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VÝROČNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA  
CENTRA PRO KRAJINU A BIODIVERZITU 

Výroční zpráva podává přehled o činnosti Centra pro krajinu a biodiverzitu (projekt SS02030018 DivLand) v roce 2022. 
Hlavní náplní projektu je vytvoření odborné platformy, která bude na základě vědeckých poznatků navrhovat řešení 
aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují, a formulovat klíčové strategie v oblasti ochrany 
přírody, krajiny a biodiverzity. Po druhém roce řešení projektu se daří tyto cíle postupně naplňovat – ať už formou prvních 
závazných výsledků nebo i dílčích, méně formálních výstupů, jakými jsou návrhy strategií v ochraně přírody a krajiny, 
aplikace, opatření nebo prezentace popularizačního charakteru. 

Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina jako celek, specifické typy ekosystémů (zejména lesní ekosystémy, 
agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy 
monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů 
a na ně navázané biodiverzity.  

Konkrétními hlavními cíli projektu jsou:  
 vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR 
 vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agrosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace 
 návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení, 

s důrazem na problematiku biologických invazí 
 rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh 

managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR  

Nástrojem k naplnění těchto cílů je provázání stávajících monitorovacích systémů, sdílení informací a dat, jejich syntéza 
a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Organizační rozdělení řešení jednotlivých témat 
a naplňování cílů představuje organigram na obr. 1. Projekt se člení do pěti tematických pracovních skupin (WG), které 
jsou dále hierarchicky děleny do pracovních balíčků (WP) a pracovních aktivit (WA). 
 
 
 

  

Obr. 1 Organigram projektu 



 

 

2 

WG A RESILIENTNÍ KRAJINA  
 

Úvod  

Pracovní skupina WG A Resilientní krajina se primárně soustředí na vývoj standardizovaného monitoringu krajiny 
a zavedení komplexního hodnocení stavu krajiny v souladu s požadavky ze zadávací dokumentace projektu. Řešení je 
rozděleno na tři pracovní balíčky (WP) – WP A1 Stávající data a metody hodnocení krajiny, WP A2 DPZ a data science 
pro monitoring krajiny a WP A3 Syntéza a návrhy opatření v krajině v kontextu změny klimatu. Každý z balíčků je členěn 
na několik dílčích aktivit, na které jsou přímo navázány konkrétní výsledky. V průběhu druhého roku řešení probíhaly 
v prvních dvou pracovních balíčcích úvodní analýzy a výpočty, resp. odzkoušení vybraných softwarových nástrojů – 
zejména DPZ a GIS platforem. Pozornost byla zároveň věnována výpočtům vyhodnocování jednotlivých indikátorů 
z hlediska jejich vypovídající hodnoty, náročnosti jejich získání a průběžného sledování, a tedy vhodnosti jejich využití pro 
kontinuální sledování stavu krajiny. Detailněji je postup řešení rozepsán v jednotlivých kapitolách (WP A1, WP A2). Postup 
řešení pro syntetizující pracovní balíček WP A3 není blíže specifikován, neboť aktivity na tomto balíčku budou v souladu 
se schváleným harmonogramem projektu zahájeny později.  
 

WP A1 STÁVAJÍCÍ DATA A METODY HODNOCENÍ KRAJINY  

Řešení balíčku WP A1 se sestává ze tří dílčích aktivit: WA A1.1 Hodnocení stavu a vývoje krajiny na základě stávajících 
dat, WA A1.2 Návrh systému sledování a hodnocení dynamiky krajiny a WA A1.3 Historické struktury v krajině. Náplní 
úvodních pracovních aktivit WA A1.1 a WA A1.2 je hodnocení dynamiky krajiny na základě tzv. ready-to-use dat a návrh 
standardizovaného systému sledování krajiny, proto jsou (i vzhledem k personálnímu obsazení) obě aktivity úzce 
provázány. Po úvodních rešerších stavu problematiky v zahraničí, prozkoumání a vyhodnocení různých datových zdrojů 
(národních i panevropských) a testování nejpoužívanějších ukazatelů byl vybrán finální soubor tzv. krajinných metrik. 
V rámci polí pravidelné sítě EEA 1 x 1 km pak byly nad vybranými datovými sadami pro jednotlivé časové horizonty 
vypočteny metriky krajinné kompozice (plošný podíl jednotlivých tříd, Shannonův index diverzity) a metriky krajinné 
konfigurace (průměrná velikost plošky, počet plošek, průměrná hodnota obvodu k rozloze plošky, hustota okrajů). 
Podobně byly ve stejném prostorovém rámci vypočteny ukazatele makrostruktury krajiny, zachycující hlavní trendy změn 
krajinného pokryvu, tzv. land cover flows. Sadu indikátorů pak doplňuje ukazatel míry fragmentace krajiny (Effective Mesh 
Size), včetně hodnocení jeho vývoje v čase. Celkový přehled použitých indikátorů mikrostruktury a makrostruktury krajiny 
nad vybranými datovými sadami (ZABAGED, KVES, LPIS, TopoLandUse, CORINE Land Cover) je nasdílen v rámci 
řešitelského týmu, jeho ukázku představuje tabulka 1. Ukázky mapového zpracování představují obr. 2–4. Řada 
vyhodnocených ukazatelů je logicky korelována, u některých byly diskutovány možnosti jejich interpretace a širšího 
využití i v rámci řešení jiných WG (zejména WG C, WG D a WG E).  
 
 

UKAZATELE MIKROSTRUKTURY & DIVERZITY KRAJINY 

DATASET METRIKA kód METRIKA 

CORINE 1990, 
2000, 2006, 2012, 
2018 

NumP_CLC_xy Počet plošek  

MPS_CLC_xy Průměrná velikost plošky 

TE_CLC_xy Délka okrajů  

MSI_CLC_xy Mean Shape Index 

SHDI_CLC_xy Shannnon. index diverzity 

NumCl_CLC_xy Počet tříd  

KVES NumP_KVES Počet plošek  

MPS_KVES Průměrná velikost plošky 

TE_KVES Délka okrajů  

MSI_KVES Mean Shape Index 

SHDI_KVES Shannnon. index diverzity 

NumCl_KVES Počet tříd  
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UKAZATELE MIKROSTRUKTURY & DIVERZITY MĚSTSKÉ KRAJINY 

DATASET METRIKA_kod METRIKA 

ZABAGED  NumP_urbZAB Počet plošek  

MPS_urbZAB Průměrná velikost plošky 

TE_urbZAB Délka okrajů  

MSI_urbZAB Mean Shape Index 

COPERNICUS_imp NumP_impCOP Počet plošek  

MPS_impCOP Průměrná velikost plošky 

TE_impCOP Délka okrajů  

MSI_impCOP Mean Shape Index 

Tab. 1 Ukázka přehledu ukazatelů změn mikrostruktury krajiny nad vybranými datovými sadami 
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Obr. 2–4 Ukázky map vybraných krajinných metrik a ukazatelů land cover flows   
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Dosavadní výstupy obou propojených aktivit byly představeny širšímu řešitelskému kolektivu na celoprojektovém 
meetingu v září 2022 a byly diskutovány v rámci kontrolních dní v červnu a prosinci 2022 se zástupci MŽP. Projednávána 
byla také forma prezentování výsledků a možnosti jejich pravidelné aktualizace – z debaty vyplynula potřeba spolupráce 
s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příhodnost zpracování tzv. karet problémů, které by vizuálně 
dostupnou formou představovaly klíčové závěry celé studie.  
Třetí aktivita WA A1.3 se v roce 2022 věnovala vymezení oblastí s potenciálním zvýšeným výskytem historických 
krajinných struktur (tj. především maloplošných krajinných struktur vzniklých činností člověka do cca poloviny 20. století) 
na úrovni celé ČR v pravidelné síti EEA 1 x 1 km. Byly sledovány jednotlivé typy historických krajinných struktur a jejich 
prostorové rozmístění. Byla rovněž vytvořena přehledná mapa celé ČR, která ukazuje vzájemné překryvy možných výskytů 
historických kulturních krajin, oblasti specifické pro určitý typ i „bílá místa“, kde nebyla potenciální přítomnost 
historických krajinných struktur identifikována. Následně bylo vybráno pět modelových oblastí tak, aby postihovaly 
všechny identifikované typy historických krajinných struktur, s přihlédnutím k jejich častým kombinacím. V těchto 
modelových oblastech probíhá ověření přítomnosti historických krajinných struktur identifikovaných na základě 
kombinace několika celorepublikových databází a datových sad. Zvláštní pozornost je věnována souvislostem přítomnosti 
historických krajinných struktur v území a na ně vázané biodiverzity na základě dat z Nálezové databáze ochrany přírody 
(NDOP). Data jsou připravena pro výpočty korelací (ne)přítomnosti historických krajinných struktur s výskytem různých 
druhů podle NDOP. 
 

Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly plánovány žádné závazné výstupy. Dílčí výsledky byly prezentovány na konferencích: 
 Konference Životní prostředí – Prostředí pro Život (12. 9. – 14. 9. 2022, CENIA, NTK, Praha). Prezentace 

D. Romportla zaměřená na hlavní cíle, aktivity a dosavadní dílčí výstupy projektu DivLand – Centrum pro krajinu 
a biodiverzitu. 

 Ecology and Evolution: New perspectives and societal challenges (21. 11. – 25. 11. 2022, Metz, France). Dílčí 
výsledky aktivity zaměřené na historické krajinné struktury (WA A1.3) byly prezentovány M. Šantrůčkovou v sekci 
Nature and Society formou příspěvku (oral presentation) s názvem The importance of old man-made landscape 
structures for biodiversity. Case study of the Czech Republic. 

 
Plán dalšího postupu  

V rámci aktivit WA A1.1 Hodnocení stavu a vývoje krajiny na základě stávajících dat a WA A1.2 Návrh systému sledování 
a hodnocení dynamiky krajiny je na rok 2023 plánováno představení výstupů hodnocení změn mikrostruktury 
a makrostruktury krajiny širšímu okruhu aplikačních uživatelů výstupů (dotčené odbory MŽP, AOPK ČR), aby došlo 
k upřesnění finální podoby systému Národního monitoringu krajiny ČR. Dále je plánováno převedení výstupů do podoby 
mapové online aplikace, jejíž parametry a funkcionalita budou konzultovány se zástupci MŽP a CENIA. Na základě 
propojení výsledků z dílčích analýz zaměřených na specifika sídelní krajiny je plánováno porovnání a vyhodnocení 
prostorově odlišných datových vstupů z hlediska jejich vypovídací hodnoty (vyhodnocení vnitřní struktury, míry 
heterogenity, podílů „šedé vs. zelené“ infrastruktury s urbanizovaných oblastech atd.). V aktivitě WA A1.3 Historické 
struktury v krajině bude v roce 2023 dopracována celorepubliková mapa potenciální přítomnosti historických krajinných 
struktur a připravena k zveřejnění formou mapové aplikace. Budou vyhodnoceny jednotlivé datové sady z hlediska jejich 
spolehlivosti a využitelnosti pro rychlou identifikaci potenciálně cenné krajiny. Dále bude pokračovat zpřesnění 
interpretace dat pomocí terénních průzkumů a hodnocení souvislostí existence historických krajinných struktur 
a biodiverzity. 
 

WP A2 DPZ A DATA SCIENCE PRO MONITORING KRAJINY 

V roce 2022 pokračovaly práce na případových studiích zaměřených na zemědělskou krajinu a zároveň byla zahájena 
příprava dat a automatizovaných postupů pro prostorově škálovatelnou analýzu změn krajiny celé ČR od 90. let minulého 
století. Analýzy byly obdobně jako v roce 2021 automatizovány v prostředí Google Earth Engine, popřípadě ArcGIS Pro 
a SNAP. Na rozdíl od předchozího roku bylo upuštěno od využití platformy Sen2Agri, která byla původně testována jako 
vhodný nástroj Copernicus pro analýzy stavu a změn krajiny na republikové úrovni. V rámci pokusů byla platforma 
Sen2Agri vyhodnocena jako prakticky obtížně použitelná, a to z důvodu potřeby finančně náročné výpočetní stanice, 
obtížnosti procesu instalace a náročnosti na diskový prostor při práci s územím na úrovni regionů či národní úrovni. 
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Vzhledem k absenci spektrálních knihoven zemědělských plodin tak aplikace navzdory zveřejněnému popisu vyžaduje pro 
úspěšnou klasifikaci vlastní sadu trénovacích dat pro zvolené území.  
V rámci řešení WP A2 byly v roce 2022 dokončeny dvě bakalářské práce, které budou využity jako pilotní studie pro 
rozšíření takto zaměřených analýz na území regionů či celé ČR. Jedna z prací hodnotí fenologii zemědělských plodin na 
území zvolené farmy, přičemž hodnoty DPZ indikátorů srovnává s terénními údaji od farmáře. Druhá se zabývá DPZ 
indikátory zemědělské půdy bez vegetace, jejichž vypovídací hodnotu validuje pomocí vizuální interpretace leteckých 
snímků.  
V analýze změn krajiny většího území (většího než jedna scéna družicových dat) na základě neklasifikovaných dat DPZ jsou 
zásadním prvním krokem radiometrické korekce a kvalitní odmaskování mraků. Datové sady poskytované 
prostřednictvím Google Earth Engine a dalších portálů nicméně obsahují mraky a jejich stíny, nejsou tedy k analýze změn 
přímo využitelné (změny by byly indikovány zejména v místech oblačnosti).  
V rámci projektu byl vyvinut postup specializovaný na využitelnost časové řady Landsat 5 a Landsat 8 pro analýzu změn 
v krajině, tedy vytvoření bezešvých bezoblačných kompozitů území ČR pro každý rok od 90. let po současnost. Pro každý 
rok je v podobě naprogramovaného postupu i rastrových dat k dispozici mediánový kompozit vegetační sezóny, 
vypočítaný na základě jednotlivých snímků, z nichž byly odmaskovány mraky a jejich stíny. V případě, že pro daný pixel 
není dostatek bezoblačných vstupních pixelů ve vegetační sezóně daného roku, je pixel nahrazen průměrem z okolních 
let. Tím je zajištěna eliminace falešných meziročních změn způsobených nízkou kvalitou vstupních dat. Zároveň jsou 
v přípravě „data quality“ rastry udávající počet a datum pořízení vstupních pixelů, z nichž je výstupní pixel počítán. 
To umožní kontrolu cílových změnových map a případné označení oblastí, v nichž je nutno považovat výsledky za méně 
důvěryhodné. Z těchto vstupů budou v dalším období vytvořeny mapy změn postihující různé náhledy na krajinu 
(vegetační indexy, vlhkostní indexy, indexy spektrální heterogenity atd.). Výstupy budou škálovatelné od úrovně ČR 
po úroveň okresů či podrobnějších prostorových jednotek. 
 

 

Obr. 5 Ukázka dat družice Landsat 8 v RGB. Vlevo neošetřená data s oblačností, vpravo produkt DivLand určený pro 
analýzu změn krajiny 
 
Důležitou charakteristikou stavu krajiny, která je zásadní například pro mikroklima či pro výskyt řady živočišných druhů, 
je heterogenita vegetace, a to jak v horizontálním pohledu, tak heterogenita vertikální. Ideálním zdrojem pro odvození 
proměnných charakterizujících heterogenitu vegetace jsou data leteckého laserového skenování. Ačkoliv Česko disponuje 
daty leteckého laserového skenování, které proběhlo v letech 2010–2014, nejsou tato data (na rozdíl o zbytku Evropy, 
kde je svobodný přístup k takovým datům téměř samozřejmostí) volně dostupná. V nedávné době byl pro účely projektu 
poskytnut alespoň rastr výšek vegetace v lesních porostech, na kterém jsme zahájili explorativní analýzu. Data nicméně 
pokrývají jen jedno časové období, zatímco vzhledem ke zvyšujícím se klimatickým extrémům a zrychlujícím se změnám 
v krajině je třeba mít prostorově explicitní informace nejen o stavu, ale i proměnách krajiny v čase. Takové informace lze 
snadno získat z opakovaných pozorování, nicméně Česká republika zatím další celostátní letecké laserové skenování 
neplánuje. Vzhledem k popsané omezené dostupnosti leteckých dat byla v roce 2022 pozornost řešitelského týmu 
zaměřena na první analýzy přesnosti dat dostupných ze satelitní laserové altimetrie jakožto možné, ale pravděpodobně 
ne plnohodnotné alternativy k leteckému laserovému skenování. Cílem je zjistit, zda je možné přesná data leteckého 
laserového skenování nahradit výškovými modely, které jsou odvozené ze satelitní laserové altimetrie, konkrétně 
z nedávné mise GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation). Nabízí se využití existujících modelů, které je však třeba 
nejprve validovat; vedle toho bylo zahájeno testování přípravy vlastního modelu. 
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Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly plánovány žádné závazné výstupy. Dílčí výsledky byly prezentovány na konferenci: 
 Konference Životní prostředí – Prostředí pro Život (12. 9. – 14. 9. 2022, CENIA, NTK, Praha). Prezentace 

D. Romportla zaměřená na hlavní cíle, aktivity a dosavadní dílčí výstupy projektu DivLand – Centrum pro krajinu 
a biodiverzitu. 

