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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 
jsme v rámci projektu DivLand vytvořili model atmosférické 
depozice S a N pro území České republiky v ročním chodu pro 
období od roku 1950. 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 je prezentována atmosférická 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.

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 jsou například 
druhové složení vegetace, která reaguje na vysoké vstupy 
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Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Úvodní informace

Dostupné informace o kvalitě životního prostředí v České 
republice jsou nezbytné pro kvalifikované posouzení míry 
jeho zatížení lidskou činností. Mezi významné antropogenní 
znečištění se řadí atmosférická depozice síry (S) a dusíku (N). 
Obě složky prošly dynamickým vývojem během 20. století, 
které do jisté míry kopírovalo 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. Akumulace dusíku v půdách pak dále 
zapříčinila kaskádu změn spojených s eutrofizací prostředí. 

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 
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nutričního (eutrofizujícího) dusíku, či vitalita hospodářsky 
významných dřevin nebo kritické vyplavování dusičnanů či 
hliníku do pitných vod.
Veškerá depoziční data jsou volně ke stažení/prohlížení 

na adrese:

https://centrumdivland.users.earthengine.app/view/depozice

Metodika konstrukce map depozice S a N 

Dlouhodobá data měření atmosférické depozice z 32 stanic 
v České republice a blízkém okolí (Slovensko, Německo, 
Polsko, Rakousko) byla použita pro konstrukci depozičního 
modelu. Depoziční model je založen na skutečnosti, že 
roční míra měřené depozice síry a dusíku je úzce korelována 
s roční mírou emisí SO2, NOx a NH3 ze stacionárních, 
mobilních zdrojů a ze zemědělství. Při znalosti emisní 
historie jsme schopni odhadnout míru depozice S a N pro 
území České republiky. Prostorové rozložení depozice je 
výslednicí faktorů prostředí (nadmořská výška, geografická 
pozice) a je modelováno na základě empirických rovnic 
odvozených z reálných měřených údajů. Model zohledňuje 
význam celkové depozice síry do lesních ekosystémů 
zahrnutím suché depozice odvozené z měřených údajů 
podkorunového toku síry (Oulehle et al. 2016).

Model vychází z pozorovaného těsného vztahu mezi 
měřenou depozicí a emisí jednotlivých polutantů. 
Standardizované hodnoty chemického složení srážek 
(koncentrace SO4, NO3 a NH4) na jednotlivých stanicích byly 
vypočteny na základě rovnice:

Zde Zst značí standardizovanou staniční koncentraci v roce 
t (tzv. Z score), Cst je průměrná koncentrace v roce t, Cs je 
průměrná koncentrace za celé sledované období (po roce 
1994) a σs vyjadřuje standardní směrodatnou chybu. Na 
základě vztahu mezi emisemi, Z score a známými ročními 
historickými emisemi byly vypočteny hodnoty Z score 
pro období před rokem 1994 (1950–1993). Tyto hodnoty 
Z score byly poté zpět přepočteny na staniční hodnoty 
koncentrace polutantů ve srážkách na základě rovnice:

Nejistota pramenící z konstrukce depozičního modelu 
byla vyhodnocena na základě výpočtu odmocniny střední 
kvadratické chyby (RMSE) a pomocí Nash–Sutcliffe 
koeficientu účinnosti modelu (NSDC). Odhad koncentrace 
SO4 ve srážkách na volné ploše (bulk) je zatížen chybou 
20 %, v podkorunových srážkách chybou 22 %. Odhad 
koncentrace NO3 a NH4 ve srážkách na volné ploše (bulk) je 
zatížen chybou 18 % a 28 %.

Prostorová interpolace Cs a σs byla založena na krokové 
vícenásobné regresní analýze, kde vstupující prediktory 
zastupovaly faktory prostředí (zeměpisné souřadnice, roční 
úhrn srážek a nadmořská výška). Detailní popis postupu 
prostorové interpolace je uveden v publikaci  (Oulehle et 
al. 2016). Získané údaje Cs a σs pro jakýkoliv bod na území 
ČR pak byly využity pro výpočet finální mapy depozic S a N 
pro období 1950–2017. Depozice v kg ha-1rok-1 je výslednicí 
součinu průměrné roční modelované koncentrace 
a ročního úhrnu srážek.

