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ÚVOD 
Souborné kartografi cké dílo s názvem Atlas krajiny České re-
publiky vznikalo v rámci projektu Věda a Výzkum vyhlášeného 
Ministerstvem ži votního prostředí od roku 2003. Navazovalo 
na  kvalitní národní atlasová díla zahrnující území současné 
České republiky vydaná v  průběhu 20. století. K  nim řadí-
me Atlas republiky Československé z  roku 1935, jenž patřil 
ve své době k předním a uznávaným národním kartografi ckým 
výstupům. Zpracováno v  něm bylo 55 tematických okruhů 
na 474 mapách a 20 nemapových prvcích. Hlavním měřítkem 
map bylo vzhledem k tvaru republiky měřítko 1 : 1 250 000. 
Atlas však neobsahoval žádné analytické ani syntetické mapy 
zabývající se přírodně či kulturně významnými územími. 
Na něj navázal v roce 1966 Atlas Československé socialistické 
republiky, který je členěn na 58 tematických oblastí a obsahuje 
392 map a 197 nemapových prvků. Na tvorbě tohoto národ-
ního atlasu se podílelo 60 státních institucí a orgánů. Autor-
ský kolektiv tematických map tvořilo 189 specialistů. Základ-
ní mapy byly zpracovány v měřítk 1 : 1 000 000. Na rozdíl 

od prvně jmenovaného národního atlasu obsahuje atlas z roku 
1966 v souladu se směrnicemi Mezinárodní geografi cké unie 
(IGU) pro národní atlasy řadu nových tematických map, ze-
jména syntetických. 

Kromě dvou zmíněných národních atlasů byly pro území ny-
nější České republiky vydávány také tematicky zaměřené atla-
sy, k jejichž průkopníkům patřil Atlas podnebí ČSR (1958), 
monotematicky zaměřený na klimatické charakteristiky a fe-
nologické jevy. V roce 1984 následoval Atlas ze sčítání lidu, 
domů a bytů ČSR a  v  roce 1987 Atlas obyvatelstva ČSSR, 
který obsahuje kromě demografi ckých, urbanizačních a hos-
podářských charakteristik také mapu přírodního prostředí. 
Po roce 1989 postupně dochází k uvolňování některých dat 
a již v roce 1992 vychází za přispění ministra nově vzniklého 
Ministerstva životního prostředí a zároveň předsedy Federál-
ního výboru pro životní prostředí  J. Vavrouška Atlas životní-
ho prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Ve čtyřech základ-
ních kapitolách a 21 tematických okruzích  je zpracováno 102 
map. Jako základní bylo použito měřítko 1 : 1 000 000. Kro-
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Abstrakt

Atlas krajiny České republiky vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, znázorňuje kartografi ckým způsobem stav přírody a společnosti na přelomu tisíciletí. 
Obsahuje i některé historické kartografi cké materiály nutné pro pochopení vývoje naší současné krajiny. Atlas je systematicky 
uspořádaným souborem 906 map zpracovaným jako celek podle jednotného řídícího záměru kolektivem odborníků z rezortu 
MŽP, vysokých škol a AV ČR. Soubor základních map v měřítku 1 : 500 000 s bohatým tematickým obsahem umožňuje vzá-
jemné srovnávání jevů a pochodů v naší krajině z časoprostorového hlediska. Při zpracování atlasu bylo plně využito nástrojů 
geografi ckých informačních systémů (GIS), včetně rozsáhlých digitálních databází umožňujících vizualizaci současných pří-
rodních i socioekonomických pochodů i prognóz dalšího vývoje naší krajiny v 21. století. Atlas krajiny ČR splňuje požadavky 
kladené Mezinárodní geografi ckou unií (IGU) na národní atlasy jednotlivých států.

Klíčová slova: atlas, krajina, geografi cké informační systémy, mapy 

Abstract 

Landscape Atlas of the Czech Republic published by the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Silva 
Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice, in the year 2010 presents in cartographic 
form the state of nature and society of the Republic on the break of Millennium. Th e Atlas contains also some historical 
cartographical sources that are necessary for understanding our contemporary landscape. Th e Atlas presents systematically 
arranged collection of 906 maps elaborated as an integral whole based on unifi ed intention and compiled by groups of experts of 
the research institutes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic, Universities and Academy of Sciences of the 
Czech Republic. Th e collection of basic maps in the scale 1 : 500 000 with rich thematic contents enables spatial and temporal 
comparison of landscape forming processes. Th e instruments of geographical information systems (GIS) were fully used during 
compilation of the Atlas inclusive extensive digital databases that enable visualisation of current natural and socioeconomic 
processes and prediction of further development of our landscapes in the 21st century. Landscape Atlas of the Czech Republic 
fully satisfi es conditions of the International Geographical Union (IGU) for national atlases of individual states. 
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Česká republika zaujímá malé území Evropy s výjimečně pes-
trou geologickou minulostí, geologickou stavbou a s ní sou-
visející rozmanitostí nerostných zdrojů. Rozmanitost přírod-
ních podmínek v ČR je předmětem mnoha studií, výzkumů 
a mapových dokumentací. Jedním z nejaktuálnějších soubor-
ných děl, které se zabývají mapovým znázorněním interakcí 
horninového prostředí, geologické stavby, přírodních a  rizik 
a  nerostného bohatství, je mapové dílo Atlas krajiny ČR 
(Hrnčiarová et al., 2009),  na které v mnohém odkazuje i ten-
to článek. Pestrost podmínek je determinována postavením 
ČR na hranici dvou geologických soustav – Českého masivu 
(75 % území) a Západních Karpat (25 % území) a geologic-
ké historie trvající téměř 2,1 mld. let. Horninové prostředí 
ČR patří k jednomu z nejpestřejších území v Evropě (Pálen-
ský, 2009), v ČR mírně převažují sedimenty nad vyvřelinami 
a přeměněnými horninami (Cháb et al., 2009). 
Poznání horninového prostředí a  vztahů s okolním prostře-
dím dovoluje využití znalostí pro existenci společnosti, jejíž 
nedílnou součástí bylo, je a bude využívání nerostného bohat-
ství. Nerostné suroviny, minerály a horniny od nepaměti tvoří 
základ materiálního chodu naší společnosti, společnosti, již 
neseme jako odkaz píle a tvořivosti našich předků. Lidé se čas-
to brání těžbě na základě neúplných a zkreslených informací 

a s celkovým pohledem na význam zásobování nerostnými su-
rovinami pro chod státu nejsou dostatečně seznámeni. Přesto 
je poučné pro každého z nás znát alespoň základní a aktuální 
údaje z této oblasti.

V rozlohou státního území relativně malé České republice 
bylo do roku 2010 registrováno 1 500 výhradních a 826 ne-
výhradních ložisek nerostných surovin s evidovanými zásoba-
mi. Počet těžených ložisek byl výrazně nižší – 508 výhradních 
a 213 nevýhradních. Ochrana výhradních ložisek je zajišťová-
na 1 077 platnými chráněnými ložiskovými územími o celko-
vé ploše 4 526,9 km2, tj. necelých 6 % rozlohy ČR (Starý et 
al., 2010).

