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Část 1.
1 Klimatická změna, její projevy a příčiny
Klimatická změna se projevuje vyššími extrémy teplot, přívalovými dešti, delším obdobím
beze srážek, v mírném pásmu se zvyšuje v létě počet tzv. tropických dnů. Delší období sucha
mohou být přerušena povodní. Hlavním indikátorem změny klimatu je vzestup globální
průměrné teploty, která se dává do vztahu (korelace) s nárůstem obsahu skleníkových plynů
v atmosféře, přičemž za hlavní skleníkový plyn je považován oxid uhličitý. Podrobné zprávy
k vývoji klimatu, vysvětlení příčin a shrnutí pro politiky zpracovává, aktualizuje a vydává
Mezivládní panel pro klimatickou změnu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC)
při OSN. Jednotlivé státy se k závěrům těchto zpráv přihlašují na konferencích OSN o
klimatu.
Konference OSN o změně klimatu mají dlouhou historii, první významné mezinárodní setkání
na vrcholné (ministerské) úrovni zaměřené na klimatickou změnu proběhlo již roku 1992 v
brazilském Rio de Janeiru na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji. Na Konferenci
byly přijaty: Zásady obhospodařování lesů (Forest Principles), Agenda 21 a Slib zemi (Pledge
to Earth). Byla na ní rovněž projednávána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu.
Klimatická konference v Paříži v roce 2015 byla 21. konferencí smluvních stran Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu (anglicky Conference of Parties, zkratka COP; jednotlivé
konference se pak označovaly jako COP1, COP2 atd.). Označuje se proto také jako COP 21,
lze se setkat i s názvy Světová klimatická konference či Konference OSN o klimatické změně
(2015 United Nations Climate Change Conference). Konference skončila 12. prosince 2015
přijetím právně závazné celosvětové dohody.
Konference dosáhla svého cíle poprvé dosáhnout celosvětové dohody o snižování dopadů
klimatických změn v tzv. Pařížské dohodě, která byla přijata aklamací téměř všemi státy
světa. Dohoda se stala právně závaznou dne 4. listopadu 2016, 30 dní potom, co alespoň 55
zemí, které představují (produkují) nejméně 55 procent celosvětových emisí skleníkových
plynů, se staly smluvní stranou tím, že dohodu podepsaly a následně ratifikovaly, schválily ji
nebo k ní přistoupily v New Yorku mezi 22. dubnem 2016 a 21. dubnem 2017. Očekává se, že
dohoda vstoupí v platnost v roce 2020. Podle organizačního výboru, očekávaný klíčový
výsledek bylo omezit globální oteplování do roku 2100 ve srovnání s předindustriální érou o
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2 °C. Cíl omezit zvýšení teploty o 2 stupně byl doplněn v přijatém znění Pařížské dohody o
tvrzení, že smluvní strany budou pokračovat v úsilí o omezení tohoto nárůstu teploty o max.
1,5 °C. Cíl 1,5 ° bude podle některých vědců vyžadovat nulové úrovně emise skleníkových
plynů někdy mezi roky 2030 a 2050. V konečné verzi Pařížské dohody není žádný detailní
časový plán nebo konkrétní cíle pro emise jednotlivých zemí – na rozdíl od předchozího
Kjótského protokolu. Dle dohody by v průběhu druhé poloviny tohoto století měla být
dosažena nulová úroveň emisí.
Mitigace = zmírnění klimatické změny pouze snižováním emisí
Adaptace na dopady změny klimatu spočívá v opatřeních, která umožní minimalizovat
negativní dopady změny klimatu na ekonomiku, životní prostředí a společnost, případně
využít příležitostí, které změna klimatu může v lokálním měřítku přinést. Adaptačním
opatřením je tedy například snižování spotřeby vody, pěstování rostlin, které spotřebují méně
vody.
Snižování emisí skleníkových plynů a posilování jejich sekvestrace/propadů (mitigace) je
nedílnou součástí řešení problematiky změny klimatu a jejích negativních dopadů. Emise a
propady hlavních skleníkových plynů jsou pravidelně kontrolovány Rámcovou úmluvou OSN
o změně klimatu formou inventarizace. Inventarizace je prováděna v souladu s metodikou
IPCC. V ČR nese zodpovědnost za správné fungování Národního Inventarizačního Systému
(NIS) Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo Český hydrometeorologický ústav jako
organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy inventarizace a požadovaných datových i
textových výstupů. Podle IPCC, z hlediska jednotlivých plynů je nejvýznamnějším
skleníkovým plynem CO2 s podílem 82,1 % na celkových emisích, následovaný CH4 10,5 %,
N2O 4,5 % a F-plyny 2,9 % (stav v roce 2017). Nejvýznamnější kategorií inventarizace je
sektor energetiky, odkud pochází 78,2 % celkových emisí skleníkových plynů, převážně CO2.
Nutno zdůraznit, že voda, vodní pára nejsou zahrnuty do skleníkových plynů, jejichž
koncentraci (emise) člověk ovlivňuje přímo svým hospodařením. V IPCC materiálech se
doslova píše, že obsah vodní páry v atmosféře a tedy i oblačnost jsou řízeny změnami
skleníkového efektu, které se odvíjejí od změn obsahu CO2 a dalších výše uvedených
skleníkových plynů. IPCC tak popírá efekt krajinného pokryvu na klima, popírá tedy, že
odvodněním a odlesněním měníme klima. Doslovná citace z Myhre et al. 2013 (str. 666):
„As the largest contributor to the natural greenhouse effect, water vapour plays an essential
role in the Earth’s climate. However, the amount of water vapour in the atmosphere is
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controlled mostly by air temperature, rather than by emissions. For that reason, scientists
consider it a feedback agent, rather than a forcing to climate change. Anthropogenic
emissions of water vapour through irrigation or power plant cooling have a negligible impact
on the global climate“. Následuje překlad do češtiny:
„Vodní pára je hlavním skleníkovým plynem, který se do atmosféry dostává přirozeným
způsobem a má zásadní vliv na tvorbu klimatu na Zemi. Její množství v atmosféře je závislé
spíše na teplotě vzduchu, než na emisích. Z těchto důvodů je považována spíše za
„zpětnovazebný faktor“, než faktor, který by mohl mít vliv na klimatickou změnu.
Antropogenním způsobem (ve formě emisí) se do atmosféry dostává vodní pára ze
zavlažovacích systémů, či z elektrárenských chladících věží. Toto množství je v souvislosti s
globální změnou klimatu zanedbatelné“.
Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti, není pravdivé. Teplota vzduchu závisí na krajinném
pokryvu (les, vodní plocha versus odvodněná plocha bez vegetace) a nad lesem je jiné
množství vodní páry a vyšší relativní vlhkost nežli nad odvodněnou plochou.

1.1 Řešení klimatické změny v ČR
Strategie ochrany klimatu v ČR sleduje politiku energetiky a ochrany klimatu EU do roku
2020, která je založena na třech pilířích:
a) snížení emisí skleníkových plynů o 20 % (od roku 1990)
b) dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie
c) snížení konečné spotřeby energie o 20 %
Hlavními nástroji, jakými se EU snaží těchto cílů dosáhnout je obchodování s emisními
povolenkami, rozdělení úsilí k dosažení omezení emisí skleníkových plynů, zachytávání a
ukládání CO2 do geologického podloží a podpora energie z obnovitelných zdrojů.
Ve strategickém dokumentu „Politika ochrany klimatu v ČR“ jsou představeny základní i
dlouhodobé cíle (2020 – 2030) ochrany klimatu, založené výhradně na mitigačních opatřeních
snižování emisí skleníkových plynů a nízkouhlíkové společnosti. Navazující dokument
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, tzv. Adaptační strategie je
založena na adaptačních sektorových opatřeních (zemědělství, lesnictví, energetika, vodní
hospodářství atd.). Ve vazbě na jednotlivé relevantní sektory uvádíme výběr adaptačních i
mitigačních opatření s přímou vazbou na zadržení vody v krajině Tab. 1.
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Tab. 1 Výběr mitigačních a adaptačních opatření v různých sektorech, s návazností na zadržení vody v
krajině

Zemědělství

Vodní
hospodářství

Mitigační opatření

Adaptační opatření

- založeny na potenciálu
zemědělských
ekosystémů ukládat
uhlík
Snižování emisí
skleníkových plynů ze
zemědělství (N2O a
CH4 z chovu zvířat)
Zvyšování organické
hmoty
Zalesňování
Podpora rychle
rostoucích dřevin pro
energetické účely

- Minimalizace vyjímání
půdy ze ZPF (výjimka
zalesňování)
- vhodné prostorové
uspořádání zemědělské
půdy
-Půdo-ochranná a
protierozní opatření
-Zlepšování půdní
struktury
-Zvyšování podílu
organické hmoty

-rovnováha mezi
využitím energetického
potenciálu vody a
vodních toků a nádrží
jakožto vodních zdrojů
-Výstavba nových
vodních elektráren

- zajištění stability vodního
režimu v krajině
(zpomalení povrchového
odtoku, zvýšení retence
vody, doplňování zásob
podzemních vod, správné
hospodaření na lesní i
zemědělské půdě,
minimalizace negativního
vlivu odvodňovacích
zařízení, vhodná struktura
krajiny, systém malých
vodních nádrží a mokřadů)
-systémy hospodaření se
srážkovými vodami a
opětovné využití vody
- Plány povodí, plány pro
zvládání povodňových
rizik i sucha
-optimalizace funkce
stávajících nádrží
-obnova malých vodních
nádrží

Nástroje pro
realizaci
-Pozemkové úpravy
-Genetické zdroje,
šlechtění,
zemědělské
biotechnologie
-standardy Dobrého
zemědělského a
environmentálního
stavu
-zalesňování a
zatravňování
-Ekologické
zemědělství
-Snižování eroze
půdy
-opatření proti suchu
-ochrana biodiverzity
-diverzifikace
zemědělství
-greening v rámci
společné zemědělské
politiky
- realizace
komplexních
pozemkových úprav
s ohledem na zvýšení
retenční schopnosti
krajiny, se
současným
posílením aktivit
správy povodí a
krajů
-opatření na ploše
povodí v kombinaci
opatření na vodních
tocích a v nivách
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Lesní
hospodářství

- Vázání CO2 a
skleníkových plynů
- Význam lesů pro
bilanci uhlíku je dán
jejich rozlohou, tedy
množstvím
deponovaného uhlíku
Urbanizovaná - Klíčové území pro
krajina
zmírnění změny
klimatu, největší
potenciál
Oblast stavebnictví
(např. nízkoenergetické
domy, zateplování

- úpravy vodních koryt a
niv
- Infiltrace povrchových
vod, tvorba mokřadů
v infiltračních zónách
- Druhově pestré porosty
-změna preference druhů
-stabilizace množství
uhlíku
-genetické zdroje dřevin

-minimalizace
povrchového odtoku

- Změna stavebních
norem a legislativy
- Snižování
ekologické stopy
měst a sídel

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR obsahuje dostatečně
pojmenované problémy, se kterými se ČR potýká. Adaptační strategie a navazující „Národní
implementační plán adaptace na změnu klimatu“, uvádějí přehled účinných opatření pro
zlepšení stavu půdy a zadržení vody v krajině. Tato opatření jsou klíčovými aspekty nejen
v rámci adaptačních, ale i mitigačních a preventivních opatření. Pro jejich řešení není nutné
zadávat další studie, monitoring, financovat přípravu dalších podkladů, které se týkají
zmírnění jejích dopadů. Proto krokem, který by měl následovat, je nastavení konkrétních
způsobů řešení identifikovaných problémů. Nezbytné jsou ucelené meziresortní koncepční
strategie, které povedou k řešení konkrétních problémů, a to s výhledem na desetiletí.
Náhodná opatření typu „dešťovka“ nelze považovat za řešení. Národní implementační plán
adaptace na změnu klimatu není dokumentem, který by toto dostatečně řešil, ačkoliv
rozpracovává opatření uvedená v „Adaptační strategii ČR“ do konkrétních úkolů, včetně
termínů plnění a financování. Nedostatkem je téměř nulová aplikovatelnost a vymahatelnost
v praxi. Ve stanovisku MŽP ke kulatému stolu Národního konventu o EU na téma Boj s
klimatickou změnou (konaném 31.5.2019 v Praze) je uvedeno, že stav plnění úkolů v oblasti
lesnictví, zemědělství, vodního režimu v krajině je z 60 – 78 % splněn. Tato skutečnost se
bohužel výrazněji v řešení problémů české krajiny neprojevila. Jinými slovy – víme vše, co
naší krajině chybí, nejsme však ochotni přijmout víceméně známá, a často jednoduchá
opatření, které by problémy napomohly vyřešit.
7