 
Plán dalšího postupu  

V roce 2023 se v rámci WP A2 pozornost zaměří zejména na prostorově škálovatelnou analýzu změn krajiny ČR, pro kterou 
byly v uplynulém roce připraveny vstupy. Výsledkem by měly být jednak naprogramované skripty v prostředí Google Earth 
Engine, jednak tzv. karty změn krajiny k rychlému náhledu ve formátu PDF, tedy jakýsi atlas intenzity změn od úrovně ČR 
po regiony (dle konceptu představeného na kontrolním dnu 9. 12. 2022). Druhým úkolem je zjistit, zda a za jakých 
podmínek (např. v jakých typech krajin) je možné přesná data leteckého laserového skenování nahradit výškovými 
modely, které jsou odvozené ze satelitní laserové altimetrie.  

 
WP A3 SYNTÉZA A NÁVRHY OPATŘENÍ V KRAJINĚ V KONTEXTU ZMĚNY KLIMATU 

Pracovní balíček bude zahájen v roce 2023 dle schváleného harmonogramu. 
 

Plán dalšího postupu  

V dalším roce řešení budou také zahájeny aktivity na pracovním balíčku WP A3 Syntéza a návrhy opatření v krajině 
v kontextu změny klimatu, jehož zahájení bylo v projektové žádosti naplánováno na 1. 1. 2023. S ohledem na doposud 
získané výstupy z balíčků WP1 a WP2 budou definovány soubory nových opaření v krajině a zároveň doporučení na jejich 
rozmístění a priorit v rámci ČR. V roce 2023 budou shromážděny podklady a výstupy z ostatních balíčků. Zároveň budou 
analyzována dostupná aktuální klimatická data a modely tak, aby uvedené návrhy respektovaly předpokládaný vývoj 
klimatu a jeho rozdílnosti v rámci různých oblastí (krajů) v ČR.  
 
 

SHRNUTÍ WG A RESILIENTNÍ KRAJINA 

Práce v roce 2022 postupovaly dle schváleného harmonogramu a bylo dosaženo všech potřebných dílčích výstupů. Došlo 
k většímu provázání jednotlivých pracovních skupin a řešitelských týmů z více organizací. Na základě společných setkání 
a kontrolních dnů byly výsledky průběžně komunikovány se zástupci MŽP. V tomto kontextu budou aktivity dál 
pokračovat. V dalších letech řešení předpokládáme také využití získaných poznatků WG A v rámci ostatních pracovních 
skupin, zejména WG E Biodiverzita a WG F Syntéza.  
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WG B LESNÍ EKOSYSTÉMY 
 
Úvod 

Pracovní skupina WG B Lesní ekosystémy je charakteristická řešením velmi široké palety výzkumných otázek 
a praktických úkolů, které byly formulovány při vzniku projektu ze strany MŽP. Rozsahu tematických bloků odpovídá 
i vysoký počet pracovních balíčků (WP), resp. aktivit (WA), na kterých pracují vědecké týmy často i z pěti až šesti institucí. 
Řešena je jak celosvětově aktuální změna klimatu a odezva lesních ekosystémů na ni (WP B1 Odezva lesních ekosystémů 
na změnu klimatu), tak středoevropský problém historických imisních zátěží (WP B2 Biogeochemická odezva lesních 
ekosystémů). Mezi významné antropogenní znečištění se řadí atmosférická depozice síry (S) a dusíku (N). Obě složky 
prošly během 20. století dynamickým vývojem, který do jisté míry kopíroval industriální vývoj po roce 1945, následně 
spojený s ochranou kvality ovzduší po roce 1989. Depozice S a N vedly k chronické acidifikaci půd, a to zejména v lesích 
v oblastech s nízkou pufrační kapacitou horninového podloží. Tyto depozice byly v roce 2022 kvantifikovány a publikovány 
formou souboru specializovaných map s odborným obsahem, a tvoří tak první plánovaný výstup (V19) v rámci WG B. 
Acidifikace kombinovaná s eutrofizací prostředí spolu s probíhající klimatickou změnou pak dále zapříčinily kaskádu změn 
s výrazným dopadem na lesy nepůvodní dřevinné, věkové a prostorové skladby a struktury. V současnosti asi 
nejmarkantnějším projevem jsou velkoplošné disturbance, jejichž dopady jsou analyzovány ve WP B3 Disturbance 
v lesních ekosystémech. Další oblastí výzkumu jsou dopady všech výše zmíněných dynamických procesů na přírodní 
stanoviště a biodiverzitu (WP B4 Ochrana přírodních stanovišť a biodiverzity). Adaptace na probíhající změny a mitigace 
jejich negativních projevů v hospodářských lesích jsou předmětem návrhu opatření ve WP B5 Hospodářská opatření. 
 

WP B1 ODEZVA LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ NA ZMĚNU KLIMATU 

V rámci pracovní aktivity WA B1.1 Hodnocení stavu a ohrožení lesních ekosystémů, predikce vývoje v roce 2022 
pokračoval intenzivní sběr dat, celkem přibylo 48 nových lokalit pro všechny zájmové druhy (duby, buk lesní, smrk ztepilý, 
jedle bělokorá, borovice lesní, bříza bělokorá). Podařilo se vytvořit unikátní soubor letokruhových dat, který 
v prostorovém detailu charakterizuje růst hlavních lesních dřevin (přes 1 150 lokalit). Prvním typem analýz byla analýza 
produktivity dřevin v závislosti na nadmořské výšce a typu stanoviště mezi dvěma časovými úseky (1990 a 2020). Byly 
identifikovány tři základní odezvy produktivity (přírůst kmenové biomasy) na výškovém (= klimatickém) gradientu: 
1) druhy s výrazným růstovým optimem (smrk ztepilý – 750 m n. m., jedle bělokorá – 670 m n. m.; 2) druhy s klesající 
produktivitou s rostoucí nadmořskou výškou (buk lesní, částečně duby); 3) druhy s nevýznamnými růstovými trendy podél 
výškového gradientu (borovice lesní, částečně duby). U druhů s výrazným klimatickým optimem nedošlo k jeho statisticky 
významnému posunu mezi lety 1990 a 2020. Největší nárůsty produktivity zaznamenaly smrk a jedle v nižších a středních 
nadmořských výškách. Pravděpodobně je to dané nejvyšší mírou anizohydrycity těchto druhů (tj. nízkou regulací 
otevřenosti průduchů), která jim umožnila využívání zdrojů (CO2, N), ale zároveň je činí citlivými vůči dalším faktorům 
(sucho, větrné polomy). 
V případě aktivity WA B1.2 Odezva na sucho a lesní mikroklima byly hlavní činnosti v roce 2022 zaměřeny na budování 
metodického přístupu analýzy mikroklimatických dat, a to ze dvou pohledů. Hlavní úsilí bylo věnováno samotnému 
zpracování obrovských objemů měřených dat.  Zde se podařilo navrhnout efektivní strukturu uložení dat a celou řadu 
skriptů pro software R tvořící ucelený proces správy časových (mikro)klimatických řad. Ten zahrnuje jak procesy importu 
různých formátů a kontrolu dat včetně jejich vizualizace, tak primární analýzy, díky kterým je možné odvodit nové 
ekologicky relevantní proměnné, jako například sumy efektivních teplot (growing/freezing degree days), nebo rozdíly 
v tlaku par – sytostní doplněk (vapor pressure deficit). Druhým okruhem byly postupy pro tvorbu spojitých map 
mikroklimatických parametrů z terénních bodových měření. S využitím znalostí z několika nezávislých lokálních studií jsme 
se významně přiblížili k postupům použitelným pro interpolaci spojitých mikroklimatických modelů na větších územích. 
Jako vhodné řešení se jeví využití pokročilé varianty standardně užívaných zobecněných aditivních modelů (GAM) 
s automatickým výběrem proměnných a jejich parametrů metodami strojového učení (gradient boosting) a dále zahrnutí 
prostorové složky pomocí tzv. prostorových tenzorů. Průběžně též pokračovaly sběr charakteristik prostředí v místech 
in situ měření mikroklimatu a údržba vybraných částí měřící sítě. 
V části WA B1.3 Hydrologická bilance lesa pokračovala práce na hydrologickém modelování na experimentálním povodí 
Lysina (smrkový les). Regionální klimatické modely CORDEX předpovídají v nejpesimističtějším scénáři RCP 8.5 pro období 
2071–2100 na Lysině velký nárůst průměrných teplot (v průměru o 3,5 °C), ale zároveň i vyšší roční úhrny srážek 
(v průměru o 8 %).  
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Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebylo plánováno dosažení žádných závazných výsledků. Dílčí výsledky byly prezentovány na konferencích: 
 TRACE Conference 2022 (24. – 27. 5. 2022, Erlangen, Germany). Treml V. a kol.: TreeDataClim – dendroclimatic 

database regionally focused on Czechia (poster).  
 IAHS Scientific Assembly 2022 (29. 5. – 3. 6. 2022, Montpellier, France). Lamačová, A.;  Vlnas, R.; Krám, P. (2022). 

Interception loss as an underestimated component of evapotranspiration modelling in a forested catchment. 
In: International Association of Hydrological Sciences Annual Meeting Proceedings, IAHS. Montpelier (poster).  

 Lesnická hydrologie věda a praxe (15. 9. – 16. 9. 2022, Kouty, ČR). Krám, P.; Lamačová, A.; Yu, X. (2022). 
Hydrologické změny v povodí Lysina - monitoring a modelování. In: Neudertová Hellebrandová, K. (Eds): Lesnická 
hydrologie – věda a praxe, p. 9–9. (přednáška).   

 Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change? (19. 9. – 21. 9. 2022, Velké Karlovice, Czech 
Republic). Lamačová, A.; Vlnas, R.; Krám, P. (2022). Interception loss affects water availability in forested 
catchments under changing climate. In: Šprtová, M.; Bartošová, L.; Acosta, M.; Klem, K.; Leventon, J.; Červený, J. 
(Eds): Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? From understanding past and present 
Earth´s processes to adaptations for the future , p. 20-20. ISBN 978-80-87902-36-3 (poster).  

 
Plán dalšího postupu 

Rok 2023 je poslední sezónou, kdy budou v rámci aktivity WA B1.1 v terénu intenzivně získávána letokruhová data. Z první 
analýzy (produktivita vs. klimatický a stanovištní gradient) bude odeslán článek. Analytická část výzkumu bude zaměřena 
na detailní popis trendů růstu kmenové biomasy se zahrnutím alometrie a analýzy vlivu typu lesa a způsobu 
managementu na produktivitu dřevin a její vztah ke klimatu. V případě aktivity WA B1.2 je plánováno dokončení 
a uvolnění vývoje balíčku (R package) pro správu a analýzu mikroklimatických dat. Dále bude pokračovat správa měřící 
sítě a získávání delších časových řad. V rámci analytických prací budou laděny postupy interpolací mikroklimatu 
a proběhne příprava prvních celorepublikových výstupů pro jejich kalibraci a validaci. V rámci aktivity WA B1.3 bude 
pokračovat příprava dat a práce na kalibraci hydrologického modelu LWF-Brook90 na dalších povodích sítě GEOMON 
– Červík, Lesní potok a Anenské povodí. 
  

WP B2 BIOGEOCHEMICKÁ ODEZVA LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

Dynamické změny v depozicích S a N se časově protínají s nástupem klimatické změny v posledních desetiletích. Je zřejmé, 
že tyto proměny vnějších faktorů budou spolupůsobit a jakékoliv studium jejich dopadů na jednotlivé složky ekosystému 
se neobejde bez kvalitních podkladů. Prostorové údaje o změnách klimatu na území Česka vychází z extenzivní sítě 
meteorologických stanic s dlouhodobou řadou údajů sahající minimálně do roku 1961 (standardní počátek klimatického 
normálu 1961–1990). Obdobná síť pro posouzení kvality ovzduší však začala být budována až v 80. letech 20. století. Proto 
byl v rámci aktivity WA B2.1 Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků a evoluce půd vytvořen model 
atmosférické depozice S a N pro území České republiky v ročním chodu pro období od roku 1950 a mapy překročení 
kritických zátěží – výstup SS02030018-V19 Depozice dusíku a síry na území ČR mezi lety 1950 a 2020 a překročení jejich 
kritických zátěží pro lesní ekosystémy (Nmap – soubor specializovaných map s odborným obsahem). K dispozici jsou 
odhady atmosférické depozice redukovaného dusíku (N-NH4), oxidovaného dusíku (N-NO3) a celkového anorganického 
dusíku (N-NH4 + N-NO3) na volné ploše (bulk depozice) v kg N ha-1 rok-1. Dále jsou k dispozici mapy atmosférické depozice 
S (S-SO4) na volné ploše a celková depozice S v lesích. Celková depozice S je vztažena k jehličnatým porostům. Data 
atmosférické depozice pak byla využita pro konstrukci map překročení kritických zátěží lesních ekosystémů, přičemž 
kritické zátěže S a N jsou definovány jako takové množství jedné nebo více znečišťujících látek, které podle stávajícího 
stavu poznání nemají negativní účinky na citlivé složky ekosystému. Takovouto citlivou složkou je například druhové 
složení vegetace, která reaguje na vysoké vstupy nutričního (eutrofizujícího) dusíku, či vitalita hospodářsky významných 
dřevin nebo kritické vyplavování dusičnanů či hliníku do pitných vod. Mapy jsou volně k dispozici v rastrové formě na 
platformě Earth Engine, viz https://centrumdivland.users.earthengine.app/view/depozice. 
V roce 2022 byl testován vliv klimatických a depozičních charakteristik na růst stromů (buk, jedle, smrk) na gradientu 
(5 lokalit) úživnosti půd v České republice. Zároveň byl pomocí pokročilých izotopových měření δ13C v letokruzích 
hodnocen vliv těchto environmetálních parametrů na efektivitu využití vody při fotosyntéze u stromů. Tento přístup byl 
také aplikován na letokruhový materiál ze Šumavy, konkrétně s cílem vytvořit standardní hydroklimatickou řadu sahající 
až do 14. století. 

https://centrumdivland.users.earthengine.app/view/depozice
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V roce 2022 byla v součinnosti s dalšími navazujícími projekty dokončena nová verze biogeochemického modelu MAGIC, 
která vedle modelování acidifikace půd a povrchových vod specificky umožňuje modelovat retenci dusíku v lesích 
a akumulaci/ztráty uhlíku v lesních půdách. Byly také převzorkovány půdy ve vybraných povodích GEOMON, zejména 
v oblastech Vysočiny, kde došlo k velkoplošnému rozpadu porostů. Tímto budeme mít komplementární půdní data 
k odběrům z roku 2015.  

 
Dosažené závazné výsledky 

 SS02030018-V19: Depozice dusíku a síry na území ČR mezi lety 1950 a 2020 a překročení jejich kritických zátěží 
pro lesní ekosystémy (Nmap – soubor specializovaných map s odborným obsahem).  

 
Plán dalšího postupu 

V roce 2023 je cílem aplikovat biogeochemický model MAGIC na povodích GEOMON, a tím plošně postihnout vývoj 
acidifikace a eutrofizace na území České republiky. Pokud bude k dispozici modelovaný výhled vývoje klimatu 
pro 21. století, rádi bychom získané parametrizace modelu použili pro predikci budoucího vývoje chemického složení půd 
a povrchových vod. Dále budeme pracovat na plošných mapách půdního chemismu v lesích, primárně s využitím externích 
dat. Plošné mapy chemického stavu lesních půd jsou nezbytné pro konstrukci následných map nutriční degradace. V první 
polovině roku 2023 se pozornost zaměří na dokončení validace výškové vrstvy lesních porostů a na konstrukci mapy 
nadzemní biomasy v lesích. Průběžně budeme společně s WA B1.3 pracovat na hydrologickém modelování lesních povodí.  
 

