relatívne homogénne. Celé územie patrí do mierne chladného kotlinového okrsku, so silne členitým 
terénom so sumou priemerných denných teplôt vyšších ako 10 ºC 2 000–2 200 a priemerným úhrnom 
zrážok 800–1 000 mm. Pôdne pomery sú relatívne homogénne. Najrozšírenejším pôdnym typom sú 
kambizeme a fluvizeme, stredne ťažké až ťažké, slabo skeletovité (Tabuľka 2.). Na uvedenom území 
realizuje pestovateľskú činnosť spoločnosť Agrokarpaty s.r.o., ktorá uplatňuje konvenčný systém 
hospodárenia na pôde so zameraním na pestovanie liečivých rastlín. V súčasnej štruktúre plodín 
najvyššie zastúpenie predstavujú liečivé rastliny (55,5 %), krmoviny (20,7 %) a obilniny (18,9 %). 
Realizuje sa nasledovný osevný postup: viacročné krmoviny, viacročné krmoviny, liečivé rastliny, 
obilniny, viacročné krmoviny, liečivé rastliny. Na ornej pôde sa aplikujú nasledovné hnojivá: NPK/
CaS – N 7,4 kg.ha-1 P 22,3 kg.ha-1 K 22,3 kg.ha-1, superfosfát granulovaný 19% – P 54,34 kg.ha-1 Ca 
85,8 kg.ha-1 S 34,32 kg.ha-1, liadok amónny – N 86,40 kg.ha-1, NPK – N 21 kg.ha-1 P 13,9 kg.ha-1 K 
13,9 kg.ha-1. 
Odber pôdnych vzoriek za účelom stanovenia fyzikálnych a biologických vlastností pôdy sme usku-
točnili 2-krát ročne, na jar v zapojenom poraste, v lete pred zberom, v dvoch až troch opakovani-
ach na dvanástich trvalých výskumných lokalitách, z hĺbky 0,05-0,15 m. Výskumné lokality v Lip-
tovskej Tepličke (Obr. 1) sú označené nasledovne: I. – VI. Výskumné lokality v Plavnici (Obr. 2) sú 
označené nasledovne: I. – VI. Úhrn mesačných zrážok (mm) a priemerné mesačné teploty vzduchu 
(ºC) na územiach Liptovskej Tepličky a Plavnice za obdobie rokov 2008 – 2009 a dlhodobý normál 
sú uvedené na Obr. 3 a 4. 
Z fyzikálnych vlastností pôdy sme sledovali a hodnotili objemovú hmotnosť [t.m-3], celkovú pó-
rovitosť [%], maximálnu kapilárnu kapacitu [%] v Kopeckého fyzikálnych valčekoch s objemom 
100 cm3 a zrnitostné zloženie pipetovacou metódou Kačinského v rokoch 2008 a 2009 (Fiala et 
al., 1999). Z biologických vlastností bola v roku 2009 stanovená respirácia pôdy (Cres) založená na 
uvoľnení CO2 počas inkubácie pôdy v uzatvorenom systéme (25 ºC, 24 h), pričom CO2 je zadržiava-
ný adsorpčným roztokom 0,05M NaOH, ktorý je následne titrovaný 0,05M HCl (isermeyer, 1962, 
in aleF, nanniPeri, 1995) a uhlík mikrobiálnej biomasy (Cmic) mikrovlnovou iradiáciou (800 J.g-1), 
ktorá usmrtí mikrobiálne bunky a množstvo uvoľneného C je merateľné po extrakcii, alebo inkubácii 
vzoriek (islam, weil, 1998). Špecifická respirácia, označovaná aj ako metabolický kvocient (qCO2), 
bola vypočítaná ako pomer Cres/Cmic. V Tabuľke 3. uvádzame základné agrochemické vlastnosti za 
sledované obdobia. Skúmané lokality na území Liptovskej Tepličky sa vyznačovali dobrým obsa-
hom oxidovateľného uhlíka, slabo kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou, vysokým obsahom anor-
ganického dusíka a vyhovujúcimi až veľmi vysokými hodnotami živín v pôde. Výskumné lokality 
na území Plavnica boli charakterizované malým obsahom oxidovateľného uhlíka, slabo kyslou pôd-
nou reakciou a vyhovujúcim obsahom živín v pôde. Pre štatistické zhodnotenie výsledkov boli pou-
žité neparametrické metódy v programoch Statistica a Excel.
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Obr. 1 Sledované výskumné lokality na území Liptovská Teplička 

Obr. 2 Sledované výskumné lokality na území Plavnica 
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Tabuľka 1. Pôdne predstavitele a zrnitostné zloženie pôd [%] na skúmanom území Liptovská Tep-
lička v hĺbke 0,05–0,15 m

Priemer častíc 
[mm]

Výskumná lokalita
I. II. III. IV. V. VI.

kambizem organozem kambizem kambizem kambizem kambizem
>0,25 31,3 24,9 14,5 11,5 32,5 16,0
0,25–0,05 21,6 13,9 15,5 18,9 13,9 14,9
0,05–0,01 27,8 27,7 32,4 24,3 22,2 31,3
0,01–0,001 15,5 27,4 29,3 34,3 24,0 29,6
<0,001 3,8 6,1 8,3 11,0 7,4 8,2
I. kategória 19,3 33,5 37,6 45,3 31,4 37,8

pôda hlinito-piesoč-
natá hlinitá hlinitá ílovito-hlinitá hlinitá hlinitá

Tabuľka 2. Pôdne predstavitele a zrnitostné zloženie pôd [%] na skúmanom území Plavnica v hĺb-
ke 0,05-0,15 m

Priemer častíc 
[mm]

Výskumná lokalita
I. II. III. IV. V. VI.

kambizem fluvizem fluvizem kambizem kambizem kambizem
>0,25 1,41 4,91 14,20 11,63 5,56 6,72
0,25–0,05 22,81 33,00 23,89 31,09 27,82 23,13
0,05–0,01 26,86 27,73 24,46 30,20 21,14 25,75
0,01–0,001 29,02 18,87 21,40 16,20 32,30 24,60
<0,001 19,90 15,49 16,05 10,88 13,18 19,80
I. kategória 48,92 34,36 37,45 27,08 45,48 44,40

pôda ílovito-hlinitá hlinitá hlinitá piesočnato-
hlinitá ílovito-hlinitá hlinitá
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Tabuľka 3. Agrochemická charakteristika sledovaných lokalít na územiach Liptovskej Tepličky 
a Plavnice za obdobie rokov 2008 a 2009

Ukazovateľ Rok odberu Liptovská Teplička Plavnica

Cox [%]
2008
2009

3,62
3,40

1,45
1,37

ph
2008
2009

6,3
6,6

6,3
6,4

Ppríst

[mg.kg-1]
2008
2009

64
59

117
101

Kpríst

[mg.kg-1]
2008
2009

254
233

222
211

Mgpríst

[mg.kg-1]
2008
2009

283
284

190
172

Nanorg

[mg.kg-1]
2008
2009

36,8
22,2

36,8
14,2

Výsledky a diskusia

Fyzikálne vlastnosti 
Fyzikálne vlastnosti pôdy sa menia nielen vplyvom poveternostných faktorov, pestovateľského roč-
níka, priebehom vegetácie, ale aj uplatneným systémom hospodárenia. Najcitlivejšie na zmeny pod-
mienok pôdneho prostredia reaguje objemová hmotnosť. Objemová hmotnosť pôdy, ako integrálna 
hodnota zrnitosti pôdy, obsahu humusu a antropických vplyvov na pôdu, nemá pri jednotlivých dru-
hoch pôd stúpať nad príslušné limitné hodnoty (Tabuľka 4.). Výskumy ukázali, že namerané hodnoty 
objemovej hmotnosti pôdy na území Liptovská Teplička, ktoré uplatňuje ekologický systém hospo-
dárenia na pôde, dosiahli porovnateľne lepšie hodnoty s priemernými hodnotami pre daný pôdny typ 
a druh (líška a kol., 2008). Uvedený pôdny parameter dosiahol hodnotu 0,85–1,31 t.m-3. Hodnoty 
objemovej hmotnosti na území Plavnica, s konvenčným systémom hospodárenia, naopak dosahovali 
kritické hodnoty (1,43–1,58 t.m-3) a na niektorých lokalitách boli kritické hodnoty mierne prekro-
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čené. Podobné trendy boli zaznamenané pri jarnom a letnom odbere. Najvhodnejšie podmienky pre 
rast väčšiny kultúrnych rastlín sú pri celkovej pórovitosti 55–65 % a pri 20–25 % obsahu vzduchu 
v pôde (roDe, 1969). Pozitívny vplyv ekologického hospodárenia na pôdu sa prejavil aj na zvýšení 
celkovej pórovitosti pôdy, ktorá úzko súvisí s objemovou hmotnosťou pôdy. Celková pórovitosť 
bola za celú dobu sledovania vyššia na území Liptovská Teplička v porovnaní s územím Plavnica 
a dosahovala hodnoty 50,74–67,79 %. Na území Plavnica celková pórovitosť dosahovala kritické 
hodnoty (43,06–51,13 %). Maximálna kapilárna kapacita je pomerne nestabilným hydrofyzikálnym 
parametrom a predstavuje množstvo vody, ktoré je pôda v prirodzenom stave schopná udržať dlhší 
čas v kapilárnych póroch po predchádzajúcom nasýtení. Hodnoty maximálnej kapilárnej kapacity sa 
v sledovanom období pohybovali v intervale od 30,62–37,87 % v ekologickom systéme hospodáre-
nia na pôde a 33,29–34,85 % v konvenčnom systéme. Tieto závery sa zhodujú s výsledkami niekto-
rých autorov (horáček a kol., 2005; šimanský a kol., 2008). 

Tabuľka 4. Kritické hodnoty objemovej hmotnosti pôdy [t.m-3] a pórovitosti [%] rôznych pôdnych 
druhov (líška a kol., 2008) 

Pôdny druh Piesočnatá hlinito-
piesočnatá

Piesočnato-
hlinitá hlinitá

Ílovito-hlinitá
a ílovitá

Íl

Objemová 
hmotnosť ≥	1,70 ≥	1,60 ≥	1,55 ≥	1,45 ≥	1,40 ≥	1,35

Pórovitosť ≤	38 ≤	40 ≤	42 ≤	45 ≤	47 ≤	48

Štatistickým testovaním výsledkov získaných v poľných podmienkach na dvoch rôznych územiach, 
ktoré uplatňujú ekologický a konvenčný systém hospodárenia na pôde sa pomocou Mann-Whitne-
yov Utestu potvrdil štatisticky významný rozdiel pri objemovej hmotnosti a pórovitosti medzi sledo-
vanými územiami pri jarnom a letnom odbere (Tabuľka 5.). 

Tabuľka 5. Priemerné hodnoty sledovaných fyzikálnych pôdnych parametrov a testovanie vý-
znamnosti (Mann-Whitneyov Utest * P<0,05, ** P<0,01) na modelových územiach Liptovskej 

Tepličky a Plavnice 

Ukazovateľ Územie
Rok a ročné obdobie M-w hodnota

2008 2009
jar letojar leto jar leto

ho

[t.m-3]

Liptovská 
Teplička
Plavnica

1,12

1,46

1,14

1,40

1,07

1,41

1,09

1,37
-2,89** -2,40*

Pc

[%]

Liptovská 
Teplička
Plavnica

57,75

44,94

56,90

47,35

59,76

47,05

59,01

48,48
2,88** 2,40*

ΘMKK

[%]

Liptovská 
Teplička
Plavnica

37,87

34,61

34,28

34,85

33,79

34,30

30,62

34,86
-0,32 -1,76 

ho – objemová hmotnosť redukovaná, Pc – pórovitosť celková, ΘMKK – maximálna kapilárna kapacita, M-W hodnota – 
testovacia charakteristika Mann-Whitneyov utest (* P<0,05, ** P<0,01)

Biologické vlastnosti 
Pôdna respirácia je biologická oxidácia pôdnej organickej hmoty na CO2 aeróbnymi organizmami, 
predovšetkým mikroorganizmami a zohráva kľúčovú úlohu v uhlíkovom cykle všetkých terestric-
kých ekosystémov, pri ktorom fotosynteticky fixovaný uhlík je spätne navrátený do atmosféry (niel-
sen, winDinG, 2002). Meraním bazálnej respirácie sa stanovuje schopnosť pôdnych mikroorganizmov 
mineralizovať organickú hmotu v optimálnych podmienkach. Na sledovaných územiach Liptovská 
Teplička a Plavnica, ktoré uplatňujú ekologický a konvenčný systém hospodárenia na pôde, nachád-
zajúcich sa v približne rovnakých pôdno-ekologických podmienkach, sme zistili v jarnom období 
o 38,58 % vyššiu bazálnu respiráciu pôdy v ekologickom systéme (67,67–142,59 μg CO2.g

-1) v po-
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rovnaní s konvenčným systémom (48,59–92,54 μg CO2.g
-1). Podobná tendencia bola zaznamenaná 

aj v letnom období, v ktorom bola zistená hodnota tohto parametra o 40,2 % vyššia. Vyššia bazál-
na respirácia pôdy bola spôsobená vyšším obsahom mineralizovateľnej organickej hmoty na území 
Liptovská Teplička, ktorej hodnota oxidovateľného uhlíka bola 3,40 % (Tabuľka 3.). Uvedené vý-
sledky bazálnej respirácie korešpondovali s veľkosťou biomasy mikroorganizmov, ktorá bola vyššia 
o 108,1 % pri jarnom (227,60–569,02 μg C.g-1) a o 32,45 % pri letnom období (246,58–436,24 μg 
C.g-1) v ekologickom systéme hospodárenia v porovnaní s konvenčným systémom hospodárenia, kde 
hodnota mikrobiálnej biomasy dosiahla veľkosť pri jarnom období 99,06–241,40 μg C.g-1 a letnom 
období 131,06–281,70 μg C.g-1 (Tabuľka 6.). Uvedené poznatky potvrdili aj horáček a kol. (2005), 
podľa ktorých hodnoty bazálnej respirácie dobre korešpondovali s mikrobiálnou biomasou. Viacerí 
autori (sParlinG, 1992; warDle, 1992; šantrůčková, 1993, zwoliński, 2004) poukazujú na to, že 
pôdna mikrobiálna biomasa je citlivým indikátorom pôdnej kvality, ktorý je ovplyvnený množstvom 
ekologických faktorov (zloženie rastlinného spoločenstva, množstvom pôdnej organickej hmoty, vlh-
kosťou a teplotou). K podobným záverom dospeli aj wriGht et al. (2008), ktorí zistili vyššiu hodnotu 
pôdnej mikrobiálnej biomasy a pôdnej organickej hmoty pri alternatívnom obhospodarovaní pôdy. 
Špecifická respirácia je odvodený pôdny ukazovateľ, ktorý komplexne hodnotí biologickú aktivitu 
pôdy a poukazuje na vývoj v ekosystéme z dlhšieho obdobia (horáček a kol., 2005).  Je vyjadrením 
energetickej dostatočnosti ekosystému (šantrůčková, 1988; nielsen, winDinG, 2002) a zároveň je 
využívaný na štúdium vplyvov environmentálnych podmienok, ako je teplota a pH, zhutňovanie 
pôdy a zaťaženie pôdy ťažkými kovmi (anDerson, 1994). Nami zistené hodnoty, aj keď vo vzťahu 
k uvedenému ukazovateľu sú krátkodobé ukazujú, že špecifická respirácia v ekologickom systéme 
sa v jarnom období pohybuje od 0,150–0,572 a v letnom období od 0,237–0,549. V konvenčnom 
systéme sme zistili hodnoty špecifickej respirácie 0,269–0,500 pri jarnom odbere a 0,207–0,707 pri 
letnom odbere (Tabuľka 6.). anDerson, DomsCh (1993, in javoreková a kol., 2008) uvádzajú, že 
vysoká hodnota qCO2 v poľnohospodárskych pôdach sa považuje za stav, kedy sa kolobeh živín rea-
lizuje za vyšších uhlíkových nákladoch a jeho vzrast môže byť zapríčinený stresom. Vyššie hodnoty 
môžu tiež ukazovať na bezprostrednú krátkodobú reakciu na dostupný substrát (sParlinG, 1997). 
Extrémne vysoké hodnoty qCO2 sú spojené s veľmi nízkou hodnotou celkovej mikrobiálnej biomasy 
a predstavujú pôdy vo veľmi chudobných podmienkach. Nízke hodnoty qCO2 odrážajú nižšiu hladi-
nu stresu mikrobiálneho spoločenstva a indikujú ekonomické využitie energie, čo je predpokladom 
pre viac stabilnejší ekosystém. Nízke hodnoty qCO2 ukazujú na syntézu novej bielkoviny, čo je dlho-
dobo pozitívne, alebo na prudkú inhibíciu respiračnej aktivity.
Štatistickým testovaním výsledkov získaných v poľných podmienkach na dvoch rôznych územiach, 
ktoré uplatňujú ekologický a konvenčný systém hospodárenia na pôde sa pomocou Mann-Whitne-
yov Utestu potvrdil štatisticky významný rozdiel pri respirácii pôdy a pôdnej mikrobiálnej biomase 
medzi sledovanými územiami pri jarnom a letnom odbere (Tabuľka 6.).