Nebylo dosud dostatečně prokázáno, jak se emise CO2 podílejí na změně klimatu. Hodnoty
růstu průměrné globální teploty i tzv. radiačního zesílení jsou výsledkem modelů. Slepě
následujeme hlavní proud EU a IPCC, který je postaven na uhlíkové koncepci.
Neuvědomujeme si, že způsob, jakým zacházíme s krajinou a hospodaříme s vodou, je hlavní
příčinou klimatické změny. Opomíjíme přímou úlohu vody a vegetace. Řešení spočívající v
zadržení vody (plošné, nikoliv pouze v nádržích), zlepšení kvality půdy, změna způsobu
hospodaření, apod. jsou návodem, jak klimatickou změnu zmírnit. Česká republika i EU by
měly opustit pasivní přístupy neustálého monitoringu a utváření koncepcí a strategií na téma
„co je třeba udělat“. Již to víme, je čas uvést ona opatření do praxe, a to ruku v ruce s osvětou
obyvatelstva, bez které to nepůjde.
Děláme z krajiny step a poušť, divíme se, že se jako step a poušť chová a svádíme to na
zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého. V materiálech IPCC se uvádí, že vzestup koncentrace
skleníkových plynů vedl ke zvýšení radiačního efektu (radiative forcing) o 1 – 3W.m-2 od
roku 1750 do nynějška. Toto je vypočtená hodnota. Přitom na vnější hranici atmosféry
přichází během roku 1320 – 1410W.m-2 sluneční energie, podle polohy Země na její eliptické
dráze kolem Slunce. Měření slunečního záření s přesností 1% je téměř nedostižné, měří se s
větší chybou. Hodnota sluneční konstanty je považována za stálou/konstantní v mezích 1%
chyby tedy 10 W.m-2. Kde bere klimatický mainstream jistotu, že klimatická změna
charakterizovaná extrémy teplot, srážek, střídáním sucha a povodní je zapříčiněna zvýšenou
koncentrací skleníkových plynů, oxidu uhličitého zejména? Historické civilizace vyschly a
nespalovaly fosilní paliva; vyschly, protože odvodňovaly, odlesňovaly a my jejich chyby
opakujeme.
V „Adaptační strategii“ je v kapitole 3.1 „Lesní hospodářství“ nedoceněna úloha lesních
porostů při tvorbě klimatu a oběhu vody. Lesům je přisuzována pasivní úloha, v jejímž rámci
fungují jako systémy pro vázání CO2, skleníkových plynů a v bilanci uhlíku. Přímá úloha, za
kterou považujeme jejich funkci v tocích sluneční energie v krajině, je opomíjena. Jde o těsný
vztah mezi sluneční energií a přeměnami skupenství vody zprostředkovaný rostlinami. Lesní
porosty prostřednictvím procesu evapotranspirace přímo ovlivňují klima na úrovni mikro až
regionální tím, že přeměňují (disipují) sluneční záření do latentního tepla výparu. Sluneční
energie se váže prostřednictvím rostlin a vody do vodní páry. Tím se v čase a prostoru
vyrovnávají teplotní rozdíly, rozdíly tlaků a tím i rychlost proudění vzduchu. Evapotranspirací
se přeměňuje mnohonásobně více energie než při fotosyntéze. Voda a rostliny jsou hlavními
8

regulátory toku sluneční energie v krajině, mají tedy při tvorbě klimatu nezastupitelnou úlohu;
z těchto důvodů hovoříme o přímé funkci lesních porostů a klimatizačním efektu
evapotranspirace. Kvantitativní aspekty evapotranspirace jsou předmětem řady studií; jen
velmi malá pozornost je však věnována jejímu vztahu ke klimatu a aspektu klimatizační
funkce vegetace. Odvodnění mokřadů, odlesňování a zvyšování podílu zastavěných ploch je
příčinou změn v distribuci energetických toků v krajině. Dochází ke změně poměru latentního
a zjevného toku tepla. V důsledku ztráty funkční vegetace a vody dochází ke snížení podílu
latentního tepla výparu, což vede ke snížení chladící schopnosti krajiny a zvýšení teplotních
gradientů. V krajině převažuje tok zjevného tepla s důsledky, se kterými je spojována
klimatická změna - růst teploty, turbulentní proudění vzduchu, silné větry a cyklóny.
Na hydrologickou funkci lesa jsou rozporné názory. Vodní pára vydávaná transpirací stromů
je často považována za ztracenou (ztráta vody evapotranspirací = „evapotranspiration
losses“). Situace je však poněkud odlišná. V lese je při zemi nižší teplota nežli ve svrchním
patře v korunách. Vzduch a vlhkost se drží v lese, který komunikuje s atmosférou povrchem
svých korun; ty odpařují vodu a tak se chladí, nad zdravým lesem vídáme často vodní páru a
nízké mraky. Povrchová teplota lesa je i v létě pod 30 oC, zatímco povrchová teplota
odvodněných městských ploch, sklizených polí přesahuje i 50 oC. Vodní pára se drží nad
lesem nebo zvolna stoupá vzhůru, ochlazuje se, vytváří se mraky, ze kterých drobně prší.
Takové odpolední deště jsou znakem krátkého oběhu vody: voda se odpařuje, vrací se zpět
jako drobný odpolední déšť, při kterém poklesne tlak a pokud je krajina dostatečně zalesněna
a chlazena i další vegetací, tak nasává vodu z moře, řeky mají potom dostatek vody. Je
tisíciletou historickou zkušeností, že odlesnění vede k vysychání krajiny a poklesu srážek.

2 Hospodařením v krajině ovlivňujeme povrchovou teplotu (a
tím klima) i kvalitu a množství odtékající vody – aneb mitigace
klimatické změny prostřednictvím vody a vegetace
Prožíváme klimatickou změnu, tj. extrémy teplot, prohlubující se sucho, nedostatek vody
limituje zemědělskou produkci. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) za hlavní
příčinu udává zvýšenou koncentraci skleníkových plynů, která způsobuje navýšení
skleníkového efektu o 1- 3W.m-2 ve srovnání s rokem 1750. Je to hodnota vypočítaná,
neměřitelná. Vysvětlíme proto opomíjené a přitom měřitelné a velké změny toku sluneční
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energie a teplot působené hospodářskými zásahy v krajině; těsně jsou s nimi spojené i změny
toku vody, látek a klimatu.

2.1 Distribuce slunečního záření
Na vnější hranici zemské atmosféry přichází v průběhu roku 1320 – 1410 W.m-2 sluneční
energie. Bez sluneční energie by se teplota Země pohybovala pod bodem tuhnutí dusíku (209°C), atmosféra by byla tuhá. Teplotní rozdíly (gradienty) vytvářené na Zemi díky příkonu
sluneční energie na otáčející se Zemi jsou zdrojem pohybu vzdušných mas, oběhu vody a
všech životních pochodů. Za jasné oblohy přichází na metr čtverečný zemského povrchu až
1000W sluneční energie, při zatažené obloze je to i méně než 100 W.m-2. Za jasného dne tedy
přichází na 1km-2 sluneční energie několik set MW až 1000 MW, což je energie srovnatelná
s výkonem jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín. Slunce vyzařuje k Zemi ohromné
množství energie (180 000 TW) a člověk svými zásahy v krajině a ve městech zásadním
způsobem toky sluneční energie mění.
Suchá odvodněná plocha se slunečním zářením ohřívá na 50 i více oC, naproti tomu vegetace
dobře zásobená vodou se chladí výparem vody a její teplota je o 20 i více oC nižší. Sluneční
energie se částečně odráží (například voda 10%, vegetace 20 %, světlé betonové až 30%),
méně než 10 % energie ohřívá půdu, méně než 1% se fotosyntézou akumuluje do biomasy,
část se vyzáří vůči obloze. Většina sluneční energie se spotřebovává na výpar vody nebo
ohřívá povrch. Zásadní je poměr mezi množstvím energie, která se spotřebuje na výpar vody a
která ohřívá povrch (dlažbu, beton, sklizené pole). Tento poměr mezi tzv. zjevným teplem
(turbulentní vzestupné proudění vzduchu) a teplem latentním/skrytým ve vodní páře se
nazývá Bowenův poměr a byl definován téměř před sto lety (1926).
Přenos sluneční energie ve formě skupenského tepla vodní páry má zásadní význam při
utváření klimatu. Na výpar 1 litru vody se spotřebuje 0,69 kWh energie a z jednoho litru vody
kapalné vznikne na 1200 litrů vodní páry; v této vodní páře je ve formě skupenského tepla
energie 0,69Wh (kapacita jedné autobaterie). Tato energie se uvolňuje tam, kde se vodní pára
sráží zpět na vodu kapalnou, což se děje na chladných místech (a tak se vyrovnávají teploty)
nebo při tvorbě mraků a deště, což je provázeno uvolněním skupenského tepla a poklesem
atmosférického tlaku.
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2.2 Vegetace chladí
Strom – dokonalá klimatizační jednotka: výdej vody stromem (transpirace) se měří přímo
ve kmeni stromu, v kultivační nádobě na váhách nebo jako spotřeba zálivkové vody
(lysimetr), obtížněji se aproximuje z přímého měření výměny plynů na části stromu. Vzrostlý
strom o poloměru koruny 3metry vypaří například za hodinu 15 litrů vody a do vodní páry se
tak navázalo 10,4 kWh sluneční energie. Strom chladil výkonem 10,4kW. Jedna běžná
technologická klimatizace má výkon 3,5 kW; náš strom tedy chladil jako tři technologické
klimatizace. Strom ovšem navázal sluneční energii do vodní páry, která se srazí zpět na vodu
na chladných místech a uvolní zde teplo; strom teploty vyrovnává, zatímco klimatizační
zařízení vypouští teplo vně domu. Klimatizační zařízení sice chladí místnost, ale
v konečném efektu se město ohřívá elektrickou energií spotřebovanou na chlazení, podobně
jako lednice ohřívá místnost. Na úrovni fyziky základní školy lze vysvětlit klimatizační efekt
stromů a trávníku na sídlišti, u škol a úřadů či v areálu nemocnic. Naopak odstranění vegetace
a odvodnění na 100 m2 způsobí za slunečného dne posun od chlazení k ohřevu (produkci
zjevného tepla) o cca 60kW.

Obr. 1 Měření teploty a dopadajícího slunečního záření. Na asfaltový povrch dopadá v horkém letním dni
877 W.m-2, teplota je 51°C. Ve stínu stromu naměříme 82 W.m-2 a necelých 27°C. Příčinou rozdílu teplot není
pouhý stín stromu, ale především proces transpirace, kterým strom chladí sebe i okolí. (Věrná kopie stromu
vyrobená z plastu by tak chladný stín nevytvořila)
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2.3 Energie vázaná v biomase
Rostliny vytvářejí fotosyntézou z oxidu uhličitého svoji biomasu. Opačným procesem
fotosyntézy je dýchání/respirace, při které se kyslík spotřebovává a oxid uhličitý uvolňuje.
Platí základní rovnice fotosyntézy:
6CO2 + 6H2O ==== C6H12O6 + 6O2
Biomasa (molekula šesti-uhlíkatého cukru C6H12O6) má molekulovou hmotnost 180, šest
molekul CO2 má molekulovou hmotnost 264, šest molekul kyslíku O2 má molekulovou
hmotnost 192. Podle této rovnice se při vytvoření 1kg biomasy (sušiny) uvolní 1,06 kg
kyslíku a spotřebuje 1,46 kg oxidu uhličitého. Tyto převodní faktory se používají k přepočtu
množství vázaného oxidu uhličitého v biomase, uvolněného kyslíku při tvorbě biomasy i
energie vázané v biomase (180g škrobu a celulózy obsahuje 0,87 kWh).
Fotosyntézou se za rok na 1m2 v mírném pásmu vytvoří nejvýše 1kg sušiny biomasy, která
obsahuje 5kWh vázané sluneční energie. Na 1m2 v mírném pásmu přijde za rok okolo
1100kWh sluneční energie. Do rostlinné biomasy se tedy naváže nejvýše necelé 0,5%
sluneční energie. Tato energie vázaná v biomase je potom zdrojem energie (potravy) dalších
organismů i organických látek v půdě i organického zatížení ČOV. Množství sluneční energie
transformované transpirací, tedy výparem vody (např. 400 litrů/m2.rok =

280kWh) je

mnohonásobně vyšší nežli množství energie vázané v biomase. Rostlina a okolí se chladí
výparem vody a voda se přitom čistí, při tvorbě rosy a mírného deště se sluneční energie
uvolňuje a vyrovnávají se tak teplotní rozdíly.
V krajině rozlišujeme koloběh vody uzavřený (krátký) nebo otevřený (dlouhý). Dlouhý
koloběh vody je charakteristický pro současnou zemědělskou krajinu i pro aridní (suché)
oblasti. Voda z krajiny rychle odtéká, a pokud se odpaří, tak se nesráží (nekondenzuje) v této
krajině, protože tlak vodních par nedosahuje rosného bodu. Srážky bývají nepravidelné, po
období sucha přicházejí často přívalové deště, které působí erozi a odnášejí z krajiny
rozpuštěné i nerozpuštěné látky. Vytvářejí se velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
(extrémním příkladem jsou pouště) i značné teplotní rozdíly mezi místy. Otevřený koloběh
vody jako výsledek lidské činnosti v krajině vytváří průkazné změny klimatu a vede k
rychlému vyčerpávání půd.
Naproti tomu krátký koloběh vody je charakteristický pro krajinu s dostatkem vody a
vegetace. Odpařená voda se sráží na povrchu rostlin a zůstává v porostu, po nočním poklesu
teplot se tvoří mlhy a sráží se rosa. Voda obíhá v krátkém cyklu a opakovaně je využívána
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rostlinami. Výpar vody rostlinami (transpirace) a celým porostem včetně půdy
(evapotranspirace) tlumí přehřívání krajiny ve dne, v noci tlumí pokles teploty skupenské
teplo, které se uvolňuje srážením vodní páry. Krajina s uzavřeným cyklem vody má
vyrovnané teploty v čase (den - noc) i v prostoru (mezi místy). Častější a pravidelnější srážky
udržují vysokou hladinu spodní vody, což snižuje reaktivitu a mikrobiální aktivitu v půdě, a
odtékající voda odnáší jen málo rozpuštěných látek. Vysoká hladina podzemní vody znamená
vodou nasycené půdy, v nichž jsou metabolické pochody a tok energie pomalejší a odtok látek
z půdního systému minimální.