WP B3 DISTURBANCE V LESNÍCH EKOSYSTÉMECH 

Pro řešení tohoto pracovního balíčku v roce 2022 bylo klíčové získání dat Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) 
a zahájení jejich zpracování.  V případě aktivity WA B3.1 Kůrovcová gradace se jednalo zejména o data tzv. kůrovcové 
mapy, kterou tvořilo celkem 7 klasifikovaných snímků Planet Labs (2018 1x; 2019 1x; 2020 3x; 2021 2x). Uskutečnila se 
první adjustace těchto dat a porovnání výše kůrovcových těžeb, získaných z těchto snímků, s oficiální evidencí. Data tzv. 
kůrovcové mapy byla rozčleněna podle okresů, korigována průměrnou zásobou a agregována za období 2018–2021, 
za stejné období byla zjišťována i velikost jednotlivých holin. Celkové rozložení kůrovcových těžeb získaných z kůrovcové 
mapy odpovídá lesnické evidenci (obr. 6).  
Vedle hodnocení na celorepublikové úrovni dále pokračovalo detailní sledování průběhu kůrovcové gradace ve vybraných 
zájmových územích. Terestrické šetření v NPR Boubínský prales zaznamenalo pokles odumřelých stromů (2021 – 134; 
2020 – 463; 2019 – 857). Byly klasifikovány vrstvy kůrovcové mapy pro oblast NP České Švýcarsko za období 2018–2021. 
Uskutečnilo se rovněž šetření v Jeseníkách (Eustaška, Bílá Opava, Rejvíz). Pro širší oblast NPR Rejvíz byl zpracován přehled 
vývoje kůrovcové gradace z dat. 
 

  

Obr. 6 Porovnání výše kůrovcových těžeb za období 2018–2021 z tzv. kůrovcové mapy (Planet Labs) a údajů LOS, 
v administrativním členění podle okresů 
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V rámci aktivity WA B3.2 Sukcese po velkých disturbancích pokračovaly v průběhu roku 2022 plánované činnosti – šlo 
především o terénní šetření, zpracování dílčích výsledků a sběr literárních podkladů (rešerše). Na plochách, které byly 
založeny v roce 2021, proběhla opakovaná šetření (Olšovec, Telč). Dále byly identifikovány nové plochy na ŠLP Křtiny, kde 
současně proběhla vstupní šetření – jedná se o holiny menšího rozsahu. Specifická šetření zaměřená na vliv substrátu 
byla provedena na dvou lokalitách v rámci NP Šumava a NP České Švýcarsko. V obou výše uvedených národních parcích 
proběhly opakované inventarizace na již v minulosti založených plochách. Kontinuálně pokračoval sběr dat na plochách 
s instalovanými semenoměry – ŠLP Křtiny, NP České Švýcarsko. V NP České Švýcarsko byla obnovena síť monitorovacích 
ploch po požáru. Ve spolupráci s CHKO Beskydy byla založena výzkumně demonstrační plocha Salaš, kde jsou kromě 
potenciálu využití sukcese na různých variantách (holina – plot/neplot/suchý porost) testovány také přírodě bližší postupy 
obnovy lesa po kalamitách (síje, využití pionýrských dřevin).  
V rámci aktivity WA B3.3 Disturbanční režimy a jejich změny došlo k naplnění dílčích dendrochronologických databází 
VÚKOZ, ČZU, MENDELU, dále proběhla jejich integrace a čištění. Přes sjednocenou strukturu databáze jsou data stále 
místy nekonzistentní. Proběhla terénní šetření mortality stromů v lokalitách přirozených lesů – Žofínský prales, Boubínský 
prales, Cahnov, Ranšpurk, Razula, Salajka, Žákova hora. Uskutečnil se sběr a laboratorní analýza dendrochronologických 
dat – Cahnov, Ranšpurk, Žákova hora, kulturní lesy, Bavorský les. Uskutečnila se diskuze s VÚLHM stran sdílení půdních 
dat ÚHÚL, ÚKZÚZ, VÚLHM (zatím pouze omezený posun). Došlo ke zveřejnění dílčích výstupů, dva manuskripty jsou 
v recenzním řízení. 
  

Dosavadní výstupy 

 Celková výše kůrovcových těžeb v ČR byla za období 2018–2021 podle satelitních dat 64,4 mil. m3, podle údajů 
ČSÚ 80,4 mil. m3, podle LOS 42,9 mil. m3. Ze satelitních snímků bylo za stejné období detekováno 565 391 holin 
pod 1 ha, 22 470 holin mezi 1 a 50 ha, 118 holin větších než 50 ha (největší zaznamenaná holina měla rozlohu 
837 ha). 

 Publikace odborného článku: Martiník, A. (2022): Poznatky z výzkumných ploch vzniklých po větrné kalamitě 
v roce 2010 na ŠLP Křtiny. Lesnická práce. 

 Konference Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou – příležitost ke změně 
(6. 10. – 7. 10. 2022, Jeseníky, ČR). Prezentace: Martiník, A. (2022): Obnova lesa po kalamitách – (promarněná) 
šance ke změně obhospodařování lesů (?). 

 XI. sjezd České botanické společnosti – Botanický výzkum a jeho praktické aplikace (8. 10. – 10. 10. 2022, Praha, 
ČR). Prezentace a příspěvek ve sborníku: Šamonil, P., Martiník, A., Modlinger, R. et al.: Obnova přirozenějšího 
složení našich lesů? 

 Publikace: Vašíčková, I., Šamonil, P., Kašpar, J., Adam, D. (2022): The legacy of primeval forests 
– a dendroecological reconstruction of selected forest stands across the Šumava National Park. Silva Gabreta 28: 
121–132. 

 
Plán dalšího postupu 

V rámci aktivity WA B3.1 je plánováno pokračování sledování vývoje kůrovcové gradace v NPR Boubín a Rejvíz, dále práce 
s klimatickými daty na úrovni celého NP České Švýcarsko. Bude provedena analýza šíření lýkožrouta smrkového 
v NP České Švýcarsko a proběhne příprava dat pro celou ČR. V případě aktivity WA B3.2 budou pokračovat práce 
na literární rešerši, kontinuální šetření na plochách s jednoletým monitoringem (NP České Švýcarsko, ŠLP Křtiny), 
proběhnou také opakovaná šetření na plochách a variantách v NP Šumava a LS Černá hora. Vedle toho jsou naplánována 
jednorázová šetření na nově založených plochách (NP Podyjí, Lesy města Znojma, revír Olšovec, LZ Židlochovice). V rámci 
aktivity WA B3.3 jsou plánovány činnosti na několika prostorových úrovních – v případě modelového území NP Šumava 
proběhnou analýzy disturbanční minulosti, růstové plasticity, hodnocení vztahu radiálního růstu a disturbancí 
k environmentálním charakteristikám prostředí. Analytické aktivity se budou navazovat na Katalog biotopů ČR a lesnickou 
typologii. Na úrovni celé ČR je plánován sběr dendrochronologických dat a hodnocení požárového disturbančního režimu. 
V případě celoevropské úrovně bude připravena studie o mortalitě v přirozených lesích a bude pokračovat sběr dat 
o vývratové dynamice.   
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WP B4 OCHRANA PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ A BIODIVERZITY 

Aktivita WA B4.1 Ochrana přírodních stanovišť a druhů probíhala ve dvou směrech. V první řadě šlo o rozšíření materiálu 
opakovaných vegetačních ploch v lesních ekosystémech, kde ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa 
(ÚHÚL) bylo vytipováno nové území v jižní části Hornosvratecké vrchoviny. Na vybraných 100 plochách zde byly 
zopakovány fytocenologické zápisy vegetace po 50–60 letech. Dále bylo zopakováno 58 historických vegetačních snímků 
v oblasti Ondřejníku. Kromě terénní práce jsme intenzivně sbírali archivní data o historii hospodaření na již dříve 
zopakovaných vegetačních plochách. Celkově databáze opakovaných vegetačních snímků v lesích ČR obsahuje přes 
3,5 tisíce ploch (párů fytocenologických snímků a doplňkových parametrů). Druhou nosnou aktivitou bylo dokončení 
rukopisu impaktového článku o dlouhodobých trendech v biodiverzitě, druhovém složení a podmínkách prostředí 
v lesních ekosystémech ČR. Zde byla využita databáze popsaná v předchozím bodě. Hlavním výsledkem je sukcesní posun 
od otevřených oligotrofních směrem k zapojeným eutrofním lesním typům. Z pohledu typů lesních stanovišť jde o posun 
od otevřených doubrav, borů a dubohabřin směrem k bučinám a vlhkým suťovým a lužním lesům. Posuny na úrovni 
jednotlivých ploch ukazuje diagram na obr. 7. 
 

 
 

Obr. 7 Dlouhodobý sukcesní posun v biodiverzitě lesů v České republiky na úrovni hlavních typů stanovišť. Zobrazeny jsou 
pouze změny mezi stanovišti (odlišenými barevně), síla šipky odpovídá počtu vegetačních ploch v dané skupině. Posuny se 
odehrály směrem od borů, doubrav a dubohabřin k bučinám, lužním a suťovým lesům. Změny jsou primárně na úrovni 
fytocenologicky definovaných stanovišť, což se však projevuje i v posunech ekologických podmínek. 
 
V rámci aktivity WA B4.2 Ochrana rašelinišť a obnova vodního režimu byly práce rozděleny do dvou směrů dle vytyčených 
cílů. V rámci cíle „zhodnocení degradace rašelinišť“ proběhl výběr vhodných zdrojů (podkladových vrstev). Nejprve se 
využila data mapování mokřadních druhů rostlin z databáze AOPK. Tato cesta hodnocení degradace se ale ukázala jako 
nevhodná pro nepřesnost původního mapování nebo zcela chybějící data pro stěžejní lokality. Proto se přistoupilo 
k výběru lokalit pomocí katalogu indikačních biotopů, kde byly zvoleny kategorie mokřadních společenstev. U lokalit se 
nyní hodnotí ovlivnění jejich funkčnosti vnějšími vlivy (jako mírou odvodnění, těžbou, změnou využití okolní krajiny nebo 
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zdrojových oblastí vody pro samotný mokřad). Dále proběhl výběr příkladových lokalit každé zvolené kategorie 
indikačních biotopů databáze AOPK, kde nyní probíhá detailní zhodnocení degradace mokřadu. V rámci druhého cíle 
“návrh revitalizačních opatření zamokřených ploch pro konkrétní lokality” bude pro příkladové mokřady navrženo vhodné 
revitalizační opatření, aby došlo k obnově vodního nejen samotného mokřadu, ale i v kontextu okolní krajiny.  
V aktivitě WA B4.3 Mapování a klasifikace lokalit přirozených lesů ČR pokračovala aktualizace Databanky přirozených 
lesů ČR, dále jen DPL (https://www.pralesy.cz/databanka-prirozenych-lesu) dle vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, 
zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Ve spolupráci s MŽP a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) byla systematicky shromážděna aktuální data z hodnocení stupňů přirozenosti lesa 
ve 456 konkrétních MZCHÚ ve formátu vektorových vrstev GIS, a to z geografické databáze nad plány péče o ZCHÚ. Byla 
provedena verifikace lokalit přirozených lesů z území národních parků Podyjí a České Švýcarsko, zajištěných v období 
2019–2021. Byl upraven datový model pro vedení a prezentaci lokalit přirozených lesů na území národních parků. 
V rámci aktivity WA B4.4 Tlející dřevo a biodiverzita probíhalo jednání o zpřístupnění databází (NIL, provozní statistická 
inventarizace v NP). Probíhal průzkum databáze NIL, úprava a filtrování dostupných dendrometrických databází. Byla 
dokončena databáze mechorostů na tlejícím dřevu a rozpracována studie o změnách ve složení společenstev mechorostů 
(NPR Praděd). Byl ukončen sběr saproxylických brouků z bukových špalků, umístěných v korunách stromů v chráněných 
i hospodářských lesích (CHKO Beskydy), pro studii potravní nabídky strakapouda bělohřbetého. Byla vyhodnocena data 
o složení společenstev hub na tlejících kmenech smrku (NPR Boubín) rozdělených dle druhu smrti (odumřelé nastojato 
vs. vývraty) a stupňů rozkladu. 
 

Dosavadní výstupy 

 Databáze mokřadů ovlivněných různou formou degradace. 
 Metodika hodnocení mokřadů dle formy degradace. 
 Výběr příkladových degradovaných mokřadů pro návrhy různých revitalizačních opatření. 
 Databáze mechorostů na tlejícím dřevu (druhy a pokryvnosti). 

 
Plán dalšího postupu  

V rámci aktivity WA B4.1 bude pokračovat konsolidace a rozšiřování databáze opakovaných vegetačních snímků v lesních 
ekosystémech ČR se zaměřením na dosud nepokryté oblasti (Hustopečská pahorkatina, Hrubý Jeseník, JZ část 
Moravskoslezských Beskyd). Současně bude kladen důraz na napojení paralelně sbíraných dat o prostředí (půdní 
proměnné, historie hospodaření). U aktivity WA B4.2 budou pokračovat práce započaté v minulém roce. U dílčího cíle 1 
bude pokračovat syntéza vhodných podkladů pro vyhodnocení degradace mokřadů. V rámci dílčího cíle 2 započne 
komplementace zdrojů týkajících se revitalizací různých typů mokřadů v kontextu zvolených kategorií. V případě aktivity 
WA B4.3 je plánováno rozšíření aktualizace hodnocení stupňů přirozenosti lesa i na MZCHÚ, kde orgánem ochrany přírody 
jsou krajské úřady (tedy kategorie PR a PP mimo CHKO). Dále proběhne verifikace lokalit přirozených lesů z území NP 
Šumava a KRNAP, zajištěných v období 2021–2022, a jejich integrace do DPL. Zároveň je plánována aktualizace sítě lokalit 
přirozených lesů z území vojenských újezdů (lesy ve vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s. p.) a jejich integrace do DPL, 
pokud nejsou vyhlášena jako chráněná území přírody. V rámci aktivity WA B4.4 bude pokračovat filtrování 
dendrometrických databází. Budou studovány mechorosty v NPR Žofínský prales a okolních hospodářských porostech. 
Dále budou zkoumány nároky jednotlivých funkčních skupin dřevožijných hub na mikrostanoviště. 
 

WP B5 HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

V rámci aktivity WA B5.1 Akční plán hospodářských opatření probíhá kontinuálně sběr literárních podkladů pro tuto 
aktivitu, resp. pro její výsledek „Zásady trvale udržitelného hospodaření v lesích“. Současně probíhají šetření a jsou 
zakládány výzkumně demonstrační objekty (DO). V roce 2022 proběhla statistická provozní inventarizace (SPI) na třech 
objektech – DO Praděd (Jeseníky), DO Bílá (Beskydy) a DO Hradecký les (Zlaté hory). Ve všech případech se jedná o porosty 
v převody na nepasečné – výběrné formy hospodaření. Přípravná šetření proběhla na objektu Kocanda (Kinský – Ždár).  
V roce 2022 byla v rámci aktivity WA B5.2 Analýza genetických zdrojů provedena rešerše rodu Sorbus v oblasti 
genetických analýz, množení a ochrany tohoto druhu. Tato rešerše napomohla při přípravě a podání rukopisu, který byl 
zaměřen na optimalizaci postupů množení čtyř autochtonních druhů jeřábů v podmínkách in vitro. Nejnovější poznatky 
byly využity při finalizaci DNA analýz a stanovení rodičovských komponent vybraných druhů jeřábů. V praktické části 
projektu byla pozornost věnována zakládání a udržování výsadeb jeřábu. Na genofondové plochy VÚKOZ v Průhonicích 

https://www.pralesy.cz/databanka-prirozenych-lesu
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bylo vysazeno 33 mladých stromů jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), z toho 11 stromů na Dendrologickou zahradu 
a 22 stromů na výzkumnou plochu Michovky.  
V případě aktivity WA B5.3 Ukázky dobré praxe probíhaly přípravné činnosti k výsledku „Katalog objektů příkladného 
hospodaření“. Dokončeno bylo filmové zpracování prvního objektu: Žďárské vrchy – Lesy Kinský. Při autorizaci filmu 
vyvstala potřeba natočení ještě jednoho dílu – celkem je tedy tento objekt filmově zpracován ve čtyřech dílech.  V průběhu 
ledna 2023 budou všechny uvedené díly zpřístupněny a odkaz umístěn na stránkách projektu DivLand. Současně probíhá 
realizace písemné podoby katalogu, i zde je plánováno dokončení prvního objektu na konci ledna 2023. Dále v průběhu 
roku 2022 proběhlo natáčení na objektu Doksy a započalo natáčení na ŠLP Křtiny. Samostatně byl natočen materiál k dílu, 
který bude pojednávat o obnově lesů po kalamitách – natáčení proběhlo na revíru Olšovec (LS Vítkov), lesnickém úseku 
Stonařov (Správa Městských lesů Jihlava) a v lesních porostech na Slovensku.   
Pod hlavičkou aktivity WA B5.4 Provozní testování hospodářských opatření proběhla další fáze „implementace 
hospodářských (adaptačních) opatření“ v rámci modelového lesního majetku, kterým je Školní lesní podnik Masarykův 
les – Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (dále jen ŠLP Křtiny). Implementace probíhá na úrovni lesního hospodářského 
celku (LHC) – v rámci obnovy LHP pro období 2023–2032 je ŠLP prvním hospodářským subjektem (tzn. mimo národní 
parky) v ČR, kde se ověřuje provozní využití kontrolní metody HÚL (nyní na 70 % území). To mj. znamenalo provést četné 
změny oproti dosavadní zaběhlé časové úpravě. Novinkou je např. vyvinutá porostní mapa s kategorizací dle tloušťkových 
(nikoliv věkových) tříd. Veškeré pěstební postupy a hospodářská doporučení také byly implementovány do nových 
rámcových směrnic hospodaření konstruovaných dle modelů hospodaření (celkem 19). V rámci tohoto procesu probíhala 
různá venkovní školení taxátorů, personálu ŠLP i četné konzultace se zástupci MZe a ÚHÚL. Souběžně s tvorbou LHP již 
probíhá provozní aplikace pěstebních zásahů na úrovni konkrétních porostů ve vazbě na příslušný hospodářský model dle 
směrnic hospodaření. Nejčastěji jde o zahájení převodů lesa věkových tříd na jiné odolnější formy či tvary lesa (nejčastěji 
tzv. Dauerwald, ale např. i střední les). Vznikají tak zajímavé praktické ukázky pro studenty i odbornou veřejnost. Proběhla 
řada exkurzí pro správce státních i nestátních lesních majetků, kteří nad těmito koncepty hospodaření začínají přemýšlet.  
 