Význam geologických poměrů 

V důsledku lidské činnosti došlo a dochází v ČR k význam-
ným zásahům do  horninového prostředí. Pestrost geologic-
kých podmínek i vlivy lidské činnosti na krajinu a společnost 
nejlépe vyniknou při zobrazení v tematických atlasech (Hrn-
čiarová et al., 2009) a  ve  speciálních geologických mapách 
(např. Rambousek et al., 2009a,b). 

Mezi největší a současně nejnápadnější změny patří modelace 
reliéfu krajiny, úpravy systému říční sítě, změny hydrogeo-
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Abstrakt

Pestrost geologické stavby ČR ve vztahu k nerostným zdrojům, těžbě surovin a ochraně zdrojů a ložisek v návaznosti na vlivy 
na krajinu, společnost a ovlivňování přírodních podmínek a současně stručně charakterizují tematické mapy z oboru geologie, 
které byly připravené pro Atlas krajiny České republiky a nebyly do něho zařazeny. Stěžejním nástrojem analýzy jsou především 
specializované a tématické mapy, které umožňují vyjádřit obecné i kauzální souvislosti mezi přírodními podmínkami, spole-
čenskými zájmy, lidskými aktivitami a historickým vývojem společnosti a které jsou moderně shrnuty v Atlase krajiny České 
republiky.
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Abstract

Geodiverzity and infl uence to economic deposits, mining and protection of mineral resources and ores towards landscape, society 
and interference of the natural conditions and the authors briefl y present characteristics of geological maps prepared for the 
Landscape Atlas of the Czech Republic but that were not included. Th e basic tool for studies and analyses are special thematic 
maps. Th e maps enable to represent the general and specifi cal relations among natural conditions, social concerns human activities 
and the historical development of society. Th e relations are summarized in the Landscape Atlas of the Czech Republic.

Key words: geology, mineral commodity, mineral deposits, history, geofactors, environment, geological maps, landscape
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ÚVOD
V současné době se ryze přírodní krajina na Zemi již nenachá-
zí, neboť zprostředkovaně změnami atmosféry člověk ovlivňu-
je celý povrch planety. Přírodní krajina je však taková krajina, 
jejíž stavební součásti a procesy nevykazují projevy způsobené 
člověkem. Přírodní krajina je ovšem materiálním prostředím 
(východiskem a  pak pozadím) pro každou kulturní kraji-
nu. Přírodní krajina je proto předmětem zájmu odborníků 
i  v  oblastech hluboce člověkem přeměněných a  intenzivně 
využívaných. V kulturní krajině je zapotřebí pod „kulturním 
nánosem“, „kulturní vrstvou“ či „kulturní nadstavbou“ iden-
tifi kovat přírodní krajinu potenciální, jaká by vznikla za sou-
časných podmínek, kdyby ji člověk opustil a odstranil svoje 
produkty. Ta totiž do značné míry upravuje chování člověka 
v  krajině. Teritoriální diferenciace potenciální přírodní kra-
jiny jako „přírodního prostředí“ či „přírodního pozadí“ je 
základní příčinou výběru a prostorového rozmístění lidských 
aktivit v území. Je třeba s jistým politováním konstatovat, že 

studium přírodní krajiny stojí v pozadí nyní velice módnímu 
studiu rozličných aspektů využití, změn či poškození krajiny 
člověkem.

Hlavním parametrem, kterým přírodní krajina ovlivňuje for-
mování kulturní krajiny, pomineme-li společenské hybné síly, 
je její struktura. Strukturou se obecně rozumí výběr, uspořá-
dání a funkční propojení stavebních bloků objektu. V přípa-
dě krajiny lze uvažovat o  třech aspektech struktury krajiny 
(Krauklis, 1973; Beručašvili, 1983):

Prostorový aspekt – zohledňuje vzájemné postavení, propoje-
ní a směry vazeb stavebních součástí geosystémů. Tato prosto-
rová struktura či morfologická struktura demonstruje prosto-
rové rozmístění stavebních složek krajiny a/nebo teritoriální 
rozmístění krajinných jednotek nižšího řádu v rámci jednotek 
řádů vyšších).

Funkcionální aspekt – souvisí s mechanismem fungování geo-

KLASIFIKACE A TYPOLOGIE MORAVSKÉ PŘÍRODNÍ KRAJINY 
V UKÁZKÁCH NA TOPICKÉ A CHORICKÉ ÚROVNI
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ON TOPOLOGICAL AND CHOROLOGICAL LEVEL EXAMPLES
Jaromír Kolejka
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Abstrakt

Měnící se role reliéfu a ostatních složek přírodní krajiny je demonstrována na příkladech map přírodní krajiny.  Nejprve jsou 
ukázány rozdíly mezi azonální a zonální krajinou. Zde je patrný rozhodující účinek místních faktorů reprezentujících některé 
extrémní vlastnosti složek a také dopad postupně se měnících vlastností krajiny respektující výškovou stupňovitost podnebí. 
Čtyři mapové ukázky přírodní krajiny (pro stejné výchozí území a jeho postupně rostoucí okolí) dokládají roli jednotlivých fak-
torů území v diferenciaci krajiny při odlišném rozlišení studia daném kartografi ckým měřítkem použitým na topické, mikro-, 
mezo- a makrochorické hierarchické úrovni. Na místní úrovni (mapové měřítko 1 : 10 000) hrají všechny zúčastněné faktory 
místně rozhodující roli. Na mikrochorické úrovni (mapové měřítko 1 : 50 000) již došlo ke generalizaci původních smíšených 
shluků drobných tvarů reliéfu do  podoby heterogenních krajinných jednotek. Na  mezochorické úrovni (mapové měřítko          
1 : 200 000) se již diferenciace přírodní krajiny opírá o velké terénní tvary a morfometrické typy reliéfu podle jeho vertikální 
členitosti. Na makrochorické úrovni (mapové měřítko 1 : 750 000) již rozmanitost přírodní krajiny rozhodujícím způsobem 
formují společně morfometrické typy reliéfu a výšková stupňovitost podnebí.

Klíčová slova: zonální krajina, azonální krajina, topická mapa přírodní krajiny, chorické mapy

Abstract

Th e changing role of terrain and other natural landscape components is demonstrated on examples of natural landscape 
maps. Inicially, the diff erences between azonal and zonal landscape structures are visualized as results of impact of local factors 
representing extreme nature components features and impact of gradually changed landscape features refl ecting vertical 
climate zonation. Four map examples (on the same territory and its neighborhood) of natural landscape document the role 
of territory factors on landscape diff erentiation with regard to the cartographic resolution applied on topical, micro-, mezo- 
and macrochorical hierarchical level. On the local level (map scale 1 : 10 000), all the factors can play locally dominant 
diff erentiation role. On the microchoric level (map scale 1 : 50 000), original mixture small landforms was generalized into 
heterogenous landscape units. On mezochoric level (map scale 1 : 200 000), the landscape diff erentiation is based on large land 
forms combined with morphometric relief types. On the macrochoric level (map scale 1 : 750 000), the morphometric relief 
types with vertical climate zonation diff erentiate the natural landscape diversity.