2.4 Metabolismus krajiny
Člověk výrazně ovlivňuje svým hospodařením koloběh vody v krajině, a ovlivňuje tak
metabolismus krajiny, pokud použijeme analogii mezi krajinou jako živým systémem a
organismem. Metabolismem rozumíme v širokém smyslu látkovou výměnu, tedy chemické a
energetické pochody probíhající v živém systému. Podobně jako jednotlivý organismus je i
krajina otevřeným systémem pod příkonem energie (sluneční) a má tendenci využívat tuto
energii k sebe-utváření. Ripl (1995, 2003) definoval chemické a energetické kritérium pro
hodnocení krajiny, obě kritéria souvisejí s vodním cyklem. Chemickým kritériem jsou ztráty
rozpuštěných látek z daného povodí. Nízké ztráty ukazují na vysoký stupeň recyklace látek,
což je situace typická pro krátký koloběh vody – voda obíhá a látky jsou využívány
organismy. Energetickým kritériem je poměr mezi teplem vázaným ve vodní páře (výpar –
kondenzace) a teplem uvolňovaným ve formě tepla zjevného (vzrůst teploty povrchu a ohřev
vzduchu). Nízké výkyvy teplot v čase a prostoru daného povodí ukazují na krátký koloběh
vody, kdy se většina sluneční energie rozptyluje (disipuje) přes výpar a kondenzaci vody.
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Obr. 2 Koloběh vody a odtok látek v různých stádiích vývoje krajiny od posledního zalednění

Okyselení půdy, snižování její úrodnosti na straně jedné a vysoký obsah živin a eutrofizace
vody na straně druhé jsou propojenými jevy špatného hospodaření v krajině.
Z úrodných zemědělských půd se, v České republice, ročně vyplavuje s vodou řádově tuna
rozpuštěných minerálních iontů za rok. Vysoké ztráty minerálních iontů jsou následkem
rozkladných procesů v půdě (mineralizace organických látek), při kterých vznikají silné
kyseliny (sírová, dusičná), okyselující půdu. Mineralizační procesy se zrychlují v půdě
odvodněné a přehřáté, což znamená, že vlastní intenzita látkového odnosu přímo souvisí s
teplotou povrchu.
Provázanost živých struktur s vodním cyklem je ukazatelem termodynamické účinnosti
ekosystému a úrovně disipace energie na daném území. Vegetace a ekosystémy obecně
reagují zpětnovazebně na množství přicházející sluneční energie prostřednictvím procesů
fotosyntézy a transpirace. Zejména transpirace tlumí vytváření teplotních rozdílů v krajině
a současně tlumí rychlost odtoku vody, protože přijímá vodu a v ní rozpuštěné látky kořeny.
Typ porostu (les, rákosina, louka, dobře zásobené vodou), který dokáže zajistit menší teplotní
výkyvy, (tzn. podstatnou část dopadajícího slunečního záření, pomocí evapotranspirace,
transformuje do latentního tepla) lze považovat za efektivní. Lze tedy předpokládat, že povodí
s vyšším podílem zastavěných ploch a orné půdy budou mít rozkolísanější teplotní režim,
vyšší průměrné teploty i elektrickou vodivost.
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3 Odvodňování a odlesňování jako příčina postupného vysychání
- teorie biotické pumpy
Jednou ze základních podmínek života na pevnině je dostatek vody v půdě pro růst rostlin.
Pevnina je výše než moře, voda z pevniny stéká gravitačně řekami do oceánů. Zásoba vody na
kontinentech je poměrně malá, voda vázaná v půdě, ledovcích, vodních nádržích a jezerech
by odtekla řekami z pevniny během několika let.
Zásoba vody na pevnině může být udržena jedině tehdy, pokud bude odtékající voda
doplňována transportem vody z oceánů. Reverzní transport vody z oceánů na pevninu
vyžaduje tedy obrovské množství energie. Voda se na pevninu dopravuje ve formě vodní páry
atmosférou. Takže trvalý tok vody řekami do oceánů je zásobován vlhkým vzduchem
proudícím od oceánů na pevninu. Vodní pára transportovaná z oceánu kondenzuje nad
pevninou a zásobuje ji vodou ve formě dešťových nebo sněhových srážek.
Strategie zásobení vodou musí respektovat krátkodobou zásobu vody na pevnině. Kdyby ustal
transport vody atmosférou z oceánů na pevninu, zmizela by voda z pevniny za několik let.
Jako je trvalé zásobení potravinami závislé na fotosyntéze a produkci zelených rostlin, jsou
globální a regionální klima a trvalé zajištění vodou závislé na transportu atmosférické vlhkosti
z oceánu na pevninu. Může člověk rozsah tohoto životadárného procesu narušit, může ho
ovlivnit?
Podle teorie Biotické pumpy (Makarieva a Gorshkov 2010, 2013) záleží dodávka vody
z oceánu na pevninu na stavu vegetačního pokryvu. Evoluce vyřešila dva zásadní a obtížné
problémy: jak dopravit atmosférickou vlhkost daleko do vnitra pevniny a jak tento transport
setrvale udržet. Les má vysokou pokryvnost listoví (listová plocha nad jedním metrem
čtverečním) a má proto i vysokou evapotranspiraci (transpirace + evaporace z povrchu), která
může být vyšší nežli evaporace z povrchu oceánu. Následkem intenzivní evapotranspirace
obsahuje vzduch nad lesem vysoký obsah vodní páry, která v noci kondenzuje, jak vlhký
vzduch adiabaticky (bez výměny tepla s okolím) stoupá vzhůru. Při kondenzaci vodní páry na
vodu kapalnou klesá tlak vzduchu nad lesem. Například objem 22 400 ml vodní páry se při
kondenzaci na vodu zmenší na 18 ml, voda ve stavu vodní páry má tedy více než 1000x vyšší
objem nežli stejné množství vody v kapalném stavu (Avogadrův zákon). Pokles tlaku vzduchu
má za následek vzestup vzduchu vzhůru nad les. Vzniká tak horizontální gradient tlaku,
neboli díky sníženému tlaku vzduchu se nasává vzduch horizontálně z okolí, za určitých
okolností se může nasávat vzduch z oceánů. Vlhký vzduch z oceánu zrychluje kondenzaci
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vodní páry nad lesem, což zesiluje transport vodní páry z oceánu na pevninu. Vzduch zbavený
určitého množství vodní páry se vrací zpět nad oceán ve vyšší vrstvě atmosféry, nežli je proud
vlhkého vzduchu z oceánu. Neboli vlhký vzduch přicházející z oceánu proudí v nižší vrstvě
atmosféry nežli vzduch zbavený vlhkosti, který odchází k oceánu a uzavírá tak cyklus
transportu vody z oceánu na pevninu. Odlesňováním se ovšem tento transport narušuje.
Odlesněná a odvodněná krajina se přehřívá Obr. 3.

Obr. 3 Princip biotické pumpy

• Intenzivní výpar nad lesními porosty → zvýšená kondenzace → snížení tlaku → pokles
vertikálního tlakového gradientu → pohyb vzduchu mimo lesy → nasátí vzduchu od
oceánů
• Vzduch od oceánů je vlhký → podpora procesů biotické pumpy
• Po vypadnutí srážky → suchý vzduch se vrací zpět nad oceány
• Les v soutěži s oceánem vítězí
Vzduch proudí k oblastem nízkého tlaku, kde probíhá kondenzace. Aby bylo dosaženo
stabilního proudění vlhkého vzduchu z oceánu na pevninu, musí vodní pára kondenzovat
převážně nad lesy. V tomto případě je les oblastí příjemce (akceptor), protože vlhký vzduch
přijímá, a oceán je oblastí poskytovatele (donor), protože vlhký vzduch dodává. Pokud
probíhá kondenzace vodní páry převážně nad oceánem, odebírá (“krade”) oceán vodu
kontinentu.

3.1 Vlastnosti lesa důležité pro funkci biotické pumpy
• Vysoká pokryvnost listoví umožňuje lesu obohatit atmosféru vodní párou ve srovnání s
oceánem účinněji.
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• Vysoké stromy brání vzniku prudkých větrů, které mohou být jinak nad plochým terénem
poháněny kondenzací vodní páry.
• Řízená emise biogenních kondenzačních jader umožňuje lesům potlačit nebo spustit
kondenzaci a stabilizovat tok vlhkosti nezávisle na vnějších podmínkách.
• Díky vysoké pokryvnosti listoví obohacuje les atmosféru vodní párou rychleji nežli oceán.
Tlak vzduchu v oblasti nad lesem zvolna stoupá.
• Pokud je větší část pevniny odlesněna a odvodněna, přejímá úlohu příjemce vlhkosti oceán,
protože evaporace nad oceánem je vyšší nežli nad pevninou a vlhkost odchází vzdušným
prouděním z pevniny do oceánu. Krajina vysychá.

3.2 Mechanismus vysychání
Logicky uvažováno: suché sklizené pole a vydlážděná plocha neztrácejí vodu výparem,
zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha vypařují evidentně vodu a proto zhoršují vodní
bilanci.
Naše logika je ovšem ošidná: sluneční záření dosahující za jasného dne intenzity až 1000
W.m-2 ohřívá povrch odvodněné plochy až na 60°C. Od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a
stoupá vzhůru. Tohoto vzestupného turbulentního proudění využívají ptáci, znají je dobře
rogalisté a piloti malých letadel. Vzduch o teplotě 40°C a relativní vlhkosti 20 % obsahuje 10
g vody (ve formě vodní páry) v m3. Při rychlosti vzestupného proudění 1m/s, vystoupá za
jednu hodinu nad 1m2 do atmosféry 3600 m3 ohřátého vzduchu, který odnesl 36 kg vody.
Ohřáté plochy totiž „nasávají“ vzduch z okolí, tedy ze sousedního lesa, mokřadu rybníka a
teplý vzduch vynáší do výšky vodní páru.
Samotný les, mokřad, rybník vypařuje pouze několik mm vody za den, tedy pouze několik
litrů vody z m2. Sluneční energie se váže do vodní páry a tou je vzduch téměř nasycen a
stoupá pomalu vzhůru, protože povrch korun lesních stromů, mokřadu a vodní hladiny je
chladný, nevytváří se na nich zjevné teplo, které by pohánělo vzestupný proud. Vzduch
nasycený vodní párou stoupá pomalu vzhůru a brzy dosahuje rosného bodu, tvoří se místní
odpolední/večerní srážky, část vypařené vody se tak vrací. Pokud je tento krátký oběh vody
zachován na velkých plochách, přichází na pevninu snadno proudění od oceánů.
Je známým faktem, že na rozsáhlých zalesněných plochách prší i hluboko v kontinentech
(Amazonie, Kongo, Sibiř), tam kde les chybí, ustávají srážky několik set km od pobřeží.
Teorie biotické pumpy vysvětluje mechanismus, kterým lesy vodu přitahují a „pumpují“
atmosférickým

prouděním

z oceánu

na

pevninu.

Pevnina

je

v tom

případě
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příjemcem/akceptorem dešťových srážek a oceán jejich donorem. Teorie biotické pumpy též
vysvětluje, jak se s odlesněním a odvodňováním krajiny obrací proudění mezi oceánem a
pevninou – pevnina se přehřívá a chladnější oceán s vyšší evaporací přitahuje vodu (akceptor)
a vysušuje pevninu.