Dosavadní výstupy 

 Vstupní šetření – zpracování statistické provozní inventarizace (SPI) na objektech Bílá, Praděd, Hradecký les.  
 Rešerše rodu Sorbus v oblasti genetických analýz; výsadba 33 mladých stromů jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) 

na genofondové plochy VÚKOZ. 
 Kompletní vytvoření (včetně autorizace) filmové podoby prvního demonstračního objektu Žďárské vrchy – Lesy 

Kinský: https://youtube.com/@dobrapraxeproles.  
 Vyvinutí porostní mapy s kategoriemi dle tloušťkových tříd; školení taxátorů a personálu; exkurze (ŠLP Křtiny). 

 
Plán dalšího postupu 

V rámci aktivity WA B5.1 bude připraven odborný (vědecký) článek k řešené problematice lesy a biodiverzita a proběhne 
statistická provozní inventarizace na demonstračním objektu Kocanda. Na červen 2023 je naplánován pracovní seminář 
řešitelského týmu WG B. V případě aktivity WA B5.2 se v roce 2023 budou analýzy genetických zdrojů soustředit na 
modřín opadavý (Larix decidua), tyto aktivity vyústí v prezentaci nejnovějších poznatků u modřínu na semináři na půdě 
MENDELU na ŠLP Křtiny. V rámci aktivity WA B5.3 v roce 2023 proběhne zpracování (písemná i filmová podoba) 
demonstračního objektu NP Šumava a Beskydy. Pokračovat bude natáčení a zpracování objektu ŠLP Křtiny. Započne 
příprava natáčení na objektu LZ Konopiště (lesy zaměřené na biodiverzitu). V rámci aktivity WA B5.4 je plánováno 
dokončení tvorby LHP, proces schvalování a zavádění nového LHP v lesnickém provozu; v plánu jsou dále školení (taxátoři, 
krajské úřady a ministerstvo a běžné exkurze – studenti, lesníci apod.). V plánu je i zakládání tréninkových 3D ploch pro 
vyznačování zásahů ve vztahu k modelům hospodaření. 
 

SHRNUTÍ WG B LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Řešení jednotlivých úkolů v rámci pracovních balíčků pod WG B probíhalo roce 2022 podle plánu, bez problémů se 
podařilo připravit první dílčí výstupy. Významným milníkem v postupu řešení bylo nasdílení dat o lesních ekosystémech 
ÚHÚL, která jsou klíčová pro úspěšné naplnění stanovených cílů projektu. S postupem řešení se dařilo výrazněji rozvinout 
spolupráci a komunikaci týmů jednak v rámci pracovní skupiny, jednak napříč celým řešitelským konsorciem. 
 
  

https://youtube.com/@dobrapraxeproles
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WG C AGROSYSTÉMY A PŮDA 

Úvod 

Řešení problematiky agrosystémů, s důrazem na hodnocení a ochrany půd, sledování půdní biodiverzity, resp. návrhy 
opatření se podobně jako v ostatních pracovních skupinách odehrávalo v rámci jednotlivých pracovních balíčků skupiny 
WG C Agrosystémy a půda. V roce 2022 se prohlubovalo i propojování mezi jednotlivými WP, především díky širokému 
využití metod DPZ (WP C1 Dosavadní vývoj a predikce a WP C2 Klíčové půdní vlastnosti a procesy) i multioborovému 
studiu dynamiky organické hmoty, biologických vlastností a degradačními procesy a erozí (WP C2 Klíčové půdní vlastnosti 
a procesy a WP C3 Management agrosystémů a ochrana půdy). 
 

WP C1 DOSAVADNÍ VÝVOJ A PREDIKCE  

Hlavními cíli pracovního balíčku WP C1 je vyhodnocení dosavadních změn půdních vlastností a ZPF v poválečném období, 
predikce vývoje ZPF v závislosti na scénářích klimatu a míře implementace adekvátních navrhovaných opatření. Práce 
mají vyústit v typologii agroekosystémů dle typu a míry jejich ohrožení klimatickou změnou a dalšími negativními vlivy. 
Řešení aktivity WA C1.1 Zemědělský půdní fond (ZPF) – poválečný vývoj a stav bylo v roce 2022 zaměřeno zejména 
na strukturní analýzu dat ÚKZÚZ (data s celorepublikovou pokryvností z let 1999–2019, Obr), kdy byly časové trendy 
v chemických vlastnostech půd analyzovány ve vztahu k velikosti půdního bloku a také ve vztahu k velikosti hospodařícího 
subjektu a typu managementu. Další činností bylo vzorkování a laboratorní analýzy půdních vzorků z vybraných pilotních 
území (návaznost na KPP z 60. let 20. století, viz Obr. 9). Odběr půdních vzorků v rámci terénních prací proběhl ve dvou 
nově zvolených regionech s významně změněnými podmínkami (využití půdy, klimatická změna), konkrétně na Kaplicku 
(kambizemě dystrické) a Kyjovsku (černozemě), podle dříve navrženého vzorkovacího schématu (50 bodů v každé oblasti). 
Doplnil tak již řešené oblasti Českobudějovicka (hydromorfní půdy), Mělnicka (hnědozemě) a Sedlčanska (kambizemě). 
Lokalizace jsou v souladu s lokalizacemi výběrových sond komplexního průzkumu zemědělských půd (KPP), který proběhl 
v 60. letech 20. století. Na terénní odběr navazovaly laboratorní práce – analýzy probíhají v souladu s metodikami KPP 
tak, aby byla zajištěna porovnatelnost historických a současných dat. Výstupy tak umožní vyhodnotit dynamiku (fyzikálně) 
chemických půdních vlastností po šedesáti letech. Poslední aktivity představují nálety pomocí dronu a návazné spektrální 
analýzy (remote/proximal sensing). Vybrané lokality na Kyjovsku byly nalétnuty pomocí UAV (dron) a zároveň na nich byly 
testovány metody DPZ (včetně satelitních snímků) pro detekci organického uhlíku (provázání s WA C2.1 a C2.2). Některé 
dílčí výstupy byly publikovány, další jsou v přípravě. U všech půdních vzorků byla v laboratoři naměřena jejich reflektance 
ve viditelném, NIR a rentgenovém spektru (proximal sensing) a doplněna národní spektrální databáze půd (zpravuje KPOP 
ČZU).  
 

 

Obr. 8 Příklady geografického rozmístění vzorkovaných dílů půdních bloků v letech 1999 (vlevo), 2003 (uprostřed) a 2006 
(vpravo); barevná škála dle velikosti DPB 
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Aktivita WA C1.2 Predikce vývoje půdních vlastností a ZPF je metodicky členěna na následující etapy: 1) vytvoření lokálně 
přesných modelů vývoje klimatu (základní scénáře nárůstu průměrné teploty vzhledem k preindustriálnímu stavu); 
2) vytvoření prostorových modelů změny půdních vlastností v návaznosti na bod 1 + ve variantě aplikovaných 
adaptačních opatření doporučených coby výstupu tohoto projektu (modelové ověření); 3) revize BPEJ (kódu klimatických 
regionů) z hlediska scénářů vývoje klimatu. V rámci WA C1.2 byla vytvořena databáze denních historických 
klimatologických dat (teploty, srážky, vlhkost vzduchu, rychlost větru, tlak vodní páry) v rastrové podobě od roku 1961 
do 2021 (obr. 10). Od posledního čtvrtletí jsou připravovány regionální scénáře změny klimatu pro ČR na novém 
superpočítači ČHMÚ. Scénáře umožní identifikovat možné odlišné odezvy a vývoj v jednotlivých regionech a porovnat 
vývoj v nížinách a ve vyšších polohách. Zatím byly dokončeny výpočty hodinových modelovaných dat pro budoucí klima 
ČR (teploty, srážky, vlhkost vzduchu) do roku 2100 s rozlišením 2,3 km pro scénář velmi vysokých emisí SSP5-8.5. Zároveň 
probíhá adaptace a validace modelu ALADIN-CLIMATE CZ na základě porovnání vypočtených a historických dat 
ve validačním 30letém klimatickém období. Připravená data a scénář změny klimatu bude využíván dalšími pracovními 
skupinami napříč projektem. Dále byla doplněna databáze fenologických dat a provedeny analýzy ukazující na posun 
vegetačních stupňů a změn fenofází vybraných rostlin v období 1961–2021. U řízených ekosystémů jde o posun rajonizace 
produkčních oblastí, s dopady na výnosy a kvalitu vybraných plodin a změn fenofází. Zároveň probíhá zpracování 
vybraných klimatologických charakteristik pro historické období 1961–1990 a 1991–2020 v mapové podobě s rozlišením 
500 x 500 m. 
 

 
 

Obr. 10 Ukázka mapových výstupů průměrných teplot vzduchu za duben až září 1961–1990 a 1991–2020 

Obr. 9 Lokalizace sond KPP opakovaných po 60 letech; regiony Kaplicko (vlevo) a Kyjovsko (vpravo) 
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Poslední aktivita WA C1.3 Typologie agrosystémů navazuje na výsledky WA C1.1 a WA C1.3, její výstupy jsou proto 
plánovány až na konec roku 2025. Některé aktivity popsané u WP C2 budou využity i zde (typologie farem, která bude 
sloužit pro hodnocení faktorů, jež ovlivňují rozhodování zemědělců a jejich postoje k zavádění jednotlivých agro-
environmentálních opatření, standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, DZES). Postup prací je 
průběžně konzultován s relevantními členy řešitelského týmu (především VÚKOZ, UK, UPOL, MENDELU). 
 

Dosavadní výstupy 

 Publikace: Biney, J. K. M. et al. (2022): Can in situ spectral measurements under disturbance-reduced 
environmental conditions help improve soil organic carbon estimation? Science of the Total Environment 838: 
156304. 

 Publikace: Biney, J. K. M. et al. (2022): Prediction of topsoil organic carbon content with Sentinel-2 imagery and 
spectroscopic measurements under different conditions using an ensemble model approach with multiple pre-
treatment combinations. Soil and Tillage Research 220: 105379. 

 Publikace: Hájková, L., Možný, M., Bartošová, L., Dížková, P., Žalud, Z. (2022): A prediction of the beginning of the 
flowering of the common hazel in the Czech Republic. Aerobiologia. DOI:10.1007/s10453-022-09770-7. 

 Publikace: Hájková, L., Možný, M., Oušková, V., Dížková, P., Bartošová, L. & Žalud, Z. (2022): Evaluation of Walnut 
Tree Flowering and Frost Occurrence Probability During 1961-2012. Acta Universitatis Agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis 70: 235–247.  

 Prezentace na konferenci: Hájková, L., Možný, M., Oušková, V., Musilová, A., Vlach, V.: Changes in the beginning 
of flowering of common snowdrop in the Czech Republic during 1924–2021 (poster). The International meeting 
PHENOLOGY 2022 – Phenology at the crossroads (20. 6. – 24. 6. 2022, University Hannah Arendt, Avignon, 
France). 

 Prezentace na konferenci: Hájková, L., Bartošová, L., Dížková, P., Možný, M.: Phenological and aerobiological 
evaluation of the birch pollen season in the Czech Republic (poster). The International meeting PHENOLOGY 2022 
– Phenology at the crossroads (20. 6. – 24. 6. 2022, University Hannah Arendt, Avignon, France).  

 Hájková, L., Možný, M., Oušková, V., Musilová, A., Vlach, V. (2022): Change in the development of phenological 
phases of selected trees in the Czech Republic. In: Proceedings of scientific articles Influence of abiotic and biotic 
stresses on properties of plants 2022. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ISBN: 978–80–89408–36–8. 

 Prezentace na konferenci: J. Houška: Vývoj zemědělských půd v souvislosti s globální změnou klimatu a dalšími 
vlivy (přednáška). Science for Smart and Sustainable Agriculture (Země Živitelka, 26. 8. 2022, České Budějovice).  

 
Plán dalšího postupu  

V rámci řešení aktivity WA C1.1 budou v následujícím roce dokončeny analýzy základních půdních vlastností nově 
odebraných souborů půdních vzorků. Veškeré výsledky budou zpracovány a budou vyhodnoceny změny půdních 
vlastností v období posledních zhruba 60 let, tedy od doby provedení KPP do současnosti ve všech 5 modelových územích. 
Dále bude doplněna spektrální databáze, provedena kalibrace modelů vztahu spektrální informace a laboratorně 
stanovených půdních vlastností. Rovněž bude pokračovat strukturovaná prostorová analýza dat AZZP (ÚKZÚZ), 
příp. bazálního monitoringu ve vztahu k vlastnickým vztahům zemědělské půdy, typům hospodaření (režim ekologické 
vs. konvenční hospodaření), velikosti obhospodařujícího subjektu (zde vazba na typologii farem – viz dále WP C2.2), 
managementovým specifikám a změně land-use. V rámci řešení aktivity WA C1.2 je na rok 2023 plánováno dokončení 
výpočtů a validace scénářů budoucího klimatu do roku 2100. Z hodinových modelových dat budou zpracovány průměrné 
klimatické charakteristiky pro jednotlivé roky/období 2021–2050 a 2071–2100. Dále bude pokračovat zpracování 
klimatologických charakteristik pro historická období 1961–1990 a 1991–2020 (mapy s rozlišením 500 x 500 m). Jsou také 
plánovány práce analyzující posun rajonizace produkčních oblastí a fenologických změn vlivem změn klimatu. 
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WP C2 KLÍČOVÉ PŮDNÍ VLASTNOSTI A PROCESY  