Tabuľka 6. Priemerné hodnoty sledovaných biologických pôdnych parametrov a testovanie vý-
znamnosti (Mann-Whitneyov Utest * P<0,05, ** P<0,01) na modelových územiach Liptovskej 

Tepličky a Plavnice v roku 2009 

Ukazovateľ Územie
obdobie M-w hodnota

jar leto jar leto

Cres

[μg CO2.g
-1]

Liptovská Tep-
lička
Plavnica

103,55

63,60

127,85

76,45
2,40* 2,08*

Cmic

[μg C.g-1]

Liptovská Tep-
lička
Plavnica

374,26

172,05

317,78

214,66
2,72** 2,40*

qCO2

(Cres/Cmic)

Liptovská Tep-
lička
Plavnica

0,312

0,389

0,407

0,378
-1,28 0,80

Cres – respirácia pôdy, Cmic – uhlík mikrobiálnej biomasy, qCO2 – špecifická respirácia, M-W hodnota – testovacia charak-
teristika Mann-Whitneyov utest (* P<0,05, ** P<0,01)
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Záver
Na základe výsledkov výskumu zaznamenaných vo výrobných podmienkach, pri rozdielom systéme 
hospodárenia na pôde a v približne rovnakých pôdno-ekologických podmienkach môžeme formulo-
vať nasledujúce závery: 

1. Na pôdach s ekologickým systémom hospodárenia, v štruktúre ktorých prevládajú viacroč-
né krmoviny, ako aj dostatočne vysoké dávky organických hnojív, sme zistili porovnateľné 
hodnoty sledovaných fyzikálnych vlastností pôdy s priemernými hodnotami pre daný pôdny 
typ a druh, hodnoty objemovej hmotnosti pôdy a pórovitosti na území s konvenčným systé-
mom hospodárenia dosiahli kritické hodnoty. 

2. Sledované biologické vlastnosti pôd (bazálna respirácia pôdy, pôdna mikrobiálna biomasa) 
dosahovali v ekologickom systéme hospodárenia vyššie hodnoty v porovnaní s konvenčným 
systémom. Uvedené parametre rozhodujú o kvalite pôdy a sú ovplyvňované zložením rast-
linného spoločenstva, množstvom pôdnej organickej hmoty, vlhkosťou a teplotou. 

3. Štatistickým testovaním výsledkov pomocou Mann-Whitneyov Utestu sa potvrdil štatisticky 
významný rozdiel pri objemovej hmotnosti a pórovitosti, pri respirácii pôdy a pôdnej mikro-
biálnej biomase medzi sledovanými územiami. 
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RůsT LEsNÍCh DŘEVIN Na sLaTINICKÉ VýsyPCE

Jiří šEFL, Iva ROUbÍKOVá

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, 
Česká republika, jiri.sefl@ujep.cz, iva.roubikova@ujep.cz

abstrakt
V roce 2010 byl proveden test růstové odpovědi lesních dřevin (Acer campestre, Carpinus betulus, 
Quercus robur, taxus baccata, tilia cordata, ulmus minor) na půdní podmínky miocénních šedých 
jílů v Mostecké pánvi (výsypka Slatinice). Hodnocen byl úhyn, tloušťkový a výškový přírůst na dvou 
plochách s rozdílnými ekologickými podmínkami. Do testu byly zahrnuty sazenice dvou věkových 
skupin (1-2leté a 2-3leté), výjimkou byly sazenice ulmus, ty byly jednotného věku (1-2leté), na nich 
byl testován mykorhizní inokulačního preparát Ectovit®. Nejvyšší úhyn byl zaznamenán u dřevin 
taxus a Quercus, nejnižší u Carpinus, Acer a tilia. Růstová dynamika byla mezi jednotlivými druhy 
rozdílná, avšak pouze u poloviny druhů byla zjištěna statisticky průkazná rozdílnost. Byl zazname-
nán pozitivní vliv mykorhizního preparátu Ectovit® na nižší míru úhynu a přírůst sazenic. 

abstract 
Growth test of forest tree species (Acer campestre, Carpinus betulus, Quercus robur, taxus baccata, 
tilia cordata, ulmus minor) was made on the spoil banks of Miocene gray clays of the Most basin 
(Slatinice spoil bank) in the year 2010. Mortality, growth increment of root collar and height were 
registered on two plots of different ecological conditions. Into the test there were involved seedlings 
of two age groups (1–2 years and 2–3 years old), except from the plants of ulmus which were of 
single age (1–2 years old). These with the different age groups were used as a testing material for 
the mycorrhizal inoculative preparation Ectovit®. The highest rate of mortality was noticed at taxus 
and Quercus species, on the contrary the lowest was noticed at Carpinus, Acer and tilia. The growth 
dynamics was different among particular species but just the half of the species was declared by sta-
tistic evidence. The positive effect of the mycorrhizal preparation Ectovit® was noticed – lower rate 
of mortality and higher grow increment. 

Klíčová slova: přírůst, ujímavost, mykorhizní preparát

Key words: growth increment, taking rate, mycorrhizal inoculative preparation

Úvod
Hodnocena byla reakce sazenic vybraných lesních dřevin na půdní prostředí antropogenních substrá-
tů Slatinické výsypky. Výběr testovaných dřevin a jejich ekotyp byl podřízen stanovištním podmín-
kám lokality.
Práce navazuje na dlouhodobý rekultivační výzkum, rekultivační problematikou se zabývali: Jeník 
(1964), Štýs (1981), Dimitrovský (1999), Slávik et Dimitrovský (2006), Šefl (2008, 2010). Proble-
matiku rekultivací a ekologie antropogenních substrátů řeší bakalářské a diplomové práce Jihočeské 
univerzity – Urbanová (2000), Melichová (2005), Matoušů (2007), Dvořáková (2008), Jan (2008), 
Málková (2009).
Problematika pracovních postupů v rámci rekultivací je v současné době již zvládnuta. Chybí však 
hlubší poznání v oblasti ekofyziologie vysazovaných dřevin. 

Charakteristika zájmového území a dřeviny využívané při rekultivacích
Slatinická výsypka spadá do Mosteckého bioregionu 2 (Culek 1996) charakteristického převahou 
velkoplošných antropocenóz s expanzivními ruderálními druhy. Zájmová lokalita je pod vlivem dešt-



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

84

ného stínu Krušných hor. Podle lesnického geografického členění oblast spadá do přírodní lesní ob-
lasti Podkrušnohorské pánve (PLO 2).
Klimaticky území spadá do teplé oblasti T 2 (Quitt 1971), která je charakterizována dlouhým, teplým 
a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, 
krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. S průměrnou roční teplou 8–9 °C, s průměr-
nými srážkami kolem 480–500 mm. Vegetační období je poměrně dlouhé okolo 220 dnů. 
Na lokalitách – výsypce – se výrazně projevuje vliv mikroklimatu z důvodu dosud ne zcela plně 
vyvinutého vegetačního pokryvu. Mikroklima je modifikováno typem půdního substrátu, sklonem 
terénu a orientací ke světovým stranám. Na jižních a jihozápadních svazích může teplota v letním 
období dosáhnout až 70 °C (Jeník 1964, Dimitrovský 1999).
Charakteristickým ekologickým problémem výsypek je nehomogennost půdního substrátu odehrá-
vající již na ploše jednotek metrů čtverečních (Štýs 1981, Dimitrovský 1999, Slávik et Dimitrov-
ský 2006, Šefl 2010). Limitujícím faktorem pro odrůstání semenáčů dřevin jsou na výsypkových 
substrátech mostecké pánve jejich fyzikální vlastnosti (Dimitrovský 1999). Dominantním půdním 
substrátem na kterém jsou prováděny lesnické rekultivace v mostecké pánvi jsou šedé miocenní jíly 
limnického původu (kolem 80 % plochy rekultivovaného území). Tyto jíly jsou lupkovitě zpevněny, 
obsahují 70–80 % jílovitých částic (pod 0,01 mm) z toho podíl fyzikálního jílu 20–25 % (pod 0,001 
mm) (Dimitrovský 1999). Stupeň rozpadu půdotvorného substrátu závisí na obsahu a typu jílovitých 
minerálů a tmelících látek (např. sideritu). Šedé jíly jsou kompaktní, s malým podílem makropórů a 
tím tak malou provzdušněností a malou infiltrační schopností. Chemické vlastnosti šedých jílů jsou 
příznivé. Obsah výměnných bází (Ca, Mg, K) je dobrý až vysoký, nižšího zastoupení dosahuje fos-
for. Sorpční komplex je nasycený (Dimitrovský 1999). Půdní reakce je neutrální až mírně alkalická, 
s průměrnými hodnotami pH 6,5–7,3 (Špiřík 1992). Součástí těchto substrátů bývá i různý podíl 
skeletu, zvětralého uhlí a porcelanitu. Hlavními jílovými minerály šedých jílů v mostecké pánvi jsou 
kaolinit a illit s různou příměsí montmorillonitu, jejich vzájemný kvantitativní poměr se různě mění. 
Z hlediska lesnické rekultivace jsou méně příznivé jíly s převahou kaolinitu, které jsou kompakt-
nější, lasturnatě odlučivé, lupkovitě zpevněné a těžko zvětrávající. Jílovité minerály illitického typu 
mají vlastnosti příznivější a vyznačují se obvykle deskovitou, šupinkovitou až lístkovitou odlučností, 
rychleji zvětrávají a vytvářejí tak substrát s příznivějších fyzikálních vlastností. Menší podíl lesnicky 
rekultivovaných substrátů tvoří miocenní a pliocenní písky, štěrkopísky a písčitohlinité zeminy (10 
% plochy rekultivovaného území), které se vyznačují nízkým obsahem minerálních živin a nízkým 
podílem organických látek. Fyzikální vlastnosti těchto substrátů jsou příznivější (Čermák, Kohel, 
Dedera 2002).
Přehled dřevin vhodných pro účely lesnické rekultivace předkládá Štýs (1981): Acer negundo, Acer 
pseudoplatanus, Alnus incana, Alnus glutinosa, Betula pendula, Larix decidua, druhy rodu Pinus, 
Robinia pseudoacacia, druhy a kříženci rodu Populus, druhy rodů Quercus a Salix. K lesnickým re-
kultivacím výsypek se v mostecké a sokolovské pánvi užívají především listnaté dřeviny, např.: Al-
nus incana, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, tilia cordata, Quercus robur, Quercus petraea, 
Populus nigra, Populus tremula, Faxinus excelsior, druhy rodu Salix, Sorbus aucuparia. Z domácích 
jehličnanů se vysazují pouze Pinus sylvestris a Larix decidua (Dimitrovský 1999). 
Zdravotní stav a životnost dřevin na výsypkách jsou často limitovány fyzikálními vlastnostmi půd-
ního substrátu, kdy jílovité substráty od svého nasypání postupně uléhají a zhoršují tak fyziologické 
podmínky pro růst dřevin. Např. Slávik et Dimitrovský (2006) uvádějí špatný zdravotní stav a odu-
mírání jasanových výsadeb na výsypkách Sokolovska již ve věku 30–40 let.
Dimitrovský (1999) hodnotil růstové odpovědi dřevin na výsypkách Sokolovska a vytvořil jejich 
kvalitativní hodnocení podle tolerance k antropogenním substrátům, odolnosti k průmyslovým imi-
sím a podle funkčního významu, viz tabulka 1. (uvádíme pouze druhy dřevin zahrnuté do našeho tes-
tu).
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Tabulka 1. Kategorizace dřevin podle jejich vhodnosti pro lesnickou rekultivaci na výsypkách Se-
veročeského hnědouhelného revíru a Sokolovského revíru (Dimitrovský 1999)

Dřevina Vhodnost dřeviny
taxus baccata Velmi vhodná
Quercus robur Vhodná
ulmus minor Vhodná

Acer campestre Vhodná
tilia cordata Vhodná

Carpinus betulus Méně vhodná

Čermák (1999) uvádí jako vhodné dřeviny pro šedé jíly a spraše: dub letní, dub zimní, dub červený, 
lípu srdčitou, habr obecný, jilm vaz. Porosty dřevin jsou do stádia plného zápoje podrostlé bylinným 
patrem různého složení odvislého od stupně sukcesního vývoje. Dominantními druhy jsou zejména: 
tussilago farfara, Calamagrostis epigeios (Urbanová 2000, Melichová 2005, Matoušů 2007, Dvořá-
ková 2008, Jan 2008, Málková 2009).

Metodika
Ve vegetační sezóně 2010 byla hodnocena růstová odpověď vybraných dřevin na Slatinické výsyp-
ce a zjištěné hodnoty byly porovnány se zjištěními učiněnými v minulosti v oblasti mostecké pán-
ve – Štýs (1981) a v oblasti Sokolovska – Dimitrovský (1999).
Dvě testovací plochy byly založeny na tělese Slatinické výsypky, viz obr. 1. Plocha Ressl je umístěna 
v blízkosti vrchu Ressl, výměra 780 m2. Plocha se vyznačuje extrémnějšími ekologickými podmín-
kami, na které lze soudit z nízké pokryvnosti vegetačního krytu. Tato plocha leží na plošině mírně 
ukloněné k jihu na okraji tělesa výsypky. Plocha Sypaný vrch má mírnější ekologické podmínky 
manifestované plně zapojeným bylinným patrem s převahou rostlin mezických stanovišť. Plocha 
leží na mírném, severozápadně orientovaném svahu v jihovýchodní části výsypky, výměra 480 m2.

Obr. 1 Poloha testovacích ploch na Slatinické výsypce. Lokalita Ressl, lokalita Sypaný vrch.
Zdroj: www: mapy.cz
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Pro stanoviště s extrémnějšími ekologickými podmínkami, lokalita Ressl, byly zvoleny druhy dře-
vin vyskytující se v lesostepních formacích – dub letní, jilm habrolistý, javor babyka. Pro stanoviš-
tě s mírnějšími ekologickými podmínkami, lokalita Sypaný vrch, byly zvoleny druhy mezofilních a 
mezotrofních lesů – lípa srdčitá, habr obecný, tis červený.
Sazenice dřevin byly voleny v souladu s pravidly přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
(zákon č. 149 / 2003 Sb. a vyhl. č. 139 / 2004 Sb.), viz tabulka 2.

Tabulka 2. Přehled dřevin, původ a typ sadby zahrnutých do testu v roce 2010
symbol dřeviny podle

vyhlášky č. 84 / 1996 sb. 
Dřevina Původ (PLO) Typ sadby

DB Quercus robur 17 prostokořenná

JL ulmus minor 33 prostokořenná

BB Acer campestre 17 prostokořenná

TS taxus baccata neznámý obalovaná

LP tilia cordata 17 prostokořenná

HB Carpinus betulus neznámý prostokořenná

Charakter sadebního materiálu ve smyslu věku, kvality kořenového systému byl zvolen tak aby se 
shodoval se standardy užívanými v lesnické praxi. Pro každý druh byl zajištěn sadební materiál 
generativního původu dvou věkových skupin – 1–2letý a 2–3letý. Výjimkou je ulmus minor, který 
byl v testu užit jen v jedné věkové skupině – 1–2letý. Zvolena byla prostokořenná sadba s výjimkou 
sazenic taxus baccata. Výsadba a oplocení bylo provedeno rekultivační firmou. Oplocení výsadeb 
jako ochrana proti okusu zvěří proběhlo týden po výsadbě. Dřeviny byly na ploše vysazeny ve stří-
davě se opakujících řadách z důvodu omezení vlivu půdní nesourodosti testovací plochy. Každá 
dřevina tak byla na ploše vysazena do 4 řad po 25 sazenicích. Spon výsadby byl 1×1,2 m. Orienta-
ce řad byla přizpůsobena pokusným plochám – na obou plochách byla orientována východ-západ. 
Na lokalitě Sypaný vrch bylo nutno přihlédnout ke sklonu svahu, výsadba tam byla provedena po 
svážnici. Osazované plochy byly prosté vysoké buřeně. Výsadba sazenic byla provedena do jamek 
o rozměrech 25×25 cm (1–2leté sazenice) a 35×35 cm (2–3leté sazenice) v závislosti od velikosti 
kořenového systému. Sazenice po výsadbě a ani v průběhu vegetační sezóny nebyly zavlažovány. 
V průběhu vegetace byly plochy dvakrát vyžnuty. U výsadby ulmus minor bylo provedeno pokusné 
ošetření mykorhizním inokulátem. Testován byl přípravek Ectovit®. Ošetřena byla polovina počtu 
sazenic druhu (50 sazenic), druhá polovina sloužila jako kontrola. Kontrolní výsadba nebyla ošetřena 
fungicidy, proto je u této kontrolní výsadby uvažováno s přirozenou prezencí mykorhizní symbiózy 
ať již získané při pěstování ve školce, nebo přítomné ve výsypkovém substrátu. Přípravek Ectovit® 
obsahuje 4 druhy mykorhizních hub v suchém a tekutém nosiči. 
Stav sazenic byl zaznamenán ve dvou časových rovinách – krátce po výsadbě (v květnu) a po ukon-
čení vegetační sezóny (září). Sledovány byly následující charakteristiky:

•	 mortalita – odumření rostliny bezprostředně po výsadbě nebo v průběhu vegetační sezóny, 
•	 zdravotní stav – registrováno žloutnutí asimilačních orgánů, prosychání větví, okus zvěří, 

napadení bylinných orgánů hmyzem nebo houbovým patogenem, 
•	 průměr kořenového krčku – byl zjišťován posuvným měřidlem s přesností desetiny milime-

tru,
•	 výška živé části sazenice – měřena svislá vzdálenost nejvýše položeného živého pupenu na 

ose kmene v jeho přirozené poloze nad povrchem země. Tzn. vychýlené terminální výhony 
nebyly při měření napřimovány, vychýlené terminální výhony jsou charakteristické pro Car-
pinus betulus a ulmus minor. Pokud se vrcholový pupen nacházel na převislém výhonu, byla 
měřena výška nejvýše položeného živého pupenu na sazenici.