Obr. 4 Princip vysychání krajiny

Positivní příklady obnovy krajiny založené na zadržení dešťové vody a podpoře trvalé
vegetace ukazují positivní efekt vegetace na zmírnění klimatických extrémů a obnově malého
oběhu vody (Andrews 2006, Gupta, 2011).
IPCC tvrdí a pracuje s předpokladem, že člověk podstatně neovlivňuje přímo množství vodní
páry v atmosféře. Přesto existuje obrovský rozdíl mezi množstvím vodní páry a dynamice
fázových změn vody nad mokřady nebo lesními porosty a nad zemědělskou krajinou či
zpevněnými povrchy. Mokřady a lesy se vyznačují nižší povrchovou teplotou i nižší teplotou
vzduchu, vyšší hodnotou vlhkosti a tendencí vytvářet oblačnost a mlhu. Dokladem mohou být
družicové snímky, na nichž jsou především oblasti tropických deštných lesů většinou zakryty
hustou oblačností. Vysoký obsah vodní páry v podobě oblačnosti navíc zamezuje přímému
průniku slunečního záření k zemskému povrchu, což má za následek snížení povrchové
teploty. Tato skutečnost je zcela v protikladu ke konvenční interpretaci skleníkového efektu,
podle kterého dochází v důsledku zvyšování skleníkového efektu k růstu teploty.
Mokřady/lesy snižují teplotu díky klimatizačnímu efektu evapotranspirace a díky stínícímu
efektu oblačnosti a mlhy, které se v důsledku výparu vody nad nimi vytvářejí. Vodní pára nad
lesy a nad mokřady neuniká rychle do atmosféry, jako je tomu u přehřátých povrchů. Zůstává
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v nižších výškách a v noci dochází k její kondenzaci na těchto chladných místech, zabraňuje
zpětnému vyzařování tepla do atmosféry. Tímto způsobem dochází ke snižování teplotních
rozdílů mezi dnem a nocí.
Vodní pára stoupá rychleji ze zemědělských plodin než z mokřadů a lesů, které mají hustou
vegetaci, a tedy nižší povrchovou teplotu. Přeměna přirozené vegetace na zemědělské plodiny
mění vlastnosti povrchu půdy, což vede k redistribuci složek povrchové energie. Po příchodu
Evropanů bylo v USA více než 51% (45,9 x 106 ha) z celkové rozlohy mokřadů nahrazeno
ornou půdou. Pokud uvažujeme, že v případě odvodnění takto rozsáhlého území dojde v
horkých jasných dnech k přesunu 400 W.m-2 z latentního do zjevného tepla, znamená to
přesun 175 000 GW energie. Změny distribuce takového množství energie ovlivňují
dynamické procesy v atmosféře.
Člověk hospodařením s vodou a vegetací mění teploty v krajině výrazněji, než zaznamenává
standardní systém měření teplot vzduchu. Rozhoduje o distribuci sluneční energie, oběhu
vody a teplotách svým hospodařením na velkých plochách a tím má přímý vliv na klima.
Zpráva IPCC (2013, 2014) však tento přímý efekt vody a vegetace na klima nebere v úvahu.
V doporučeních pro politiky globální oteplování vysvětluje růstem skleníkových plynů v
atmosféře a zaměřuje se proto pouze na snižování produkce skleníkových plynů.
V posledních letech roste počet studií, které jsou zaměřeny na studium vegetačního krytu a
jeho roli v udržitelném malém vodním cyklu. Evaporace a tím i vegetace jsou považovány za
účinné regulátory klimatu nejen na lokální, ale i globální úrovni. Vegetace, především lesní a
mokřadní ekosystémy:
-

Mají přímý vliv na distribuci slunečního záření na zemském povrchu, redukují teplotní

gradienty a zmírňují teplotní extrémy.
-

Uzavírají oběh vody a látek

Změny v ekosystémech jako je odvodnění mokřadů a odlesnění:
-

Snižují množství srážek a evapotranspiraci, zvyšují odtok vody, zvyšují povrchovou

teplotu; toto následně vede k destrukci (otevření) vodního cyklu, odnosu látek a změnám
klimatu.
Intenzifikace zemědělství a urbanizace negativně zasahují do toků a distribuce energie v
krajině. Odvodnění a odstranění trvalé a funkční vegetace (nejen lesních porostů, ale i
mokřadů, mokrých luk), preference suchomilných a teplomilných plodin vede k přehřívání
krajiny a její degradaci, což se projeví zvýšenou erozí, ztrátou látek a živin. Teplota
zemědělské krajiny v době vrcholné fáze zrání plodin a po sklizni je stejná, jako teplota
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industriální a urbanizované krajiny. Proto by subjekty hospodařící v krajině, rozhodující o
jejím využívání a tvorbě (vlastníci půdy, zemědělci, lesníci, rybáři, apod.) měly být
považovány za významné „kontrolory“ distribuce sluneční energie, tzn. za tvůrce lokálního
klimatu. Cílem je retence i akumulace vody v krajině a dobře strukturovaný krajinný pokryv,
s podílem permanentní vegetace (lesy, mokřady, zamokřené louky, rozptýlená zeleň), tzn.
rozumné hospodaření s vodou a vegetací v krajině.
Mokřady a strukturovaná vegetace, které jsou schopny zadržet vodu, z krajiny neustále mizí.
Především zemědělská a urbanizovaná krajina naší zásluhou neustále vysychá, v létě se stává
donorem, nikoli akceptorem vlhkosti a dešťových srážek. Mokřady vysychají a jsou
stresovány přísunem vzduchu o nízké relativní vlhkosti, který se ohřívá na rozsáhlých
odvodněných plochách. Příklady z různých částí světa ukazují, že návrat funkční vegetace do
krajiny může pomoci vodu v krajině udržet. Obnovou vegetačního krytu a zvýšením vodní
retenční kapacity půdy vede k uzavření vodního cyklu i oběhu látek a živin a zadržení vody v
ekosystému. Vyšší evapotranspirace vede ke snižování povrchové teploty, zmírnění teplotních
gradientů a tím i minimalizaci ztráty látek, živin a vody.
Přímou roli vegetace nelze nadále v souvislosti s tvorbou klimatu a jeho změnami zanedbávat.
Změny krajinného pokryvu musejí být zohledněny v regionálních i globálních scénářích pro
zmírnění klimatické změny. Opatření pro udržení vyrovnaného teplotního režimu krajiny s
nízkými teplotami a gradienty spočívají především v retenci vody v ploše krajiny a v s tím
spojené obnově trvalé vegetace (lesy, mokřady). Setrvávání v dogmatu přímé závislosti
globálního oteplování na růstu koncentrace skleníkových plynů v atmosféře vede k
naprostému opomíjení zásadního a přímého vlivu vegetace, zejména mokřadů a lesních
porostů, na tvorbu klimatu a vodní cyklus. Ignorance těchto základních funkčních vztahů v
kontextu klimatické změny umožňuje neustálé odvodňování, degradaci mokřadů a
odlesňování, což jsou procesy, které je třeba nejen zastavit, ale přeměnit je v procesy právě
opačné. Podle údajů VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) jsme od
třicátých let minulého století na území ČR ztratili na milion hektarů zemědělské půdy, od
padesátých let jsme systémově odvodnili na 1,4 milionu ha zemědělské půdy a v současnosti
ztrácíme denně 10 ha zemědělské půdy.
Není pochyb, že naše krajina vysychá a že se zvyšují extrémy počasí tj. vysoké teploty,
přívalové deště, ubývá drobných srážek a mlh. Mnohé obce by neměly vodu, kdyby se
spoléhaly na vlastní zdroje, které ještě ve druhé polovině 20. století stačily. Vody v krajině
ubývá, teče jí méně v otocích a řekách, některé i v létě vysychají. Vrtáme hlubší studně.
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Tyto změny klimatu se oficiálně přičítají zvýšené koncentraci skleníkových plynů
v atmosféře, zejména oxidu uhličitému, který vzniká při spalování uhlí a dalších tzv. fosilních
paliv. Základním dokumentem pro politická rozhodnutí jsou zprávy Mezinárodního panelu
pro klimatickou změnu (IPCC). Tyto zprávy jsou velice obsažné a na jejich sepsání se podílí
na stovky vědců, jejichž práce je spíše editorská, shrnují výsledky publikovaných vědeckých
prací. Zásadní pro rozhodování je kapitola ve zprávách nazvaná „Summary for policy
makers“, tedy shrnutí pro politiky. V této kapitole se píše pouze o skleníkových plynech jako
o hlavní příčině klimatické změny. Indikátorem klimatické změny je globální průměrná
teplota. IPCC publikuje různé scénáře, jak bude průměrná teplota stoupat při dosavadním
trendu navyšování koncentrace skleníkových plynů, přičemž upozorňuje, že teplota bude
stoupat nadále i když budeme produkci CO2 snižovat, neboť systém má setrvačnost. Zde je i
pramen beznaděje živené v mladé generaci, které je podsouváno, že „nejekologičtější je
nežít“.
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Část 2.
4 Projevy klimatické změny na Dačicku
4.1 Klimatická charakteristika
Podle „Atlasu podnebí ČSR (1958)“ náleží Dačicko do klimatické oblasti B - mírně teplé a
okrsku B5 - mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Podle klimatického členění dle Quita
(Klimatické oblasti ČR, 1971) se jedná o klimatické oblasti MT5 a MT9.
Průměrná roční teplota: pohybuje se kolem 6 – 7 °C
Průměrné roční srážky: pohybují se kolem 600 – 750 mm
Délka vegetační doby: mezi 140 –160 dny
Jedná se o humidní až perhumidní klima.
Pozn. autorů: dále ukážeme, že roční srážky jsou podstatně nižší a na Dačicku není vlhké
natož nadměrně vlhké klima
Z následujících grafů získaných od ČHMÚ (Kostelní Myslová) a z dat měřených na stanici
Hradištko u Dačic je zřejmé, že na Dačicku klesly podstatně dešťové srážky a stouply
průměrné roční teploty (o 2,5 oC) oproti první polovině 20. století.
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Obr. 5 Porovnání měsíčních úhrnů srážek (mm) 1901-1949 a 2014-2018

22

700
600

581

500
400
622

300
537

475

200

419

423

2015

2016

473
393

100
0
2012

2013

2014

2017

2018

Obr. 6 Úhrny srážek (mm) 2012 – 2018 – stanice Hradišťko u Dačic; (LM Dačice, 2018), dlouhodobé roční
srážky se dříve pohybovaly podle Atlasu podnebí ČSR (1958) mezi 600 – 750mm.

25

20,5
20

18,1
14,1
12,2

15

16,9

15,1

19,4
16
14,3
12,6

9,7

10

9,53

9
7,3

6,8

7,03

4,5

5

4

2,2

2,0

0,7

1,2

0

-1,1
-5

-1,5

-1,8

-3,4

1901-1949

2014-2018

Obr. 7 Srovnání ročního průběhu teplot (°C) v časových obdobích 1901 – 1949 a 2014 – 2018; (ČHMÚ,
2018)

23

20
16,76
15

13,3

13,04

13,17

12,69

13,10

13,74

14,35

10

5

0
1901-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005 2009-2018
Průměrné teploty za období
Obr. 8 Průměrné teploty ve vegetačním období (1901 – 2018); (ČHMÚ, 2018). Nápadný je vzestup od
konce 20. století.

4.2 Poměry geologické
Velkomeziříčský bioregion je tvořen převážně migmatickými rulami až migmatity, které
zasahují i region Dačicka. Částečně jsou zastoupeny kyselé ortoruly a místy vystupují i fylity.
Z pokryvů se kromě běžných písčitohlinitých svahovin uplatňují pomístně i sprašové hlíny. V
depresích jsou lokálně malé vrstvy humolitů.
Zájmová oblast je tvořena pahorkatinou na mírně zdviženém zarovnaném povrchu převážně
na rulách. Zarovnané povrchy jsou mírně tektonicky rozčleněny v ploché hřbety a ploché
kotliny či brázdy typické pro okolí Dačic. Skalní útvary se vyskytují zcela výjimečně a
nevýrazně, zpravidla jsou vázány na zaříznutá údolí řeky Dyje.

4.3 Poměry pedologické
Nejvíce zastoupeným půdním typem je zcela dominující kyselá kambizem. Podle trofie,
ovlivnění vodou a na přechodu k jiným půdním typům se vyskytují subtypy, z nichž nejvíce
zastoupeným je kambizem typická oligotrofní. Pomístně v plochých sníženinách jsou
zastoupeny i primární pseudogleje. Ostrůvkovitě se na sprašových hlínách vyvinuly i typické
hnědozemě. S ohledem na geologické podloží jsou zde vytvořeny půdy fyzikálně i živinami
příznivé. Nejrozšířenější půdní typy jsou kambizemě oligotrofní a typické.
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4.4 Krajinný pokryv
Modelové území okolí Dačic (Obr. 9) je definováno souřadnicemi: 49°11´42 N, 15°18´43 E a
49°01´4 N, 15°32´23 E a rozměry 16,74 x 19,59 km (328 km2).