Pracovní balíček WP C2 má za cíl definovat hlavní faktory ovlivňující biologické, chemické i fyzikální vlastnosti půdy 
a klíčové degradační procesy (zejména eroze). Finálním výstupem bude formulace zásad ochrany zemědělské půdy 
opírající se o vyhodnocení účinnosti dosavadních půdoochranných opatření.  
Práce na aktivitě WA C2.1 Půdní biodiverzita se v roce 2022 soustředily do několika hlavních oblastí. Probíhaly empirické 
studie agroekosystémů, zejména sledování vlivu různých způsobu agrotechniky na sledování biologických vlastností 
zemědělských půd a půd po zalesňování. Bylo také založeno několik manipulačních pokusů sledujících vliv půdní fauny 
(zejména žížal), klimatu a kvality opadu na dynamiku půdní organické hmoty. Dokončeny a vyhodnoceny byly pokusy 
sledující vliv různých odrůd ječmene na dynamiku organické hmoty. Ve všech případech byla produkce biomasy ječmene 
vyšší u organického hnojení oproti minerálnímu. Původní druhy (včetně tzv. divokého ječmene) a extenzivní odrůdy měly 
v porovnání s intenzivními odrůdami významně vyšší poměr kořenů oproti nadzemním částem a schopnost distribuovat 
organickou hmotu z hotspotu do ostatní půdy. Výsledky naznačují, že šlechtění moderních, vysoce výkonných odrůd může 
nepřímo přispívat k ochuzování půdy o půdní organickou hmotu (viz např. Ardestani a Frouz 2022).  
Příprava návrhu monitoringu půdní biodiverzity započala v podobě rešerše dostupné literatury a definování vhodných 
skupin organismů, které by měly být dostatečně prozkoumané, ekologicky diverzifikované (různé ekologické strategie) 
a metodicky dobře uchopitelné. ÚKZÚZ provádí sledování biodiverzity na orné a zatravněné půdě od roku 1999 
(57 sledovaných lokalit) a od roku 2004 (119 lokalit), datovými sadami disponuje i Ústav půdní biologie a biogeochemie 
BC AV ČR. Domníváme se, že výběr ploch sledovaných v těchto existujících monitorovacích programech by se mohl stát 
základem dlouhodobého monitoringu biologických vlastností půd.  
V roce 2022 probíhalo v rámci aktivity WA C2.2 Eroze a další faktory degradace půd vyhodnocování vlivu erozních 
procesů na produkční funkce u hlavních půdních jednotek černozemí, smytých černozemí (JmK) a kambizemí (Jihlavsko). 
Výsledky posloužily i při diskusích s Ministerstvem zemědělství v souvislosti s novými návrhy DZES a agro-envi opatření. 
Poznatků bude dále využito při návrzích protierozních opatření, zejména pásového střídání plodin, pro které je 
připravována metodika. Při analýze erozních procesů v krajině bylo použito modelování standardními metodami USLE 
(erozní) a USPED (erozně-akumulační). Faktory USLE (zejména c-faktor) a jejich stanovení konfrontujeme s přístupy 
v ostatních zemích. Započalo řešení optimalizace rozdělení půdního bloku pomocí Agent Based Modelling (ABM) na 
erozně akumulačním modelu, který simuluje nejen erozní procesy, ale i chování izotopu Cs 137. Při sledování vlivu eroze 
na úrodnost půdy bylo využito také nádobových pokusů s Festuca rubra s variantami různě erozně ovlivněných půd. 
Zkoumané erodované půdy poskytují při stejné dávce dusíku nižší výnos (cca o 20 %) než půdy neerodované a také zde 
dochází dříve k saturaci výnosové křivky (při dalším přídavku dusíku již výnos neroste). Snížení výnosu (cca o 16 %) potvrdil 
i komplementární výzkum pomocí DPZ (Sentinel 2, vegetační indexy). Sledování vlivu mikrotopografie terénu na erozní 
a akumulační procesy (exp. povodí Falcon) kombinuje pozemní měření a drony. Úbytek výšky erodovaných plošek zde 
není kompenzován nárůstem výšky depozic, ale promítá se spíše do nárůstu objemové hmotnosti v místě depozic. Tento 
jev má vliv na infiltraci, vodní retenci a další vlastnosti půd. 
U aktivity WA C2.3. Retenční potenciál půd pokračovaly v roce 2022 práce na rešerši zaměřené na opatření podporující 
retenci vody v zemědělské krajině formou (bio)technických opatření, řešících zpomalení soustředěného povrchového 
odtoku. Pro hodnocení ploch vhodných pro retenci vody v krajině byly zkoumány možnosti identifikace a klasifikace těchto 
ploch na základě archivních i současných ortofotomap ČR. Výzkum probíhá ve vybraných zájmových subpovodích 
v JV části Jihomoravského kraje. Využívány jsou i výsledky dalších projektů, v nichž je hodnocen potenciál malých vodních 
ploch s využitím historických map (I. a II. vojenského mapování), zohledněna jsou také nově budovaná opatření v rámci 
komplexních pozemkových úprav a současné či archivní hyperspektrální letecké snímky pro identifikaci podmáčených 
lokalit (spolupráce s CzechGlobe). Vliv jednotlivých agro-envi opatření byl simulován na uzavřeném hydrologickém celku 
(okresy Břeclav a Hodonín), a to prostřednictvím modelu InVest (resp. Nutrient Delivery Ratio). Jsou testovány varianty: 
1) bez opatření, 2) zatravněné pásy, 3) ekologické zemědělství, 4) převod landuse na trvalé TTP, 5) údržba travních 
porostů. Prokazatelný vliv byl zaznamenán pouze u variant 3 a 5.  
Dále byly započaty práce na návrhu typologie farem (tzv. faremní archetypy), která bude sloužit pro hodnocení faktorů 
ovlivňujících rozhodování zemědělců a jejich postoje k zavádění jednotlivých agro-envi opatření, DZES, aj. Je připravováno 
i dotazníkové šetření (distribuováno SZIF), snažící se postihnout postoje respondentů k vazbám mezi zemědělstvím 
a vodním režimem v krajině. 
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Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly plánovány žádné závazné výstupy. Dílčí výsledky byly prezentovány na konferencích a prostřednictvím 
publikací: 

 Šarapatka, B., Bednář, M. (2022): Rainfall Erosivity Impact on Sustainable Management of Agricultural Land 
in Changing Climate Conditions. Land 11 (4). 467. DOI: 10.3390/land11040467. 

 Drbal, K., Dumbrovský, M., Muchová, Z., Sobotková, V., Štěpánková, P., Šarapatka, B. (2022): Mitigation of flood 
risks with the aid of the critical point method. Agronomy 12 (6): 1300. DOI: 10.3390/agronomy12061300. 

 Šarapatka, B., Černohorský, J., Čižmár, D. (2022): The influence of erosion processes on glomalin, a product 
of mycorrhizal fungi, as an important component of the soil-plant system. In: Book of Abstracts, World Congress 
of Soil Sciences, Glasgow, p. 209. 

 Šarapatka, B., Bednář, M. (2022): The impact of accelerating erosion of chernozem soils, in terms of agricultural 
production and food security. In: Book of Abstracts, World Congress of Soil Sciences, Glasgow, p. 273. 

 Ardestani, M. M., Frouz, J. (2022): Comparing the effect of botanical species, historical and modern cultivars 
of barley (Hordeum vulgare L.) supported by mineral or organic fertilizer on soil chemical and microbial 
properties.  2nd Central European ISTRO Conference (CESTRO), 6. 9. – 8. 9. 2022, Brno. 

 Šarapatka, B., Frouz, J. (2022): The influence of erosion on the quality of chernozem soils and crop yield. 
In: Smutný, V., Lukas, V. (Eds.): Trends and challenges in soil-crop management. 2nd Central European ISTRO 
Conference (CESTRO), Mendel University in Brno, p. 16. ISBN 978-80-7509-847-4. 

 Netopil, P., Pavelková, R., Šarapatka, B., Bednář, M. (2022): Retenční prvky a jejich vztah k prostorové distribuci 
zamokřených ploch v krajině. In: Hospodaření s vodou v krajině, Český hydrometeorologický ústav, s. 55–60. 
ISBN 978-80-7653-045-4. 

 Šarapatka, B., Bednář, M. (2022): Crop yield on erosion-prone soils from the perspective of remote sensing. 
In: Proceedings, XIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2022, Jahorina, p. 450, ISBN 978-
99976-987-2-8. 

 Šarapatka, B., Bednář, M. (2022): Jak ovlivňují erozní procesy půdní vlastnosti černozemí a výnosy plodin?  
In: Houšková, B. (Ed.): Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu 
a ochrany pôd. Pedologické dny 2022 Zvolen, NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 
p. 19, ISBN 978-80-8163-044-6. 

 Bednář, M., Šarapatka, B., Netopil, P. (2022): Možnosti použití prostorových agentně založených modelů pro 
studium erozně akumulačních procesů s využitím distribuce 137Cs v půdě. In: Houšková, B. (Ed.): Monitoring 
a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. Pedologické dny 2022 
Zvolen, NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, p. 70, ISBN 978-80-8163-044-6. 

 Šarapatka, B., Bednář, M., Horňák, O., Tuf, I. H. (2022): Hodnocení krajinné struktury s ohledem na biodiverzitu 
a erozi půdy a možnosti její následné optimalizace. In: Kunovská, P., Šantrůčková, M. (eds.): Biodiverzita 
v zemědělské krajině: Současná situace, vize a zkušenosti z praxe, IALE-CZ, p. 5. 

 

Plán dalšího postupu  

V roce 2023 budou pokračovat práce na studiu vlivu diverzity půdní bioty na funkce agroekosystémů ve vazbě na různá 
agrotechnická opatření. Zvláštním úkolem je příprava metodického systému monitoringu půdní biodiverzity, kde se bude 
vycházet z probíhající rešerše a přístupných databází ÚKZÚZ a Ústavu půdní biologie BC AV ČR. Pozornost bude zaměřena 
zejména na definování monitorovaných skupin organismů a stanovení kvantity odběrů s ohledem na reálnost vzorkování 
a náročnost z hlediska finančního a kapacit. Při studiu eroze se bude řešitelský tým soustředit na použití nových 
inovativních metodik, u studia retence pak na větší integraci retence vody se stávajícími agro-envi opatřeními. Započato 
bude řešení optimalizace rozdělení půdního bloku. Vedle tradičních metod bude dále testován také přístup založený 
na Agent Based Modelling, který dokáže zejména kvalitativně rychle a efektivně ohodnotit jednotlivé způsoby dělení 
půdního bloku. Dále budou započaty práce na inovované metodice USLE odrážející nehomogenitu plodin na půdním bloku 
(především faktor LS). Plánovaným výstupem na konci roku 2023 je specializovaná mapa zachycující vliv rozdílné šíře pásů 
na potenciální vodní erozi (Nmap – Pásové hospodaření v morfologicky komplikovaných podmínkách erozně ohrožených 
území). 
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WP C3 MANAGEMENT AGROSYSTÉMŮ A OCHRANA PŮDY 

V roce 2022 pokračovaly v rámci WA C3.1 Agrotechnická opatření výzkumné práce na vyhodnocení vlivu různých 
agrotechnických faktorů v dlouhodobých polních pokusech založených na Polní pokusné stanici v Žabčicích (velmi teplá 
a suchá oblast jižní Moravy). Předmětem hodnocení byly výnosy plodin a vybrané půdní vlastnosti. Z výsledků pokusů 
z let 2012–2022 lze porovnávat výnosy zrna jarního ječmene a ozimé pšenice při různém zpracování půdy (orba a mělké 
kypření) a při pěstování v monokultuře a v osevním postupu. Hodnocen byl také vliv monokulturního hospodaření 
a různého způsobu zapravení slámy na biologické ukazatele půdy a kvalitu humusových látek. Dále byly v dlouhodobých 
polních pokusech provedeny odběry vzorků půdy, v nichž byl sledován vliv různých agrotechnických postupů na vybrané 
biologické vlastnosti půdy: dehydrogenázovou a fosfatázovou aktivitu a celkové množství bakterií a hub. Předběžné 
výsledky ukazují na pozitivní vliv osevního postupu Norfolk oproti monokultuře jak u ječmene jarního, tak u pšenice ozimé, 
co se týče aktivity zmiňovaných enzymů i celkové množství bakterií a hub (viz obr. 11). 
 

Dehydrogenasová aktivita     Fosfatasová aktivita 
                                 

Bakteriální biomasa               Fungální biomasa 
 

Zkratka Plodina Osevní postup Zkratka Plodina Osevní postup 

J M O 0-5 cm ječmen monokultura J N O 0-5 cm ječmen Norfolk 

P M O 0-5 cm pšenice monokultura P N O 0-5 cm pšenice Norfolk 

K M O 0-5 cm kukuřice monokultura K N O 0-5 cm kukuřice Norfolk 
  

 
Na vybraných pozemcích v zemědělském podniku DVP Agro, a. s. bylo provedeno hodnocení produkce nadzemní hmoty 
vícekomponentní směsi meziplodin s odlišným termínem výsevu. Ukázalo se, že výsev meziplodin co nejdříve po sklizni 
obilniny (i přímo do strniště bez provedení podmítky) je důležitý pro jejich vzejití a nárůst biomasy. Je zřejmé, že 
management meziplodin může hrát významnou roli jak z hlediska ochrany půdy před erozí, tak z hlediska sekvestrace 
uhlíku v půdě. Jejich efektivní praktické využívání při hospodaření na půdě bude do budoucna důležité 
(v tzv. regenerativním zemědělství). 

Obr. 11 Vliv různých agrotechnických postupů na enzymatickou aktivitu a bakteriální a fungální biomasu v půdě. 
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V roce 2022 pokračovalo řešení WA C3.2 Plantáže energetických plodin třemi typy činností. V případě monitoringu 
parametrů půdní úrodnosti a biodiverzity RRD (návaznost na WA C2.1) bylo v průběhu léta odebráno ve zvolených 
17 porostech RRD (a na kontrolních plochách) celkem 178 směsných vzorků půdy. Vzorky jsou nyní analyzovány laboratoří 
VÚMOP na základní živiny a humus. Dále bylo odebráno 27 vzorků humusu v nejstarší výmladkové plantáží RRD v ČR 
a 12 vzorků pro analýzu WSA. Výsledky budou zpracovány v roce 2023. Dalším úkolem byla druhá zadešťovací zkouška 
porostu energetických plodin (návaznost na WA C2.2) s cílem posoudit protierozní účinnost agrolesnických systémů 
po výsadbě. V červnu 2022 bylo ve spolupráci s VÚMOP provedeno měření protierozní a infiltrační schopnosti nové 
výsadby agrolesnického systému (ALS) vysazeného v dubnu 2022 pomocí simulátoru deště. Porovnávány byly tři varianty: 
1) černý kypřený úhor (zcela bez pokryvu) – kontrolní varianta dle metodiky VÚMOP, 2) dvouměsíční řízkovanci RRD 
vysazení na simulované ploše se standardní (mechanickou) odplevelovací údržbou, 3) řízkovanci RRD s podsetou 
obilninou (viz obr. 12). Na základě naměřených hodnot byl stanoven pro jednotlivé varianty C-faktor (u řízků topolů 
s obilovinou byl stanoven C-faktor 0,005, tj. stejný jako pro louky (prakticky bez rizika eroze). Na pokus navazovala 
příprava experimentálního rušení výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD) včetně ekonomického 
a biologického zhodnocení. 

 
V rámci aktivity WA C3.3 Vliv aplikace sedimentů na půdu se roce 2022 práce soustředily na zpracování dvou 
plánovaných závazných výstupů. Výstupy byly vloženy do aplikace ISTA a jsou veřejně dostupné na webu projektu 
DivLand, v předložené zprávě jsou uvedeny jejich stručné charakteristiky: 

SS02030018-V53: Analýza legislativy pro nakládání se sedimenty (O) 
Rybniční sedimenty jsou z hlediska provozu rybníků odpadem, který je nutno odstraňovat. Tradičně jsou také využívány 
ke zlepšování zemědělské půdy. V současné právní úpravě jsou již ale výslovně vyňaty z nového zákona o odpadech 
(541/2021 Sb.) a pojednány v oddíle 2 Biologicky rozložitelný odpad pod § 70. Podléhají kontrole podle zákona o hnojivech 
(229/2021 Sb.) a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (231/1991 Sb. v současném znění). Pozice rybničních 
sedimentů se tím posunuje od „odpadu“ k „surovině či hnojivu“, v souladu s vývojem evropské cirkulární ekonomiky. 
Evropská odpadová politika pracuje pouze se sedimenty těženými z plavebních drah apod. a problematiku sedimentů 
z akvakultur pojímá jen okrajově. Limitní hodnoty polutantů jak ve vlastním sedimentu, tak v půdě, na kterou má být 
sediment aplikován, stanovuje vyhláška č. 257/2009 Sb., uvádějící limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek 
v sedimentu v mg/kg sušiny sedimentu. Technický problém je v tom, že v ČR neexistuje systematická databáze rybníků 
a neexistuje sběr dat o analýzách sedimentů. Veřejnou databázi sedimentů udržuje ÚKZÚZ, neveřejnou databázi 
sestavenou z výsledků komerčních zakázek ENKI, o.p.s. Obě databáze obsahují 300–400 datových souborů. Nejčastější 
překročení limitů je pro polyaromatické uhlovodíky (PAU) a překročení limitů je obecně spojeno spíše s  malými rybníky 
„návesními“ apod. Analýza se dále zabývá detaily legislativy, vzorkováním, těžbou a deponováním sedimentů před 
aplikací na půdu. 

Obr. 12 Varianty zadešťovacího pokusu VI/2022: 1) úhor připravený v poli pšenice (vlevo); 2) nově vysazení řízkovanci 
RRD se standardní odplevelovací údržbou (střed); 3) řízkovanci RRD s podsevem pšenice (vpravo). 
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SS02030018-V54: Zdroje sedimentů pro potenciální využití na zemědělské půdě (Nmap) 
V ČR neexistuje databáze rybníků, jen obecně tradovaný údaj, že v ČR je cca 24 000 rybníků s celkovou (katastrální) 
plochou 52 000 ha (průměrná plocha 2,17 ha). Jako základ evidence byl proto použit ZABAGED (Základní báze 
geografických dat ČR) a dolním limitem pro zařazení do databáze plocha hladiny > 1 ha. V našem výzkumu bylo zjištěno, 
že podle údajů ZABAGED je v ČR 8 727 vodních ploch větších než 1 ha, obecně nerozlišovaných do typů (typově určeno 
jen 3 404 objektů). Tento soubor byl zapracován do mapového podkladu ve standardním kilometrovém gridu EEA a je 
jako přístupný na adrese www.dibavod.cz/divland-rybniky-sedimenty. Objekty jsou lokalizovány podle umístění jejich 
centroidu, dále podle názvu, souřadnicemi, názvem obce (ORP) atd. V tabulce atributů jsou uvedeny další údaje, včetně 
vlastníka, rybářského podniku a také dostupných výsledků analýz sedimentů. V tuto chvíli jsou tabulky „abecední“. 
Obsahují i data o analýzách sedimentů z databáze ÚKZÚZ, v případě získání dalších dat o složení sedimentů je lze doplnit 
i o ně. Součástí mapového podkladu je i „Pracovní databáze vodních ploch“ jako excelová tabulka, obsahující dostupná 
data o složení sedimentů, která je volně ke stažení. 
 