Další podrobnosti o stavu rostlin byly upřesňovány poznámkami, viz tabulka 3.
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Tabulka 3. Přehled charakteristik stavu sazenic hodnocených při terénním šetření

Znak Legenda
+ úhyn bezprostředně po výsadbě

U úhyn během vegetační sezóny

Z špatný zdravotní stav – snížená dynamika rašení, chloróza, nekrózy na asimilačních orgánech (u tisu po-
pálení sluncem), zasychání výhonů

O výška rostliny je ovlivněna – okus, napadení bylinných orgánů hmyzem nebo houbovým patogenem

H zbytnělý hypokotyl

A je měřena výška výmladku z části nad hypokotylem – původní vzrůstný vrchol odumřel

P zhoršený zdravotní stav se u rostliny projevuje malými asimilačními orgány

Obě lokality byly z pedologického hlediska nehomogenní – viz výše uvedená charakteristika výsy-
pek. Na půdní různorodost ukazoval plošně rozrůzněný bylinný porost. Pro porovnání bylinného po-
rostu a půdních vlastností byly obě lokality rozděleny na pravidelné obdélníkové sektory o velkosti 
6×5 m na lokalitě Ressl a 5×5,5 m na lokalitě Sypaný vrch. Lokalita Ressl byla rozdělena na 22 sek-
torů a lokalita Sypaný vrch na 15 sektorů. Z jednotlivých sektorů byl pro chemický rozbor proveden 
odběr půdních vzorků ze svrchní kořeny bylinného patra prorostlé části půdy (tj. odběr vrstvy cca do 
hloubky 7 cm) a pro každou lokalitu jako celek bylo odebráno po jednom vzorku substrátu ze spodní 
části výsypky (z vrstvy 20–40 cm pod povrchem výsypky). 
V rámci chemického rozboru půdy bylo zjišťováno pH, obsah Ca (mg/kg), Mg (mg/kg), P (mg/kg), 
K (mg/kg), obsah humusu (%), hmotnostní poměr K/Mg a obsah anorganického dusíku.

Hodnocení přírůstu sazenic
V některých případech byl zjištěn záporný tloušťkový přírůst způsobený nestejnou výškou nasazení 
měřidla při jarním a podzimním měření. Proto byly hodnoty záporného přírůstu zpracovány následu-
jícím způsobem: Hodnoty záporného přírůstu v rozmezí 0,1 až 0,5 mm byly hodnoceny jako nulový 
přírůst = 0 mm a do souboru dat byly zahrnuty. Hodnoty záporného přírůstu 0,6 mm a vyšší byly ze 
souboru hodnocených dat vypuštěny. 
Záporný výškový přírůst byl vypuštěn ze souboru dat. Záporné hodnoty výškového přírůstu saze-
nice byly způsobeny zaschnutím růstového vrcholu, žírem hmyzu, houbovým patogenem, okusem. 
Každá lokalita byla vyhodnocena samostatně, statistická vyhodnocení byla provedena pomocí pro-
gramu Statistica. Celkový soubor jedinců čítal 502. Výběry dat pro statistické vyhodnocení nekles-
ly pod 25 hodnot.

Podrobná charakteristika testovacích ploch
Lokalita Ressl se nachází na plošině, mírně ukloněné k jihu, s několika maloplošnými terénními sní-
ženinami. Na převážné části plochy – sektory A, B, C, D, E, F, L, O, P, Q, viz obr. 2 – byla pokryvnost 
bylinného patra 70–100 % se smíšenou, travinnou a bylinnou fyziognomií. Mocnost humusového 
horizontu dosahovala mocnosti 4 cm. Na základě zastoupení rostlin lze usuzovat, že vymezené plo-
chy jsou živinami dobře zásobené, s příznivým vlhkostním režimem. Zvláště byly vylišeny sektory 
T a U s pokryvností bylinného patra 100 %, na kterých převažovaly traviny – převaha Festuca pra-
tensis, humusová vrstva dosahovala mocnosti 5 cm, značící mezotrofní stanoviště s vyvinutým orga-
nominerálním půdním horizontem, s vyrovnaným vlhkostním režimem. Další dva zvláště vylišené 
sektory – R a S – se nacházely v terénní sníženině pokleslé cca 25 cm pod okolní plošinu, sektory 
jsou obohacené o humus splachem ze severních okrajů plochy (tj. sektorů G, H a CH), na ploše byla 
zaznamenána pokryvnost 100 %, trávovitá fyziognomie s dominancí Dactylis glomerata, mocnost 
humusové vrstvy byla 7 cm. Sektory G, H, CH dosahovaly pokryvnosti bylinného patra pouze do 
10  , místy byly téměř bez bylinného krytu, dominovalo Polygonum aviculare, organominerální vrst-
va chyběla. Dále byly vylišeny sektory M, N se sníženou pokryvností bylinného patra – do 80 %, 
organominerální vrstva dosahovala mocnosti 2 cm. 
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Obr 2 Rozdělení lokality Ressl na dílčí plochy podle převažujícího typu bylinného porostu 

Z bylin dominovalo tussilago farfara, místy dosahovalo až 90% zastoupení. Výskyt podbělu napo-
vídá na střídavě zamokřené, těžké půdy s nízkým obsahem půdního vzduchu.
Na celé ploše dosahovaly největšího zastoupení: trifolium dubium, tussilago farfara, Dactylis glo-
merata, hordeum murinum, Plantago lanceolata, trifolium repens.
Lokalita Sypaný vrch je umístěna na mírně vypouklém svahu o sklonu do 5° s orientací k západu 
až k severozápadu. Na celé ploše dosahovala pokryvnost bylinného patra 100 %, druhové složení 
bylo poměrně homogenní, převažovalo zastoupení trav. V rámci plochy lze najít určité odlišnosti 
v sektorech E, F, H, CH, viz obr. 3, převládal Lotus corniculatus a mocnost organominerální vrstvy 
dosahovala 2 cm. V těchto sektorech lze předpokládat zvýšený obsah dusíku v půdě. Sektory B, C, 
L, M, N se vyznačují převládajícím zastoupením čeledi Poaceae a mocnost organominerální vrstvy 
dosahuje 2 cm. Bylinné složení indikuje mezotrofní půdy s vyrovnanou půdní vlhkostí. Na ploše 
pomístně převládalo tussilago farfara, indikovalo tak těžké, střídavě podmáčené půdy. Na celé ploše 
dosahovaly největšího zastoupení: Achillea millefolium, Cirsium vulgare, Dactylis glomerata, Dau-
cus carota, Elytrigia repens, Festuca pratensis, Lolium perene, Lotus corniculatus, Phleum pratense. 
Rozbory půdních vzorků odpovídaly údajům uváděným v literatuře (Špiřík 1992, Slávik et Dimi-
trovský 2006) třetihorní jíly na výsypkách Mostecka jsou bohaté na báze. Podle půdních rozborů 
je organominerální horizont (do 5 cm hloubky) na lokalitě Ressl zásaditý, pH 7,6. Spodní horizont 
(20–40 cm) – vlastní substrát výsypky vykazoval silně zásadité pH 7,8 – vzorek byl odebrán z oblas-
ti nejvíce charakterizující plochu (sektory A, B, C, D, E, F, L, O, P, Q). Obsah bází v povrchovém, 
organominerálním horizontu je vysoký a vzájemně vyrovnaný. Obsah organické hmoty ve všech 
sektorech je velmi vysoký, s výjimkou sektorů s odplavenou vrstvou humusu (G, H, CH) a sektorů 
s nižší pokryvností bylinného patra (M, N). 
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Obr 3 Rozdělení lokality Sypaný vrh na dílčí plochy podle převažujícího typu bylinného porostu 

Obsah anorganického dusíku v organominerálním horizontu je poměrně vysoký a to na celé ploše 
s výjimkou sektorů R a S, kde byl zjištěn jeho nižší obsah, což může být způsobeno jeho vyplavením 
vodou vzhledem k poloze uvedených sektorů v terénní sníženině. 
Na lokalitě Sypaný vrch byla zjištěna neutrální až slabě kyselá reakce s průměrnou hodnotou pH 
6,4. Lze uvést, že pH organominerálního horizontu na lokalitě koreluje s mocností humusové vrstvy. 
Nejvyšší pH 7 bylo zjištěno v sektoru C, který se nachází ve vrchní části plochy. Hodnoty pH klesají 
po vrstevnicích – čím níže po svahu je sektor lokality položený, tím je hodnota pH nižší, avšak v patě 
svahu byla zjištěna vyšší hodnota pH. Nejnižší pH 5,3 bylo zjištěno v minerálním horizontu, na 
vzorku odebraném z hloubky 25 cm ve střední části lokality. Obsah bází je velmi vysoký a vzájemně 
vyrovnaný, viz tabulka 4.
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Tabulka 4. Výsledky půdního rozboru (vypracovala Zemědělská oblastní laboratoř Postoloprty), 
odběr proveden v srpnu roku 2010

sektor – lokalita – odebíraný horizont, 
vzdálenost od půdního povrchu ph

P
(mg/kg)

K
(mg/kg)

Mg
(mg/kg)

Ca
(mg/kg)

humus 
(%)

hmotn. poměr
K/Mg

C = Sypaný vrch (0–7 cm) 7,0 62 836 969 4066 5,0 0.9

H = Sypaný vrch (0–7 cm) 6,4 7 564 1067 2830 2,8 0.5

I = Sypaný vrch (0–7 cm) 6,3 22 1042 1101 3166 4,6 0.9

L = Sypaný vrch (0–7 cm) 6,5 8 801 1014 2961 3,8 0.8

CH = Ressl (0–7 cm) 7,0 7 301 1564 1974 4,0 0.2

J = Ressl (0–7 cm) 7,5 13 514 777 5240 9,0 0.7

L = Ressl (0–7 cm) 7,7 15 236 755 7485 9,7 0.3

M = Ressl (0–7 cm) 7,6 17 320 859 6862 9,6 0.4

S = Ressl (0–7 cm) 7,5 38 366 760 8040 10.3 0.5

U = Ressl (0–7 cm) 7,6 38 377 820 10158 10.1 0.5

L = podloží – Ressl (20–40 cm) 7,8 2 179 679 1572 1,4 0.3

H = podloží – Sypaný vrh (20–40 cm) 5,5 3 356 855 2634 2,4 0.4

Výsledky 

Zdravotní stav a úhyn
V jarním období bylo zjištěno žloutnutí asimilačních orgánů u tilia a taxus ve starší věkové třídě, 
a to v četnosti po jednom jedinci. 
V průběhu celého vegetačního období uhynulo 61 sazenic (10 %) a zhoršený zdravotní stav byl za-
znamenán pouze u 7 sazenic (1 %), viz obr. 4. 

Obr 4 Úhyn a zdravotní stav sazenic na konci vegetačního období 2010

Nejvyšší úhyn byl zaznamenán u taxus baccata, 39 % u mladší, 7 % u starší věkové třídy, dále u 
Quercus robur, 11 % u mladší, 21 % u starší mladší věkové třídy, viz obr. 5. U sazenic taxus bacca-
ta byl u 4 jedinců zjištěn zhoršený zdravotní stav – žloutnutí jehlic. 
Nejnižší úhyn byl zaznamenán u Carpinus betulus, Acer campestre a tilia cordata. Ojedinělé úhyny 
u těchto dřevin jsou více soustředěny do mladší věkové skupiny. Sazenice ulmus minor ošetřené in-
okulačním preparátem Ectovit® vykazovaly vyšší úhyn ve srovnání s neošetřenými.
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Obr. 5 Úhyn sazenic podle dřevin a jejich věkových skupin
Zkratka Dřevina Počet ks
BBm Acer campestre (1-2letý) 2 (3 %)
BBv Acer campestre (2-3letý) 0
DBm Quercus robur (1-2letý) 7 (11 %)
DBv Quercus robur (2-3letý) 13 (21 %)
HBm Carpinus betulus (1-2letý) 0
HBv Carpinus betulus (2-3letý) 0
JLo ulmus minor (ošetřený) 4 (8 %)
JLn ulmus minor (neošetřený) 2 (3 %)
LPm tilia cordata (1-2letý) 3 (5 %)
LPv tilia cordata (2-3letý) 2 (3 %)
TSm taxus baccata (1-2letý) 23 (39 %)
TSv taxus baccata (2-3letý) 4 (7%)

Tloušťkový přírůst kořenového krčku
Acer campestre mladší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,7 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 4 jedinců. 
Acer campestre starší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,8 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 6 jedinců. Párový t-test neprokázal statisticky významnou rozdílnost 
výběrů dat mezi skupinou mladších a starších sazenic, obr. 6 a tabulka 5.
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 Medián
 25%-75% Kvartil 
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

BB- Acer campestre
m - 1-2letý 
v - 2-3letý

 Obr. 6. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku mladé (BBm) a starší (BBv) 
věkové skupiny Acer campestre

Tabulka 5. Studentův párový t-test souborů mladší a starší věkové skupiny Acer campestre

Mean BBm 0,8916667

Mean BBv 0,7636364

t-value 0,8962818

df 90

p 0,3724934

Valid N 48

Valid N 44

Std.Dev. 0,6803733

Std.Dev. 0,6888112

F-ratio 1,0249576

p 0,9309951

U sazenic Quercus robur byl tloušťkový přírůst kořenového krčku u celého souboru zaznamenán niž-
ší než u Acer campestre. Rozdělení hodnot je levostranné.
Mladší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,3 mm. Tloušťkový pří-
růst nenastal u 10 jedinců. 
Starší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,6 mm. Tloušťkový přírůst 
nenastal u 9 jedinců.
Párový t-test nepotvrdil shodnost rozptylů, mezi výběry je statisticky významný rozdíl, obr. 7 a ta-
bulka 6.

 Medián
 25%-75% Kvartil 
  Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 

Extrémní hodnoty
DB - Quercus robur
m 1-2leté sazenice
v 2-3leté sazenice
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Obr. 7. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku mladé (DBm) a starší (DBv) 
věkové skupiny Quercus robur
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Tabulka 6. Studentův párový t-test souborů mladší a starší věkové skupiny Quercus robur

Mean DBm 0,3459459

Mean DBv 0,5631579

t-value -2,313811

Df 73

P 0,0234961

Valid N 37

Valid N 38

Std.Dev. 0,3313228

Std.Dev. 0,4681309

F-ratio 1,9963285

P 0,0404419

Kontrolní i ošetřený soubor sazenic ulmus minor vykazuje mírně levostranné rozdělení tloušťkové-
ho přírůstu. Soubor neošetřených sazenic vykazoval nižší přírůst ve srovnání s ošetřeným, zároveň 
představoval nejnižší přírůst mezi všemi testovanými sazenicemi. Medián tloušťkového přírůstu od-
povídá hodnotě 0,3 mm. Tloušťkový přírůst nenastal u 8 jedinců, viz obr. 8.
Soubor sazenic ošetřených preparátem Ectovit®: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 
0,5 mm. Tloušťkový přírůst nenastal u 6 jedinců.
Dvouvýběrový t-test potvrzuje, že výběry dat nejsou shodné. Hodnoty F a p-hodnoty dokládají sta-
tisticky významný rozdíl mezi testovanými výběry, viz tabulka 7.

 Medián
 25%-75% Kvartil 
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

JL- Ulmus minor
n - neošetřené 1-2leté sazenice
o - ošetřené 3-2leté sazenice

JLn JLo
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Obr. 8. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku neošetřených (JLn) a přípravkem 
Ectovit® inokulovaných (JLo) sazenic ulmus minor
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Tabulka 7. Studentův párový t-test neošetřeného a mykorhizním inokulátem ošetřeného souboru 
ulmus minor

Mean JLn 0,281818

Mean JLo 0,482222

t-value -3,01501

df 87

p 0,003367

Valid N 44

Valid N 45

Std.Dev. 0,276416

Std.Dev. 0,345943

F-ratio 1,566328

p 0,143535

Tloušťkový přírůst celého souboru tilia cordata vykazuje normální uspořádání. Rozdíl v tloušťko-
vém přírůstu mezi mladší a statší věkovou skupinou je výrazný. 
tilia cordata, mladší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,7 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 5 jedinců.
tilia cordata, starší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 1,1 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 3 jedinců.
Dvouvýběrový t-test potvrzuje, že výběry dat nejsou shodné. Hodnoty p ukazují na statisticky vý-
znamný rozdíl mezi výběry, obr. 9 a tabulka 8.