Obr. 9 Lokalizace modelového území a mapa krajinného pokryvu podle Corine (Land Cover 2012)

Informace o krajinném pokryvu byla převzata z databáze Corine Land Cover 2012/2018, tj.
evropská databáze mapování krajinného pokryvu v měřítku 1:100 000, s nejmenší mapovací
jednotkou 25 ha. V mapování tak nejsou zohledněny drobné krajinné prvky či změny. Podle
databáze DIBAVOD (VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.) se v zájmovém území nachází 44,1 ha
mokřadů (0,13 %) a 414,6 ha vodních ploch (1,26 %).
Hodnocené území Dačic o rozloze 328 km2 (32 793 ha) má 50% orné půdy, 26,8 % lesa, 3%
městské zástavby a 1,39 % vodních ploch a mokřadů. Ve srovnání s ČR je podprůměrná
plocha lesa a vodních ploch. Zastoupení jednotlivých tříd krajinného pokryvu v roce 2012 a
2018 je uvedeno v Tab. 2 a Tab. 3.
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Tab. 2 Krajinný pokryv modelového území Dačic, dle databáze Corine Land Cover 2012

Třída Corine Land Cover (kód klasifikace)
Souvislá městská zástavba (112)
Průmyslové a obchodní areály (121)
Sportovní a rekreační plochy (142)
Nezavlažovaná orná půda (211)
Sady (222)
Louky a pastviny (231)
Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací (243)
Listnatý les (311)
Jehličnatý les (312)
Smíšený les (313)
Nízký porost v lese (324)
Vodní plochy (512)
Rozloha modelového území

Rozloha
(ha)
994
114
60
16 464
26
1 834
4 399
99
8 190
414
57
142
32 793

Zastoupení %
3
0,35
0,18
50,2
0,08
5,6
13,4
0,3
25
1,3
0,17
0,43

Tab. 3 Krajinný pokryv modelového území Dačic, dle databáze Corine Land Cover 2018

Třída Corine Land Cover (kód klasifikace)
Souvislá městská zástavba (112)
Průmyslové a obchodní areály (121)
Sportovní a rekreační plochy (142)
Nezavlažovaná orná půda (211)
Louky a pastviny (231)
Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací (243)
Listnatý les (311)
Jehličnatý les (312)
Smíšený les (313)
Nízký porost v lese (324)
Vodní plochy (512)
Rozloha modelového území

Rozloha
(ha)
1005
142
61
16367
1896
4411
99
8154
414
102
142
32 793

Zastoupení %
3,06
0,43
0,19
49,91
5,78
13,45
0,30
24,87
1,26
0,31
0,43

5 Zhodnocení průběhu povrchových teplot krajinného pokryvu
s využitím satelitních snímků
Tato část studie shrnuje výsledky projektu „Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním
majetku v měnících se ekosystémových podmínkách“, řešeného ve spolupráci ÚEPZ FRRMS
MENDELU Brno a ENKI, o.p.s. v roce 2018/2019, pro MŽP ČR. Studie byla založena na
vyhodnocení komplexnosti vztahů mezi krajinným pokryvem, klimatem a vodou. Změny

26

krajinného pokryvu a jeho kvalitativních vlastností se projeví změnami povrchové teploty a
změnami energetických toků.
Hodnocení modelového území Dačicka bylo založeno na analýze družicových dat Landsat a
následujícím postupu:
1. Hodnocení změn povrchové teploty vybraných typů krajinného pokryvu – lesních porostů,
nelesní vegetace, orné půdy a holých povrchů.
2. Kvantifikace energetických toků v modelovém území – distribuce latentního a zjevného
tepla, toku tepla do půdy. Výpočet Bowenova poměru.
3. Rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu jako indikátor změn stavu lesních porostů
4. Hodnocení vlhkosti modelového území
Existuje řada přístupů hodnocení radiační a energetické bilance porostů z dat dálkového
průzkumu Země. Jsou založeny na kombinaci termálních a optických dat s daty pozemního
měření. V závislosti na použitých metodách je nezbytné měření nejen meteorologických
veličin (např. teploty vzduchu, vlhkosti, rychlosti větru, slunečního záření atd.) v době přeletu
družice, ale i parametry porostu (jeho výška, index listové plochy apod.). Výpočet
energetických toků je tedy ovlivněn kvalitou a dostupností těchto dat, dále pak přesností
empirických koeficientů použitých ve výpočtech, ale i velikostí hodnoceného území. Popis
metodického postupu, který byl využit, je podrobně uveden v projektu.
Pro hodnocení teplot krajinného pokryvu s využitím satelitních snímků bylo zvoleno
klasifikační schéma 5 základních tříd: vodní plochy – holé povrchy – orná půda – nelesní
vegetace – les. Informace o krajinném pokryvu byla převzata z databáze CORINE LC.
Hodnocení bylo založeno na analýze 5 termínů /družicových scén z let 1990, 1999, 2007,
2013 a 2017, scéna z roku 2019 je hodnocena. Rok 1999 byl však velmi specifický, a to
v důsledku vyšší vlhkosti krajinného pokryvu a poměrně vysoké rychlosti větru v době
měření. Souběh těchto faktorů byl příčinou vyššího latentního tepla výparu a tím nižší
povrchové teploty celé scény (než byla teplota vzduchu 26,7°C), stejně tak i záporných
hodnot toku zjevného tepla a Bowenova poměru. Termín jsme však ponechali součástí
výsledků pro ilustraci výskytu atypické situace v hodnocené časové řadě. Podrobněji se však
výsledkům i interpretaci tohoto roku nevěnujeme.
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Tab. 4 Zdroje informací pro hodnocení krajinného pokryvu a povrchových teplot krajiny v letním jasném
dnu (čas snímání c. 10h SEČ)

Satelitní snímek z roku
1990
1999
2007
2013
2017

Corine Land Cover - rok
1990
2000
2006
2012
2018

5.1 Hodnocení povrchové teploty a energetických toků ze satelitních
snímků
(Zhodnocené snímky a grafy jsou v Příloze, v textu je pro přehlednost uveden pouze příklad
povrchové teploty)
Z družicových dat Landsat byly vypočteny hodnoty povrchové teploty, dále pak hodnoty
latentního a zjevného tepla, toku tepla do půdy, byl stanoven Bowenův poměr, a to pro
jednotlivé typy krajinného pokryvu.
Vzhledem ke skutečnosti, že družicová data jsou pořizována za různých meteorologických
podmínek, je nezbytné pro účely mezitermínového hodnocení data standardizovat. Ve
výsledných grafech uvádíme standardizované hodnoty povrchové teploty a energetických
toků. Standardizace dat převádí hodnoty různých datových souborů na stejné měřítko, za
účelem porovnání dat mezi sebou. Ke standardizaci se používají statistiky odvozené z
analyzovaného souboru dat. Pro tento účel byla zvolena metoda standardizace směrodatnou
odchylkou. Nová hodnota získá odečtením aritmetického průměru celého datového souboru
této proměnné od původní hodnoty a podělením směrodatnou odchylkou SD. Průměr
sledované veličiny pro celé hodnocené území je roven nule, rozptyl jedné. V případě
normálního rozdělení dat se hodnoty nového datového souboru pohybují nejčastěji v intervalu
-3 až +3. Výsledná veličina je bezrozměrná. Kladné hodnoty ukazují, že hodnocená veličina
je nad průměrem daného území, záporné opak. Standardizované data umožňují následně
porovnat jednotlivé roky mezi sebou. Bez standardizace dat by toto nebylo možné, neboť jsou
jednotlivé snímky pořizovány za různých meteorologických podmínek a použití absolutních
hodnot (ve °C, či W.m-2 ) by nebylo objektivní. Pro zhodnocení trendu vývoje sledovaných
parametrů byla použita spojnice s polynomickým typem trendu, zobrazena je rovněž rovnice
regrese a hodnota spolehlivosti R.
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Lesní porosty
Lesní porosty jsou nejchladnějším typem krajinného pokryvu, a to ve všech hodnocených
termínech. Rozdíl povrchové teploty oproti ostatním typům krajinného pokryvu je nižší o 2 –
3°C oproti nelesní vegetaci a orné půdě, v případě holých povrchů nižší o 5,5 - 8,6°C. Tuto
skutečnost potvrzují i hodnoty standardizované teploty, které nabývají nejnižších hodnot
v roce 1990 (-1,02) a v následujících letech vykazují mírně rostoucí trend (-0,87 v roce 2017),
s hladinou spolehlivosti (R2=0,89).
Změny stavu lesních porostů však indikuje rozdílový indikátor teploty povrchu a vzduchu.
Lesní porosty, dostatečně zásobené vodou, jsou schopny prostřednictvím evapotranspirace
snižovat svoji povrchovou teplotu, která je o několik stupňů nižší, či stejná, jako teplota
vzduchu. U lesních porostů modelového území pozorujeme výrazný trend růstu tohoto
rozdílu. V roce 1990 se průměrný rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu pohybuje okolo
-1°C, v následujících letech dochází k jeho růstu. Povrchová teplota je vyšší, než teplota
vzduchu, což může indikovat vodní stres ekosystému. V roce 2007 se tento rozdíl pohyboval
okolo +1,3°C, v roce 2013 byl +3,2°C a v roce 2017 +3,9°C. Tato skutečnost koresponduje i
s mírným poklesem latentního tepla výparu a nárůstem zjevného tepla.
Holé povrchy
Holé povrchy jsou kategorií, jejíž rozloha se mění v závislosti na sklizni plodin. Jsou
charakterizovány nejvyššími hodnotami všech hodnocených parametrů (kromě latentního
tepla výparu). Povrchové teploty jsou oproti povrchům s nelesní vegetací či plodinami o 2 – 3
°C vyšší, než v letech 1990 a 2007, v roce 2013 a 2017 se rozdíl zvyšuje cca na 5°C. Oproti
lesním porostům jsou rozdíly cca +5°C v roce 1990 a 2007, v roce 2013 + 6°C a v roce 2017
necelých +9°C. Rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu je v případě holých povrchů
+4°C v roce 1990, v následujících letech roste na +6,3°C v roce 2007; 9,1 v roce 2013 a 12°C
v roce 2017. Stejně jako u všech ostatních typů krajinného pokryvu tento rozdílový indikátor
ukazuje na výrazné oteplování celého modelového území.
Orná půda
Hodnoty povrchové teploty i energetických toků jsou ovlivněny typem plodin, které se
v hodnoceném termínu v modelovém území pěstovaly. Je rozdílné, zda se jedná o pšenici, či
řepku, která je např. v červnovém termínu ještě charakterizována vyšší vlhkostí a zelenou
biomasou, či v červencovém termínu, kdy jsou obě plodiny již zralé, bez zelené biomasy a
s nízkou vlhkostí. Tyto parametry ovlivňují hodnocené parametry. Informace o typu plodin
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však nebyla dostupná. Povrchová teplota orné půdy je téměř shodná s teplotou nelesní
vegetace, je o 3-4°C vyšší, než je teplota lesních porostů a o 2 – 5 °C nižší, než teplota holých
povrchů.
Z výše uvedených důvodů nelze u orné půdy charakterizovat jednoznačně trend vývoje
sledovaných parametrů. Ve všech sledovaných termínech jsou hodnoty parametrů (kromě
latentního tepla výparu) vyšší, než je průměr modelového území. Orná půda je jedinou
kategorií, kde byl zaznamenán růst latentního tepla výparu (1990 -0,24 v roce 2017 -0,12) a
tudíž i klesající trend Bowenova poměru od roku 1990. Tato skutečnost může souviset se
skladbou plodin v modelovém území a vyšší vlhkostí v roce 2017. Mírně rostoucí trend
vykazuje pouze tok tepla do půdy. Vývoj rozdílu teploty povrchu a vzduchu vykazuje rostoucí
trend, s obdobnými hodnotami jako nelesní vegetace. V roce 1990 byla průměrná hodnota
rozdílu +2,2°C, v roce 2007 +3,9°C, v roce 2013 +5,8°C a v roce 2017 +6,8°C.
Nelesní vegetace
Nelesní vegetace je charakterizována nižšími standardizovanými hodnotami povrchové
teploty v termínu 1990 (-0,22), v ostatních termínech se hodnoty pohybují již nad průměrem
modelového území (0,04 – 0,32) a mají mírně stoupající trend, s hladinou spolehlivosti
R2=0,7. Povrchová teplota je o 2 – 4°C vyšší, než teplota lesních porostů, přibližně stejná,
jako teplota orné půdy a o 3 – 5°C nižší, než v případě holých povrchů. Vývoj rozdílu teploty
povrchu a vzduchu vykazuje rostoucí trend. V roce 1990 byla průměrná teplota rozdílu
+1,1°C, v roce 2007 +3,9°C, v roce 2013 +5,6°C a +7,5°C v roce 2017.
Následují časové trendy povrchových teplot lesa, holých povrchů, orné půdy a nelesní
vegetace vyhodnocené ze 4 satelitních snímků (1990, 2007, 2013, 2017) pořízených za
jasného letního dne. Čísla na svislé ose jsou standardizovanými hodnotami, které ukazují
změnu teploty sledovaného povrchu vůči okolí (tedy celému hodnocenému snímku).
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Obr. 10 Povrchové teploty lesa. Jsou v každém termínu nižší nežli průměr okolí a vykazují vzestup o 0,2.

Obr. 11 Povrchové teploty holých povrchů jsou v každém termínu výrazně vyšší nežli průměr okolí a
vykazují vzestup o 0,7.

Obr. 12 Povrchové teploty orné půdy jsou v každém termínu mírně vyšší nežli okolí a nevykazují
vzestupnou ani sestupnou tendenci. Orná půda v čase přeletu družice může být oseta různými plodinami
nebo sklizena, vykazuje v zásadě vysokou variabilitu.
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Obr. 13 Povrchové teploty nelesní vegetace vykazují vzestup z hodnot nižších nežli okolí k hodnotám
vyšším v rozsahu 0,5.