Průběh řešení v aktivitách WA C3.1 – C3.3 a v nich dosažené výsledky budou v dalších letech uplatněny v rámci pracovní 
aktivity WA C3.4 Katalog opatření. 
 

Dosažené závazné výsledky 

 SS02030018-V53: Analýza legislativy pro nakládání se sedimenty (O – ostatní výsledky).  
 SS02030018-V54: Zdroje sedimentů pro potenciální využití na zemědělské půdě (Nmap – specializovaná mapa 

s odborným obsahem).  
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Plán dalšího postupu 

V tématu agrotechnických opatření (WA C3.1) budou v roce 2023 pokračovat analýzy půdních vzorků v různých 
dlouhodobých pokusech ke stanovení vybraných půdních vlastností. Dále budou pokračovat výzkumné práce na pokusu 
v zemědělském podniku DVP Agro, a.s., v němž budou ověřovány půdoochranné technologie s využitím meziplodin. 
Plánováno je také hodnocení odebraných vzorků půdy na agrolesnické ploše v Žabčicích. Dle plánu proběhne 
experimentální rušení výmladkové plantáže RRD (WA C3.2) včetně ekonomického a biologického zhodnocení (půda, 
bioindikační organismy), dále bude provedeno vyhodnocení výsledků půdních analýz základních živin ze 17 porostů RRD. 
V rámci WA C3.3 budou zpracovány případné návrhy na aktualizaci legislativy na národní i evropské úrovni. 
Nad rámec zadání se rozvinula potřeba řešit problematiku aplikace čistírenských kalů. Užitečný bude i průzkum ochoty 
zemědělců používat rybniční sedimenty. V příštích letech (nejen 2023) se výzkumný tým chce zabývat technologiemi 
úpravy sedimentů pro transport a aplikaci. V neposlední řadě pak bude provedena revize přístupů ke vzorkování 
sedimentů. Průběžně budeme doplňovat databázi zdrojů sedimentů. V rámci celé pracovní skupiny bude kladen důraz na 
větší provázání s ostatními pracovními skupinami, zejména WG A Resilientní krajina a WG E Funkční biodiverzita. 
 

 
SHRNUTÍ ŘEŠENÍ WG C AGROSYSTÉMY & PŮDA 

V rámci aktivit balíčku WP C1 byly práce zaměřeny na vzorkování vybraných pilotních území (Kaplicko, Kyjovsko), 
laboratorní analýzy půd, dále na vytváření spektrální databáze půd a v neposlední řadě pokračující strukturovanou 
analýzu dat ÚKZÚZ. U pracovního balíčku WP C2 se aktivity WA C2.1 soustředily na empirické studie agro-ekosystémů, 
založení manipulačních pokusů sledujících vliv půdní fauny, klimatu a kvality opadu na dynamiku půdní organické hmoty 
(SOC), pokusy sledující vliv různých odrůd ječmene na SOC. Započala také příprava návrhu monitoringu půdní biodiverzity. 
V případě WA C2.2 proběhlo hodnocení eroze černozemí a kambizemí, resp. sledování vlivu eroze na úrodnost (nádobové 
pokusy a DPZ). U WA C2.3 pokračovaly práce na opatřeních podporující retenci vody v zemědělské krajině v návaznosti 
na rozličná bio-technická opatření. Řešení pracovního balíčku WP C3 bylo soustředěno na dlouhodobé polní pokusy, 
především na výnosy plodin a vybrané zejména biologické půdní vlastnosti. Výzkum energetických plodin se zaměřil na 
monitoring půdní úrodnosti, přípravu experimentálního rušení výmladkové plantáže RRD a zadešťovací zkoušku erozní 
účinnosti vybraných variant vegetačních pokryvů s dřevinami oproti kontrole. Byly zpracovány oba plánované závazné 
výstupy, věnované problematice aplikace sedimentů na půdu. 
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WG D INVAZE 

Úvod 

Pracovní skupina WG D Invaze se vzhledem k relativně úzkému tematickému zaměření v porovnání s ostatními skupinami 
vyznačuje jednodušším vnitřním členěním a významným personálním i věcným (metodickým, datovým) propojením. 
V druhém roce řešení se projevila značná provázanost prvních dvou balíčků WP D1 Hodnocení stavu invazí a WP D2 
Monitoring a management invazí, část věnovaná invazním patogenům (WP D3 Databanka a seznam patogenů) je 
i nadále více samostatná (styčné body však lze nalézt např. v rámci studia cest zavlékání). Zatímco v návrhu projektu byly 
jednotlivé pracovní balíčky (WP) na rozdíl od ostatních skupin tvořeny vždy jen jednou pracovní aktivitou (WA), v průběhu 
řešení již lze identifikovat jednotlivé podrobnější tematické okruhy. Tento fakt vysvětluje odlišnou formu reportování 
postupu řešení. Pracovní skupina WG D je ve velmi úzkém kontaktu s garanty z MŽP i s dalšími orgány ochrany přírody 
(zejména AOPK), operativně tak vychází v průběhu řešení vstříc jejich požadavkům na původně neplánované aktivity 
(např. materiály pro monitoring a hodnocení efektivity managementu, aktualizace standardů péče). 
 

WP D1 HODNOCENÍ STAVU INVAZÍ & WP D2 MONITORING A MANAGEMENT INVAZÍ 

První dílčí aktivitou je tzv. cost-benefit analýza, kdy jsou pro vybrané druhy nepůvodních dřevin počítány výnosy a náklady 
pro obnovu/pěstování na vybraných stanovištích. Tyto jsou pak pomocí koeficientů extrapolovány do celého spektra 
výskytu. V uplynulém roce byly takto spočteny a připraveny varianty hospodaření a managementu pro douglasku, 
aktuálně jsou připravovány stejným postupem další lesnické druhy, konkrétně dub červený a ořešák, a také lesnicky 
nevyužívaný druh pajasan žláznatý. Pro ostatní modelové druhy (výběr popsán v minulé zprávě) z jiných taxonomických 
skupin byla extrahována data o nákladech na management (např. z projektu na likvidaci mývala v Doupovských horách).  
Další aktivita je zaměřena na sběr dat o míře impaktu vybraných druhů z různých taxonomických skupin. V rámci ní 
probíhá hodnocení managementu invazí z modelových území. Problémem je roztříštěnost dat o rozšíření, některé 
energetické plodiny (potenciálně invazní) nejsou bohužel evidovány centrálně. Důležitým krokem v řešení této aktivity 
byl workshop pro členy týmu, kteří se zabývají hodnocením impaktu. Na tomto pracovním setkání, které se uskutečnilo 
v listopadu 2022 v Průhonicích, byla připravena aplikace pro extrakci dat a zároveň byl domluven metodický postup – 
dodržování jak přísná pravidla IUCN pro aplikaci EICAT, tak volnější přístup, který umožní zanést i data z experimentů. 
Extrakce dat probíhá pro modelové druhy, zároveň jsou vypisovány údaje o nákladech na likvidaci a škodách. Byl také 
dokončen nový seznam nepůvodních rostlin (Pyšek a kol., 2022). Součástí seznamu je detailní rozdělení způsobů šíření 
pro všechny druhy a hodnocení impaktu invazních druhů dle metodiky EICAT.  
Na základě aktuální potřeby AOPK pro účely zjednodušených metod vykazování (ZMV) v rámci OP ŽP byl vytvořen manuál, 
jak hodnotit a mapovat populace invazních druhů před a po zásahu – Příručka pro zpracování a hodnocení projektů 
k likvidaci invazních druhů rostlin. Materiál je nyní součástí „Příručky AOPK ČR pro OP ŽP 2021–2027: Zjednodušené 
metody vykazování v projektovém schématu AOPK ČR“ jako její příloha 8B (https://nature.cz/web/dotace/opzp-v-prs-
aopk-cr). Materiál umožňuje hodnotit změnu porostu invazního druhu s ohledem na plochu a hustotu. ZMV jsou 
zaměřeny na vybrané druhy, nyní se však pracuje na rozšíření manuálu.  
Na základě již existujících metodik, navržené metodiky pro hodnocení efektivity managementu a tematicky navazujícího 
projektu (3211100010 „Likvidace invazních druhů v praxi“, podpořený Finančním mechanismem Norska 2014–2021 
v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu) je vytvářen souhrnný přístup v oblasti metodiky 
monitoringu. V roce 2022 proběhla analýza dat invadovanosti krajiny. Hlavní výsledky ukázaly, že se invazní nepůvodní 
druhy vyskytují do 1 % plochy mapovaných čtverců. Nejvíce zastoupené jsou na trvalých travních porostech a v lesích, kdy 
plocha lesů s nepůdními druhy je zdaleka nejvyšší ve srovnání s ostatními typy habitatů. Mezi plošně nejrozšířenější druhy 
patří právě pěstované dřeviny – trnovník akát, borovice černá, dub červený, javor jasanolistý, topol kanadský a borovice 
vejmutovka. Z bylin jsou nejrozšířenější oba invazní druhy rodu Solidago, Impatiens glandulifera (I. parviflora byla 
z mapování vyřazena z důvodu příliš velkého zastoupení) a Reynoutria japonica var. japonica. Z analýzy dále vyplývá, že 
jednotlivé druhy jsou zastoupeny různě v jednotlivých oblastech, a proto je vhodné diverzifikovat přístup k  jednotlivým 
druhům dle situace v konkrétní oblasti. Tento přístup se odrazí v návrzích metodických postupů přístupu k IAS.  Kromě 
toho probíhalo další mapování s cílem získat podrobnější data z oblastí, které nebyly dostatečně pokryté (s cílem sběru 
dat pro aplikaci metodik mimo NP). 
V návaznosti na potřeby AOPK a aktivity MŽP ve věci implementace Nařízení 1143/2014 (tvorba zásad regulace) byl v roce 
2022 aktualizován text Standardu péče o přírodu a krajinu: Management vybraných invazních druhů rostlin. K aktualizaci 

https://nature.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr
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došlo vzhledem k nutnosti zohlednit novou legislativu (novela zákona č. 114/1992 Sb.) a potřeby ochrany přírody na 
zahrnutí více druhů. Standard byl aktualizován i kvůli tomu, že pro některé druhy byla lépe popsána metodika 
managementu (aby odpovídala i připravovaným zásadám regulace). Bylo tedy nutné uvést oba strategické dokumenty 
v soulad. Hlavními změnami jsou aktualizace legislativních nástrojů, metod managementových opatření (např. 
kroužkování, injektáže a aplikace herbicidu po loupání kůry), dále byly upraveny nebo doplněny popisy managementu 
vybraných druhů (bolševník, klejicha hedvábná, pajasan žláznatý). Popisy metod byly výrazně aktualizovány podle 
nejnovějších poznatků tak, aby odpovídaly popisu metod v zásadách regulace, zároveň byla přepracována část věnovaná 
nakládání s biomasou.  
Postupně jsou také shromažďovány podklady pro aktualizaci metodiky managementu (zásady regulace, standardy a jiné). 
Byly sjednoceny metodiky přístupu k IAS tak, aby navazovaly jedna na druhou a bylo možné používat výstupy provázaně 
v jednotlivých krocích od stanovení míry ohrožení, přes návrh managementových opatření až po zhodnocení efektivity 
managementu (viz výše). Součástí jsou data o nákladech na management/likvidaci IAS pro vybrané druhy (Lupinus 
polyphyllus, Reynoutria sp., Impatiens glandulifera, Ailanthus altissima; navazuje na hodnocení impaktu). 
V rámci pracovní skupiny byly řešeny i podklady pro studium patogenů živočichů. V roce 2022 byla vyhotovena podrobná 
literární rešerše se zaměřením na biologii a ekologii skokana volského, zejména pak na biotopové nároky, rozšíření 
(původní i současné), dopady na původní biotu a analytické nástroje (species distribution models) umožňující predikci 
jeho výskytu. Pomocí nástroje MaxEnt byla vytvořena mapa potenciálního rozšíření druhu v Evropě (obr. 13). Z ní vyplývá, 
že druh je schopen se reálně vyskytovat i v ČR, zejména v teplejších oblastech (Polabí, Poohří, jižní Morava), a představuje 
tudíž významné potenciální ohrožení biodiverzity ČR. 
 

 

Obr. 13 Mapa potenciálního rozšíření skokana volského v Evropě 
 
V návaznosti na zájem některých správ NP a CHKO o ekonomiku managementu invazí byla v dalších zájmových 
modelových územích excerpována data o nákladech managementu invazních druhů. Dostupné lokality jsou přímo 
v terénu ověřovány a je hodnocena efektivita managementu. V rámci projektu DivLand probíhá toto hodnocení v územích 
NP Podyjí a CHKO Křivoklátsko, separátní studie v návaznosti na projekt DivLand byly zpracovány pro NP ČŠ a KRNAP.  
Ve spolupráci s dalším centrum PPŽ CEVOOH (koordinovaným CENIA) probíhá mapování invadovanosti vybraných skládek 
– v průběhu roku 2022 byly navštíveny tři aktivní skládky za účelem mapování nepůvodních druhů. Z hlediska významu 
okrasného zahradnictví na šíření nepůvodních druhů jsou také mapovány trvalkové výsadby (spolupráce s navazujícím 
projektem 321110006 „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy“, podpořeným z Finančního mechanismu Norska 
2014–2021), v následujícím roce bude rozšířena spolupráce s částí invazního modulu věnovanému patogenům. V roce 
2022 byly rovněž dokončeny podklady pro MŽP pro akční plán pro cesty šíření.  
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Vedle výše uvedených aktivit se s menší intenzitou věnuje řešitelský tým excerpci dat o rozšíření druhů a ověřování 
dostupnosti dat v databázi NDOP. Dále proběhly terénní práce (studie hodnotící dopad invaze kolotočníku v CHKO Orlické 
hory), mapování výskytu paulovnie v hl. m. Praze, studium dopadu invazí v oblasti pasených ploch (Milovice; šíření 
a monitoring invazních druhů z okolí; management vybraných druhů). Současně proběhl základní monitoring požářiště 
v NPČŠ s ohledem na invazní druhy a změny půdní aktivity. V uplynulém roce byla studována také genetická a cytologická 
variabilita taxonů rodu Reynoutria. Zajímavou práci představuje pokračování monitoringu sumečka černého s cílem lépe 
popsat jeho biologii, odhadnout náklady na management a odhalit možnosti redukce populace v modelovém území (tůně 
Labe).  

 

WP D3 DATABANKA A SEZNAM PATOGENŮ 

Cílem pracovního balíčku WP D3 je shromáždit a vyhodnotit data o výskytu nepůvodních hub a houbových organismů 
(ponejvíce patogenů) v ČR, vytvořit jejich komentovaný seznam a rozdělit je do skupin dle významu a rizik představujících 
pro ŽP (tzv. black, grey, watch listy). Dalším úkolem je věnovat se významnějším recentním introdukcím těchto organismů. 
V roce 2022 byly prováděny revize seznamu nepůvodních parazitických hub rostlin v ČR a aktualizace dat s pomocí 
databáze Národního muzea, mj. byly vyhledávány příslušníci dvou posledních dosud nezpracovaných tříd Agaricomycetes 
a Oomycetes. Současný seznam čítá 539 druhů. Na základě posunu některých prvních výskytů hlouběji do 19. století byla 
zpřesněna vývojová křivka invazních událostí pro ČR (obr. 14). Trend této křivky se shoduje s teorií dvou vln invazí 
navazující na dvě hlavní vlny globalizace. Nejpočetnějšími skupinami hub jsou rzi, oomycety, padlí a druhy třídy 
Dothideomycetes (obr. 15), přičemž pro některé skupiny jsou charakteristické určité časové periody jejich zavlékání.  
 
 

 

Obr. 14 Počet prvních záznamů nepůvodních patogenních hub na území dnešní ČR 
 
 

 

Obr. 15 Celkový počet druhů nepůvodních hub v jednotlivých třídách 
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Dále byla hodnocena diverzita recentně invadujících patogenů. Odběry v zahradních centrech jsou zaměřeny zejména na 
podchycení kritických vstupů invazních oomycetů na okrasných rostlinách (zejména na koniferách) ze zahraničí do ČR. 
Odebrané okrasné rostliny s typickými symptomy fytoftorového odumírání nebo viditelně neprospívající rostliny jsou 
vyšetřovány na výskyt oomycetů, které jsou izolovány z napadených kořenových systémů pomocí tzv. baiting method, 
nebo přímo z napadených pletiv s pomocí selektivních živných médií. Izolované kmeny patogenů jsou uchovány a určeny 
morfologicky i molekulárními metodami (521 vzorků). Bylo zjištěno, že 77 % odebraných vzorků bylo pozitivních na výskyt 
oomycetů, celkem bylo určeno 39 druhů, z toho 25 druhů r. Phytophthora, z nichž je drtivá většina v ČR nepůvodních. 
Bylo rovněž zjištěno několik nových druhů a patosytémů pro ČR, u některých se jedná o první nález v Evropě (obr. 16). 
 