Key words: zonal landscape, azonal landscape, topical map of the natural landscape, choric maps
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Atlas krajiny České republiky (AK ČR) (Hrnčiarová, et al., 
2009) je rozsáhlé dílo přinášející na více jak 1 137 číslovaných 
objektech základní informace o krajině České republiky a jed-
notlivých jejích složkách. Toto dílo vzniklo ve spolupráci 356 
odborníků a 133 institucí. Svým rozsahem se jedná o unikátní 
dílo, které v ČR nemá zatím obdobu a dá se říci, že navazuje 
na atlasy podobného charakteru z minulosti, kterými jsou At-
las republiky Československé (1935) a Atlas Československé 
socialistické republiky (1966). 

Pro Atlas krajiny České republiky bylo připraveno velké 
množství map, z nichž některé se do Atlasu krajiny nakonec 
nedostaly. V  tomto článku jsou zveřejněny mapy, které uži-
vatelé Atlasu krajiny nenajdou, včetně popisu změn, které 
za dobu od přípravy map po současnost proběhly.

Mapy nezveřejněné v Atlasu krajiny ČR

Odběry podzemních vod

Podle českého vodního práva (Horáček et al., 2011) může kaž-
dý odebírat podzemní vody jen na základě povolení vydaného 
příslušným vodoprávním úřadem. V  případě, že odebírané 
množství přesáhne 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 v příslušném 
kalendářním období, musí odběratel nahlásit údaje o odebra-
ném množství příslušnému správci povodí. Tyto informace 
jsou podkladem pro sestavení vodní bilance za příslušný rok. 
Mapa připravená do Atlasu krajiny České republiky zobrazuje 
místa odběrů zahrnutá do vodní bilance.

Odběry a vypouštění z/do povrchových vod

Obdobně jako v případě podzemních vod, lze odebrat vodu 
z povrchových vod a vypouštět vodu zpět do povrchových vod 
pouze na základě povolení k nakládání s vodami. U odběrů 
povrchových vod existuje výjimka v  případech, ke  kterým 
není třeba technického zařízení. V těchto případech není tře-
ba povolení k nakládání s vodami a z hlediska českého práva 
jde o obecné nakládání s vodami. Stejně jako v případě pod-
zemních vod platí limity 600 m3/rok, resp. 500 m3/měsíc pro 
zařazení do vodní bilance. Mapa připravená pro Atlas krajiny 
České republiky pak zase zobrazuje místa odběrů či vypouště-
ní zařazených do vodní bilance.

Čistírny odpadních vod

Pro Atlas krajiny České republiky byly připraveny dvě mapy 
znázorňující Čistírny odpadních vod. Do vydané verze se do-
stala mapa autorek Halky Slavíkové a Eriky Procházkové. Zde 
je znázorněna druhá mapa připravená ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. 

Vypouštění znečištění do  povrchových vod je jedním z  vý-
znamných důvodů pro neplnění environmentálních cílů de-
fi novaných pro vody. Vstupem České republiky do Evropské 
unie se zavázala ČR k implementaci legislativy EU. Jednou ze 
směrnic, které ČR musela implementovat, byla též Směrnice 
91/271/EHS. V rámci přistoupení ČR k EU bylo vyjednáno 
přechodné období do roku 2010 pro implementaci této směr-
nice. Směrnice 91/271/EHS stanoví, že všechny aglomerace 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) musejí být vybaveny 
čistírnou odpadních vod a  aglomerace menší než 2000 EO 
vybavené kanalizačním systémem musejí mít přiměřený sys-

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ATLASU KRAJINY ČESKÉ 
REPUBLIKY – DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACE INFORMACÍ

PROBLEMS OF WATER MANAGEMENT IN THE LANDSCAPE ATLAS OF 
THE CZECH REPUBLIC – ADDITIONS AND UPDATES OF INFORMATION
Libor Ansorge

Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 30/2582, 160 00 Praha-6, libor_ansorge@vuv.cz

Abstrakt

V roce 2010 byl po několika letech příprav zveřejněn Atlas krajiny České republiky. Toto dílo obsahuje více jak tisícovku map 
popisujících krajinu České republiky. Protože však toto dílo postupně zastarává a ne všechny připravené mapy se do Atlasu 
krajiny dostaly, přináší tento článek informace o mapách, které se do Atlasu krajiny nedostaly, a o hlavních změnách, které se 
v oblasti vodního hospodářství u těchto map v uplynulých letech udály. 

Klíčová slova: Atlas krajiny ČR, vodní hospodářství, mapy

Abstract

Th e Landscape Atlas of the Czech Republic was published in 2010 after several years of preparation work. Th is Atlas contains 
more than a thousand maps describing the Czech landscapes. As the Atlas becomes gradually outdated and not all prepared 
maps were included in it, this paper brings information about maps not included in the Atlas and about main changes occurred 
in water management in the last years.  

Key words: Landscape Atlas of the Czech Republic, water management, maps
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Odtok je jev odtékání vody z  povodí vlivem gravitace jak 
po  zemském povrchu, tak i  pod tímto povrchem. Velikost 
odtoku se udává v jednotkách průtoku, specifi ckého odtoku, 
odtokové výšky nebo proteklého množství vody (Dub et al. 
1969). Specifi cký odtok představuje  množství vody, které 
v průměru odteče z plošné jednotky povodí za jednotku času  
a  náleží mezi nejvýznamnější hydrologické charakteristiky 
území České republiky. Patří k hlavním charakteristikám, kte-
ré poskytují základní informaci o vodnosti toků, jakož i jejich 
změnách během delšího období. 

Specifi cký průtok se  vypočítá jako podíl průtoku vody  v m3.s-1 

a  plochy povodí v km2. Základem pro výpočet jsou průto-
ky vody ve vodních tocích, které se získávají systematickým 
sledováním hydrologických jevů, převážně měřením jejich 
prvků, zejména vodních stavů a průtoků v síti vodoměrných 
stanic Českého hydrometeorologického ústavu na  vodních 
tocích. Zatímco vodní stavy (výšky vodní hladiny nad zvo-
leným pevným bodem) se měří (zaznamenávají registrační-
mi přístroji) soustavně, průtoky vody v tocích se měří pouze 
v takovém počtu a časovém intervalu, který je potřebný pro 
vypracování vztahu mezi vodním stavem a průtokem (měrné 
křivky) v příslušném profi lu vodního toku (Dub et al., 1969). 
Z vodních stavů se prostřednictvím měrné křivky získají prů-
toky. Základními průtokovými hodnotami jsou průměrné 
denní průtoky, z nich se vypočítají průměrné měsíční průtoky 
a následně průměrné roční průtoky.

Průměrný roční specifi cký odtok na území České republiky  
byl vypočítán na základě ročních průměrných průtoků ze 210 
vodoměrných stanic Českého hydrometeorologického ústavu 
na vodních tocích za období 1931–1980. Průtokové charak-
teristiky za toto období jsou považovány za vyhovující  a stále 
se ještě používají. Porovnáním průměrných průtoků vypo-

čítaných za období 1931–1980 s průměrnými průtokovými 
hodnotami za  delší období 1931–2000 v  ČHMÚ a  VÚV             
T. G. Masaryka v. v. i., se neprokázalo, že by byly mezi nimi 
výraznější rozdíly. 