 Medián
 25%-75% Kvartil
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

TL - Tilia cordata
m 1-2leté sazenice
v 3-2leté sazenice
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Obr. 9. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku mladé (LPm) a starší (LPv) 
věkové skupiny tilia cordata

Tabulka 8. Studentův párový t-test souborů mladší a starší věkové skupiny tilia cordata
Mean LPm 0,7369565

Mean LPv 1,2177778

t-value -3,6313832

Df 89

P 0,0004706

Valid N 46

Valid N 45

Std.Dev. 0,5417497

Std.Dev. 0,7116846

F-ratio 1,7257494

P 0,0716003
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Tloušťkový přírůst Carpinus betulus vykazoval mírně levostranné uspořádání. V souboru starších 
sazenic se vyskytovaly odlehlé a extrémně odlehlé hodnoty od horního kvartilu. 
Carpinus betulus, mladší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,8 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 7 jedinců.
Carpinus betulus, starší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá stejné hodnotě jako 
u mladší věkové skupiny, tj. 0,8 mm. Tloušťkový přírůst nenastal u 3 jedinců.
Dvouvýběrový t-test ukazuje, že výběry dat nejsou shodné, p-hodnoty nedokládají statisticky vý-
znamný rozdíl mezi testovanými výběry, obr. 10 a tabulka 9. 

 Medián
 25%-75% Kvartil 
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

HB- Carpinus betulus
m 1-2leté sazenice
v 3-2leté sazenice
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Obr. 10. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku mladé (HBm) a starší (HBv) 
věkové skupiny Carpinus betulus

Tabulka 9 Studentův párový t-test souborů mladší a starší věkové skupiny Carpinus betulus
Mean HBm 0,7826087

Mean HBv 1,1609756

t-value -1,8252236

Df 85

P 0,0714797

Valid N 46

Valid N 41

Std.Dev. 0,6512567

Std.Dev. 1,2257402

F-ratio 3,5423582

P 5,849E-05

Tloušťkový přírůst taxus baccata vykazoval mírně levostranné uspořádání, odlehlé hodnoty od hor-
ního kvartilu byly zjištěny v obou věkových skupinách. 
taxus baccata, mladší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,4 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 7 jedinců.
taxus baccata, starší věková skupina: Medián tloušťkového přírůstu odpovídá hodnotě 0,5 mm. 
Tloušťkový přírůst nenastal u 3 jedinců.
Dvouvýběrový t-test ukazuje, že výběry dat se neshodují. Hodnoty p však neprokazují statisticky vý-
znamný rozdíl mezi výběry, obr. 11 a tabulka 10.
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           TSm                                                             TSv     

 Medián
 25%-75% Kvartil
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

TIS- Taxus baccata
m 1-2leté sazenice
v 3-2leté sazenice
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Obr. 11. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku mladé (TSm) a starší (TSv) 
věkové skupiny taxus baccata

Tabulka 10. Studentův párový t-test souborů mladší a starší věkové skupiny taxus baccata
Mean TSm 0,4333333

Mean TSv 0,5878049

t-value -1,2271856

Df 66

P 0,2241123

Valid N 27

Valid N 41

Std.Dev. 0,4251696

Std.Dev. 0,5550654

F-ratio 1,7043695

P 0,1542225

Hodnoty tloušťkového přírůstu mají levostranné uspořádání, výrazně levostranné je u Acer campes-
tre a Quercus robur, mírně levostranné je u dřevin ulmus minor, Carpinus betulus a taxus baccata. 
Téměř symetrické uspořádání hodnot tloušťkového přírůstu kolem mediánu bylo zaznamenáno u 
tilia cordata. Ve skupině dřevin (Acer, Quercus, ulmus) vysazených na lokalitě Ressl se odlehlé 
hodnoty tloušťkového přírůstu nevyskytovaly nebo se vyskytovaly jen ojediněle. Naopak ve skupině 
dřevin (tilia, Carpinus, taxus) na lokalitě Sypaný vrch byly odlehlé a extrémně odlehlé hodnoty čas-
tější. Nejvíce odlehlých hodnot tloušťkového přírůstu vykazoval soubor starších sazenic Carpinus. 
Největší přírůst byl zaznamenán u starších sazenic tilia (1,2 mm), Carpinus (1,2 mm) a mladších 
sazenic Acer (0,90 mm). 
Nejnižší hodnoty tloušťkového přírůstu byly zjištěny u ulmus, 0,28 mm u neošetřených, 0,48 mm u 
ošetřených sazenic, u Quercus 0,35 mm u mladší a 0,56 mm u starší věkové skupiny, u taxus 0,43 
mm u mladší a 0,59 mm u starší věkové skupiny. Nižší hodnoty přírůstu byly zjištěny v mladší věko-
vé skupině dřevin, viz obr. 12 a tabulka 11.
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 Medián
25%-75% Kvartil
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

BB - Acer campestre
DB - Quercus robur
LP - Tilia cordata
TIS- Taxus baccata
HB - Carpinus betulus

m -1-2letý 
v - 2-3letý
o - ošetšený
n - neošetřený

BBm BBv DBm DBv HBm HBv JLn JLo LPm LPv TSm TSv
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Obr. 12. Poloha mediánu tloušťkového přírůstu kořenového krčku testovaných sazenic přehled

Tabulka 11 Tloušťkový přírůst, přehled podle dřevin a věkových skupin

Dřevina aritmetický průměr 
[mm]

Medián
[mm]

Počet hodnot ve výběru

BBm 0,891667 0,7 48

BBv 0,763636 0,8 44

DBm 0,345946 0,3 37

DBv 0,563158 0,5 38

HBm 0,782609 0,7 46

HBv 1,160976 0,8 41

JLn 0,281818 0,2 44

JLo 0,482222 0,5 45

LPm 0,736957 0,65 46

LPv 1,217778 1,1 45

TSm 0,433333 0,4 27

TSv 0,587805 0,5 41

Rozdílná růstová dynamika mezi věkovými skupinami téže dřeviny byla na základě obecných biolo-
gických postulátů očekávána. Mezi hodnotami tloušťkového přírůstu věkových skupin Quercus, ul-
mus a tilia byl nalezen statisticky významný rozdíl. Avšak u dřevin Acer, Carpinus, taxus statisticky 
významný rozdíl v hodnotách přírůstu mezi věkovými třídami nebyl nalezen. 

Výškový přírůst
Nejvyšší výškový přírůst byl zaznamenán u Carpinus (5,28, resp. 7,37 cm, mladší a starší věková 
skupina), Quercus (5,16, resp. 4,24 cm, mladší a starší věková skupina), ulmus (3,97, resp. 3,44 cm, 
mladší a starší věková skupina). Naopak nejnižší přírůst byl zaznamenán u dřevin taxus (1,15, resp. 
1,17 cm, mladší a starší věková skupina), Acer (3,10, resp. 2,03 cm mladší a starší věková skupina) 
a tilia (2,52, resp. 3,93 cm, mladší a starší věková skupina).
Pouze v případě Carpinus bylo dosaženo vysokého přírůstu v obou zjišťovaných rozměrech – tloušť-
ce a výšce. Zajímavé je zjištění, že mladší věková skupina sazenic Acer a Quercus dosahovala vyšší-
ho výškového přírůstu (v případě Acer i tloušťkového přírůstu) než starší (viz data výše).
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 Medián
25%-75% Kvartil
 Horní a spodní hranice IS
 Odlehlé hodnoty 
Extrémní hodnoty

BB - Acer campestre
DB - Quercus robur
LP - Tilia cordata
TIS- Taxus baccata
HB - Carpinus betulus

u ostatních døevin
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Obr. 13 Poloha mediánu výškového přírůstu testovaných sazenic – přehled

Tabulka. 12 Výškový přírůst, přehled podle dřevin a věkových skupin
Dřevina aritmetický průměr [cm] Počet hodnot ve výběru

BBm 3,096774 31

BBv 2,027778 18

DBm 5,162162 37

DBv 4,236842 19

HBm 5,277778 36

HBv 7,371429 35

JLn 3,971429 35

JLo 3,444444 36

LPm 2,520833 24

LPv 3,933898 59

TSm 1,145833 24

TSv 1,16698 35

Hodnoty výškového přírůstu vykazovaly mírně levostranné uspořádání, jen u taxus bylo uspořádání 
výrazně levostranné. Odlehlé hodnoty byly četněji zaznamenány u dřevin Carpinus a tilia, obr. 13 
a tabulka 12. Přehled počtu sazenic, u kterých výškový přírůst ve vegetačním období roku 2010 ne-
nastal, udává tabulka 13.

Tabulka 13. Četnost stagnace výškového přírůstu ve vegetačním období roku 2010
Dřevina / věková třída / ošet-

ření
Výškový přírůst ve vegetačním období roku 2010 

nenastal – počet sazenic

BBm 2

BBv 3

DBm 5

DBv 1

HBm 4

HBv 1

JLn – neošetřený 4
JLo – ošetřený Ectovit® 5

LPm 0

LPv 5

TSm 6

TSv 10



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

99

Diskuze
Fyzikální a chemické půdní vlastnosti testovacích ploch Slatinické výsypky se shodují s charakte-
ristikou šedých jílů Dimitrovský (1999), Slávik et Dimitrovský (2006). Půdní reakce organomine-
rálního horizontu je neutrální, pH 6,5–7,5. Mezi testovacími plochami bylo zjištěno rozdílné pH až 
v minerálním horizontu, tj. ve vlastním substrátu výsypky – lokalita Ressl, pH 7,8 a lokalita Sypaný 
vrch, pH 5,5. 
V bylinném porostu dominovaly druhy ranných sukcesních stádií – tussilago farfara, Cirsium vul-
gare, Daucus carota, Elytrigia repens a druhy na plochy záměrně vyseté – Dactylis glomerata, Fes-
tuca pratensis, Lolium perene, Lotus corniculatus. Bylinná skladba je ve shodě s biologickými stu-
diemi výsypek Mostecka (Urbanová 2000, Melichová 2005, Matoušů 2007, Málková 2009). Cala-
magrostis epigeios byla zaznamenána jen s velmi malou pokryvností.
U sazenic tisu bylo měsíc po výsadbě pozorováno popálení jehlic způsobené náhlou změnou světel-
ných podmínek, kdy sazenice ze  školky byly náhle vystaveny otevřené, nestíněné ploše. 
Významným faktorem ovlivňujícím vitalitu sazenic byla kvalita jejich výsadby a kvalita půdního 
substrátu na té nejnižší prostorové úrovni – v konkrétní výsadbové jamce.
Stanovištní vhodnost druhů na lokalitách Slatinické výsypky (mostecké výsypky) lze z důvodů 
podobnosti stanovištních poměrů srovnávat s výsledky Dimitrovského (1999), které se vztahují 
k výsypkám sokolovským. Srovnání biogeografických charakteristik (Culek 1996) Sokolovského 
a Mosteckého regionu vykazuje podobné klimatické charakteristiky, oba regiony spadají do stejné 
oblasti lesnického biogeografického členění, tj. do PLO 2 (Podkrušnohorské pánve). Některé naše 
dosavadní výsledky jsou v rozporu s hodnocením vhodností dřevin Dimitrovského (1999), zejména 
taxus baccata je v citovaném pramenu zařazen do kategorie „velmi vhodná dřevina“ pro lesnické 
rekultivace, avšak na našich testovacích plochách byl u této dřeviny zjištěn nejvyšší úhyn ze všech 
testovaných dřevin. V případě mladší věkové skupiny (1–2leté sazenice) činil úhyn 48 %, ve starší 
věkové skupině byl úhyn 9 %. Ekologické nároky této dřeviny jsou široké, někdy však rozporné – v 
zahradnické praxi se tis uplatňuje v exponovaném a klimaticky heterogenním městském prostředí 
(Roubíková 2003), ale biotopy jeho přirozeného výskytu jsou charakteristické oceánicky laděným 
klimatem (Roubíková 2010). taxus baccata lze označit podle dosavadních výsledků tohoto testu 
jako méně vhodnou dřevinu.
Quercus robur je Dimitrovským (1999) zařazen do kategorie „vhodná dřevina“ pro ozelenění výsy-
pek. Na našich plochách však jeho tloušťkový přírůst patřil k nejmenším, výškový přírůst pak byl 
v porovnání s ostatními druhy poměrně vysoký, úhyn byl poměrně vysoký – druhý největší po taxus 
– mladá věková skupina vykazovala úhyn 11 %, starší věková skupina vykazovala úhyn 20 %. Quer-
cus je podle mnoha autorů používanou dřevinou na výsypkách Černý et al. (1999), Málková (2009), 
Dvořáková (2008), Jan (2008), Matoušů (2007), Melichová (2005), Urbanová (2000), Štýs (1981).
ulmus minor je Dimitrovským (1999) zařazen do kategorie „vhodná dřevina“. Mezi sazenicemi ošet-
řenými mykorhizním inokulačním preparátem Ectovit® a kontrolními neošetřenými sazenicemi byl 
zaznamenán rozdíl ve snížené úmrtnosti – úhyn 3 % u inokulovaných sazenic, úhyn 8 % u kontrol-
ních sazenic. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán v tloušťkovém přírůstu kořenového krčku 
– neošetřené sazenice vykazovaly 0,48 mm, ošetřené sazenice vykazovaly 0,28 mm. Mykorhizní 
symbiózu lze očekávat i v mladých výsypkových substrátech i u neošetřených, tj. kontrolních saze-
nic (Püschel, 2010, ústní sdělení), avšak je patrné, že i přes předpokládanou již existující mykorhizu 
v půdním prostředí aplikace preparátu nadlepšuje vitalitu sazenic ve smyslu snížení úhynu. 
Acer campestre je Dimitrovským (1999) řazen do kategorie „vhodná dřevina“ pro lesnické rekulti-
vace. Na testovacích plochách byl zaznamenán nízký úhyn – v mladší věkové skupině byl úhyn 3 %, 
ve starší věkové skupině úhyn nebyl vůbec zaznamenán. Tuto dřevinu lze považovat za vhodnou pro 
lesnické rekultivace i na základě našich předběžných výsledků.
tilia cordata je Dimitrovským (1999) také řazena do kategorie „vhodná dřevina“. Na testovacích 
plochách měla dřevina nízkou úmrtnost – úhyn 5 % u mladých a 3 % u starších sazenic. 
Carpinus betulus je Dimitrovským (1999) zařazen do kategorie „méně vhodná dřevina“ pro lesnic-
ké rekultivace. Avšak na naší ploše nebyl u této dřeviny zjištěn úhyn a tloušťkový a výškový přírůst 
patřil ve srovnání s ostatními dřevinami zařazených do testu k nejvyšším. 
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Výškový přírůst sazenic byl hodnocen pouze orientačně, protože výška dosud málo vrostlých saze-
nic je velmi zatížena rušivými faktory, které růstovou odezvu sazenice silně ovlivňují (zejm. poško-
zení růstového terminálu při ožínání sazenic).
Na ekologicky příznivější lokalitě – Sypaný vrch – nejlépe prosperovaly dřeviny tilia cordata, Car-
pinus betulus, vysokým úhynem a stagnací přírůstu trpěl taxus baccata. Na ekologicky extrémnější 
lokalitě – Ressl – prosperovaly dřeviny Acer campestre a ulmus minor, vyšším úhynem trpěl Quer-
cus robur. Dynamika přírůstu v průběhu ontogeneze je každé dřevině vlastní, dřeviny lze mezi se-
bou porovnávat pouze ve smyslu pěstebních vlastností – v rychlosti odrůstání negativnímu vlivu bu-
řeně a zvěře. 