Vzestup povrchových teplot vykazují všechny teploty kromě orné půdy, jejíž teplota je
variabilní podle plodin. Nejvyšší vzestup vykazují holé povrchy a nelesní vegetace, mírný
vzestup vykazují lesy. Zatím nebyl zhodnocen efekt kůrovcové kalamity (poslední satelitní
snímek hodnocen z roku 2017).
Další možností hodnocení stavu lesního porostu, který se opírá o předchozí vědecké práce
(Hesslerová et al. 2013; Pokorný et al. 2017), je rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu1.
Tento indikátor vypovídá o schopnosti porostu transpirovat a tím se ochlazovat. V případě
dostatku vody v porostu a jeho dobrého ekofyziologického stavu je povrchová teplota o 1 – 2
°C nižší, než je teplota vzduchu, v případě nedostatku vody a špatného zdravotního stavu se
tento rozdíl zvyšuje (povrchová teplot je vyšší, než teplota vzduchu). Tento indikátor
doporučujeme testovat v rámci dalšího projektu / výzkumu. Na snímcích Obr. 14 je patrné
postupné zvyšování rozdílu povrchové teploty lesních porostů a teploty vzduchu (Tab. 5).

Tab. 5 Průměrné hodnoty rozdílu povrchové teploty a teploty vzduchu (°C)

1990
Holé povrchy 4
Orná půda
2,2
Nelesní
1,1
vegetace
Lesní porosty -1

1999
-4,3
-7,9
-7,9

2007
6,3
3,9
3,9

2013
9,1
5,8
5,6

2017
12
6,8
7,5

-9,4

1,3

3,2

3,9

1

Modelovaná teplota na základě předpokladu adiabatické změny teploty s nadmořskou výškou; vstupní
hodnoty – nadm. výška a teploty z meteorologické stanice a digitální model terénu.
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28.7.1990

5.7.1999 (rychlost větru 8 m/s)

25.6.2007

25.7.2013

33

20.6.2017
Obr. 14 Rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu

v letech a) 1990 b) 1999 c) 2007 d) 2013

e) 2017.

5.2 Hodnocení vlhkosti krajinného pokryvu
K hodnocení vlhkosti krajiny byl zvolen Normalized Difference Water Index, který bývá
používán i pro hodnocení zdravotního stavu lesních porostů. Hodnoty -1 až 0 indikují suché
povrchy, hodnoty > 0,5 povrchy vlhké; 0 – 0,5 středně vlhké povrchy. Z Tab. 6 je patrné, že
lesní porosty jsou nejvlhčí kategorií krajinného pokryvu a v průběhu sledovaného období
nedochází k výraznějším výkyvům. Orná půda i nelesní vegetace se řadí hodnotami indexu
mezi středně vlhké povrchy, ani zde nebyly v hodnocených termínech zaznamenány výrazné
změny vlhkosti, kromě termínu 2017 u orné půdy, který byl vlhčí. Vyšší vlhkost může
souviset se skladbou plodin v modelovém území. Holé povrchy se řadí mezi suché, s nízkým
poklesem hodnot indexu ve sledovaných termínech. Vyšší hodnoty vlhkosti v roce 1999,
spolu s vyšší rychlostí větru (8m/s) byly příčinou zvýšených hodnot latentního tepla výparu a
nižších hodnot povrchové teploty, než byla teplota vzduchu.
Všechny zjištěné hodnoty jsou v kategorii 0 – 0,5, středně vlhké povrchy, nebyla zjištěna
hodnota nad 0,4. Vlhké povrchy nebyly satelitním snímkem zaznamenány.
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Tab. 6 Hodnoty indexu NDWI
1990

1999

2007

2013

2017

Holá půda

0,05

0,06

0,01

0,01

-0,04

Orná půda

0,25

0,34

0,23

0,21

0,33

Nelesní vegetace

0,28

0,34

0,25

0,28

0,24

Lesní porosty

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

5.3 Rok 2019
Pro doplnění časové řady byla, v době dokončování „Auditu krajiny Dačicka“ , získána nová
družicová data Landsat 8, pro termín 26.6.2019. Pro celé zájmové území byly vypočteny
povrchové teploty, toky latentního tepla výparu, zjevného tepla, toku tepla do půdy, Bowenův
poměr, další analýzy a zpracování dat probíhá. Z vyhodnocených toků latentního tepla výparu
(LE) vyplývá, že na odlesněných plochách došlo k výraznému poklesu, v řádu stovek W/m2,
tj. o 50 – 75 % (a posunu do zjevného tepla). Jedná se především o lokality ve východní části
zájmového území.

Obr. 15 Změny latentního tepla výparu (LE) v zájmovém území mezi lety 2017 a 2019. V roce 2017 byl
hodnocen srpnový termín, v roce 2019 červnový. Zemědělské plochy v roce 2019 byly pokryty zelenou
vegetací (plodiny), proto byly u těchto ploch vyšší hodnoty LE (výpar). Na snímku vpravo jsou vyznačeny
plochy lesních polygonů s nejvyšším poklesem LE (výpar) .
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5.4 Shrnutí na základě výsledků projektu MŽP
Pro hodnocení změn teploty, které jsou výsledkem změn distribuce sluneční energie, byla
využita družicová data Landsat, a to časová řada 5 termínů (28.7. 1990, 5.7. 1999, 25.6. 2007,
27.7. 2013 a 20.6. 2017). Studie hodnotí pouze období do června roku 2017, nezahrnuje tedy
období, kdy došlo v lesních porostech na Dačicku k nejvýznamnějším změnám. Pro rok 2018
nebyla satelitní data dostupná v důsledku oblačnosti nad modelovým územím. Satelitní
snímek z léta 2019 byl získán a je vyhodnocován. Z hodnocených 5 snímků (1990 – 2017)
jsou patrné následující trendy:
Lesní porosty v okolí Dačic jsou charakterizovány ve všech hodnocených termínech
nejnižšími hodnotami povrchové teploty a tedy i zjevného tepla, toku tepla do půdy a
Bowenova poměru (zjevné teplo/latentní teplo výparu). V průběhu 17 let však tyto parametry
vykazují trendy růstu povrchové teploty, zjevného tepla i Bowenova poměru, latentní teplo
výparu klesá. Změny ekofyziologického stavu lesních porostů vystihuje indikátor rozdílu
povrchové teploty a teploty vzduchu, který se v literatuře používá i jako indikátor vodního
stresu.

V případě

dobrého

ekofyziologického

stavu,

jsou

lesní

porosty

schopny

prostřednictvím evapotranspirace účinně snižovat povrchovou teplotu, která je nižší, než
teplota vzduchu a ochlazovat se. Tato situace byla zjištěna v roce 1990. V případě nedostatku
vody se hodnoty rozdílu zvyšují, což bylo u lesních porostů v modelovém území prokázáno
v dalších termínech.
Trend růstu povrchové teploty byl prokázán i u okolní zemědělské krajiny. Změny se
projevují v mírném nárůstu povrchové teploty u nelesní vegetace, což je provázeno růstem
toku zjevného tepla a poklesu latentního, stejně tak u holých povrchů. U samotné orné půdy
nebyl výraznější trend změny teploty i zjevného tepla prokázán, neboť tyto toky jsou
ovlivněny typem plodin, které jsou v daný termín na sledovaném území pěstovány. Ohřívání a
nedostatek vody v krajině dobře indikuje rozdíl povrchové teploty a teploty vzduchu. Zatímco
se v roce 1990 rozdíly u holých povrchů pohybují okolo 4°C, v roce 2017 je to již více než
12°C, stejný trend vykazuje i nelesní vegetace a orná půda, kde se rozdíly v roce 1990
pohybovaly +2°C, v roce již 6,8°C, u nelesní vegetace je nárůst vyšší +1,1°C v roce 1990 a
7,8°C v roce 2017. Lesní porosty jsou vystaveny trendu zvyšování teploty okolního prostředí.
K hodnocení vlhkosti krajiny byl zvolen Normalized Difference Water index, který bývá
používán i pro hodnocení ekofyziologického stavu lesních porostů. Je zřejmé, že chybí vlhké
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porosty, relativně nejvlhčí jsou lesy (hodnoceno je před kůrovcovou kalamitou). Nejvyšší
hodnota 0,4 ukazuje, že Dačicko je spíše suché krajinným pokryvem.
U všech hodnocených typů krajinného pokryvu nebyly prokázány výrazné změny vlhkosti,
kromě orné půdy v roce 2017 (vyšší vlhkost) a mírného trendu poklesu vlhkosti holých
povrchů. Variabilita u orné půdy je způsobena typem pěstovaných plodin v daném termínu.
Výsledky ukazují, že vhodným a spolehlivým parametrem pro hodnocení změny stavu lesních
porostů a jejich okolí, je povrchová teplota, přestože družicová data umožňují kvantifikaci
energetických toků v prostorových souvislostech. Povrchová teplota je poměrně spolehlivě
zjistitelná z družicových dat. Nevýhodou je však nedostatek družicových systémů, které údaje
o povrchové teplotě poskytují v dostatečném prostorovém rozlišení (desítky metrů). Jediným
systémem, ze kterého lze data získat zadarmo, a to i retrospektivně (80. léta), je družice
Landsat, která má periodu opakovaného snímání stejného území 16 dní. Ostatní systémy (viz.
kapitola Teplota povrchu a možnosti jejího měření), poskytují data v prostorovém rozlišení
více než 0,5 km, což není pro monitoring menších lesních celků, příliš vhodné rozlišení. Pro
získání přesných hodnot povrchové teploty je však nezbytné zajistit meteorologická data z
doby přeletu družice, a to údaje o teplotě vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti větru a
dopadajícím slunečním záření.
Z výsledků vyplývá, že okolní krajina se postupně ohřívá, klesá výpar luk a pastvin a stoupá
jejich teplota (roste zjevné teplo, v roce 1990 byly ještě pod průměrem povrchových teplot
okolí). Lesy města Dačice mají malou rozlohu (nejvýše desítky hektarů), ostrůvky lesů
nemohou udržet vlastní klima ve vysychající krajině. Lesy vysychají následkem přehřáté
okolní vysušené krajiny. Náprava je možná kombinací opatření podle Návrhu koncepce
změny hospodaření v LHC „Městské lesy Dačice“ a systémových opatření na zadržení
vody v zemědělské krajině mimo les, aby se postupně snižovala povrchová teplota
krajiny. Jihočeský kraj vyhlásil program podpory aktivit dobrovolných svazků obcí
Jihočeského kraje pro řešení problematiky sucha, který využije zpracovaných podkladů
Povodí Vltavy. Vychází se z veřejně přístupné mapy VÚMOP2, která obsahuje na 160 000
kritických bodů, v nichž se na úrovni subpovodí setkává povrchový a podpovrchový odtok. V
těchto místech budou navrženy zasakovací pásy, navazující mokřad s regulací odtoku
případně malá vodní nádrž s retenčním prostorem. Taková opatření lze navrhovat na úrovni
subpovodí do 100 ha pro zadržení 100- leté vody. Doplňkovým řešením pro ochlazování
2 http://atlaspvl.vumop.cz/
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zemědělské krajiny je i pěstování meziplodin. Po sklizni je zemědělská půda holá, což
přispívá k přehřívání krajiny v období červenec – srpen. Zelená vegetace by dokázala ochladit
okolní krajinu alespoň o 2 – 4°C.
Princip kontinuálního pokryvu půdy by měl být aplikován i v rámci lesních porostů, u kterých
by měl být eliminován systém holosečného hospodaření. Povrchová teplota na pasekách bez
vegetačního pokryvu dosahuje v horkých letních dnech 40° - 50°C. Vysoká povrchová teplota
těchto ploch je příčinou rychlejšího odvodnění / vysoušení, zrychlených mineralizačních
procesů v půdě. Na těchto plochách jsou vysoké denní teplotní amplitudy. V případě nové
výsadby jsou semenáčky vystaveny teplotám, které nejsou schopny čelit a usychají. Pionýrská
vegetace na odlesněných plochách dokáže vytvořit příznivější klima pro novou výsadbu,
udržet nižší povrchovou teplotu i vlhkost. Vzrostlý les o několika patrech vegetace
komunikuje s atmosférou hlavně korunami stromů, v takovém porostu je inverzní teplota, tzn.
nižší teplota v podrostu nežli v korunách stromů. Vzduch a tedy i vlhkost se udržují v porostu,
protože chladnější vzduch je těžší a nestoupá vzhůru. Přestože je však teplota na pasekách
s travním porostem v porovnání s teplotou holin nižší o několik stupňů, tato vegetace svoji
funkcí nedokáže nahradit klimatizační funkci vzrostlého lesa.
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6 Posouzení stavu a funkcí lesů na příkladu Městské lesy Dačice
v měnících se ekosystémových podmínkách
(podrobně viz. Zpráva projektu MŽP)
Celková plocha lesů v hodnoceném území je 8 760ha, podrobně zhodnocené Městské lesy
Dačice mají plochu pouze 368ha. Jak uvedeno v následujících tabulkách, Městské lesy Dačice
mají 73% lesů v nadmořské výšce pod 550 m, zatímco z 8760ha lesů na Dačicku je 68%
v nadmořské výšce nad 550m.