Průměrné hodnoty za  období 1931–1980 a  1931–2000 se 
např. v povodí Labe liší pouze v rozsahu +5 % nebo –5 %,   
což z hlediska mapy dlouhodobého průměrného specifi cké-
ho odtoku poměrně v mapě malého měřítka není významné 
a rozlišitelné.

Dlouhodobé průměrné roční specifi cké odtoky ve vybraných 
povodích vodních toků na území jsou v připojené tab. 1, v níž 
kromě toho jsou i  čísla hydrologického pořadí jednotlivých 
toků, dále plochy povodí a  hodnoty průměrných ročních 
průtoků. Kromě údajů o specifi ckých odtocích z pramenných 
oblastí povodí toků jsou v  tabulce i hodnoty odtoků vypo-
čítané výhradně z níže položených rozvodnicemi oddělených 
částí povodí (mezipovodí) jednotlivých toků a nikoliv celého 
povodí. Od celkové plochy povodí po určitou vodoměrnou 
stanici byla v těchto případech odečtena plocha povodí výše 
položeného povodí a rovněž i průměrný průtok v jejím pro-
fi lu. Do tabulky byla vybrána povodí a mezipovodí tak, aby 
byla pokud možno rovnoměrně rozložena po  celém území 
ČR a současně byla v různých geografi ckých a geologických 
pomníkách. Rovněž bylo při jejich výběru přihlíženo k tomu, 
aby průtoky v nich nebyly výrazně ovlivňovány různými zása-
hy (zadržováním a vypouštěním vody z nádrží, odběry a pře-
vody vody z jednoho toku do jiného a přítoky odpadní vody 
do vodních toků), což ovšem bylo někdy velmi obtížné, neboť 
hydrologické poměry jsou pozměněny lidskou činností téměř 
v celé ČR.  

Rozsáhlé negativní zásahy do vodního režimu naší krajiny, 

PRŮMĚRNÝ SPECIFICKÝ ODTOK VODY  V ČESKÉ REPUBLICE

MEAN SPECIFIC RUNOFF IN THE CZECH REPUBLIC
Hubert  Kříž

Branky 39, 664 49 Ostopovice, hubkriz@brno.cas.cz

Abstrakt

Mezi nejvýznamnější hydrologické charakteristiky území České republiky náleží specifi cký odtok, což je množství vody, které 
v průměru odteče z plošné jednotky povodí za jednotku času. Plošné rozložení dlouhodobého průměrného specifi ckého odto-
ku na území České republiky je znázorněno v připojené mapě. Průměrný roční specifi cký odtok byl vypočítán z dat Českého 
hydrometeorologického ústavu na základě ročních průměrných průtoků ze 210 vodoměrných stanic. 

Klíčová slova: průměrný roční průtok a specifi cký odtok, mapa specifi ckého odtoku

Abstract

Mean specifi c runoff  belongs among the most important characteristics of the territory of the Czech Republic. Mean specifi  c 
runoff  is the mean volume of water that fl ows from the spatial unit of the catchment in the unit of time. Th e author visualized 
on map the long term mean specifi c runoff  on the territory of the Czech Republic. Th e mean annual specifi c runoff  was 
counted from data of the Czech Hydrometeorological Institute on the base of mean annual discharges of 210 water stage 
gauging stations.

Key words: mean annual discharge and mean annual specifi c runoff , map of mean specifi c runoff    
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Velká část vodních toků všech velikostí měnila od středověku 
charakter a to zejmena výstavbou jezů, umožňující jejich ener-
getické využití. Intenzivní novodobou přestavbu sítě našich 
vodních toků podélnými úpravami umožnilo rozšíření strojů 
s parním pohonem na sklonku 19. století, zásadním impul-
sem pro rozvoj těchto činností pak byla „zemská“ povodeň 
v  roce 1890. Snad již poslední vzepětí nepřiměřených tech-
nických úprav potoků a řek pak přinášela opatření po povod-
ních posledních let, bohužel dosud do značné míry vzdálená 
moderním evropským standardům nakládání s vodními toky. 

Nejvíce úprav, hlavně na malých a středních tocích ve volné 
krajině, bylo v minulosti prováděno v zájmu rozšíření a od-
vodnění ploch zemědělské půdy a  ochrany před častějším 
zaplavováním menšími povodněmi. Dále byly prováděny 

úpravy toků kvůli protipovodňové ochraně zastavěných úze-
mí. Významné části Vltavy a Labe byly upraveny i  v  zájmu 
říční plavby. Morfologicko-ekologický stav vodních toků také 
zhoršovala výstavba jezů a podobných objektů, většinou pro-
váděná v zájmu využití vodní energie. Dnes jsme nuceni vní-
mat, že tyto objekty vedle svých přínosů také zbavují vodní 
toky migrační prostupnosti pro živočichy, omezují přirozený 
spád a hydraulickou členitost vodních toků a v  řadě situací 
mohou zhoršovat průběh povodní.

Pro podélné technické úpravy toků je charakteristické na-
hrazování velmi členitých a poměrně málo kapacitních pří-
rodních koryt s široce rozvinutými říčními, resp. potočními 
pásy umělými koryty jednoduchých tvarů a velkých kapacit. 
Doprovodné, přírodě blízké pásy velkou měrou mizejí. Tak-

RENATURACE A REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ 

SPONTANEOUS RENATURATION AND INVESTMENT RESTORATION OF 
WATERCOURSES 
Tomáš Just

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko pro Prahu a střední Čechy, U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5, tomas.just@
nature.cz

Abstrakt 

Velká část vodních toků v naší krajině byla v minulosti poškozena technickými úpravami. Tyto úpravy omezovaly prostorový 
rozsah potoků a řek a zbavovaly je tvarové a hydraulické členitosti. To v důsledku znamenalo významná omezení bioty, vázané 
na vodní prostředí. V dnešní době je zřejmé, že tato poškození významně přesáhla jak objektivní potřeby z hlediska využitel-
nosti kulturní krajiny, tak míru únosnosti z hlediska ekologického stavu i vodohospodářských funkcí krajiny. Nápravu stavu 
a zlepšování ekologického stavu vodních toků, to znamená jejich opětovné přiblížení k přírodnímu stavu, požaduje Rámcová 
směrnice o vodní politice, platný závazný dokument Evropské unie. 

Ke zlepšování stavu vodních toků v morfologickém aspektu vedou dvě hlavní cesty – revitalizace, opatření převážně investičního 
charakteru, a samovolné renaturační procesy. Investiční revitalizace však jsou rámcově velmi nákladné a obtížně projednatelné, 
postihnou tedy jenom nevýznamnou část ze sítě vodních toků. Jako rozhodující se ukazuje význam samovolných renaturací, 
spočívajících v rozpadu, vymílání, zanášení a zarůstání technicky upravených toků. Celkové pojetí správy vodních toků je třeba 
ekologicky modifi kovat tak, aby těchto procesů bylo ve větší míře využívány a aby byly i vhodnými opatřeními podporovány. 