Závěr
Ve vegetační sezóně roku 2010 byla provedena testovací výsadba lesních dřevin na tělese Slatinic-
ké výsypky (Mostecko) na plochách upravených jako trvalé travní porosty. Výsadba proběhla způso-
bem uplatňovaným v běžných provozních podmínkách při lesnických rekultivacích. Projekt navazu-
je na práce dalších autorů (Slávik et Dimitrovský 2006) a na předešlé práce obou řešitelů.
Cílem testovací výsadby bylo ověřit růstovou odpověď vybraných druhů dřevin na výsypkových 
substrátech po těžbě hnědého uhlí v klimatických podmínkách Mostecka. 
Zvoleny byly 2 plochy s rozdílnými ekologickými podmínkami, dřeviny byly vybrány pro každou 
z ploch podle jejich obecně postulovaných ekologických nároků, vybrány byly dřeviny Acer cam-
pestre, Carpinus betulus, Quercus robur, taxus baccata, tilia cordata, ulmus minor. Sazenice byly 
testovány ve dvou věkových skupinách (1–2 a 2–3leté) s výjimkou ulmus, kde byla zvolena jen jedna 
věková skupina (1–2leté sazenice). Sledovány byly charakteristiky – úhyn, tloušťkový přírůst, výško-
vý přírůst. Byl proveden test vlivu mykorhizního inokulačního preparátu Ectovit® u sazenic ulmus. 
Nejvyšší úhyn byl zaznamenán u dřevin taxus (35 % mladší věková skupina, 12 % starší věková sku-
pina) a Quercus (11 % mladší věková skupina, 20 % starší věková skupina), nejnižší pak u Carpinus, 
Acer a tilia. Vyšší úhyn byl převážně pozorován v mladších věkových skupinách dřevin (výjimkou 
je výše uvedený dub). Růstová dynamika byla mezi jednotlivými dřevinami rozdílná. Také dyna-
mika tloušťkového přírůstu byla mezi věkovými skupinami v rámci jednoho druhu rozdílná, avšak 
jen u poloviny druhů byla prokázána tato rozdílnost jako statisticky průkazná. Nejvyšší hodnoty 
mediánu tloušťkového přírůstu vykazovaly 2–3leté sazenice tilia cordata (1,1 mm), Acer campestre 
(0,8 mm), obě věkové skupiny Carpinus betulus (0,8 mm). Intermediární hodnoty mediánu byly zjiš-
těny pak u 1–2letých sazenic Acer campestre a tilia cordata (0,65 mm) a u 2–3letého taxus baccata 
(0,5 mm), Quercus robur (0,6 mm). Nejnižší hodnoty mediánu vykazovaly jednoleté sazenice taxus 
baccata (0,4 mm) a Quercus robur (0,3 mm), viz tabulka 11.
Prokázán byl pozitivní vliv mykorhizního preparátu na nižší míru úhynu a vyšší přírůst sazenic ul-
mus. Hodnoty mediánu tloušťkového přírůstu ulmus byly ve srovnání s ostatními sazenicemi nízké 
(0,2 mm neošetřené, 0,5 mm ošetřené sazenice). Jako vhodné dřeviny pro lesnickou rekultivaci v da-
ných ekologických podmínkách lze na základě dosud pozorovaných růstových schopností pokládat 
pro lokalitu s mírnějšími ekologickými podmínkami tilia cordata, Carpinus betulus, jako nevhodný 
lze hodnotit taxus baccata. Pro svahy extrémnějších výkyvů lze hodnotit jako vhodnou dřevinu Acer 
campestre, užití Quercus robur je sporné pro jeho zvýšený úhyn a ulmus minor pro jeho růstovou 
stagnaci po výsadbě.
Testovací plochy jsou koncipovány jako trvalé, jsou oploceny, studium růstové dynamiky v následu-
jících letech bude probíhat.
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aLGINáTOVÉ PREPaRáTy PŘI VýsaDbě LEsNÍCh DŘEVIN Na 
REKULTIVOVaNýCh PůDáCh PO TěŽbě UhLÍ

aLGINaTE PREPaRaTIONs aT aFFOREsTaTION IN ThE 
COURsE OF ThE MINE RECLaMaTION

Jiří šEFL

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, 
Česká republika, jiri.sefl@ujep.cz

abstrakt
Testován byl vliv alginátových přípravků na ujímavost a přírůst sazenic lesních dřevin na rekultivo-
vaných půdách ve třech vegetačních sezónách. Testovány byly preparáty řady Bio-algeen® – B.A. 
koncentrát a B.A. granulát firmy Schulze & Hermsen GmbH. Pro pokus byla vybrána borovice lesní 
– prostokořenné a v jedné vegetační sezóně krytokořenné jednoleté sazenice. Test byl proveden na 
dvou lokalitách. Borovice byla v každé sezóně vysazena po 180–240 jedincích na každé lokalitě. 
Krátce po výsadbě (po 14–27 dnech) proběhlo hodnocení zdravotního stavu (žloutnutí jehlic) a po-
čáteční měření tloušťky kořenového krčku a výšky každé sazenice. Po uplynutí vegetačního období 
bylo měření zopakováno a byl vyhodnocen přírůst sazenic. 

abstract
The effect of alginates on taking rate and increment of the forest-tree plants on the revegetationed 
soils was examined in the three growing seasons. Tested were two preparations – Bio-algeen® Root 
Concentrate and Bio-algeen® Granulate, produced by the Schulze & Hermsen GmbH. The bare-
rooted yearlings and in one growing season the container yearlings of the Scotch pine (Pinus sylves-
tris) were chosen as an experimental material. Field trial was placed into the two plots. Each year 
was planted 180–240 seedlings on each of the plots. Shortly after application of the preparations (i.e. 
14–27 days after planting), the health condition (needle yellowing) and the start size was registered 
– root collar width and plant high. The second registration of size was made after termination of the 
growing season. The size increment was evaluated. 

Klíčová slava: algináty, rekultivace po důlní těžbě, zalesňování 

Key words: alginates, mine reclamation, afforestation

Úvod
Ve vegetačních sezónách let 2007–2009 byl testován vliv alginátových preparátů na překonání šoku 
z přesazení a přírůst sazenic lesních dřevin v podmínkách výsypek po těžbě hnědého uhlí v Mostecké 
pánvi. 
Algináty jsou soli kyseliny alginové získávané z mořských řas. Ve vodě jsou rozpustné, vytvářejí 
viskózní roztok. Jejich viskozity se užívá v zemědělství a lesnictví k ochraně transportované sadby 
proti nadměrné ztrátě vody výparem. Vliv alginátů na růst sazenic dosud není znám, proto bylo na-
šim cílem pokusit se jejich účinek vyhodnotit.
Testovány byly preparáty řady Bio-algeen®, B.A. Kořenový koncentrát (dále jen koncentrát), B.A. 
Granulát (dále jen granulát), firmy Schulze & Hermsen GmbH, tyto preparáty byly již testovány (Ju-
rásek et Kriegel 1992) na lesních sazenicích v submontánních ekologických podmínkách lesních 
půd a podmínkách lesních školek. Dalším záměrem bylo ověřit vliv těchto preparátů na zmírnění ex-
trémních fyzikálních pedologických podmínek výsypkových substrátů. Komplex extrémních pod-
mínek pro úspěšnou ujímavost a odrůstání lesních sazenic ve výsypkových substrátech Mosteckého 
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hnědouhelného revíru spočívá v kompaktních, málo provzdušněných, pro kořeny těžko proniknutel-
ných, kontinuálně uléhajících jílovitých substrátech, nedostatečně vodou zásobených, v teplé kolin-
ní oblasti ve srážkovém stínu Krušných hor. 
Způsob ošetření: preparát a testovací materiál byl v každém vegetačním období mírně měněn s cílem 
nalézt možné růstové odezvy. 

Metodika
Testovací plochy – byly umístěny na dvou výsypkách Slatinické a Radovesické. Slatinická výsypka 
leží 1km jihozápadně od města Most. Jedná se o plošinu v nadmořské výšce 260 m n. m., jako poten-
ciální přirozenou vegetaci lze zde předpokládat habrovou doubravu. Půdní substrát tvoří tmavě šedý 
jíl překrytý vrstvou rekultivační zeminy – ornice s příměsí štěrku a uhlí o mocnosti 5–7 cm. Tmavě 
šedé jíly jsou živinami dobře zásobené s neutrálním až slabě alkalickým pH, viz tabulka 1, avšak 
jsou fyziologicky limitující svými fyzikálními vlastnostmi, tj. svou kompaktností, malou prostup-
ností pro kořeny, malou provzdušněností. Bylinný kryt plochy je poměrně heterogenní, na polovině 
plochy dominují trávy – třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), na zbytku plochy pak převažují 
byliny – druhy rodu pcháč (Cirsium spp.) a podběl lékařský (tussilago farfara). Slatinická výsypka 
měla ve srovnání s Radovesickou více extrémní ekologické podmínky, které se projevovaly vyšším 
úhynem sazenic. 
Radovesická výsypka – leží 1,5 km VJV od města Bílina, plocha je umístěna při technické komuni-
kaci na samém jihovýchodním okraji tělesa výsypky. Jedná se o plošinu v nadmořské výškce 350 m 
n. m. Také zde jako potenciální přirozenou vegetaci lze předpokládat habrovou doubravu. Půdním 
substrátem je tmavě šedý jíl překrytý tenkou vrstvou rekultivační zeminy – ornice o mocnosti 20 cm. 
Bylinný kryt je bujný a hustý, dominuje zde komonice bílá (Melilotus alba), v menší míře jsou zde 
zastoupeny trávy, z těch zde dominuje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

Tabulka 1 Chemické vlastnosti substrátu z lokality Slatinice, odběr z hloubky 30 cm v srpnu 
r. 2010. Půdní rozbor provedla Zemědělská oblastní laboratoř Postoloprty.

Lokalita
slatinice

ph
P

[mg/kg]
K

[mg/kg]
Mg

[mg/kg]
Ca

[mg/kg]
humus

[%]

šedý jíl z hloubky 
30 cm 7,8 2 179 679 1572 1,4

Testovací materiál – pro přímou odpověď rostliny na ošetření preparátem byly v letech 2007, 2008 
voleny prostokořenné semenáče. V roce 2009 byl záměr porovnat ošetření alginátem s mykorhizními 
rostlinami, proto byly užity obalované semenáče o objemu kořenového balu cca 100 ml. Užití obalo-
vané sadby v testu bylo nezbytné – na trhu byl dostupný mykorhizní materiál pouze jako obalovaný. 
Mykorhizní sazenice (Myk) byly inokulovány mykorhizním symbiontem hebeloma crustuliniforme.
aplikované preparáty – Výrobce preparáty Kořenový koncentrát a Granulát charakterizuje jako 
extrakty mořských řas v zásaditém prostředí s obsahem 1–2 objemových % sodíku, pH preparátů 
v distribučním stavu je výrobcem uváděno mezi 12–13. Granulát (G) byl aplikován v sezónách 2007, 
2008, v množství 15 g (2007) a 20g (2008) do půdního substrátu kořenového prostoru semenáče. Pre-
parát granulát je sypký, charakteru vlhkého želé, velikosti krupičné mouky. Koncentrát byl aplikován 
jako roztok ředěný vodou v poměrech 1:20 (KK20) nebo 1:50 (KK50) krátkým ponořením kořeno-
vého systému sazenic. V sezóně 2007 byla aplikována kombinace preparátů (Komb) – koncentrát 
1:20 + granulát (15 g), aplikace byla provedena stejným způsobem jako u jednotlivých ošetření. 
Přehled aplikací uvádí tabulka č. 2.
Aplikace preparátů na obalované sazenice: při aplikaci preparátu koncentrát 1:20 na obalované saze-
nice byl substrát z kořenového systému semenáče namočením do aplikačního roztoku částečně smyt 
a semenáč byl tak vystaven podmínkám prostokořenného sadebního materiálu narozdíl od ostatních 
ošetření – krytokořennému semenáči mykorhiznímu a nemykorhiznímu, který sloužil jako kontrola 
(B). 
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Výsadbový plán – aplikace byly na testovacích plochách rozmístěny tak, aby byl omezen vliv neho-
mogenity prostředí na získané výsledky – jednotlivé aplikace se na plochách po řadách střídaly tak, 
že se ve svém sledu na ploše 3x opakovaly, aniž by stejné aplikace spolu sousedily.
sledování mortality a morbidity a odečet rozměrů – ve všech sezónách byl ve dvou časových ho-
rizontech, tj. krátce po výsadbě a po skončení vegetační sezóny, zaznamenáván počet odumřelých sa-
zenic, počet sazenic s barevnými změnami jehličí, tloušťka kořenového krčku sazenice. Do hodno-
tícího souboru byly zahrnovány pouze přírůsty rovnající se nule a větší. Tloušťka kořenového krč-
ku sazenic byla měřena posuvným měřidlem s přesností 0,1 mm. Naměřená data byla vyhodnocena 
analýzou rozptylu a Tukeyovým testem.

Tabulka 2 Přehled ošetření ve vegetačních sezónách na lokalitách Slatinice a Radovesice

Vegetační 
sezóna

aplikace preparátů – dávka do kořenového 
prostoru, ředění

Počet 
sazenic 
v testu

Časový odstup 
měření odezvy

(měsíce)

Testovací materiál – 
borovice lesní

2007

granulát 15 g (G)
koncentrát 1:20 (KK20)
kombinace preparátů (G15g+KK1:20) = (Komb)
kontrola (B)

120
120
120
120

6; 17 1/0

2008

granulát 20 g (G)
koncentrát 1:20 (KK20)
koncentrát 1:50 (KK50)
kontrola (B)

120
120
120
120

6 1/0

2009
koncentrát 1:20 (KK20)
mykorhizní sazenice (Myk)
kontrola (B)

120
120
120

6 1k/0

Výsledky
Četnost sazenic se žloutnoucím jehličím a četnost úhynu byla velmi rozdílná od každého vegetační-
ho období a také lokality.

Žloutnutí jehlic
V sezóně 2007 (suché jarní období) bylo tohoto atributu zaznamenáno ihned v povýsadbovém obdo-
bí (tj. 14 dní po výsadbě), na ploše Slatinice 35–49 % dle setu, na ploše Radovesice pak v rozmezí 
3–17 % dle setu. Na konci vegetačního období podíl žloutnoucích sazenic klesl na ploše Slatinice na 
5–10 %, na ploše Radovesice vykazoval v ošetřeních algináty téměř setrvalý stav (11–12 %), avšak 
výrazně se zvýšil u kontroly (ze 3 % na podzimních 20 %). Na ploše Slatinice byla vyšší četnost 
posuzovaného atributu v setech koncentrát a kombinace (49 %) pouze v jarním období, na konci ve-
getace byla četnost mezi všemi sety téměř vyrovnaná (5–10 %), tedy shodná s kontrolou. Na lokalitě 
Radovesice se nejvyšší četnost tohoto atributu v setu granulát v jarním období (17 %) přesunula na 
podzim do kontrolní výsadby, viz výše.
Počet sazenic se žloutnoucím jehličím 17 měsíců po aplikaci preparátů na Slatinické výsypce se po-
hyboval mezi 5–10 %, mezi sety nebyl zaznamenán rozdíl.
V sezóně 2008 (vlhké jarní období) byla u sledovaného atributu v povýsadbovém období zaznamená-
na jen nízká četnost proti roku 2007 – na lokalitě Slatinice od 0–10 % dle setu, na lokalitě Radovesice 
v rozmezí 0–2 %. V podzimním období se celková četnost atributu v rámci ploch výrazně nezměnila, 
jen se změnila četnost v rámci setů. Vyšší četnost na extrémnější lokalitě – Slatinice – byla soustře-
děna do aplikací alginátů (G – jaro, KK50 – podzim). Na lokalitě příznivější – Radovesice – ze setů 
vyšších koncentrací preparátů (G, KK20) se na podzim přesunula do nízké koncentrace preparátu a 
kontroly (KK50, B), jednalo se však o četnost představující jednu sazenici (tj. 2 %). 
V sezóně (vlhké jarní období) 2009 byla četnost atributu v období po výsadbě vzácná – vyskytoval 
se po jednom případě u mykorhizní sadby na lokalitě Slatinice a u kontrolní výsadby na lokalitě Ra-
dovesice. Na konci vegetačního období se zastoupení atributu zvětšilo na obou lokalitách a na kaž-
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dé z lokalit mělo svůj vlastní charakter – na ploše Slatinice byla četnost atributu nejnižší (5 %) v setu 
koncentrát 1:20, naopak na ploše Radovesice byla v tomto setu nejvyšší (7 %). Krátké jehlice byly 
zaznamenány u semenáčů na obou lokalitách, na lokalitě Radovesice ve všech aplikacích, na lokali-
tě Slatinice pouze v aplikaci koncentrát. 

Úhyn
V sezóně 2007 se úhyn sazenic projevil již v povýsadbovém období (14 dní po výsadbě). Na ex-
trémnější ploše (Slatinice) byl nízký úhyn u setů s aplikací koncentrátu (KK20, Kom) – 12 %, 18 %, 
naopak vyšší u aplikace granulátu a kontrolní výsadby 20 %, 23 %. Na ekologicky příznivější ploše 
(Radovesice) byl úhyn v povýsadbovém období nízký – 2–3 %, přesto byl zaznamenaný ve všech 
setech. Započatý trend se již nezměnil a na konci vegetační sezóny na extrémnější z ploch předsta-
vovala aplikace koncentrátu 1:20 nižší úhyn ve srovnání s kontrolou, ostatní aplikace se od kontroly 
nelišily, na příznivější ploše byl však úhyn nejnižší v kontrolní výsadbě, viz tabulka 3. Úhyn na ploše 
Slatinice, 17 měsíců po aplikaci, byl snížený v aplikacích s obsahem granulátu – sety granulát (15 %) 
a kombinace (14 %) ve srovnání s kontrolní výsadbou (20 %).
V sezóně 2008 úhyn v povýsadbovém období nenastal. Po ukončení vegetační sezóny byl nejvyšší 
úhyn na obou plochách u aplikace granulát (72 %, resp. 63 %), v setu kontrola byl úhyn intermediární 
(53 % ,resp. 45 %). Na extrémnější lokalitě (Slatinice) stejně jako v předchozí sezóně byl zazname-
nán nejnižší úhyn v aplikaci koncentrátu 1:20 (47 %).
V sezóně 2009 byl úhyn zaznamenán jen ojediněle, a to na konci vegetačního období – pouze v jedi-
ném případě (tj. 2 %) na ploše Slatinice v setu mykorhizních sazenic. Úhyn v jednotlivých aplikacích 
uvádějí obr. 1 a obr. 2.