 

Obr. 16 Rhododendron ´Blatgold´napadený druhem Phytophthora multibullata  
 
V dalším okruhu prací probíhá vývoj metodiky křížení a uchování genofondu rezistentních hostitelů (Alnus glutinosa 
a Phytophthora alni). Rostliny byly infikovány izolátem P. × alni do pěstebního substrátu. Z celkem 1 077 inokulovaných 
rostlin zůstalo v hodnocení 432 rostlin (40,1 %), které budou v příštím roce opětovně infikovány. Rostliny z předchozích 
let výsevů byly v letošním roce inokulovány dvakrát inokulací do krčku. U výsevů z let 2019, 2020 a 2021 zůstává 
v hodnocení 7, 55 a 108 rostlin (viz tab. 2). Rozdíly v počtu přeživších rostlin mezi jednotlivými kombinacemi jsou značné. 
Potomstva genotypů s vyšší odolností vůči P. × alni mají vyšší podíl přeživších rostlin než potomstva náchylných genotypů.  
 

Rok výsevu 
počet 
inokulací 

N rostlin na 
počátku 

N rostlin 
jaro 2022 

N rostlin 
podzim 2022 

% přeživších 
rostlin od 
počátku 

2019 6 272 156 7 2,6 

2020 6 1102 253 55 5 

2021 3 1375 577 108 8,4 

2022 1 1077 1077 432 40,1 

celkem   3826   602   

Tabulka 2: Počty rostlin z jednotlivých let výsevů a procento přeživších rostlin po inokulaci P. × alni (vpravo ukázka výsledků 
umělé inokulace rostlin, kombinace Valteřice VS, 6 týdnů po inokulaci) 
 
V rámci aktivit WP D3 dále probíhalo hodnocení vlivu patogenů na změny v diverzitě a struktuře vegetace. Na 21 plochách 
(plocha snímku je 100 m2, poloměr 5,64 m) v nivě Robečského potoka (NPP Peklo u České Lípy) bylo provedeno 
fytocenologické snímkování ve společenstev svazů Alnion incanae a A. glutinosae. Dále byl zaznamenán rozsah poškození 
stromového patra patogeny P. alni a H. fraxineus, provedeno hemisférické snímkování, zhodnocení množství stojícího 
a ležícího mrtvého dřeva. Výzkum je založen na porovnání různě zasažených míst (space-for-time substitution). První 
výsledky ukazují, že podstatně více jsou zasažena mezotrofní stanoviště, kde mnohde stromové patro (s dominujícím 
F. excelsior) zcela vymizelo. V těchto lokalitách expanduje P. racemosa a nitrofilní bylinné taxony (obr. 17). 
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Obr. 17 Snímek vývoje bylinného a keřového patra mezotrofního stanoviště + hemisférický snímek 

 
Porosty svazu Alnion glutinosae jsou v úrovni poškození podstatně různorodější, v místech s mírným poškozením 
v polootevřených porostech nebyly zjištěny změny v bylinném patře, v porostech otevřených (obr. 18) však dochází 
k rozvoji některé z původních dominant (např. Carex acutiformis) nebo U. dioica a naopak hrozí riziko ohrožení populací 
některých jiných druhů (C. elongata). 
 

 

Obr. 18 Snímek vývoje bylinného a keřového patra otevřeného porostu oligotrofního stanoviště + hemisférický snímek 
 
V oblasti hodnocení invazí v městském prostředí (na příkladu C. corticale způsobující saznou nemoc javorů v Praze 4) bylo 
provedeno rozdělení modelového území do dílčích ploch, připravena aplikace pro terénní sběr dat. Dosud bylo 
zaznamenáno a zhodnoceno více než 1 200 jedinců potenciálních hostitelů, zhodnoceny byly projevy poškození, popsány 
stanovištní faktory a stromy zaměřeny. Data byla digitalizována a probíhá ověřování přesnosti zaměření, tvorba 
geodatabáze a vstupní statistické hodnocení. 
 

Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly plánovány žádné závazné výstupy, bylo nicméně dosaženo řady dílčích výsledků.  
 Bylo připraveno 14 ISI publikací zaměřených na hodnocení impaktu, analýzu cest šíření vybraných nepůvodních 

druhů či zpráv o výskytu důležitých druhů. Bylo zveřejněno i několik popularizačních příspěvků.  
 Prezentace na konferenci: Neobiota (12. 9. – 16. 9. 2022, Tartu, Estonia). Poster: Berchová Bímová K., 

Kadlecová M., Vojík M., Kutlvašr J., Pergl J.: Should reproduction mode in knotweeds change the management 
approach? 

 Prezentace na konferenci: ESEB (14. 8. – 19. 8. 2022, Prague, Czech Republic). Poster: Berchová Bímová K., 
Kadlecová M., Vojík M., Kutlvašr J., Pergl J.: Inheritance mechanisms in knotweeds – are they driven by population 
genetics or the environment? 
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 Účast na konferenci: MIREN meeting (20. 11. – 25. 11. 2022, Malalcahuello, Chile). Účast J. Pergla na workshopu 
věnovanému invazím podél cest v horských oblastech (prezentace aktivit projektu DivLand, budoucí publikace). 

 6th European Congress of Conservation Biology (22. 8. – 26. 8. 2022, Prague, Czech Republic). Téma invazních 
patogenů dřevin a jejich možného dopadu na chráněná území bylo představeno formou přednášky: 
E. Chumanová et al.: Alien and invasive woody plant pathogens in the Czech Republic and predicting their impact 
on Natura 2000 habitats.   

 V návaznosti na již ukončený projekt TH03030306 „Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní 
ekosystémy ČR“ (TA ČR EPSILON) bylo v rámci WP D3 realizováno zveřejnění predikčních map věnovaných 
problematice invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní (u některých patogenů i nelesní) ekosystémy 
v ČR na mapových portálech VÚKOZ a ÚHÚL. 

 

Plán dalšího postupu   

V roce 2023 se bude výzkumný tým soustředit na dosažení šesti závazných výstupů (V58, V59, V60, V61, V65 a V66), 
přičemž v případě Metodiky hodnocení impaktu na biodiverzitu a socio-ekonomiku (V58) a Metodiky cost-benefit pro 
management vybraných invazních druhů (V59) bude termín dokončení posunut o 6 měsíců. Jak bylo avizováno na 
kontrolním dni, s ohledem na postupně získávaná data a navazující projekty se objevila možnost pokrýt více 
taxonomických skupin. Je však potřeba více času na analýzy a interpretaci dat, proto budou oba výsledky finalizovány až 
koncem roku 2023.  
V roce 2023 je v rámci WP D1 a WP D2 v plánu dále pokračovat s cost-benefit analýzou, s vyhodnocením evaluace impaktu 
(po dohodě na workshopu bude hodnocení rozšířeno dle možností o EICAT+, SEICAT a SEICAT+). V části věnované 
efektivitě managementu bude metodika rozšířena o další druhy. Podle instrukcí a požadavků AOPK by měl být dokončen 
standard managementu. Ekonomika managementu v zájmových územích bude pokračovat terénním ověřením v NP 
Podyjí, KRNAP a případně vhodných CHKO. Ve spolupráci s MŽP bude pokračovat příprava zásad regulace. Dále bude 
vytvořen plán pro sršeň asijskou. Z výsledků mapování invazních rostlin i z již hotových datových souborů budou 
připraveny publikace, podobně budou zveřejněna data o genetické struktuře populací křídlatek. V rámci WP D3 bude 
v roce 2023 zveřejněn seznam nepůvodních patogenů rostlin v ČR a budou rozpracovány nebo publikovány další vědecké 
studie. V souladu s harmonogramem budou pokračovat rozběhnuté aktivity a bude zahájen další blok prací věnovaný 
predikci impaktu a šíření P. alni v rámci NP Šumava. V rámci činností budou zhodnoceny možnosti managementu 
invazních patogenů zavlékaných s okrasnými rostlinami a vypracován soubor vhodných opatření uplatnitelných v oblasti 
okrasného školkařství v ČR. V návaznosti na to je v plánu oslovit profesní skupiny, jako je např. Svaz školkařů, které jsou 
zainteresovány v produkci a distribuci sadebního materiálu. V delším časovém horizontu (není možné dokončit v roce 
2023) je plánována možnost vytvoření etických pravidel pro profesní svazy zahradníků, zahradních architektů 
a distributorů rostlinného materiálu (SZUZ, SZKT, Český spolek perenářů, Svaz školkařů ČR atd.). Dále je plánována úzká 
spolupráce se správami NP a CHKO, jejichž zpětná vazba jakožto dalších uživatelů výsledků je podstatnou součástí 
evaluačního procesu.   
V roce 2023 je v plánu hlouběji rozvíjet propojení s dalšími WG (zejména WG A, WG B a WG C) a ověřit potenciál 
při predikcích invazí a invadovanosti krajiny (např. s využitím vrstvy KVES). 
 
 

SHRNUTÍ ŘEŠENÍ WG D INVAZE 

Pracovní skupina WG D Invaze se i v roce 2022 držela plánovaného harmonogramu. Vzhledem k implementaci Nařízení 
EU 1143/2014, novely zákona č. 114/1992 Sb., kde jsou invazní druhy významně řešeny, se řešitelský tým podílel na 
dodání podkladů pro související materiály. Pro potřeby ochrany přírody (AOPK) byly navíc vytvořeny materiály pro 
monitoring a hodnocení efektivity managementu. Na popud správ NP byly připraveny samostatné, podrobněji zaměřené 
návrhy projektů, rozvíjející problematiku projektu DivLand. V roce 2022 byly prováděny revize seznamu nepůvodních 
parazitických hub rostlin v ČR a aktualizace dat, studována diverzita recentně invadujících patogenů a hodnocen impakt 
patogenů na změny v diverzitě a struktuře vegetace. V rámci řešení balíčku byl také navázán kontakt s koordinátory sítě 
EUPHRESCO v oblasti nadnárodní spolupráce fytosanitárního výzkumu v Evropě, konkrétně na téma „Pochopení a řízení 
dopadu druhů r. Phytophthora v zahradnictví“. 
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WG E FUNKČNÍ BIODIVERZITA 

Úvod 

Hlavními cíli pracovní skupiny WG E Funkční biodiverzita jsou finalizace a verifikace konceptu indikačních druhů pro 
biotopy ČR, zavedení komplexního monitoringu biodiverzity (WP E1 Monitoring biodiverzity a WP E2 Modelování 
biodiverzity, DPZ a data science) a hodnocení jejího stavu(WP E3 Hodnocení stavu biodiverzity). Úkoly pracovního 
balíčku WP E4 Ohrožení biodiverzity pak směřují k identifikaci významných faktorů ohrožení biodiverzity a tvorbě 
nástrojů a opatření na jeho minimalizaci, resp. na zajištění podpory biodiverzity. V rámci řešení projektu se v roce 2022 
pokračovalo v dílčích rešerších, testování hypotéz i tvorbě aktualizovaných datových sad. Dílčí výsledky byly prezentovány 
ve formě rukopisů, map a doprovodných textů. 
 

WP E1 MONITORING BIODIVERZITY  

V rámci aktivity WA E1.1 Indikační druhy biotopů byla v roce 2022 dokončena indikační analýza druhů jednotlivých 
taxonomických skupin ve vztahu k přírodním biotopům, provedená podle postupu metodiky MŽP „Seznamy indikačních 
druhů živočichů a hub pro jednotlivé typy přírodních stanovišť podle Katalogu biotopů ČR“. Analýza byla provedena 
s přírůstkem dat v Nálezové databázi ochrany přírody od 1. 1. 2016. Na základě těchto výsledků specialisté na jednotlivé 
taxonomické skupiny provedli pracovní revizi a aktualizaci seznamů indikačních druhů pro příslušné taxonomické skupiny. 
Aktualizované seznamy indikačních druhů budou v následujících letech řešení projektu ověřovány a pro biotopy s nízkým 
počtem nálezů dále doplňovány. Specialisté na jednotlivé taxonomické skupiny sestavili seznamy z pohledu dané 
taxonomické skupiny (potenciálně) významných typů biotopů, z nichž je však nedostatečný počet záznamů a budou 
v příštích letech projektu doplněny. Dále pokračovaly práce na zaměření souboru nálezových dat využitých po analýzu 
s cílem výrazně zvýšit výpovědní kvalitu analýzy (parametru fidelity). 
V případě aktivity WA E1.2 Systémy monitoringu byly v roce 2022 publikovány dvě práce využívající terénní data 
z biotopů na území České republiky, z analýzy dat pro 8 skupin bezobratlých sbíraných v „umělých polních kazech“ 
vytvořených uvnitř polí. Zkoumány byly mnohonožky a stonožky, pavouci, střevlíci, drabčíci, ploštice, pestřenky, včely 
a denní motýli. Publikována byla analýza dat pro společenstva rovnokřídlého hmyzu ze 476 lokalit s otevřenou vegetací 
(travinná společenstva) v České republice a s popisem niky pro 38 dostatečně zastoupených druhů. Tyto výsledky budou 
dále využity pro vyhodnocení dat, jež budou ve spolupráci s veřejností získávána jako produkt monitoringu, jehož 
metodika v rámci tohoto projektu TAČR vznikne. 
 

Dosavadní výstupy 

Na r. 2022 nebyly naplánovány žádné závazné výstupy, nad rámec byly připraveny dvě ISI publikace. Důležitým 
analytickým výstupem bylo dokončení hodnocení vztahu indikačních druhů k přírodním biotopům. 
 

Plán dalšího postupu 

V roce 2023 budou v rámci aktivity WA E1.1 pokračovat úpravy vstupních dat a provedení analýz pro zvýšení výpovědní 
hodnoty výsledků. Ve spolupráci s dalšími pracovními skupinami budou hledány možnosti využití dalších datových 
souborů o vlastnostech přírodního prostředí, které by mohly přinést relevantní informaci o kvalitě přírodních biotopů 
odrážející se v druhovém složení společenstev druhů jednotlivých taxonomických skupin. Očekávaná je i revize indikačních 
seznamů druhů. V případě aktivity WA E1.2 budou pokračovat rešeršní práce pro metodiku a konzultace s odborníky 
na jednotlivé taxony či se zkušenostmi s monitorovacími programy ze zahraničí. Plánujeme analyzovat další terénní data 
a publikovat výstupy jejich analýz. 
 

WP E2 MODELOVÁNÍ BIODIVERZITY, DPZ A DATA SCIENCE 

V rámci pracovního balíčku WP E2 jsou řešeny dílčí aktivity a tematické okruhy, především hodnocení kvality dat 
o biodiverzitě (analýza NDOP), redukce sampling bias a modelování distribuce druhů. V roce 2022 byla pozornost 
WA E2.1 Hodnocení kvality a využitelnosti dat věnována zejména vývoji metod pro explorativní analýzu dat Nálezové 
databáze ochrany přírody, tedy potažmo metod pro redukci sampling bias v záznamech o výskytu živočichů. Byly 
testovány dva nezávislé přístupy - (i) optimalizace nastavení parametru sigma pro generování tzv. pozadí (background) 
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v Maxent modelech pro každý jednotlivý druh a (ii) změny spektrální niky výskytu druhu v průběhu let. Problematika 
identifikovatelnosti biotopů nad daty DPZ, resp. indikátorů biodiverzity dle DPZ byla v průběhu roku 2022 diskutována 
v rámci WA E2.2 a WA E2.3. 
S využitím prvního přístupu byly v rámci WA E2.4 Prediktivní modelování biodiverzity zatím vytvořeny optimalizované 
modely pro 96 druhů ptáků v období 2018–2021, z nichž každý je nejlepším modelem z 46 200 kandidátních modelů, 
kombinujících různé klimatické a spektrální prediktory s různými nastaveními sigma parametru. Modely pro jednotlivé 
druhy byly trénovány na datech NDOP, jako nezávislá validační data byla použita data Liniového sčítání druhů (LSD). 
Ukázalo se, že ladění parametru modelu a druhově specifická redukce sampling bias je pro většinu ptačích druhů 
přínosem. Tedy že tímto postupem, ač náročným na programování modelů a na strojový čas výpočtu, lze pro většinu 
druhů získat důvěryhodnější modely, než při použití defaultních parametrů.  Přínosem pro projekt je kromě konkrétních 
modelů distribuce druhů naprogramovaný, a tudíž opakovatelný postup, který lze dále upravovat a aplikovat pro další 
taxonomické skupiny. 
Pro testování využitelnosti druhého přístupu byla vytvořena první verze experimentálního software s pracovním názvem 
NSNA, který aplikuje zcela nový přístup ke zkoumání vlastností dat nálezových databází, a to změny ve spektrálních 
charakteristikách výskytu druhu. Nástroj jednak (i) automaticky získá data pro daný druh a časový úsek z NDOP, (ii) získá 
data družic Landsat pro dané období a z nich spektrální charakteristiky míst výskytu druhu a (iii) poskytne různé formy 
vizualizace výsledků. Prozatímním hlavním přínosem je právě rychlá vizualizace výsledků umožňující posoudit, zda se 
spektrální charakteristiky výskytu druhu mezi obdobími výrazně mění, což naznačuje nerovnoměrné mapovací úsilí 
nepokrývající prostředí druhu dostatečně pro distribuční modelování. 