Klíčová slova: vodní toky, revitalizace, renaturace

Abstract

Much of the watercourses in our country have been damaged during the process of technical modifi cations. Th ese adjustments 
reduced the spatial extent of streams and rivers, and got rid of the shape and hydraulic segmentation. Th is resulted in a 
signifi cant reduction of the biota bounded to the aquatic environment. Today it is clear that this damage signifi cantly exceeds 
both the objective needs for utilization of the cultural landscape, the rate of resistance in the sense of ecological status and 
water functions of the landscape. To remedy the situation and to improve the ecological status of watercourses, what means 
at least partial  return to the natural state of watercourses, requires the Water Frame Directive, a valid obligatory document of 
the European Union. 

To the improvement of the state of the watercourses in the morphological aspect lead two main ways – restoration (or 
revitalization), mostly measures of investment character, and spontaneous renaturation processes. Th e investment restorations, 
however, are generally very expensive and diffi  cult enforceable, therefore, aff ect only an insignifi cant part of the network of 
watercourses. It manifests itself as decisive the importance of spontaneous renaturation, resulting in a break-up, scouring, 
silting and overgrowing of technically modifi cated watercourses. Th e overall approach to managing watercourses to be 
environmentally modifi ed so that these processes were more fully utilized and through convenient measures supported.

Key words: watercourses, restoration, renaturation
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ÚVOD
Poříční a údolní nivy jsou významnou a citlivou součásti kra-
jiny České republiky. Kvantitativní údaje odvozené z  mapy 
Geomorfologické podmínky 1 : 500  000 v  Atlasu krajiny 
České republiky (Hrnčiarová et al., 2009) ukazují, že poříční 
a údolní nivy zabírají plochu 3 791 km2, tj. 4,81 % státního 
území. Pruhy těchto plochých krajin jsou nedílnou součástí 
poříčních krajin lemujících vodní toky a v minulosti tvořily 
tepenný systém našich krajin (Ložek, 2003).  Z uvedené mapy 
je patrné, že nejdůležitější poříční a údolní nivy se vyvinuly 
kolem našich hlavních řek – Labe, Vltavy, Berounky, Ohře, 
Jizery, Moravy, Dyje, Svratky a Odry (obr. 1 na str. 96). Niva 
je přírodní tvar vzniklý fl uviálními pochody. Poříční a údolní 
nivy mají svoji svéráznou prostorovou strukturu svým půvo-

dem spojenou s vodou a toky živin, která se liší od okolního 
terénu. Ve vertikálním řezu jsou nivy v České republice tvoře-
né dvěma základními souvrstvími, a to spodním – složeným 
ze štěrko-pískových  korytových usazenin (hlavně pleistocen-
ního stáří, zčásti přepracovanými v holocénu) a  svrchním – 
silty a jíly uloženými během povodní v holocénu. Tak poříční 
a údolní nivy tvoří nejnižší akumulační části České republiky, 
ploché a periodicky zaplavované krajiny, které jsou objektem 
jednak přírodních geomorfologických (krajinotvorných) pro-
cesů spolu s hydrologickými procesy proudící vody a jednak 
antropogenních pochodů. V  nivách se vyskytují z  hlediska 
kvantity i diverzity zvláště bohaté unikátní  nivní ekosystémy, 
ovlivňované jak stále se měnící úrovní hladiny vody ve vod-
ních tocích, tak i hladiny podzemní vody (Haase et al., 2007). 

ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV 
V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ 
V POSLEDNÍCH 250 LETECH

CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES OF FLOODPLAINS IN THE CZECH 
REPUBLIC AS A RESULT OF LAND USE DEVELOPMENT IN THE LAST 250 
YEARS
Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, demekj@seznam.cz, 
marek.havlicek@vukoz.cz, peter.mackovcin@vukoz.cz, petr.slavik@vukoz.cz 

Abstrakt

Důležitým úkolem moderní krajinné ekologie je sledování stavu životního prostředí v delších časových úsecích. Autoři použili 
manuální a počítači podporovanou analýzu historických a současných topografi ckých map velkého měřítka ke studiu změn 
ekologických služeb poříčních a údolních niv v České republice vlivem lidské společnosti v posledních 250 letech. Využili i ma-
teriály zpracované v rámci vydání Atlasu krajiny České republiky. Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. byly vyvinuty metody výzkumu změn využívání země v prostředí GIS. Tyto metody umožnily vytvoření 
rozsáhlé databáze změn využívání země a jejich vizualizaci. Případové studie uváděné v tomto článku ilustrují využití země 
v poříčních nivách jižní Moravy a dokumentují jak se měnila jejich prostorová struktura. Výzkum je založený na kvantitativ-
ním vyhodnocení změn využívání země v prostředí GIS a dokazuje, že nivy jsou velmi dynamické geosystémy. Antropogenní 
tlak na jihomoravské nivy je značný. Činnost lidské společnosti v nivách za posledních 250 let vede k regulacím vodních toků, 
změnám říční sítě a redukci agradace v nivách. Navíc v průběhu času rozrušila vztahy mezi nivními ekosystémy, koryty vodních 
toků a přilehlými svahy povodí.

Klíčová slova: regionální změny nivních ekosystémů, ekosystémové služby, Česká republika 

Abstract

An important task of modern landscape ecology is to observe the state of environment for longer periods of time. Th e authors 
used the manual and computer aided analysis of historical and modern topographic maps to study changes of ecosystem services 
of fl oodplains in the Czech Republic under the impact of humans in the last 250 years. Th e authors also used materials compiled 
during the preparation of the Landscape Atlas of the Czech Republic. In the Silva Tarouca research institute for landscape and 
ornamental gardening there were developed methods for detection of land-use changes and related GIS technologies. Th ese 
methods  allowed the creation of an extensive database of land-use changes and their visualisation. Th e case studies presented 
in this paper illustrate the development of land-use in fl oodplains of South Moravia and how its structure has changed. Th e 
research based on quantitative evaluation of land-use changes in the GIS environment has shown that fl oodplains are very 
dynamic geosystems. Th e anthropogenic stress on the studied fl oodplains is very high. Human activities in fl oodplains during 
the last 250 years caused changes in the riverbed network  and reduction of aggradation of fl oodplains as well as  distorted 
relations between slopes of river catchments, fl oodplain ecosystems and river courses in time. 

Key words: regional environmental changes of fl oodplains, ecosystem services, Czech Republic
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Pozemkové úpravy představují současný nejucelenější pří-
stup k  řešení krajiny, a  to včetně promítnutí navrhovaných 
opatření do vlastnických vztahů. Prioritně se zabývají země-
dělskou krajinou, nejsou však tímto striktně omezeny. Úze-
mí, jež je dotčeno konkrétní pozemkovou úpravou, poměrně 
často zahrnuje i lesní celky, případně ostatní pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, rovněž plochy neplodné půdy, pozem-
ky lesních porostů na nelesní půdě apod. Souvislé velké lesní 
celky jsou většinou z pozemkových úprav vyloučeny, nezna-
mená to však, že zde nejsou zohledněny. Vždy je řešena jejich 
přístupnost a návaznost lesních a polních cest, v případě, že 
jimi prochází páteřní komunikace, bývá i tato do pozemkové 
úpravy zahrnuta. 