Tabulka 3 Úhyn v sezónách a aplikacích, proškrtnuté buňky značí, že v dané sezóně nebyl typ 
ošetření aplikován. Zkratky aplikací viz tabulka 2

Lokalita sezóna
Úhyn na konci vegetačního období [%]

G KK20 Komb KK50 Myk b

Slatinice

2007 – 6 měsíců po aplikaci 33 17 30 33

2007 – 17 měsíců po aplikaci 15 18 14 20

2008 72 47 67 53

2009 0 2 0

Radovesice

2007 – 6 měsíců po aplikaci 28 22 13 10

2008 63 62 40 45

2009 0 0 0
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Obr. 1 Úhyn na lokalitě Slatinice, zkratky aplikací viz tabulka 2
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Radovesice - úhyn  [%]

0
10
20
30
40
50
60
70

G KK20 Komb;
KK50; Myk 

B

[%
] 2007 (6)

2008
2009

2007=Komb
2008=KK50
2009=Myk

Obr. 2 Úhyn na lokalitě Radovesice, zkratky aplikací viz tabulka 2

Přírůst tloušťkový kořenového krčku
Přírůst tloušťkový kořenového krčku v žádné sezóně nevykazoval mezi sety statisticky významný 
rozdíl, viz tabulka 4 a 5.
V sezóně 2007, 6 měsíců po aplikaci se jak nejvyšší, tak nejnižší průměrný přírůst vyskytoval v apli-
kacích alginátů, u kontroly byl přírůst intermediární, statisticky významný rozdíl nebyl nalezen. 
V odstupu 17 měsíců po aplikaci byl zaznamenán nejvyšší průměrný přírůst u kontroly, v setech apli-
kace alginátů byl téměř na stejné úrovni, také zde nebyl mezi sety nalezen statisticky významný roz-
díl.
V sezóně 2008 na ploše Slatinice byl nejvyšší průměrný přírůst zaznamenán v kontrolní výsadbě a 
nejnižší přírůst byl u aplikace granulátu, mezi těmito sety byl zaznamenán rozdíl těsně hladiny vý-
znamnosti (Tukey test granulát vs. kontrola, p < 0,05; p = 0,050). Na ploše Radovesice byl průměr-
ný přírůst mezi sety vyrovnaný, přesto mírně vyšší v aplikacích alginátů (G, KK20). Také v této se-
zóně nebyl mezi sety nalezen statisticky významný rozdíl.
V sezóně 2009 byl na obou plochách nejvyšší přírůst u kontrolní výsadby, nejnižší pak u aplikace 
koncentrátu 1:20. Mykorhizní sazenice vykazovaly hodnoty přírůstu intermediární vzhledem k ostat-
ním setům. Ani v této sezóně nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi sety. Tloušťkový 
přírůst v aplikacích uvádějí obr. 3 a obr. 4. 

Tabulka 4 Průměrný přírůst tloušťkový kořenového krčku – plocha Slatinice 

Vegetační 
sezóna Ošetření

aritmetický 
průměr
[mm]

Počet hodnot
ve statistickém 

souboru

analýza rozptylu p

(p < 0,05)

2007
6 měsíců po 

aplikaci

granulát 15 g (G) 0,63 34

0,144
koncentrát 1:20 (KK20) 0,42 42

kombinace preparátů (Komb) 0,56 30

kontrola (B) 0,48 34

2007
17 měsíců po 

aplikaci

granulát 15 g (G) 0,68 32

0,817
koncentrát 1:20 (KK20) 0,70 33

kombinace preparátů (Komb) 0,65 35

kontrola (B) 0,82 29



Studia OECOLOGICA | ROČNÍK V | ROK 2011 | ČÍSLO 1

107

Vegetační 
sezóna Ošetření

aritmetický 
průměr
[mm]

Počet hodnot
ve statistickém 

souboru

analýza rozptylu p

(p < 0,05)

2008

granulát 20 g (G) 0,97 15

0,063
koncentrát 1:20 (KK20) 1,44 24

koncentrát 1:50 (KK50) 1,63 15

kontrola (B) 2,30 23

2009

koncentrát 1:20 (KK20) 0,89 59

0,530mykorhizní semenáče (Myk) 0,92 55

kontrola (B) 0,97 56

Tabulka 5 Průměrný přírůst tloušťkový kořenového krčku – plocha Radovesice 

Vegetační 
sezóna Ošetření

aritmetický 
průměr
[mm]

Počet hodnot
ve statistickém 

souboru

analýza rozptylu p

(p < 0,05)

2007

granulát 15 g (G) 0,57 37

0,083
koncentrát 1:20 (KK20) 0,63 43

kombinace preparátů (Komb) 0,42 46

kontrola (B) 0,51 49

2008

granulát 20 g (G) 0,34 16

0,806
koncentrát 1:20 (KK20) 0,40 16

koncentrát 1:50 (KK50) 0,28 29

kontrola (B) 0,33 21

2009

koncentrát 1:20 (KK20) 0,74 59

0,348mykorhizní semenáče (Myk) 0,79 58

kontrola (B) 0,84 58
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Obr. 3 Slatinice – průměrný tloušťkový přírůst kořenového krčku, zkratky aplikací viz tabulka 2
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Radovesice - průměrný tloušťkový přírůst

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

G KK20 Komb;
KK50; Myk 

B

[m
m
] 2007 (6)

2008
2009

2007=Komb
2008=KK50
2009=Myk

Obr. 4 Radovesice – průměrný tloušťkový přírůst kořenového krčku, zkratky aplikací viz tabulka 2

Diskuze
Četnost sazenic se žloutnoucím jehličím a úhyn sazenic byly rozdílné od vegetační sezóny. Aplikace 
preparátu koncentrát 1:20 v  horizontu 6 měsíců snižovala úhyn ve srovnání s kontrolou ve dvou 
sezónách (r. 2007, 2008), a to pouze na extrémnější lokalitě. V jedné sezóně na extrémní ploše a 
ve všech sezónách na příznivější ploše, pozitivní vliv preparátu na snížení úhynu nebyl pozorován. 
Podle našeho měření je aplikační roztok v daném ředění alkalický, dosahuje pH 11,67. Pozitivní vliv 
preparátu granulát na nižší úhyn ve srovnání s kontrolou byl zaznamenán pouze v odstupu 17 měsíců 
po aplikaci, jednalo se však pouze o jediné pozorování, viz obr. 1 a obr. 7.
Hodnoty tloušťkového přírůstu nevykazovaly statisticky významný rozdíl mezi sety v žádné sezóně. 
V sezóně 2009 byly do testu zahrnuty sazenice mykorhizní za účelem porovnat je s aplikací alginá-
tů, také mezi těmito ošetřeními nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Poměr tloušťkového pří-
růstu a úhynu uvádějí obr. 5 až 9.
Podle starších předběžných testů provedených v submontánním klimatu na lesních půdách (Kriegel 
et Jurásek 1992) se pozitivní vliv na přírůst u preparátu kořenový koncentrát ve shodě s našimi vý-
sledky nepotvrdil, autoři také nepotvrdili pozitivní vliv na ujímavost sazenic na rozdíl našich testů, 
kdy jsme ve dvou sezónách na extrémní ploše pozitivní vliv pozorovali. Preparát granulát podle testů 
autorů Kriegela a Juráska (1992) vykazoval určitý pozitivní efekt na přírůst a ujímavost, což je v roz-
poru s našimi zjištěními, v našich testech v horizontu 6 měsíců vykazoval zvýšený úhyn, viz obr. 1 a 
obr. 2, na tloušťkový přírůst pozitivní vliv neměl, snížení úhynu bylo pozorováno pouze při jediném 
pozorování v odstupu 17 měsíců, to však nemůžeme pokládat za průkazný výsledek.

Závěr 
V letech 2007–2009 byly provedeny testy alginátových preparátů řady Bio-algeen®, B.A. Granulát, 
B.A. Kořenový koncentrát firmy Schulze & Hermsen GmbH.
Testy byly prováděny na výsypkových substrátech, které představují šedé jíly, v Mostecké pánvi, tj. 
v kolinním stupni, ve srážkovém stínu Krušných hor. Účelem testu bylo posoudit vliv těchto prepa-
rátů na ujímavost a přírůst lesních sazenic v pedologicky a klimaticky náročných podmínkách. Pro 
testovací materiál byla zvolena borovice lesní – semenáče prostokořenné, v jedné sezóně také kryto-
kořenné z důvodu zahrnutí vlivu mykorhizy do porovnávaného souboru, kdy na trhu dostupný my-
korhizní sadební materiál byl pouze krytokořenný.
Vliv preparátů na snížení úhynu byl zaznamenán u aplikace kořenového koncentrátu v ředění 1:20 
ve dvou ze třech sezón, a to pouze na extrémnější ploše, viz obr. 1. V delším časovém odstupu, po 
17 měsících od aplikace, byl pozitivní vliv na snížení úhynu pozorován u aplikace preparátu granulát 
v dávce 15g, avšak bylo provedeno jediné pozorování. Tento preparát (granulát) naopak v 6měsíčním 
horizontu úhyn v porovnání s kontrolou zvyšoval, viz obr. 1 a obr. 2.
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V žádné z vegetačních sezón nebyl zaznamenán statisticky průkazný vliv preparátů na tloušťkový 
přírůst kořenovému krčku, stejně také nebyl zjištěn u mykorhizních sazenic

Na základě dosavadních výsledků testu nedoporučujeme provozní využití testovaných preparátů 
v testovaných koncentracích.

Práce byla zpracována za finanční podpory interního grandu uJEP, FŽP v Ústí nad Labem.
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Obr. 5 Poměr tloušťkového přírůstu k úhynu – Slatinice 2007, po 6 měsících, zkratky aplikací viz 
tabulka 2
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Obr. 6 Poměr tloušťkového přírůstu k úhynu – Radovesice 2007, po 6 měsících, zkratky aplikací 
viz tabulka 2
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Obr. 7 Poměr tloušťkového přírůstu k úhynu – Slatinice 2007, po 17 měsících, zkratky aplikací viz 
tabulka 2
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Obr. 8 Poměr tloušťkového přírůstu k úhynu – Slatinice 2008, po 6 měsících, zkratky aplikací 
viz tabulka 2
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Obr. 9 Poměr tloušťkového přírůstu k úhynu – Radovesice 2008, po 6 měsících, zkratky aplikací 
viz tabulka 2
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PERsPEKTIVy PěsTOVáNÍ ENERGETICKýCh PLODIN 
Na MOsTECKU

PERsPECTIVEs OF ENERGy CROPs GROwING IN ThE aREa 
OF MOsT

Jaroslava VRábLÍKOVá, Petr VRábLÍK

Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, 
Česká republika, jaroslava.vrablikova@ujep.cz

abstrakt
Rekultivované půdy lze využít zejména pro mimoprodukční funkce, ale perspektiva je i pro energe-
tické využití a postupně i pro produkci potravin. Příspěvek je zaměřen na využití antropogenních půd 
pro energetické účely, vychází ze sledování energetických plodin na pozemcích Czech Coal v letech 
2007-2009. Jedná se o plodiny: hořčice bílá, řepka olejná, šťovík krmný a ozdobnice čínská. Ověřo-
váno bylo i pěstování pšenice ozimé a ječmene jarního.

abstract
Reclaimed land is used mainly for non-production functions, but there is a perspective for energy use 
and for food production as well. The article deals with using of anthropogenic land for energy pur-
poses, it’s based on surveillance of energy crops on land of the Czech Coal company in years 2007-
2009. The crops are: white mustard, oilseed rape, fodder and sorrel and Miscanthus. Verification was 
also growing of winter wheat and spring barley.

Klíčová slova: rekultivované půdy, Podkrušnohoří, energetické plodiny, výsypky

Key words: reclaimed land, Area under the Ore Mountains, energy crops, dumps

Úvod
V současné době je aktuální problematika obnovitelných energetických zdrojů. EU předpokládá, že 
do roku 2020 bude 20 % energetické potřeby pokrýváno z obnovitelných zdrojů energie. Příleži-
tostí je pěstování energetických plodin. Jejich pěstování je možné jak v rámci osevního postupu na 
zemědělských půdách, tak i na půdách antropogenních. V oblasti Podkrušnohoří je možnost využít 
rekultivovaných půd, půd v procesu revitalizace, případně i půd zemědělských. Energetické plodiny 
na výsypkách a na rekultivovaných půdách by mohly přispět jak v současnosti, tak zejména v dalších 
letech k rozšíření pěstování plodin pro energetické účely.
S největším zastoupením antropogenních půd se setkáváme v Podkrušnohoří, na území okresů Cho-
mutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Nachází se zde téměř 50 tisíc ha zařazených jako ostatní 
plochy (tj. 22 % z území). V této kategorii je zařazeno okolo 20 tisíc ha, které jsou v různé fázi obno-
vy území, dále zde dominují recentní útvary, výsypky, zbytkové jámy a rekultivované plochy. Půdy 
zařazené do rekultivace či revitalizace nedosahují produkční schopnosti, tzv. rostlých půd, a doba 
jejich zapojení do běžného zemědělského užívání je závislá na celé řadě faktorů, na způsobu rekul-
tivace a zejména na fázi revitalizačního procesu. Vzhledem k vysokému zastoupení antropogenních 
půd je třeba se v této oblasti zabývat obnovou a oživením ekosystémů, funkčních procesů, integritou 
a managementem ekosystémů, což by mělo být součástí revitalizace. Tyto půdy se v různém stadiu 
se revitalizace využívají pro pěstování různých plodin a v posledních letech i plodin energetických 
(Vráblíková, Jureková,Vráblík, 2010).
Jako rostliny vhodné pro využití v energetice lze zařadit i obiloviny, ale zejména řepku olejku (Bars-
sica napus), krmný šťovík (Rumex), konopí seté (Cannabis sativa), čiroky (Sorghum vulgare), las-
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kavce (Amaranthus), sléz přeslenitý (Malva verticillata), hořčice (Brasicca juncea), případně i méně 
rozšířené a na výsypkách rovněž ověřované energetické rostliny jako krambe habešská (Crambe 
abyssinica) a světlice barvířská (Carthamus tinctorius). V 90. letech byla VÚRV pracovištěm Cho-
mutov na rekultivované skládce popele u elektrárny Počerady ověřována většina výše uvedených 
energetických bylin (Vráblíková, 2000). V letech 2007–2009 byly prováděny v rámci podniku Czech 
Coal provozní pokusy zaměřené na využívání antropogenních půd (Křen, 2010) a zejména na vhod-
nost některých z výše uvedených rostlin, jejichž výsledky jsou součástí příspěvku.

Materiál a metody
V rámci ověřování vhodnosti využití antropogenních půd, zejména výsypek, byla realizována celá 
řada pokusů. Fakulta životního prostředí se prostřednictvím diplomových prací studentů zapojila 
do sledování a vyhodnocování energetických plodin. Cíleným výzkumem v letech 2007–2009 byly 
sledovány na rekultivovaných výsypkách následující plodiny: řepka ozimá, hořčice, šťovík krmný, 
miscanthus a obiloviny – pšenice ozimá a ječmen jarní. Do zpracování byly zahrnuty výsypky Malé 
Březno, Střimice, doly J. Šverma (DJŠ), Vršany, Slatenice, Most, kde se pěstovaly energetické plodi-
ny a porovnávaly se i získané údaje o pěstování obilovin z výsypky DJŠ a Střimic.
Rekultivované pozemky byly pronajaty zemědělským podnikatelům z okresu Most, kteří je využíva-
jí. Z jejich evidence byly převzaty údaje o nákladech na jednotlivé operace, údaje o sklizni a porov-
nány výnosy s celkovými náklady. Při hodnocení výsledků je nutno zohlednit, že se jedná o antropo-
genní půdy, kde v současnosti probíhá revitalizační proces.