Obr. 16 Přehledová mapa LHC Dačice, červeně označeny zájmové porosty

LHC „Městské lesy Dačice“ je tvořen lesy v přírodních lesních oblastech PLO 16 a 33. Lesní
majetek je velmi fragmentován, porostní segmenty se střídají s intenzivně zemědělsky
obhospodařovanou krajinou. Porosty jsou diferencovány v 598 porostních skupinách, dle
polohy a skladebních prvků. V LHC převažují hospodářské soubory středních a vyšších poloh
(45, 55, 53), s převahou smrkových porostů a smrku ve směsích. Lesní hospodářský plán (1.
1. 2015 – 1. 1. 2024) hodnotí stav lesů jako přiměřeně dobrý, většinově ve stupních 0, 0/1 a I
– dle ICP FOREST.
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Ve sledovaném období 2015 – 2018 však dochází k prudkým změnám stavu lesů LHC
v důsledku synergie ekosystémových disturbancí. Zásadní negativní vlivy mají vyšší teploty,
nedostatek vody, hydrický deficit, sucho a následující destrukce zeslabených porostů
biotickými a abiotickými činiteli. Zdravotní stav porostů se prudce zhoršuje. Do stupňů
poškození a degradace ( II, IIIa, IIIb ) dle ICP FOREST přechází téměř 30 % porostů,
destruováno je 10 % porostů ( stupeň IV ).
Nejvíce postiženy jsou právě smrkové porosty středních a vyšších poloh, odumírají však
i porosty borové a jasanové.
Degradací lesa dochází k přímé ztrátě jejich ekosystémových funkčních účinků nejen
v porostním prostředí, ale i s následnými vlivy na prostředí krajinné.
Stěžejním záměrem projektu je, na základě komparací stavu lesa a jeho ekosystémových
parametrů posoudit funkční schopnosti – potenciály dotčených jednotek lesa, změny jejich
aktuálních funkčních účinků a vzniklou ekosystémovou funkční újmu.
Rozložení nadmořské výšky městských lesů Dačice, které byly hodnoceny (73%
lesů je v nadmořské výšce pod 550m)
Tab. 7

Nadm. výška (m.n.m.)

Rozloha (ha)

Rozloha %

455 - 499

113,15

30,71

500 - 549

157,4

42,72

550 - 600

96,9

26,3

Nad 600

0,96

3,68

Tab. 8 Rozložení

nadmořské výšky lesů v celém zájmovém území (rok 2017) (68% lesů je
v nadmořské výšce na 550m)
Nadm. výška (m.n.m.)

Rozloha (ha)

Rozloha %

455 - 499

259,6

2,98

500 - 549

2536,4

29,12

550 - 600

3778,23

43,38

Nad 600

2134,49

24,5

Pro lesy v majetku Města Dačice byly individuálně, podle porostních skupin a podle vyšších
lesnických kritérií (hospodářské soubory, porostní typy a vývojové fáze) vyhodnoceny reálné
potenciály, reálné účinky (efekty) a ekosystémové funkční újmy. Posuzovány jsou
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ekosystémové funkce – bioprodukční, ekologicko-stabilizační, hydricko-vodohospodářská a
edafická-půdoochranná, v hodnotovém- procentickém a finančním vyjádření.
Výsledky řešení dokládají, že celková, stěžejně vypovídající, finanční hodnota reálných
potenciálů porostů LHC je 868 541,3 tis. Kč. Celková finanční funkční hodnota reálné
účinnosti (efektu) je hodnocena v roce 2015 a 2018. V roce 2015 tato finanční hodnota činí
498 013,6 tis. Kč, v roce 2018 pak 457 402, 5 tis. Kč. Celková finanční výše ekosystémové
újmy na funkcí lesa vzniklá za období 2015 až 2018 činí 90 995,6 tis. Kč. Pro potřeby
vlastníka je vyhodnocena samostatně i újma na bioprodukci. Její výše je 33 350,3 tis. Kč.
Na základě funkční analýzy lesů LHC jsou navrženy strategie hospodaření v cílových
hospodářských souborech. Zpracovány jsou návrhy hospodaření pro cílové hospodářské
soubory CHS 45, CHS 41, CHS 43, CHS 51, CHS 53, CHS 55, CHS 57 a 47, CHS 59.
Základními směrnými charakteristikami hospodaření jsou nové parametry druhové, věkové a
prostorové struktury zvyšující ekosystémové hodnoty a ekologickou stabilitu porostů.
Provozní návrh lesnických opatření pro adaptaci lesů LHC na změny ekosystémových
podmínek (klimatických, vegetačních, růstových) je v souladu se záměrem projektu rámcově
zpracován pro nejzastoupenější a nejohroženější hospodářský soubor HS 45. Koncepčně jde o
novou determinaci hospodářského souboru pro stanoviště specifické porostní skupiny, novou
modifikaci druhové skladby porostních skupin a novou provozní determinaci porostních typů
(dle nové druhové skladby a modifikovaného HS). Z celkového počtu 134 porostních skupin
došlo k stanovištní a skladbové modifikaci v 69 porostních skupinách, na většinové ploše
hospodářského souboru. Hodnoty reálných potenciálů funkcí nového stavu porostů z pohledu
bioprodukce, hydrických a půdních účinků se zásadně nemění. Zcela rozhodné je však
zvýšení funkčního potenciálu ekologické stability lesa. Rezultáty změn hospodaření
znamenají, že hodnota reálného potenciálu funkcí se zvyšuje z původních 202 708,2 tis. Kč
na 239 381,7 tis. Kč. Funkční „zisk“ tak činí 36 673,4 tis. Kč, tedy téměř
o 20 %.
Rozhodným způsobem se zvyšuje funkční úroveň a stěžejní ekologická stabilita porostů, jako
základ přirozené i hospodářské existence lesa, ve stále se měnících a zhoršujících
ekosystémových podmínkách. Ekologicky stabilní, přírodě blízké porosty pak mají i zásadní
význam krajinotvorný a celospolečenský. Ovlivňují pozitivně energetický, klimatický,
hydrický a půdní režim prostředí a humánní, sociální, rekreační a zdravotně hygienickou
společenskou utilizaci.
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Obr. 17 Vývoj

podílu kůrovcových těžeb v % těžby celkové (1997 ‐ 2018)

Kůrovcové těžby stouply mnohonásobně od roku 2015. Podobný průběh zaznamenali lesníci i
v jiných oblastech. Kůrovec napadl najednou mnoho stromů. Nešířil se postupně od
jednotlivých napadených stromů, kolem kterých při zanedbání péče tj. při dalším rojení
vytvářel kola dalších napadených stromů. Vysvětlením jednorázového masového úhynu
stromů může být dálkový přenos kůrovce z napadených lesů. Ve vědecké literatuře jsou
práce, které popisují, že kůrovec se může šířit na vzdálenost desítek až 100kilometrů za den s
pomocí větru a to v počtu, který může zničit tyto vzdálené porosty (Jackson et al. 2008).

7 Uhlíková stopa
Za příčinu klimatické změny je považována zvýšená koncentrace skleníkových plynů,
zejména oxidu uhličitého, proto se stanovuje tzv. uhlíková stopa, charakterizující, jak
zatěžujeme prostředí a poškozujeme klima svojí činností, konkrétně produkcí oxidu
uhličitého. Následuje souhrn ze studie „Uhlíková stopa Dačic“
Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů. Uhlíková stopa se může týkat
jedince, výrobku, akce nebo města. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky a
definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku.
Podobná charakteristika výrobků slouží potom k výběru toho, jehož výroba má nejmenší
dopad na životní prostředí.
K dispozici jsou tabulky uhlíkové stopy jednotlivých států. Podle některých údajů má
obyvatel ČR uhlíkovou stopu 5tun CO2/rok, novější tabulky uvádějí hodnotu dvojnásobnou
10tun/rok: https://knoema.com/atlas/ranks/CO2-emissions-per-capita
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V této stručné studii pro obyvatele Dačicka jsme se drželi jednoduchých principů povětšinou
na úrovni středoškolského vzdělání. Vlastní výpočet uhlíkové stopy na jednoho obyvatele
srovnáme s průměrnou hodnotou udávanou na obyvatele ČR (5tun – 10tun CO2 na obyvatele
a rok).
Mezisoučet produkce kg CO2 na osobu Dačicka a rok
Metabolismus

530

Otop a TUV

650

Elektrická energie

135

Doprava

800

Celkem

2115 kg/osoba. rok (2,1t CO2/osoba.rok)

Uhlíková stopa průměrného občana ČR byla uváděna okolo 5 tun na rok oficiální přehledy
nyní udávají, že v ČR je produkce CO2 10t na osobu a rok. Uhlíková stopa občana Dačic bez
zboží, služeb a stavebnictví je pouhých 2115 kg. Odhadujeme celkovou stopu na 4000kg
CO2/osoba. rok
Ideálem je uhlíkově neutrální společnost. Můžeme někde ukládat oxid uhličitý? Zásadní je
ukládání uhlíku do rostlinné biomasy a do půdy. Na jednom hektaru půdy zásobené vodou
naroste v našich podmínkách až 10 tun biomasy (sušiny). 4000 kg oxidu uhličitého je možné
uložit do 2760 kg sušiny (viz rovnice fotosyntézy a respirace). Takové množství sušiny je
možné uložit vhodným způsobem do půdy, která v současné době trpí nedostatkem
organických látek. Půda o 1% obsahu organické hmoty obsahuje pod 1m2 nejméně 5kg
organické hmoty, tedy 50 000kg organické hmoty na 1ha. 2760kg organické hmoty na 1ha
představuje 0,28kg organické hmoty na 1m2. Při takové rychlosti ukládání by se organická
hmota v půdě zdvojnásobila na 2% obsahu za 18 let. Na území ORP Dačice o rozloze 47 185
ha žije celkem 18 857 obyvatel. Na jednoho občana připadá 2,5ha. Pro „uhlíkovou neutralitu“
je potřeba, aby se na 1ha za rok ukládalo 1,1 tuny organických látek. Pro zlepšení kvality
půdy, její sorpční schopnosti atd., je nutné zvyšovat obsah organických látek v půdě rychleji.
(údaje viz: Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2019, ORP Dačice)
Uhlíková stopa obyvatele Dačic byla odborným odhadem stanovena na 4tuny CO2 za rok. Je
to hodnota nižší nežli dříve uváděná pro občana ČR (5tun CO2/rok) a podstatně nižší nežli se
uvádí dnes (10tun CO2/rok).

Spotřeba energie, potravin a doprava jsou přiměřené. Při

zachování principu zboží denní spotřeby pokud možno produkovat v místě, klesne uhlíková
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stopa dováženého zboží. Neutrální uhlíkové hodnotě se mohou obyvatelé Dačic přiblížit
zvyšováním obsahu organických látek v půdě a podporou lesního hospodářství, tedy obnovou
lesů (offset). Produkce rostlinné biomasy při dostatku vody dosahuje hodnot 3 – 10
tun/ha.rok. Pro uhlíkovou neutralitu obyvatele Dačicka stačí ukládat 1,1 tuny organických
látek do 1ha půdy/lesa za rok.