Obdobným způsobem přistupuje metodika pozemkových 
úprav k řešení sídel. Jsou respektovány stávající komunikace, 
které jsou často doplněny nově navrženými cestami, jež ústí 
do obce a jež umožňují zpřístupnění a zprůchodnění jak sídel, 
tak otevřené krajiny. Významným aspektem je návrh protie-
rozních a protipovodňových opatření s návazností na vodote-
če a již existující díla v řešeném území.

Účel pozemkových úprav (dále PÚ) je defi nován zákonem      
č. 139/2002 Sb. V něm se uvádí, že pozemkovými úpravami 
se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají po-
zemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi  přístupnost 
a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvoři-
ly lepší podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 
V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva 
a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a  zúrod-
nění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro ob-
novu katastrálního operátu, dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. jsou 
nezbytným podkladem pro územní plánování, je však nut-
no zdůraznit, že územně plánovací dokumentace představuje 

vždy jeden ze stěžejních podkladů pro zpracování PÚ. Přízni-
vě se promítají do zlepšení kvality života venkovských regio-
nů, obnovy venkova a zachování udržitelného rozvoje území, 
restrukturalizace zemědělství apod. Napomáhají realizaci zá-
měrů územního plánování, přičemž oproti územnímu pláno-
vání disponují navíc možností realizační koncovky, zejména 
díky přesnému parcelnímu vymezení navrhovaných opatření 
a  jednoznačnému vyjasnění vlastnických vztahů. Umožňují 
využívání fi nanční podpory z fondů EU a k tomuto účelu se 
váže řada dalších činností.

Náklady na  pozemkové úpravy hradí stát prostřednictvím 
příslušných pozemkových úřadů, v  určitých případech Po-
zemkový fond ČR, a to zejména v územích s nedokončeným 
scelovacím řízením nebo pro upřesnění grafi ckých přídělů. 
Na  nákladech se mohou podílet i  účastníci PÚ, popřípadě 
i jiné fyzické právnické osoby, mají-li zájem na provedení PÚ. 
V případě, že jsou PÚ vyvolány stavební činností, hradí ná-
klady stavebník. Zpracování projektů PÚ provádějí projekční 
fi rmy ze soukromé sféry na základě výběrových řízení. Projek-
tanti PÚ musí mít úřední oprávnění prokazující jejich odbor-
nou způsobilost, toto oprávnění uděluje Ústřední pozemkový 
úřad na základě splnění zákonných kriterií a zároveň složení 
zkoušky odborné způsobilosti.

Před zahájením pozemkové úpravy stanoví příslušný pozem-
kový úřad tzv. obvod pozemkové úpravy (dále ObPÚ), jež 
defi nuje pozemky, které vstoupí do pozemkové úpravy, resp. 
stanoví rozsah pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy se před-
nostně zabývají zemědělskými pozemky, z důvodu celistvého 
řešení daného území však do obvodu pozemkové úpravy bý-
vají zahrnuty i menší lesní celky a za určitých zákonem da-
ných podmínek i zastavěné nebo zastavitelné pozemky, vodní 
plochy, oplocené pozemky, ostatní plochy jako parkoviště, 
manipulační plochy, skládky apod.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE

LAND ADAPTATION IN THE CZECH REPUBLIC 
Miroslava Koukalová

Ageris spol. s r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, mira.koukalova@ageris.cz

Abstrakt 

Úvodem se popisují legislativní základy pozemkových úprav. Následuje analýza postupu zpracování komplexních pozemko-
vých úprav a jejich realizace. Kartografi cky autorka pro Atlas krajiny ČR zpracovala přehledné mapy dokončených i rozpra-
covaných pozemkových úprav. Uvádí rovněž na mapách, leteckém snímku a  fotografi ích konkrétní příklady komplexních 
pozemkových úprav. 

Klíčová slova: pozemkové úpravy, zemědělství 

Abstract

Th e paper begins with the discussion of legislative base of land adaptations in the Czech Republic. Th an follows an analysis of 
steps in preparation of project of complex lands adaptation and its realization. Th e author prepared for the Landscape Atlas of 
the Czech Republic general maps of completed and prepared land adaptations. Th e author also brings examples of complex 
land adaptations on maps, aerial photograph and pictures.   

Key words: land adaptation, agriculture
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Základní informace o územním systému 
ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je de-
fi nován v  § 3 odst. (1) písm. a) zákona č.  114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i  pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosys-
témů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní 
(lokální), regionální a  nadregionální systém ekologické sta-
bility. Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra 
a biokoridory.

Biocentrum je defi nováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 
Sb. (§ 1 písm. a) jako biotop nebo soubor biotopů v kraji-
ně, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přiroze ného či pozměněného, avšak přírodě blízkého eko-
systému.

Biokoridor je defi nován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 
Sb. (§ 1 písm. b) jako území, které neumožňuje rozhodující části 
organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umož ňuje jejich 
migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stabili-
ty provádějí dle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. a dle §§ 
2 a 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. orgány územního plánování 
a ochrany přírody.

Ochrana systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) 
zákona č. 114/1992 Sb. povinností všech vlastníků a uživate-
lů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Základem skutečné legislativní ochrany dílčích částí územní-
ho systému ekologické stability je jejich schválení v územně 
plánovací dokumentaci. Postavení ÚSES v  rámci územního 
plánování upravuje v současné době vyhláška č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Podle 
této vyhlášky patří vymezení územního systému ekologické 
stability k předepsaným náležitostem zásad územního rozvo-
je, územních plánů, příp. i regulačních plánů (přílohy č. 4, 7 
a 11 vyhlášky). 

V případě zásad územního rozvoje (ZÚR) je povinnou součás-
tí vymezení ploch a koridorů ÚSES nadmístního (tj. nadre-
gionálního a  regionálního) významu. V  případě územního 
plánu není podoba zapracování ÚSES blíže specifi kována, ze 
souvislostí však vyplývá povinnost vymezení skladebných čás-
tí všech úrovní ÚSES, které jsou v daném území zastoupené.

V rámci tradiční ochrany přírody a krajiny má územní sys-
tém ekologické stability specifi cké postavení. Na  rozdíl 
od všech ostatních kategorií chráněných podle dikce zákona 
č. 114/1992 Sb. jde o kategorii, kde na sebe jednotlivé základ-
ní skladebné části až na  výjimky (unikátní biocentra) musí 
funkčně navazovat. Z  toho vyplývá, že předmětem ochrany 
v  rámci ÚSES jsou nejen stávající ekologicky cenná území, 
ale z důvodu potřeby zachování úplnosti systému i nezbytná 
území s minimální stávající ekologickou hodnotou.

VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

THE CLASSIFICATION OF THE TERRITORIAL SYSTEM OF ECOLOGICAL 
STABILITY
Jiří Kocián, Michal Kovář 

Ageris spol. s r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, jiri.kocian@ageris.cz, michal.kovar@ageris.cz

Abstrakt 

Článek se zabývá procesem vymezování skladebných částí (biocenter a biokoridorů) územního systému ekologické stability 
(ÚSES). Legislativně je celý systém uchopen v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších změn včet-
ně prováděcích předpisů a ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Pro potřeby Atlasu krajiny České 
republiky byly zpracovány příklady různých typů dokumentací ÚSES. 