Výsledky a diskuze
Vyhodnoceny byly výsledky pěstování řepky ozimé na lokalitách – výsypkách Malé Březno IV. etapa 
na 40,24 ha za rok 2007. Při pěstování v Malém Březně v roce 2007 bylo dosaženo výnosu zrna 2,7 t/
ha. Další kultura řepky ozimé byla sledována v roce 2008 na výsypce Ležáky Střimice II. etapa, kde 
na ploše 6,5 ha bylo dosaženo výnosu 3,5 t/ha. Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1. U obou lokalit byly 
vyhodnoceny variabilní náklady na pěstování řepky na rekultivovaných půdách v roce 2007 i 2008, 
výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Tabulka 1 Výnosy řepky ozimé na výsypkách Střimice a Malé Březno
Malé březno IV. Etapa – aGRO Ležáky střimice II. Etapa – aGRO

ROK 2007 2008

výměra 40,24 6,5

plodina řepka ozimá řepka ozimá

odrůda Viking DECATHLON

výnos zrna (t/ha ) 2,7 3,5
Zdroj: Křen 2010
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Tabulka 2 Variabilní náklady na pěstování řepky ozimé na rekultivovaných půdách
Malé březno IV. Etapa – aGRO Lěžáky střimice II. Etapa – aGRO

Integras, s.r.o.  rok 2007 Z. Horák rok 2008
Operace množ. cena/ ha Náklady množ. cena/ha
podmítka 1x 467 Podmítka 2x 840

hluboké kypření Horsch 1x 850 Orba  

setí 1x 763 setí 1x 340

válení Cambridge 1x 140 válení Cambridge 1x 180

minerální hnojení 1x 140 minerální hnojení 2x 360

postřik herbicidy 2x 140 postřik herbicidy 3x 330

sklizeň 1x 1581 sklizeň, drcení slámy 1800

doprava ke zpracování 1x 497 doprava ke zpracování 50

nájem za ha 1x 1000 nájem za ha 1000

materiál – variabilní náklady množ.   množ.  

osivo 4,1 kg/ha 1283 Osivo 4,5 Kg/ha 1650

minerální hnojivo 2758 minerální hnojivo 2450

herbicid Butisan Star 2l /ha 2042 herbicid Butisan Star 2l/ha 1972

insekticid Nurelle D 1,2l/ha 830 insekticid Decis flow 0,1l/ha 103
Celkové náklady na ha v Kč 12 491,00 Celkové náklady na ha 11 075,00 

Další sledovanou energetickou plodinou byla hořčice bílá, která byla pěstována v r. 2007 na lokali-
tách Slatenická výsypka na výměře 36,47 ha, na vnitřní výsypce Dolu J. Švermy na 29,31 ha a v r. 
2009 na vnitřní výsypce Vršany I. na 22,19 ha. U hořčice bílé pěstované na Slatenické výsypce bylo 
dosaženo výnosu zrna 1,7 t/ha, na výsypce DJŠ 2,2 t/ha a ve Vršanech I. 2,4 t/ha, což je uvedeno v ta-
bulce č. 3. 
Ekonomické zhodnocení bylo provedeno na výsypce Dolu J. Švermy, kde byl vykázán zisk 18 593 
Kč/ha 

Tabulka 3 Výnosy hořčice bílé v letech 2007 a 2009
slatenická výsypka III. etapa. 2. část – ornice DJš vnitřní výsypka 10. část Vršany I. etapa vnitřní výsypka

ROK 2007 2007 2009

výměra 36,47 29,31 22,19

plodina hořčice bílá hořčice bílá hořčice

odrůda POLÁRKA SEVERKA SEVERKA

výnos zrna (t/ha ) 1,7 2,2 2,4

Náklady na pěstování hořčice bílé jsou analyzovány v tabulce č. 4, byly k dispozici pouze z lokalit 
Slatenice a DJŠ.
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Tabulka 4 Náklady na pěstování hořčice bílé na rekultivovaných plochách
slatenická výsypka III. etapa. 2. část – ornice DJš vnitřní výsypka 10. část

 rok 2007  rok 2007
Náklady množ. cena /ha Náklady množ. cena
podmítka 1x 420 podmítka – diskování 1x 500

orba hluboká 1x 900 vláčení těžké brány 1x 250

setí rotační brány amazon 1x 640 setí 1x 110

válení Cambridge   válení 1x 125

minerální hnojení 1x 120 minerální hnojení 1x 140

postřik herbicidy 1x 110 postřik herbicidy 1x 198

sklizeň´drcení slámy 1x 1700 sklizeň 1x 1254

doprava ke zpracování 1x 35 doprava ke zpracování 1x 230

nájem za ha 1x 1000 nájem za ha 1x 1000

Mateiál množ.   množ.  

osivo 7,5 kg/ha 400 osivo 8 Kg/ha 96

minerální hnojení Močovina 100 kg/ha 1200 minerální hnojení Močovina 200 Kg/ha 2560

herbicid Galera 0,35l/ha 1035 herbicid Galera 0,35l/ha 1036

insekticid   insekticid Decis flow 1l/ha 110

fungicid   fungicid  0
Celkové náklady na ha v Kč  7 560,00 Celkové náklady na ha  7 609,00 

Ekonomiku pěstování hořčice bílé uvádí tabulka č. 5.

Tabulka 5 Dosažený zisk z pěstování hořčice na výsypce DJŠ 2007
Výnosy

celkový výnos zrna (t) 64,482

celkový výnos (Kč) 773 784 Kč

prodejní cena za zrno / (t) 12 000 Kč

zisk 550 765Kč

zisk na ha 18 791 Kč

Další sledovanou plodinou byl šťovík krmný, který byl pěstován v letech 2005–2007 na výsypce 
ve Vršanech, viz tabulka č. 6.

Tabulka 6 Zaznamenané výnosy energetické slámy šťovíku krmného

rekultivační akce Vršany III. etapa vnitřní výsypka
ROK 2005 2006 2007
výměra v ha 9,7 9,7 9,7

plodina šťovík krmný šťovík krmný šťovík krmný

odrůda Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2

 výnos sušiny (t/ha ) 3,1 7,5 7,9

Dalšími lokalitami, kde probíhalo sledování výnosů energetické slámy šťovíku krmného, byla Sla-
tenická a Střimická výsypka v letech 2007–2009, viz tabulka č. 7. Výnosy energetické slámy jsou 
velmi variabilní a v ekonomickém hodnocení na podkladě údajů ze Slatenické výsypky docházelo 
ke ztrátám. Na Střimické výsypce postupně docházelo ke zvyšování výnosů, ale přesnější údaje pro 
zpracování analýzy nebyly k dispozici.
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Tabulka 7 Zaznamenané výnosy energetické slámy šťovíku krmného

Rekultivační akce slatenická výsypka III. etapa. 2. část střimická výsypka – aGRO
ROK 2007 2008 2009 2007 2008 2009

výměra v ha 6 44,3 44,3 27,12 27,12 27,12

Plodina šťovík  
krmný

šťovík  
krmný

šťovík  
krmný

šťovík  
krmný

šťovík  
krmný

šťovík 
krmný

Odrůda Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2
výnos t/ha semene (2007)

x
výnos sušiny (2008,2009)

0,6 x 3,5 2,5 1,5 6,8 7,5

Údaje k ekonomickému hodnocení štovíku krmného za období 2007–2009 byly k dispozici ze Slati-
nické výsypky a jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Tabulka 8 Ekonomické hodnocení pěstování šťovíku krmného na Slatenické výsypce

rekultivační akce slatenická výsypka III. etapa. 2. část
ROK 2007 2008 2009

výměra v ha 6 44,3 44,3

plodina šťovík krmný šťovík krmný šťovík krmný

odrůda Rumex ok-2 Rumex ok-2 Rumex ok-2

výnos sušiny (t/ha ) 0,6 3,5 2,5

výnos semene (t/ha ) 0,098 0 0

podmítka disky dalbo 638 0 0

orba střední 2141 0 0

vláčení 354 0 0

setí 630 0 0

válení Cambridge 283 0 0

minerální hnojení 428 428 428

organické hnojení 218 0 0

postřik herbicidy 650 0 0

postřik insekticidy 0 650 0

sklizeň 1 650 671 671

nahrnování do řádků 0 354 354

lisování 0 1 000 100

stohování 0 400 400

nájem za ha 1 000 0 0

osivo 5 kg / ha 800 0 0

minerální hnojení NPK 500q/ha 4 000 4 850 5 520

KCV Štětí / chlévský hnůj 100t/ha 20 000 0 0

herbicid Roundup 900 0 0

insekticid Nurelle D 1 100 0
Celkové náklady na ha 34 592 9 453 7 473
Celkem náklady 207 552 418 767,9 331 053,9

Výnosy
celkový výnos zrna/ slámy (t) 0,588 155,05 110,75
celkový výnos (Kč) 117 600 157 375,75 0

ceny za energetickou slámu 1 015 0

ceny za zrno 200 0 0
Zisk -89 952 -261 392,15 -331 053,9
zisk na ha 0 0 0
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Výše uvedená tabulka č. 8 uvádí ekonomické výsledky pěstování šťovíku na výsypkách. I když na 
úrodných zemědělských půdách se uvádí (Petříková 2011), že je dosahováno 9–10 t výnosu slámy, 
na antropogenních půdách docházelo ke ztrátám. Lze předpokládat, že se na ztrátách podílí půda 
v období revitalizace a nepříznivý vodní režim.
Orientačně je uvedeno v tabulce č. 9 hodnocení miscanthusu. V roce 2007 došlo k vysazení 1 ha oz-
dobnice čínské. Zatím výsledky nejsou hodnoceny a byly uvedeny pouze náklady na pěstování této 
energetické plodiny, nedocházelo dosud ke sklizni. V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení úrovně 
porostu, takže lze předpokládat v r. 2011 sklizeň hmoty.

Tabulka 9 Hodnocení nákladů na pěstování ozdobnice čínské na rekultivovaných půdách

rekultivační akce Lom Most vnější výsypka II. část
ROK 2007 2008 2009

výměra v ha 1 1 1

plodina ozdobnice čínská ozdobnice čínská ozdobnice čínská

odrůda - - -

podmítka disky dalbo 638 0 0

orba střední 2141 0 0

rotávátorování 2255 0 0

sadba ruční 17 500 17 500 0

sadba – lesní sazeč 11 000 0 0

minerální hnojení NPK 428 428 0

postřik herbicidy 650 0 0

vyžínání plevelů 15 000 15 000 15 000

nájem za ha 1 000 0 0

sadba 10 000 ks rhizomů 15 000 0 0

minerální hnojení NPK 3q/ha 2 100 2 600 3 300

herbicid Roundup 2l/ha 900 0 0
Celkové náklady na ha v Kč 68 612 35 528 18 300

Kromě energetických plodin bylo vyhodnocováno i pěstování obilovin (jarní ječmen, pšenice ozi-
má). U ječmene jarního bylo na výsypce Vršany na 7,8 ha v r. 2007 dosaženo výnosu zrna 3,8 t/ha 
a zisk z 1 ha ve výši 11 402 Kč, na stejné lokalitě v r. 2008 u pšenice ozimé byl dosažen výnos 4,7 t/
ha, a zisk z 1 ha 9 203 Kč. 
Obdobně bylo pozitivních výsledků dosaženo i u pšenice ozimé, a to v roce 2009 na výměře 29,31 ha 
12 190 Kč/ha. Na Dolech J. Švermy, případně i na Střimické výsypce, kde výnos činil 7,3 t/ha na 
ploše 6,5 ha, bylo dosaženo čistého zisku 10 014 Kč /ha.

Závěry
Řešení energetické situace z důvodu nižších zásob fosilních paliv bude ve třetím tisíciletí závažným 
problémem. Pro jeho řešení bude aktuální otázkou pěstování energetických plodin. Na plochách vý-
sypek probíhají provozní pokusy, kde je ověřována možnost jejich budoucího využití. Antropogen-
ní půdy mají svá specifika. Po ukončení revitalizačního procesu je bude možno využít jak pro pěs-
tování energetických rostlin, tak i obilovin, které by případně mohly být využívány jako energetic-
ké plodiny. 

Poděkování
Podpořeno projektem Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-44-07-1 „Modelové řešení revitaliza-
ce průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří.“
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MOŽNOsTI UPLaTNěNÍ METODIKy REVITaLIZaCE KRaJINy 
V POsTIŽENýCh REGIONECh

POssIbILITIEs OF aPPLICaTION OF METhODOLOGy OF 
REVITaLIZaTION OF LaNDsCaPE IN DIsabLED REGIONs

Jaroslava VRábLÍKOVá, Petr VRábLÍK

Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, 
Česká republika, jaroslava.vrablikova@ujep.cz

abstrakt
Území okresů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem je dlouhodobě sledováno z hlediska envi-
ronmentálních aspektů. Je to území s nejvyšší ekologickou zátěží v České republice. Jedná se o prů-
myslový region s intenzivní těžbou hnědého uhlí. V minulém období byly zpracovány analýzy pří-
rodních a sociálně-ekonomických charakteristik, teoretická východiska revitalizace a metodika re-
vitalizace krajiny. V současné době probíhá ověřování navržených metodických přístupů revitaliza-
ce pro praxi.

abstract
The districts of Chomutov, Most, Teplice, Usti nad Labem are long-term monitored of environmental 
aspects. It is an area with the highest environmental problems in the Czech Republic. This region 
has industrial character with intensive mining and processing of brown coal. Subjects of research of 
Faculty of Environment UJEP in Usti nad Labem in the last period were the analysis of natural and 
socio-economic characteristics, the theoretical possibilities of revitalization and the Methodology of 
revitalization of landscape. Verification of the Methodology of revitalization in practice is main aim 
in the current time.

Klíčová slova: Podkrušnohoří, monitoring, revitalizace, půdní fond, metody hodnocení revitalizač-
ního procesu

Key words: Area under the Ore Mountains, monitoring, revitalization, soil fund, methods of assess-
ment of revitalization process

Úvod
Území okresů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem je dlouhodobě sledováno z hlediska stavu 
životního prostředí. Je to oblast s nejvyšší ekologickou zátěží v ČR. Důvodem zátěže je průmyslo-
vý charakter oblasti v důsledku intenzivní těžby a zpracování hnědého uhlí. Devastující vliv na Pod-
krušnohorskou krajinu přináší i změny sociálně ekonomické struktury a jejího osídlení. I když pro-
bíhaly rekultivační práce po povrchové i hlubinné těžbě, stále není území dostatečně revitalizováno.
Problematika revitalizace území je předmětem dlouhodobého sledování a výzkumných aktivit pra-
covníků Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
Po analýzách přírodních a sociálně ekonomických charakteristik byla zpracována teoretická výcho-
diska pro možnost revitalizace a v posledním období byly aktivity zaměřeny na zpracování metodi-
ky revitalizace krajiny v regionech Podkrušnohoří.
Ověřování metodik je v současném období předmětem výzkumných aktivit pracovníků FŽP. Vý-
sledky z těchto šetření jsou předávány hospodářským a správním orgánům kraje, oblasti ale jsou i 
součástí hodnocení v rámci ministerstva pro místní rozvoj. Komplexní řešení revitalizace území je 
zajišťováno kolektivem pracovníků zapojených do projektu WD-44-07-1 „Modelové řešení revitali-
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zace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“, jehož cílem je přispět 
k řešení revitalizace území pánevních okresů, a tak podpořit regionální rozvoj.

Materiál a metody
Na podkladě analýz v rámci projektu MMR WD-44-07-1 byly zpracovány metodické přístupy pro 
obnovu krajiny. Byly zaměřeny na terminologii obnovy, metodické základy revitalizace, revitalizač-
ní cíle, revitalizační metody a možnosti realizace. Z výše uvedených prací byl zpracován návrh me-
todiky včetně konkretizace a postupu obnovy krajiny v Podkrušnohoří. V další fázi byly navrženy in-
dikátory hodnocení efektivnosti revitalizačních opatření v krajině. Pro hodnocení obnovy území po 
těžbě, rekultivace i revitalizace území byly navrženy konkrétní bioindikátory.

Výsledky a diskuse

1) Charakteristika zájmové oblasti
Zájmová oblast sledování v rámci projektu je tvořena 4 okresy: Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad 
Labem. Součástí oblasti je Severočeská hnědouhelná pánev, která je největší a těžebně nejvýznam-
nější hnědouhelnou pánví v České republice. Pánev zaujímá plochu cca 140 000 ha. Schématické 
rozložení rozhodujících lomů SHP je znázorněno na obrázku 1.