Pro interval let z 1950–1960 chyběly údaje o ročním úhrnu 
srážek. Pro aproximaci ročních srážek byl nejdříve vytvořen 
rastr průměrných ročních srážek za interval 1961–1990 pro 

https://centrumdivland.users.earthengine.app/view/depozice
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celou republiku. Následně byla zjištěna průměrná suma 
ročních srážek (471 mm) v pražském Klementinu za stejné 
období (dostupné z: https://www.chmi.cz/historicka-
data/pocasi/praha-klementinum). Následně byla zjištěna 
celková suma srážek pro každý rok před rokem 1961 a podíl 
této sumy a průměrné hodnoty srážek v Klementinu za 
interval 1961–1990. Hodnotou podílu pro jednotlivé roky 
byl vynásoben rastr průměrných srážek za roky 1961–1990, 
čímž vznikl výsledný rastr odhadu srážek pro konkrétní rok 
v období 1950–1960.  Pro výpočet recentních depozic 
byly použity aktualizované emisní údaje (nejnovější z roku 
2017).

Oulehle, F., Kopáček, J., Chuman, T., Černohous, V., 
Hůnová, I., Hruška, J., Krám, P., Lachmanová, Z., Navrátil, 
T., Štěpánek, P., Tesař, M., Evans, C.D., 2016. Predicting 
sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical 
method. Atmos. Environ. 140, 456–468.

Metodika konstrukce map kritických zátěží 
nutričního dusíku pro lesní ekosystémy 

Kritické zátěže mohou být založeny na bilančním výpočtu 
velikosti depozice, rychlosti imobilizace, denitrifikace 
přípustného vyplavování nitrátů a odnímání dusíku 
z ekosystému v podobě biomasy (blíže CLRTAP 2016) nebo 
se úspěšně využívají tzv. empirické kritické zátěže. Tyto 
jsou založeny na pozorované změně druhového složení 
ekosystémů, ve kterých byly prováděny dlouhodobé 
experimenty hnojení dusíkem nebo jsou k dispozici 
dostatečně dlouhé řady pozorování ovlivněných 
ekosystémů. K plošnému mapovému vyjádření empirických 
kritických zátěží nutričního dusíku pro ekosystémy v České 

republice byla využita aktuální mapová vrstva ekosystémů, 
tzv. Konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), spravovaná 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky 
(AOPK ČR). Jednotlivým ekosystémům byla přiřazena 
hodnota kritické zátěže podle Bobbink a Hettelingh (2011). 
Překročení kritických zátěží pak bylo vyhodnoceno jako 
rozdíl mezi definovanou kritickou zátěží a roční depozicí 
dusíku. 

Roland Bobbink and Jean-Paul Hettelingh (eds.). Review 
and revision of empirical critical loads and dose-response 
relationships, Coordination Centre for Effects, National 
Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 
www.rivm.nl/cce.

Popis mapové aplikace

Z důvodu co nejjednodušší dostupnosti dat jsme vytvořili 
mapovou aplikaci v prostředí Google Earth Engine. Zde si 
každý může zobrazit, popřípadě stáhnout, rastrové mapy 
ročních depozic S a N kontinuálně od roku 1950. 

V okně „Layers“ jsou k dispozici jednotlivé zobrazované 
parametry:
- Depozice sumy dusíku (ukazující depozici dusíku na 

volné ploše)
- Depozice dusíku oxidovaného (ukazující depozici 

oxidovaného dusíku na volné ploše)
- Depozice dusíku redukovaného (ukazující depozici 

redukovaného dusíku na volné ploše)
- Depozice síry celkové v jehličnatých lesích (ukazující 

podkorunovou depozici síry)
- Depozice síry (ukazující depozici síry na volné ploše)
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Na základě výběru roku pro zobrazení dat pak lze jednotlivé 
vrstvy stáhnout ve formě rastru.

Další možností je výběr časové řady. Po kliknutí bodu 
na mapě do zvoleného území a aktualizaci odkazu 
„vizualizovat časové řady pro bod z mapy“ se vytvoří grafy 
ročních depozicí pro všechny parametry za celé období 
1950–2017. Tyto časové řady je pak možno exportovat ve 
formě .csv (originální data) nebo ve formě obrázku grafu 
(.svg či .png).


























