Klíčová slova: biocentrum, biokoridor, územní systém ekologické stability, dokumentace ÚSES   

Abstract

Th is paper deals with the classifi cation of elements (the biocenters and the biocorridors) of the territorial system of ecological 
stability (TSES). Th e whole system (TSES) is from the aspect of the Czech Republic legislation defi ned in the Act No. 
114/1992 Coll. on the Conservation of Nature and Landscape as amended, including rules for the implementation, and in 
the Act No. 183/2006 Coll. on Spatial Planning and Building Rules (“Building Act”) as amended. Th ere were developed 
examples of various types of the documentation of TSES for the purpose of  the latest edition of the Landscape atlas of the 
Czech Republic. 

Key words: biocentre, biocorridor, territorial system of ecological stability, documentation of TSES
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ÚVOD
Na legislativním základě (aktuálně Zákon č. 289/1995 Sb. – 
lesní zákon) je stanovena povinnost pro všechny lesní majetky 
ČR s  výměrou více než 50 ha zpracovávat lesní hospodář-
ské plány, pro majetky s výměrou nižší pak lesní hospodář-
ské osnovy. V obou případech se jedná o  základní plánova-
cí dokumenty, které jednak charakterizují stav lesa v úrovni 
stanovených biometrických veličin, jednak určují základní 
strategie hospodaření v doporučené a  závazné úrovni. Lesní 
hospodářské plány a osnovy se zpracovávají ve vazbě na územ-
ně plánovací dokumentaci, v širším smyslu jsou její součástí, 
vycházející svým zaměřením z plánů péče o zvláště chráněná 
území, tam kde jsou vytvořeny (Buček, 2009; Lepeška, Kau-
lich, 1999). 

Textovou (všeobecnou) část lesních hospodářských plánů a os-
nov a  vlastní plánovací část – hospodářskou knihu doplňují 
soubory lesnických map, z nichž část je obligatorní (typolo-
gická, porostní, v určitých případech i těžební mapa), část tzv. 
účelových map může být zpracována na  základě speciálních 
požadavků vlastníka. Formální zpracování map se řídí In-
formačním standardem lesního hospodářství (IS LH), který 
je každoročně aktualizován na úrovni MZe ČR. Analogické 
zpracování lesnických map pak umožňuje souvislé zpracování 

a návaznost lesních majetků pro celou ČR jako jeden z pod-
kladů pro případná lesopolitická rozhodnutí.

Zpracování lesnických map
Lesnické mapy lze rozdělit z pohledu požadavků na schválení 
státní správou lesního hospodářství na  obligatorní (Zezula, 
2001; Simon, 2002), nepovinné (Kusbach, 2001) a  speciál-
ní, vytvářené dalšími přídatnými technologiemi, jako např. 
metodou počítačové analýzy obrazu (Mazal, 2010; Kadavý, 
Mazal, Simon, 2011). Základní metodiku zpracování lesnic-
kých map lze charakterizovat následovně. Lesnické mapy jsou 
tradiční součástí lesních hospodářských plánů (LHP). Dle 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb. jsou lesnic-
kými mapami mapa obrysová, porostní, typologická, těžeb-
ní, nebo těžebně technologická, které se vyhotovují zpravidla 
v  měřítku 1 : 10 000, stejně tak i  ostatní účelové lesnické 
mapy, například mapa dopravní. Povinnou součástí lesního 
hospodářského plánu, nebo lesní hospodářské osnovy (LHO) 
je lesnická mapa v  měřítku 1 : 10  000, zahrnující všechny 
vylišené jednotky prostorového rozdělení lesa, pro  které je 
provedeno zjištění stavu lesa.

Porostní mapa obsahuje jednotky prostorového rozdělení lesa 

LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ PLÁNY A OSNOVY JAKO ZÁKLAD 
MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ

FOREST MANAGEMENT PLANS AND OUTLINES AS A BASE OF 
MANAGEMENT OF FOREST ECOSYSTEMS
Jaroslav Simon1), Richard Podlena2)

1) Mendelova univerzita v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesa, Zemědělská 1, 613 00 Brno, simon@mendelu.cz
2) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž, Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž, Podlena.
Richard@uhul.cz

Abstrakt

Lesní hospodářské plány a osnovy jsou základním materiálem, který vytváří rámce pro oblast managementu lesních ekosysté-
mů v ČR. Jejich zpracování je předepsáno legislativou (zákon č. 289/1995 Sb.), jsou vytvářeny ve vazbě na oblast územního 
plánování a v souladu s celou řadou legislativních předpisů, z nichž zásadní je zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Jejich nedílnou součástí je grafi cká databáze, lesnické mapy, z nichž zásadní jsou typologické mapy, porostní mapy 
a těžební mapy, jejichž obsah je v příspěvku komentován. Úprava mapových podkladů je unifi kována a odpovídá Informač-
nímu standardu lesního hospodářství.

Klíčová slova: lesní hospodářské plány a osnovy, management lesních ekosystémů, mapové přílohy

Abstract

Forest management plans and outlines are the basic material that forms the frame for management of forest ecosystems in the 
Czech Republic. Th e elaboration fo forest management plans is decreed by the Act No. 289/1995 Coll. Forest management 
plans are elaborated in connection with territorial planning and in agreement with numerous legislation regulations (the most 
important is the Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended). Th e important parts of forest 
management plans are:  the graphic database, forest maps, especially typological maps, stand maps and logging maps. Th e 
author concentrated the discussion in this paper namely on the content of logging maps. Th e content and legend of forest maps 
is unifi ed and is related to information base of forest management. 

Key words: forest management plans and outlines, of management forest ecosystems, maps
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Památková péče na  území České republiky má velmi dlou-
hou tradici. V bývalé rakouské monarchii byla v  roce 1850 
založena první organizace pro ochranu památek – Central 
Comission für Erhaltung und Erforschung der Baudenkmäle, 
jejíž činnost začala v roce 1854. V roce 1873 byl tento úřad 
rozdělen na sekci prehistorickou, uměleckou a archivní.