Obr. 1 Schéma polohy území dotčených těžbou uhlí v Podkrušnohoří
Zdroj: Beránek, 2009

V oblasti žije 494 tis. obyvatel (2009), což je přibližně 4,7 % z České republiky, což je téměř 60 % 
obyvatelstva Ústeckého kraje. V současnosti připadá v modelovém území 218 obyv./km2, což výraz-
ně překračuje průměr kraje 156 obyv./km2 i ČR (133 obyv./km2). Městský prostor modelového území 
s rozlohou téměř 82 tis. ha (36 % území) je osídlen 518 obyvateli na 1 km2 (např. v k.ú. Chomutov 
925 obyv./km2). Venkovský prostor, který se rozkládá na 145 652 ha představující 64 % sledovaného 
území, je osídlen pouze 47 obyvateli na 1 km2 (viz tabulka 1).
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Tabulka 1 Osídlení zájmového území v Podkrušnohoří v roce 2009

Název 
ORP

Zájmové území Městský prostor Venkovský prostor

Rozloha Počet 
obyvatel hustota Rozloha Počet 

obyvatel hustota Rozloha Počet 
obyvatel hustota

v ha abs. ob/km2 v ha abs. ob/km2 v ha abs. ob/km2

Bílina 12 360 20 800 168 3 756 16 467 438 8 604 4 333 50
Chomutov 48 614 81 794 168 7 671 70 937 925 40 943 10 857 27
Kadaň 44 920 44 327 99 17 315 37 598 217 27 605 6 729 24
Litvínov 23 600 40 719 173 13 023 38 754 298 10 577 1 965 19
Most 23 111 76 375 331 8 694 67 518 777 14 417 8 857 61
Teplice 34 531 108 996 315 19 745 92 174 467 14 786 16 822 114
Ústí n. L. 40 471 120 817 299 11 751 101 245 862 28 720 19 572 68
ZÚ 227 607 493 828 218 81 955 424 693 518 145 652 69 135 47

ZÚ = zájmové území, Zdroj: ČSÚ 2009, vlastní propočty

2) Půdní fond zájmové oblasti
Na podkladě statistických ročenek byla zpracována analýza půdního fondu k 1. 1. 2010 za okresy 
zájmového území, Ústecký kraj i ČR (viz tabulka 2, obr. 2). Porovnáme-li dosahované výsledky, je 
v zájmové oblasti atypická struktura jednotlivých kategorií. Zastoupení zemědělské půdy je v zá-
jmovém území pouze 38,06 %. Z toho nejméně zemědělské půdy se nachází na okrese Most (29 %). 
Zastoupení zemědělské půdy v kraji je v porovnání se zájmovým územím vyšší o 13,7 % a v ČR o 
15,69 %. Naproti tomu je v zájmové oblasti významně zastoupena kategorie „ostatní plochy“, které 
představují 21,86 % celkové výměry. Na okrese Most představují ostatní plochy téměř 1/3 území 
(VRÁBLÍKOVÁ a kol. 2008).

Tabulka 2 Analýza půdního fondu l. 1. 2010 v ha

Okres Zemědělská 
půda

Lesní 
půda

Vodní 
plochy

Zastavěné 
plochy

Ostatní 
plochy Celková výměra

Chomutov 38 947 35 337 3 132 1 160 14 958 93 534
Most 13 564 15 784 971 834 15 558 46 711
Teplice 15 865 17 427 762 1 048 11 790 46 891
Ústí nad Labem 18 258 12 828 1 025 910 7 450 40 471
Zájmové území (ZÚ) 86 634 81 376 5 890 3 952 49 756 227 607
% v ZÚ 38,06 35,75 2,59 1,74 21,86 100,00
Ústecký kraj (ÚK) 276 138 160 670 10 313 9 269 77 062 533 452
% v ÚK 51,76 30,12 1,93 1,74 14,45 100,00
Česká republika (ČR) 4 238 975 2 655 212 162 787 131 127 698 391 7 886 492
% v ČR 53,75 33,67 2,06 1,66 8,86 100,00

Zdroj: Statistická ročenka půdního fondu České republiky 2009, vlastní propočty
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Obr. 2 Struktura půdního fondu v zájmové oblasti v porovnání s ČR
Zdroj: Statistická ročenka půdního fondu České republiky 2009, vlastní propočty
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U zemědělské půdy byla provedena analýza vývoje od roku 2000 (viz tabulka 3). Za toto období byl 
zaznamenán pokles o 1,24 % (v ČR 0,96 %). Celkové snížení zemědělské půdy v zájmovém území 
za toto období představuje pokles o 1 092 ha.

Tabulka 3 Vývoj ploch zemědělské půdy v letech 2000-2009

Zemědělská 
půda 

Okresy
Zájmová 

oblast
Ústecký 

kraj ČR
Chomutov Most Teplice Ústí nad 

Labem
31. 12. 2000 39 170 13 882 16 097 18 577 87 726 278 628 4 279 876
31. 12. 2001 39 282 13 695 16 113 18 492 87 582 278 356 4 277 435
31. 12. 2002 39 250 13 662 16 089 18 462 87 463 278 174 4 272 801
31. 12. 2003 39 218 13 673 16 068 18 467 87 426 278 014 4 269 218
31. 12. 2004 39 246 13 550 15 972 18 422 87 190 277 616 4 264 573
31. 12. 2005 39 235 13 545 15 950 18 356 87 086 277 431 4 259 480
31. 12. 2006 39 172 13 544 15 938 18 328 86 982 277 116 4 254 403
31. 12. 2007 39 048 13 546 15 889 18 288 86 771 276 779 4 249 177
31. 12. 2008 38 955 13 541 15 852 18 287 86 635 276 366 4 244 081
31. 12. 2009 38 947 13 564 15 865 18 258 86 634 276 138 4 238 975
Ztráty v % 0,57 2,29 1,44 1,72 1,24 0,89 0,96

Zdroj: Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vlastní propočty

Tabulka 4 Orná půda v zájmovém území k 1.1.2010 v ha

Okres Zemědělská 
půda

Z toho orná 
půda Zornění (%) Nezemědělská 

půda
Celková 
výměra

Chomutov 38 947 22 838 58,64 54 677 93 534
Most 13 564 9 449 69,66 33 171 46 711

Teplice 15 865 8 173 51,52 31 049 46 891
Ústí nad Labem 18 258 5 102 27,94 22 185 40 471

Zájmové území (ZÚ) 86 634 45 562 52,59 141 082 227 607
% v ZÚ 38,06 20,01  61,96 100,00

Ústecký kraj (ÚK) 276 138 183 046 66,29 257 314 533 452
% v ÚK 51,76 34,31  48,24 100,00

Česká republika (ČR) 4 238 975 3 016 858 71,17 3 647 517 7 886 492
% v ČR 53,75 38,25  46,25 100,00

Zdroj: Statistické ročenky půdního fondu České republiky, vlastní propočty

K největším poklesům ale došlo u kategorie orných půd. V zájmové oblasti se snížila za 10 let výmě-
ra celkem o 4,37 %, což představuje 2 084 ha. V ČR se za toto období snížila výměra pouze o 2,13 %. 
Stav orné půdy v zájmovém území je uveden v tabulce 4.

3) Obnova území
Přehled rekultivací prováděných v území od roku 1950 je uveden v tabulce č. 5. Celkem je do rekul-
tivačního zařazeno cca 20 tis. ha, z toho dokončených rekultivací je cca 12 tis. ha.
Největší podíl rekultivací tvoří rekultivace lesní, celkem 46 %, významný podíl tvoří i rekultivace 
zemědělské, rozkládají se téměř na 1/3 obnoveného území (viz tabulka 6, obr. 3). Svůj objem postup-
ně zvyšuje i hydrická rekultivace, kam se řadí menší vodohospodářská díla (např. příkopy, retenční 
stabilizační nádrže) nebo větší vodní plochy pro příměstskou rekreaci. Od r. 1998 se výrazně zvyšu-
je i podíl ostatních rekultivací. Jejich cílem je vytváření funkční a rekreační zeleně, začlenění rekre-
ačních a sportovních ploch do krajiny, vybudování základních komunikací a příprava ploch pro ko-
merční využití.
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Tabulka 5 Přehled dokončených a rozpracovaných rekultivací v ha v Severočeském hnědouhelném 
revíru (SHR)

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2008

Dokončené rekultivace 0 350 1 100 3 000 6 400 7 346 9 558 11 425

Rozpracované 20 595 2 465 4 139 2 809 5 368 5 288 8 451

V rekultivačním procesu 20 945 3 565 7 139 9 209 12 714 14 846 19 876
Zdroj: Vráblíková a kol. 2009

Tabulka 6 Přehled o struktuře rekultivací dokončených v období 1950–2008 v SHR

severočeský hnědouhel-
ný revír

Druh rekultivace

Zemědělská Lesnická hydrická Ostatní rekultivace 
vč. parkové Celkem (ha)

celkem v ha 3 401 5 320 306 2 398 11 425

celkem v % 29,8 46,6 2,6 21,0 100
Zdroj: Vráblíková a kol. 2009
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46,60%

2,60% 21,00%

Zemědělská rekultivace
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Obr. 3 Přehled o struktuře rekultivací dokončených v období 1950–2008 v % v SHR
Zpracováno dle materiálů SDCh – Severočeské doly Chomutov, MuS – Mostecká uhelná společnost (dnes skupina Czech 

Coal), PKÚ – Palivový kombinát Ústí s.p., Zdroj: Vráblíková a kol. 2009

4) Monitoring hodnocení revitalizace
Z celé řady využívaných metod uvádíme některé praktické zkušenosti ze sledování monitoringu na 
Mostecku. Obecně platí, že výběr některých metod pro hodnocení revitalizační akce se liší podle je-
jích konkrétních cílů. Může se opírat o inventarizaci rostlinných a živočišných druhů. Úspěšnost re-
vitalizace je možno hodnotit i podle změn bioty, dále lze využít indikačních druhů rostlin nebo ži-
vočichů.
Ukazatele pro sledování by měly být jednoduché, snadno měřitelné a dobře interpretovatelné a pou-
žitelné na velké plochy, schopné indikovat nejen existenci změny, ale také její příčinu.

Jako vhodné ukazatele pro hodnocení úspěšnosti revitalizačních akcí doporučujeme ze zkušeností 
získaných FŽP využít následujících metod:

	- porovnání ploch rekultivovaných formou zemědělské rekultivace s výsevem jetelotravních 
směsek (podle doby ukončení biotechnické fáze ekotechnické etapy rekultivace) mezi sebou,

	- porovnat stejnou kulturu (např. jetelotravní směsky) v různých fázích rekultivace s etapou 
postrekultivační, kde již probíhá revitalizace,

	- porovnat stejnou kulturu (např. jetelotravní směsky) na rostlém terénu, revitalizované ploše 
a rekultivované ploše,

	- výše uváděné lokality hodnotit podle produkce biomasy (na několika plochách vždy po1 m2) 
celkem, výsledky cíleně pěstovaných rostlin (dle 1 m2), zastoupení rostlinných druhů, podle 
rozvoje mikroorganizmů,
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	- posoudit průběh revitalizace podle počtu žížal (Lumbricidae). Jedná se o vykopávání a ná-
sledné ruční vybírání. Žížaly se odebírají z různých míst, vždy na 1 m2 a hloubka se řídí podle 
kořenových systémů rostlin zpravidla 20–25 cm a počet odběrů se provádí dle propočtů tak, 
aby se dosáhlo objemu hodnocené půdy v 1 m3. Zjišťuje se počet žížal a jejich hmotnost. 
Jedná se o pracnou, ale relativně levnou a spolehlivou metodu.

	- po dobu 8 let je prováděno FŽP hodnocení úspěšnosti revitalizace rekultivovaných půd. 
Sledování bylo zahájeno na 7 stanovištích – Lom Most – Pařidelský lalok (2), Lom ČSA (2), 
Slatinická výsypka (3), v současnosti jsou hodnoceny 4 lokality. Každoročně, v druhé polo-
vině měsíce září, provádí FŽP odběr vzorků na stejných kulturách a lokalitách a pravidelně 
se provádí hodnocení stanovišť. Laboratorní práce zajišťuje katedra mikrobiologie ČZU Pra-
ha. Uváděné hodnocení je prováděno podle následujících ukazatelů, které jsme z celkového 
sledování vybrali. Jedná se o:

•	 pH (H2O)
•	 Standardní hodnota v orných půdách je 6,4 (revitalizované půdy se pohybují v širokém pás-

mu 4,4–8,4 v závislosti na obsahu karbonátů a uhelné složky).
•	 Uhlík biomasy půdních mikroorganismů stanovený mikrovlnnou (MW) metodou MBC Test 

kvantitativně posuzuje oživení půdy mikroorganismy, standardní hodnota pro orné půdy je 
246 ± 11 mg MBC/kg sušiny při průměrném obsahu Corg 1,40 % (revitalizované půdy mohou 
dosáhnout v závislosti na obsahu Corg vyšších hodnot).

•	 Uhlík extrahovatelný v 0,5mol/l K2SO4 C(K2SO4)
•	 Test kvantifikuje mimobuněčný (extracelulární) uhlík mikrobního původu. Vysoké hodnoty 

signalizují stres, standardní hodnoty pro orné půdy se pohybují v pásmu 10 – 70 mg C(K2SO4)/
kg sušiny při průměrném obsahu Corg 1,40 % (revitalizované půdy mohou dosáhnout v závis-
losti na obsahu Corg vyšších hodnot).

Po ukončení těžby hnědého uhlí a provedené technické rekultivaci (ukončena v roce 2000) byly v 
letech 2001–2008 sledovány vybrané chemické a mikrobiologické parametry tvořící se povrchové 
vrstvy (0–200 mm) a její rostlinný pokryv na bývalých povrchových dolech Mostecké uhelné spo-
lečnosti, a.s. (Slatinice, Most, ČSA) v Severočeském hnědouhelném revíru.
Zrnitostní složení nadložních materiálů, které tvoří povrchovou vrstvu, je dle normy o kvalitě půd 
(ISO 11277) charakteristické vysokým podílem jílu: Lom Slatinice (písek 12,57 %; prach 43,86 %; 
jíl 43,57 %); Lom Most (písek 30,50 %; prach 38,33 %; jíl 31,17 %); Lom ČSA (písek 20,35 %; 
prach 46,15 %; jíl 33,50 %).
Jednorázově aplikovaná biodegradabilní organická hmota (0–600 t/ha) ovlivňuje jak rostlinný po-
kryv, tak sledované chemické a mikrobiologické parametry tvořící se povrchové vrstvy (0–200 mm).
Experimentální plochy mají převážně alkalickou reakci (pH (H2O) = 7,3–7,7; Tabulka 7). Jedinou 
výjimkou je bývalý lom Slatinice, kde příměs uhelného prachu nehledě na přítomnost kůrového 
kompostu ENVIMA způsobuje kyselou reakci.
Uhlík půdní organické hmoty (Corg) na experimentálních plochách bez uhelného prachu a aplikace bi-
odegradabilní organické hmoty se vlivem opakovaného přímého dosévání štírovníku, čičorky, kost-
řav a tolice dětelové zvýšil z extrémně nízkých hodnot (< 0,30 %; 2001) až na úroveň mírně podprů-
měrnou (0,83 %; 2008). Osmiletá evaluace tak přinesla cenný závěr, že zvyšování Corg až na extrém-
ní hladinu 4,22 % biodegradabilní organickou hmotou z odpadů je možné, ale rozhodně není nutné.
Organický uhlík extrahovatelný z čerstvých půdních vzorků 0.5mol/l K2SO4 (C-K2SO4) je známým 
parametrem. Růžek a kol. (2009) definovali jeho hladinu v severočeských antropozemích (1991–
2005) na úrovni 48,36 ± 41,34 mg/kg sušiny. Extrémní hodnoty: 143,7 a 140,1 mg/kg sušiny (Tabul-
ka 7) souvisí s aplikací biodegradabilní organické hmoty (< 600 t/ha). Vývoj k hodnotám nižším než 
48 mg/kg sušiny je zárukou stability a udržitelného rozvoje.
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Tabulka 7 Základní parametry opakovaně přímo dosévaných experimentálních ploch v Severočes-
kém hnědouhelném revíru

Lokalita Období ph (h2O) Corg (%)
C-K2sO4

 c

mg/kg suš. d

Lom Slatinice a s příměsí mouru
2001–2004 5,5 v 3,02  y 140,1 z

2005–2008 6,0 v 3,60  y 90,3 x y z

Lom Most (Pařidelský lalok) bez obohacení biodegra-
dabilní organickou hmotou z odpadů

2001–2004 7,7 x 0,33 v 27,6 v x

2005–2008 7,6 x 0,83 v 10,2 v

Lom Most (Pařidelský lalok) obohacený biodegrada-
bilní organickou hmotou z odpadů b

2001–2004 7,3 x 4,22 y 143,7  z

2005–2008 7,4 x 4,64 y 126,4 y z

Lom ČSA a
2001–2004 7,6 x 3,64 y 53,8 v x y

2005–2008 7,4 x 3,83 y 41,5 v x

a V rámci technické rekultivace (ukončena v roce 2000) byl zapraven kůrový substrát „ENVIMA“ (400 t /ha)
b V rámci technické rekultivace (ukončena v roce 2000) byl zapraven papírenský odpad (400 t /ha) + stabilizovaný kal 

(200 t /ha – rekultivační směs „Johan“) 
c Organický uhlík extrahovatelný 0.5 mol/l K2SO4 z čerstvých půdních vzorků     d Sušina

v x y z Rozdílná písmena značí statisticky významný rozdíl (ANOVA; Scheffeho test)

Závěry
Problematika revitalizace je v oblasti severních Čech velmi aktuální. I když rekultivace s následnou 
revitalizací jsou finančně náročné postupy, důlními podniky vytváří na tyto činnosti finanční rezervy. 
V prostoru pánevní oblasti je charakteristická vysoká zalidněnost, proto je třeba realizovat kvalitní 
revitalizační postupy s tím, že je nutné tyto plochy monitorovat. Pro monitoring je třeba vybrat 
jednoduché postupy, které lze objektivně využívat. V rámci projektu „Modelové řešení revitalizace 
průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“ je prováděno jednoduché, 
ale vypovídající hodnocení území, je zpracována Metodika revitalizace, která určitou formu moni-
toringu realizuje.

Poděkování
Příspěvek byl podpořen projektem MMR WD 44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových 
regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří.“
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