8 Krajina Dačicka – stabilita a funkčnost krajiny
Krajina je přirozeně nebo účelově vymezená část území, v níž je ustálený tok energie, oběh
látek a výměna informací. Základní složky krajiny tvoří půdotvorné horniny, půdy, vodstvo,
podnebí, rostlinstvo, živočišstvo a člověk. Krajina je tedy geosystémem, složeným z
propojených ekosystémů lesů, luk, pastvin, polí, vod a urbanizovaných ekosystémů.
Synergickým působením těchto ekosystémů a vzájemných interakcí jejich prvků je
dosahováno tzv. ekologické stability krajiny, tzn. schopnosti ekosystémů udržovat na základě
autoregulačních mechanizmů a vyváženosti

energomateriálových

toků dynamickou

rovnováhu a odolávat působení stresových faktorů. Tedy vlastní „život“ krajiny. Úroveň
ekologické stability krajiny (rezistence i rezilience) je hodnocen tzv. koeficientem ekologické
stability ( KES ) vyjadřujícím poměr ploch ( ekosystémů ) stabilních a nestabilních. Dačicko
je charakteristické KES cca do 1,0 ( 50% orné půdy, 27% lesů, 1,4% vodních ploch, 3%
zástavby, 5% ostatních ploch). Znamená území intenzivně využívané, ekologicky málo
stabilní, vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie člověkem. Stupně úrovně ekologické
stability jsou limitovány „vzdáleností“ od přirozeného stavu. Orná půda (stupeň 1) je
ekosystémem „umělým“, podobně jako urbanizované plochy. Naopak nejvyšší stupeň
ekologické stability mají lesy (stupeň 4 – 5), jako „přírodně nejbližší“ krajinná společenstva.
Podíl lesů v krajině tak iniciuje krajinnou stabilitu území, její funkčnost a limity nutného
lidského ovlivňování a péče.
Stav lesů Dačicka je proto rozhodných činitelem „homeostázy“, autoregulace a funkčnosti
krajiny. Avšak i ekologická stabilita lesů je velmi diferencovaná (specifické stupně 1-5 pro
lesy). Ekologicky nepůvodní, „umělá“ lesní společenstva (stupeň 2-3 ) jsou zcela, či většinově
nestabilní, podléhají impaktům vnějších i vnitřních vlivů, autoregulační schopnosti jsou
degradovány. Tyto lesy pak svoji úlohu ekologické stability (rovnováhy krajiny ) neplní.
Situace v lesích Dačicka tyto skutečnosti potvrzuje. V území je pouze 26,8 % lesů (ČR 33,4
%), z toho naprostá dominance lesů jehličnatých, smrkových, stanovištně neodpovídajících
současným přírodním a klimatickým podmínkám. Degrese ekologické stability těchto lesů
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jsou „katastrofické“ – nepodmíněné, ekosystémy jeví příznaky zhroucení, nastalé změny jsou
pro existenci „neúnosné“. Stabilita dominantně smrkových porostů, v hodnotách potenciálu
ekologické stability, je téměř nulová. Neznamená jen aktuální destrukci lesa, ale i postupnou
degradaci celého krajinného prostředí Dačicka.
Pro funkčnost a vyvážený „život“ Dačické krajiny je nezbytná co nejrychlejší obnova lesů
s minimalizací umělé regulace systémů a maximálním využitím přírodních procesů. Zároveň i
maximální rozšiřování všech prvků krajinné vegetace, zvláště tzv. významné krajinné prvky
(VKP ) , tedy lesní i nelesní zeleň, mokřady, remízy, trvalé travní plochy, meze, atd.
Nestane-li se tak a budou dále nadřazovány „hospodářské“ zájmy v území, hrozí dlouhodobá
ztráta funkčnosti Dačické krajiny, se všemi naturálními i společenskými důsledky. Ztráty
přírodních produkčních i neprodukčních zdrojů a naopak mimořádné vklady lidských
umělých prostředků a energií s nízkou efektivitou i nežádoucími dopady na krajinu a
prostředí. Degrese biodiverzity rostlinných i živočišných systémů, rozvrat energetických i
trofických procesů ekosystémů, další dopady na klima, půdu, vodu i kvalitu humánního
životního prostředí.
Doporučení
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR obsahuje dostatečně
pojmenované problémy, se kterými se ČR potýká. Adaptační strategie a navazující „Národní
implementační plán adaptace na změnu klimatu“, uvádějí přehled účinných opatření pro
zlepšení stavu půdy a zadržení vody v krajině.

9 Podněty z kulatého stolu zdravého města Dačice a MA21
(Dačice, 8. října 2019)
1. Zadržování srážkových vod v okolní krajině
- v rámci pozemkových úprav revitalizace vodních toků (14)
- vracet remízky do krajiny (20)
- město + zemědělci (+ vlastník pozemku) vytvoří spolek, pro získávání dotací (2)
- Dobrovolnické akce (5)
- město by mělo dělat větší osvětu pro zemědělce – dopad špatného hospodaření s půdou na
zadržování vody v krajině (10)
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- při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících komunikací – odvodnění do vsaků (3)
- budování mokřadů a rybníků (11)
2. Zadržování a vsakování srážkových vod ve městě
- nahrazovat asfaltové a betonové plochy např. široko spárou dlažbou, prorůstající
dlažbou (23)
- rozšířit zeleň ve městě (19)
- zvýšit hladinu řeky Dyje zadržením a regulovat vypouštění (11)
- pod každý okap umístit sud (3)
- existence dotačních titulů na obecní a krajské úrovni bez ohledu na velikost řešené stavby
(5)
- osazování retenčních nádrží (7)
3. Veřejná zeleň ve městě a její údržba
- výsadba keřových porostů na svazích a těžce dostupných plochách (např. svahy) (20)
- roztříštění jednotlivých zpevněných ploch (parkoviště) zelení (18)
- mozaiková seč, drn max. 8 cm, luční porosty (12)
- bylinkové záhonky (školky, školy, hřiště) (5)
- zřízení komunitních zahrad (5)
4. Hospodaření v lesích po kůrovcové kalamitě
- výsadba druhově pestrých porostů a věkově diferenciovaných porostů, výsadba
rychlerostoucích dřevin (MZD) (17)
- obnova zaniklých rybníků v lesích (16)
- vybudování tůní na lesních pozemcích (6)
- obnova a údržba lesních studánek (3)
- podpora přirozené obnovy lesa (12)
- redukce spárkaté zvěře z důvodu ochrany kultur (5)
- zapojení místních obyvatel do obnovy lesa (9)
Jihočeský kraj vypsal v roce 2019 program „Zmírnění dopadů sucha na území mikroregionu“,
právě probíhají výběrová řízení na zpracování projektových záměrů s termínem dokončení
nejpozději 30.11. 2020.
Vedení Jihočeského kraje ve spolupráci s vedením Východoslovenského kraje a v návaznosti
na projekt EU SIM4NEXUS programu Horizon 2020 připravuje
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Návrh strategického dokumentu pro potřeby a rozhodování vedení Jihočeského kraje.
Program

integrované

obnovy

vodních

zdrojů

Jihočeského

kraje

prostřednictvím

ekosystémového zadržování dešťové vody v poškozené krajině pro ozdravění klimatu a pro
ochranu potravinové, environmentální a sociální bezpečnosti kraje.
Těšíme se z toho, jak zahraniční investoři rozvíjejí některá průmyslová odvětví. Zanedbali
jsme však ekonomické činnosti, založené na zhodnocování potenciálu vlastního území.
Příležitostí pro obyvatele venkova je právě zhodnocování přírodního a kulturního dědictví,
zejména vodního bohatství, vodního hospodářství.
Globální a regionální prognózy potvrzují, že hodnota vody stoupá rok od roku. Ekonomická
prosperita,

sociální

soudržnost,

potravinová

a environmentální

bezpečnost

a konkurenceschopnost měst a obcí bude v blízké budoucnosti záviset na stálém dostatku
vody (a energie) pro lidi, produkci potravin, přírodu a klima.
Péče o krajinu je jedním z klíčových úkolů pro zabezpečení environmentální, potravinové,
sociální a klimatické bezpečnosti ve kterékoli části ČR, kraje, obce. Dosavadní sektorový
přístup k péči o krajinu zvyšuje rizika zhoršování stavu ve vzájemně a úzce spolu
souvisejících oblastech:
Vodní bezpečnost (nedostatek vody v půdě a podloží – vysychání pramenů, zhoršování
kvality půd, nedostatek srážek s prodlužováním období sucha, povodně)
Environmentální nebezpečnost (ubývání biodiverzity)
Potravinová bezpečnost (pokles produkčního potenciálů půd)
Klimatická bezpečnost (přehřívání krajiny, nárůst frekvence a intenzity extrémů v počasí
a živelných pohrom)
Sociální bezpečnost (zhoršování podmínek pro život, chudoba až nedostatek potravin a hlad –
rozpad sociální soudržnosti, migrační vlny a to celosvětového rozsahu)
Klíčovým nedostatkem sektorového přístupu je jeho nízká účinnost a následně nedostatek
zdrojů, zhoršování stavu. Společným jmenovatele je nedostatek vody v krajině.

Revitalizací poškozené a vysušené krajiny, kde žije více než 600 000 obyvatel, je možné při
obnově krajiny zajistit práci 5 000 lidí, kteří nedokáží najít uplatnění na současném trhu
práce. Jde o to, na úrovni všech obcí Jihočeského kraje zhodnotit vodní potenciál a zajistit tak
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setrvalé využívání krajiny+ principem je zhodnocení dešťové vody, která bez užitku z krajiny
odtéká. Strategickým dokumentem je možná definovat potřeby ochrany a obnovy půd územ,
zmírnění povodňových rizik, rizika ze sucha a klimatické změny s ohledem na rozvoj
ekonomiky v daném území.
Půda a lesy jsou největším bohatstvím státu, základem života a produkce potravin, zajištění
vody a bezpečnosti. Praktická ochrana půdy se dostala mimo zájem politiků i veřejnosti.
Denně ubývá v ČR na 15 ha zemědělské půdy.
Téměř veškerá energie, kterou využíváme, pochází ze Slunce. Voda a rostliny zachycují
a rozvádějí tuto sluneční energii; fotosyntézou se vytváří rostliny a ty vyrovnávají teplotní
rozdíly a rozdělují sluneční energii prostřednictvím výparu vody (evapotranspirací. Voda je
nutná k růstu rostlin a k zachycení a distribuci sluneční energie

Literatura
Podrobné údaje, popis použitých metod viz:
„Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových
podmínkách“ část I a II: Zpracováno pro MŽP 2018/2019 (ENKI, o.p.s, Mendelova univerzita
Brno)
Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky.
Hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových
teplot), vody a ztrát látek, ENKI, o.p.s., ČVUT Praha, 2019, 132 str.
Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for
a resource-efficient Europe (Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem
propojené hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima)
Č. projektu: 689150 — SIM4NEXUS

Poskytovatel: Evropská Unie

Název programu:

HORIZON 2020 Doba řešení: 06/2016 – 05/2020
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Příloha
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Krajinný pokryv 28.7. 1990

Povrchová teplota 28.7. 1990

Latentní teplo výparu 28.7. 1990

Tok zjevného tepla 28.7. 1990

Obr. 18 Krajinný pokryv (a) a absolutní hodnoty povrchové teploty (b), latentního tepla

výparu (c) a toku zjevného tepla (d) 28.7. 1990
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Krajinný pokryv 5.7.1999

Povrchová teplota 5.7.1999

Latentní teplo výparu 5.7.1999

Tok zjevného tepla 5.7.1999

Obr. 19 Krajinný pokryv (a) a absolutní hodnoty povrchové teploty (b), latentního tepla
výparu (c) a toku zjevného tepla (d) 5.7. 1999
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Krajinný pokryv 25.6. 2007

Povrchová teplota 25.6. 2007

Latentní teplo výparu 25.6. 2007

Tok zjevného tepla 25.6. 2007

Obr. 20 Krajinný pokryv (a) a absolutní hodnoty povrchové teploty (b), latentního tepla
výparu (c) a toku zjevného tepla (d) 25.6.2007
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Krajinný pokryv 27.7. 2013

Povrchová teplota 27.7. 2013

Latentní teplo výparu 27.7. 2013

Tok zjevného tepla 27.7. 2013

Obr. 21 Krajinný pokryv (a) a absolutní hodnoty povrchové teploty (b), latentního tepla
výparu (c) a toku zjevného tepla (d) 27.7.2013
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Krajinný pokryv 20.6. 2017

Povrchová teplota 20.6. 2017

Latentní teplo výparu 20.6. 2017

Tok zjevného tepla 20.6. 2017

Obr. 22 Krajinný pokryv (a) a absolutní hodnoty povrchové teploty (b), latentního tepla
výparu (c) a toku zjevného tepla (d) 20.6.2017
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28.7.1990

5.7. 1999

25.6. 2007

27.7. 2013
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20.6. 2017
Obr. 23 Hodnoty indexu NDWI, korelující s obsahem vody v půdě a vegetaci. Hodnoty

indexu > 0,5 jsou typické pro povrchy vlhké; 0 – 0,5 středně vlhké povrchy. Hodnoty -1 až 0
indikují suché povrchy.
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HODNOTY

Bowenův poměr

STANDARDIZOVANÉ

Povrchová teplota

ROK
Tok tepla do půdy

Latentní teplo výparu

Tok zjevného tepla

Obr. 24 Průměrné standardizované hodnoty povrchové teploty, energetických toků a Bowenova poměru lesních porostů se spojnicí
polynomického typu trendu, regresní rovnicí a hodnotou spolehlivosti R
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HODNOTY

Bowenův poměr

STANDARDIZOVANÉ

Povrchová teplota

ROK
Tok tepla do půdy

Latentní teplo výparu

Tok zjevného tepla

Obr. 25 Průměrné standardizované hodnoty povrchové teploty, energetických toků a Bowenova poměru holých povrchů se spojnicí
polynomického typu trendu, regresní rovnicí a hodnotou spolehlivosti R
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HODNOTY

Bowenův poměr

STANDARDIZOVANÉ

Povrchová teplota

ROK
Tok tepla do půdy

Latentní teplo výparu

Tok zjevného tepla

Obr. 26 Průměrné standardizované hodnoty povrchové teploty, energetických toků a Bowenova poměru orné půdy se spojnicí polynomického
typu trendu, regresní rovnicí a hodnotou spolehlivosti R
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HODNOTY

Bowenův poměr

STANDARDIZOVANÉ

Povrchová teplota

ROK

Tok tepla do půdy

Latentní teplo výparu

Tok zjevného tepla

Obr. 27 Průměrné standardizované hodnoty povrchové teploty, energetických toků a Bowenova poměru nelesní vegetace se spojnicí
polynomického typu trendu, regresní rovnicí a hodnotou spolehlivosti R

60