 

Obr. 19 Schéma fungování nástroje NSNA pro automatické hodnocení spektrálních charakteristik výskytu druhů 
 
Metodicky i personálně odděleně probíhá modelování potenciální distribuce rostlin. Během uplynulého roku byly práce 
soustředěny zejména na sběr a přípravu dat pro vytvoření distribučních modelů a modelů biodiverzity pro různé vegetační 
typy. Protože záznamy ve vegetačních databázích, které se k modelování běžně používají, jsou zatíženy různými chybami, 
hlavně rozdílnou hustotou v různých částech ČR a také preferenčním zaznamenáváním druhově bohatých společenstev, 
bylo rozhodnuto vytvořit zcela nový reprezentativní dataset vegetačních snímků (zápisů druhového složení rostlin na 
přesně vymezené ploše) travinné vegetace ČR. Na základě stratifikace území ČR proto bylo vybráno více než 800 lokalit, 
na nichž výzkumný tým (ve spolupráci s externisty) hodlá během následujících let zapsat vegetační snímky. Pro výběr 
lokalit nám sloužila stratifikace území ČR založená na překryvu map přírodních biotopů, fytogeografického členění ČR, 
geologické a klimatické mapy a mapy chráněných území ČR. V rámci vymezených jednotek byla následně náhodně 
vybrána umístění snímkovaných lokalit, přičemž na každé z nich bude zapsán snímek o ploše 25 m2 a uvnitř něj snímek 
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o ploše 10 m2. Zároveň byly sepsány podrobné metodické pokyny pro zapisování vegetačních snímků. Po zapsání je každý 
snímek vyfocen, fixován pro pozdější dohledání a je zde také odebrána půda pro analýzu půdních vlastností.  
Uplynulý rok proběhla první sezóna sběru dat, především na Moravě a ve východních Čechách. V současnosti jsou data 
vyhodnocována, aby bylo možné včas odhalit případné metodické nedostatky. Tento dataset bude sloužit jednak 
k modelování biodiverzity travinné vegetace v ČR, jednak ke srovnání s databázovými údaji, aby bylo možné identifikovat, 
kvantifikovat a následně korigovat potenciální chybu v modelech/mapách biodiverzity vytvářených na základě 
databázových dat.        
 

 

Obr. 20 Rozmístění lokalit na území ČR (šedá = snímky zapsané v r. 2022; oranžová = snímky rezervované jednotlivými 
členy týmu nebo externími spolupracovníky pro další sezónu; zelená = volné snímky; hnědá a žlutá = problematické snímky, 
které nelze zapsat, nebo snímky přesunuté na další sezónu kvůli kosení) 
 

Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly naplánovány žádné závazné výsledky.  
 

Plán dalšího postupu 

V roce 2023 se bude tým věnovat rozvoji obou představených přístupů a testovat je na dalších obdobích a taxonomických 
skupinách živočichů. Software NSNA bude doplněn o další vizualizační nástroje a případně bude rozvíjen spíše jako 
budoucí otevřený R package než současný pro uživatele uzavřený Python exe soubor. V případě modelování potenciální 
distribuce cévnatých rostlin bude v roce 2023 probíhat měření půdního pH z jednotlivých lokalit a vyhodnocení zapsaných 
vegetačních snímků z minulé sezóny. Dále bude probíhat příprava podkladů pro zapisování snímků a intenzivní sběr dat. 
Plánují se také analýzy druhové bohatosti nad daty ze sítě floristického mapování v databázi Pladias a příprava prediktorů 
pro vytvoření modelů biodiverzity.  
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WP E3 HODNOCENÍ BIODIVERZITY 

V rámci WP E3, resp. WA E3.1 Syntéza systémů monitoringu a hodnocení biodiverzity byla dokončena příprava sady 
environmentálních proměnných: prediktorů využitelných pro modelování potenciální biodiverzity. Databáze BIOMOD-CZ 
zahrnuje 85 prediktorů (+ 40 kategorií aktualizované Konsolidované vrstvy ekosystémů – KVES) v jednotném rozlišení 
rastru 100 x 100 m v souřadném systému ETRS, komplementárním s pravidelnou sítí EEA 1 x 1 km. Databáze zahrnuje 
základní abiotické gradienty prostředí (klima, reliéf, substrát), habitatové charakteristiky (zastoupení tříd habitatů, 
prostorová konfigurace, vegetační formace ad.) a antropogenní faktory (vzdálenost k sídlům, komunikacím, míra 
fragmentace ad.). Databáze tak představuje základní soubor prediktorů vstupujících do habitatových modelů, využitelný 
řešitelským týmem napříč institucemi (VÚKOZ, PřF MUNI, AOPK, ČZU). Databáze BIOMOD-CZ je partnerům nasdílena na 
společném datovém úložišti SYNOLOGY, připravuje se její online přístup na platformách ESRI, resp. Google Earth Engine. 
Dále se pozornost soustředila na vyhodnocení vztahů predikované – modelované biodiverzity, reálně zachycené druhové 
rozmanitosti a celkového počtu zaznamenaných druhů dané taxonomické, resp. funkční skupiny. Zatím takto byly 
zpracovány skupiny měkkýšů, motýlů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců; připravuje se design hodnocení pro cévnaté 
rostliny. Nad výsledky hodnocení se v rámci řešitelského kolektivu povede další diskuze o ošetření „sampling bias“ 
pro potřeby prediktivního modelování biodiverzity, současně se diskutovalo propojení se stávajícími aplikacemi AOPK 
(např. Bílá místa biodiverzity) s cílem usměrnění mapování a monitoringu zájmových lokalit.  
 

Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly naplánovány žádné závazné výsledky, důležitým milníkem v dalším postupu řešení je finalizace 
databáze environmentálních prediktorů pro modelování potenciální distribuce druhů BIOMOD-CZ. Dílčí výsledky byly 
prezentovány na konferenci: 

 Konference Životní prostředí – Prostředí pro Život (12. 9. – 14. 9. 2022, CENIA, NTK, Praha). Prezentace 
D. Romportla zaměřená na hlavní cíle, aktivity a dosavadní dílčí výstupy projektu DivLand – Centrum pro krajinu 
a biodiverzitu. 

 
Plán dalšího postupu 

V roce 2023 je předpokládáno hlubší provázání databáze prediktorů BIOMOD-CZ s výstupy odvozenými z dat dálkového 
průzkumu Země (vegetační indexy, vlhkostní & teplotní indexy atd.) v návaznosti na řešení balíčku WP E2. Zároveň se 
předpokládá využití konceptu indikačních druhů (výstupy WP E1) pro porovnání s výstupy prediktivního modelování. 
Předpokládáme diskusi k využití výstupů balíčků pro naplnění závazků vyplývajících z Restoration Law. 
 

WP E4 OHROŽENÍ BIODIVERZITY 

V rámci aktivity WA E4.1 Hodnocení faktorů ohrožujících biodiverzitu pokračovala aktualizace Konsolidované vrstvy 
ekosystémů (KVES). V zimě 2022 byla vydána její další verze, ve které byly opraveny technické i faktické chyby, které se 
vyskytovaly v předchozí podzimní verzi 2021. V průběhu oprav byl také redukován objem datové sady vrstvy, což umožnilo 
rychlejší výpočty a provedení operací.  Výsledná vrstva KVES byla velmi rozsáhlá (cca 21 GB), i jednoduchý geoprocessing 
byl obtížně prakticky proveditelný. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k odstranění nadbytečných vertexů z kategorií 
vodních toků, dopravních sítí a nesouvislé městské zástavby. Po aplikaci algoritmu se objem dat významně zredukoval 
(cca. 40 % původního objemu u vybraných kategorií) a zlepšil praktické využití vrstvy. V rámci redukce byly odstraněny 
plošně nepatrné polygony, de facto artefakty kompilace různých zdrojových dat bez významného informačního obsahu. 
V úzké spolupráci s WA A1.2 je rozvíjena sada indikátorů pro monitoring vývoje chráněné krajiny. V závěru roku 2022 
proběhla rešerše plánů péče CHKO jako zdrojů specifikace nutných vlastností pro výpočet indikátorů a jejich vazeb na 
existující indikátory na úrovni krajiny.  
Významnou aktivitu v rámci balíčku WP E4 představuje aktualizace WA E4.2 Koncepce záchranných programů. 
V únoru 2022 byla zaslána dílčí aktualizace záchranných programů a programů péče ke schválení na MŽP. Tato verze 
zpřesnila jak roli MŽP při schvalování a financování záchranných programů dle požadavků interního auditu z roku 2021, 
tak proces aktualizace probíhajících a nově schválených záchranných programů. V první polovině roku 2022 byla dále 
diskutována a revidována kritéria výběru kandidátních druhů pro záchranné programy a stanovena kritéria výběru druhů 
pro regionální akční plány. Následně byla kritéria otestována na vybraných živočišných i rostlinných druzích. Ve druhé 
polovině roku byl zahájen výběr kandidátních druhů pro záchranné programy, průběžně byly získávány informace 
o jednotlivých druzích. Postupně jsou vyřazovány druhy, které daná kritéria nesplňují. Byla upravena struktura Koncepce, 
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aby více odpovídala současným potřebám. Postupně jsou aktualizovány jednotlivé části textu. Z konkrétních úkolů bylo 
zadáno zpracování studie „Hnědásek osikový – studie zaměřená na zjištění genetické variability populace v záchranném 
chovu a zjištění původu nově objevené populace u Frýdku-Místku“, jejíž výsledky by měly být k dispozici zhruba v polovině 
příštího roku. 
V roce 2022 také pokračovala tvorba sad indikátorů cílového stavu předmětů ochrany MZCHÚ a řešení souladu této 
vznikající metodiky s metodikou hodnocení stavu předmětů ochrany EVL (častý překryv MZCHÚ a EVL). Pro ekosystémové 
předměty ochrany MZCHÚ byl vytvořen číselník indikačních fenoménů (ochranářsky významné druhy, nežádoucí druhy 
aparametry prostředí), kterými se liší od hodnocení stanovišť v EVL. Hodnocení bylo provedeno na vzorku 
ekosystémových předmětů ochrany z 80 MZCHÚ a následně porovnáno s hodnocením v plánech péče. U druhových 
předmětů ochrany MZCHÚ budou hodnoceny stav populace, stav lokality a negativní vlivy. Pro útvary neživé přírody byl 
vytvořen číselník indikačních fenoménů, hodnocených dle parametrů prostředí a negativních vlivů.  

 
Dosavadní výstupy 

Na rok 2022 nebyly naplánovány žádné závazné výsledky, důležitým milníkem v dalším postupu řešení je aktualizace 
Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES). 
 
Plán dalšího postupu 

V roce 2023 budou v rámci řešení WA E4 do aktualizace KVES zapracovány připomínky, chyby a jiné komentáře ze zpětné 
vazby rozeslané partnerům. V budoucnu je plánována automatizace procesu aktualizace, frekvence aktualizace bude 
minimálně jednoroční (na základě aktualizace vrstvy mapování biotopů). Budou vypočteny vybrané indikátory stavu 
krajiny pro 26 CHKO v České republice. Dále bude dokončena rešerše stávajících metodik monitoringu a hodnocení 
MZCHÚ. Budou pokračovat práce na tvorbě číselníků předmětů ochrany a indikátorů cílového stavu předmětů ochrany. 
Vzorek 86 MZCHÚ bude zvětšen o další MZCHÚ s novými plány péče vytvořenými podle nové Osnovy plánů péče. V prvním 
kvartálu roku 2023 budou dokončeny seznamy kandidátních druhů pro záchranné programy i aktualizace textové části 
Koncepce. Následně bude Koncepce odeslána ke schválení na MŽP. 
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SHRNUTÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU ZA ROK 2022 
 
Druhý rok řešení projektu s sebou přinesl již významný posun v plnění cílů napříč všemi pracovními skupinami. 
Po covidových restrikcích, které omezovaly práce v roce 2021, se naplno rozeběhly všechny terénní činnosti i pracovní 
schůzky řešitelského týmu se stakeholdery či budoucími uživateli výsledků. Na základě rešeršních studií a pilotních analýz, 
které byly realizovány vesměs v úvodním roce, se tak dařilo nastolit definitivní design řešení jednotlivých úkolů, ať už 
založených na terénním sběru dat (zejm. v případě skupin WG B, WG C a WG D), nebo analýze rozsáhlých datových sad 
či výstupů dosavadních monitoringů (především skupiny WG A a WG E, ale významně i v rámci skupin WG B, WG C).  

Právě vyhodnocování meziresortních databází, které byly poskytnuty na přelomu let 2021 a 2022, představovalo zásadní 
průlom v dosavadním postupu řešení. Jedná se zejména o datové sady ÚHÚL (databáze Národní inventarizace lesa, 
tzv. kůrovcová mapa), řady pedologických databází ÚKZÚZ (Bazální monitoring půd, data Agrochemického zkoušení 
zemědělských půd) či data VÚMOP. Současně se členům konsorcia podařilo shromáždit, standardizovat a vzájemně 
nasdílet množství vlastních datových souborů, nad kterými již v roce 2022 probíhala řada komplexních analýz – jednalo 
se zejména o databázi TopoLandUse (v rámci WG A), výstupy analýz DPZ (WG A a WG E), celorepubliková klimatická data 
historická i scénáře budoucího vývoje (napříč všemi WG) či dendrochronologické databáze (WG B). Dále byla v rámci 
WG E týmem na AOPK aktualizována Konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), která je široce využitelná jako základní 
podklad o rozložení biotopů v rámci ČR. Některé datové sady již byly v uplynulém roce přetaveny v plánované závazné 
výstupy. Konkrétně jde o databáze depozice dusíku a síry, resp. překročení jejich kritických zátěží pro lesní ekosystémy 
(výsledek V19), či zdroje sedimentů pro potenciální využití na zemědělské půdě (V54). Oba výstupy vedle jednoduché 
analogové prezentace fungují i jako mapové online databáze, naplněné množstvím informací a umožňující základní 
analytické úlohy. V podobném duchu – tedy k přípravě ready-to-use prezentací a současně online aplikací – bude 
směřovat většina řešených mapových výstupů či jinak prostorově orientovaných databází. 

Dalším závazným výsledkem, kterého se v roce 2022 podařilo dosáhnout, je Analýza legislativy pro nakládání se sedimenty 
(V53). V mnohých pracovních balíčcích byly vytvořeny dílčí výsledky, z nichž některé byly prezentovány na různých 
tuzemských i zahraničních konferencích či jiných odborných setkáních. V řadě případů se podařilo u vybraných aktivit 
publikovat první odborné studie včetně článků v časopisech s IF, které jsou projektu dedikovány. U některých pracovních 
balíčků naopak vzhledem k jejich zaměření (podpůrné činnosti, návrhy opatření ad.) převažují spíše „měkké“, 
popularizační výstupy. 

Nedílnou součástí řešení projektu je i jeho komunikace a prezentace směrem k potenciálním uživatelům i širší odborné 
veřejnosti. Vedle interní komunikace v rámci konsorcia (pravidelná pracovní setkávání na bázi WA/WP/WG) tak probíhala 
i jednání s jednotlivými odbornými garanty Ministerstva životního prostředí ČR, která jsou formálně zastřešena jako 
kontrolní dny po jednotlivých WG vždy v pololetním cyklu. Nejdůležitějším meetingem z hlediska interní komunikace 
i prezentace směrem k MŽP bylo celoprojektové setkání DivLand, které proběhlo 20. září 2022 na půdě FŽP ČZU. Vedle 
pracovní agendy členěné po jednotlivých WG bylo hlavním tématem společného dopoledního bloku právě představení 
sdílených dat, resp. jejich prvního analytického zpracování. Činnosti Centra pro krajinu a biodiverzitu, s hlubším 
zaměřením na témata změn krajiny a modelování biodiverzity, byly prezentovány koordinátorem projektu širší odborné 
veřejnosti na konferenci PPŽ, pořádané CENIA ve dnech 12.–14. září 2022. 

V druhém roce řešení projektu probíhají všechny činnosti dle stanoveného harmonogramu, postupně se daří naplňovat 
stanovené cíle a připravovat dílčí i finální výstupy. Aktivity jednotlivých pracovních skupin se v průběhu uplynulého roku 
začaly více vzájemně provazovat, což se odehrává na platformě skupiny WG F SYNTÉZA.  

 