Praktická účinnost tehdejší památkové péče byla velmi malá 
a  jen minimálně ovlivňovala praktické provádění obnovy 
památek nacházejících se ve  vlastnictví soukromých osob 
a církve. Převažující metodologií byl purismus, který usiloval 
o domnělé navracení středověkých památek (neboť památky 
mladší byly jako hodnotné vnímány jen výjimečně) do ideál-
ní gotické podoby. Kolem přelomu 19. a 20. století se začaly 
v metodologii oboru památkové péče prosazovat názory rozši-
řující pojem a obsah památky na všechny hmotné doklady vý-
voje, umělé či přírodní, a dokonce i na památky mající vztah 
k osobám, událostem a místům. Další zásadou bylo, aby byla 
památka chráněna ve stavu, v němž se dochovala do přítom-
nosti – se všemi změnami vzniklými jejím vývojem. Tento 
nový názor poprvé formuloval vídeňský profesor Alois Rie-
gel v teoretickém úvodu svého návrhu památkového zákona 
v roce 1903, pod titulem Moderní kult památek, jeho pod-
stata a vznik (Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und 
seine Entstellung). Zdůraznil, že všechna slohová období mají 
stejnou hodnotu ve vývojovém proudu umění a že proto ztrá-
ta kteréhokoliv prvku a článku v tomto vývojovém řetězu je 
nenahraditelná. Prvořadou se stala tzv. hodnota stáří památky, 
teprve ve druhé řadě přistupovala cena památky jako historic-
kého dokladu vývoje lidské společnosti. Riegelova tzv. kon-

zervační metoda byla vzápětí ofi ciálně přijata v celém Rakous-
ku-Uhersku i v širším evropském rámci. Ideovým nástupcem    
A. Riegela († 1904) se stal dr. Max Dvořák, který provedl re-
organizaci vídeňské centrální komise z byrokratického úřadu 
na správu památkové péče postavenou na vědeckém základě 
a  obsazenou školenými historiky a  architekty. Zřídil rovněž 
ústav umělecko-historický, který začal organizovat zpracování 
soupisů památek. Max Dvořák přispěl k metodologii oboru 
výstižně formulovanými základními principy péče o památky 
s názvem Katechismus der Denkmalpfl ege (1916).

Po vzniku Československa v roce 1918 se památková péče do-
stala pod správu ministerstva školství a národní osvěty. Prová-
dění památkové péče pak bylo svěřeno Státním památkovým 
úřadům v Praze a Brně. Všechny zásady a metody památkové 
ochrany převzaté od A. Riegla a M. Dvořáka se nadále rozví-
jely. Celková změna politické, společenské a v pohraničí i ná-
rodnostní situace po roce 1945 vedla ke konfi skaci a zestátnění 
podstatné části památkového fondu. Dne 16. 5. 1946 byl pro-
to vydán zákon č. 137 Sb., o národních kulturních komisích 
pro správu státního kulturního majetku. Byl to vlastně první 
památkový zákon v naší historii, třebaže řešil pouze část pa-
mátkové problematiky. Zákon dával pravomoc řídícím orgá-
nům – ministru školství a osvěty (v českých zemích) – určovat 
za  tzv. státní kulturní majetek nejvýznačnější objekty a  pa-
mátky ze státního majetku, kterým byla věnována prvořadá 
péče. Správou tohoto státního kulturního majetku byly pově-
řeny nově ustanovené orgány při ministerstvu a pověřenectvu 
školství a osvěty – Národní kulturní komise. Pozornost státu 
se zaměřila jen na  vybrané památky, zatímco stovky jiných 

PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

PRESERVATION OF MONUMENTS IN THE CZECH REPUBLIC
Karel Kuča

Evropská 26, 160 00 Praha 6, kuca@gmail.com

Abstrakt 

Článek pojednává o  historii památkové péče na  území České republiky a  vývoji legislativního rámce této péče. Dále pak 
v návaznosti na mapu Památková péče, zpracovanou pro Atlas krajiny ČR, analyzuje jednotlivé formy péče, a to památkové 
rezervace (na příkladu Úštěku), památkové zóny (na příkladu Hostinného) a uvádí příklady vizualizace  vyhodnocení území 
z hlediska památkové péče (Františkovy Lázně, Holešovice, Doubrava a Beranov). Dále se zabývá programy na podporu péče, 
záchrany a obnovy památkového bohatství.  Závěrem jsou zmíněny  konkrétní způsoby provádění péče o kulturní památky jak 
státními orgány, tak i vlastníky památky a občanskými sdruženími. 

Klíčová slova: památkový fond, kulturní dědictví, péče

Abstract 

In the introduction the paper discusses the history of conservation of monuments on the territory of the Czech Republic and 
evolution of a legislative frame of this care. Further the author analyses forms of this care, e.g. urban conservation areas (on 
the example of the town of Úštěk), urban conservation zones (on the example of the town Hostinné) and presents examples of 
visualization and evaluation of territories from the point of view of preservation of monuments (Františkovy Lázně, Holešovice, 
Doubrava and Beranov). Further the author discusses programmes of monument’s conservation, preservation and restoration 
of monuments. At the end of the paper there are mentioned procedures of the care of monuments by the state, by owners and 
also by civic associations.   

Key words: monuments, cultural heritage, preservation
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Územní plánování jako nástroj pro komplexní řešení území má 
u nás dlouhodobou tradici, první samostatný zákon o územ-
ním plánování a výstavbě obcí vstoupil v platnost v roce 1949. 
V současnosti územní plánování upravuje od 1. 1. 2007 zákon 
o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. v plat-
ném znění (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Podstat-
nou změnou oproti předcházející právní úpravě bylo zavedení 
nových nástrojů územního plánování – politiky územního roz-
voje a územně analytických podkladů, dále ochrana nezastavě-
ného území a vazba na správní řád. Následující text a přiložené 
mapové listy si klade za cíl seznámit čtenáře ve zjednodušené 
formě s cíli, nástroji a postupy územního plánování v České 
republice.

Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpokla-
dy pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostře-
dí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství oby-
vatel území.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírod-
ní, kulturní a civilizační hodnoty, a to včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. 

Mezi úkoly územního plánování patří zejména zjišťovat 
a  posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a  civilizač-
ní hodnoty, stanovovat koncepci rozvoje území s  ohledem 
na hodnoty a podmínky území, stanovovat urbanistické, ar-
chitektonické a estetické požadavky na využívání a prostoro-
vé uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 
uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro obno-
vu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, vytvářet 
podmínky pro snižování nebezpečí a  odstraňování důsled-

ků ekologických a přírodních katastrof v území, prověřovat 
a vytvářet podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území, vytvářet podmínky 
pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření. Úkolem územního plá-
nování je také vyhodnocení vlivu politiky územního rozvoje, 
zásad územního rozvoje a  v  určitých případech i  územního 
plánu na udržitelný rozvoj území.

Veškeré změny mají být řešeny soustavně a komplexně nástro-
ji územního plánování k dosažení obecně prospěšného soula-
du veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Nástroje územního plánování slouží k  prosazování cílů 
a úkolů územního plánování v území na národní, regionál-
ní a místní úrovni. Základními nástroji územního plánování 
jsou územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Územně plánovací podklady tvoří:

  územně analytické podklady,
  územní studie, která ověřuje možnosti a podmínky změn 

v území.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení 
stavu a vývoje území. Ze zákona jsou pořizovány pro celé úze-
mí České republiky a průběžně aktualizovány. Více obr. 39 na 
str. 345  – Územně analytické podklady.

Politika územního rozvoje je nástroj územního plánování 
na úrovni státu, určuje požadavky a  rámce pro konkretizaci 
úkolů územního plánování v  republikových, přeshraničních 
a mezinárodních souvislostech. Pořizuje se pro dosažení po-
třebné koordinace odvětvových koncepcí, územně plánovací 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

TERRITORIAL PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC
Alena Navrátilová

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno, navratilova@uur.cz

Abstrakt

Legislativní základy územního plánování ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. v platném 
znění tvořily základ, podle kterého byly zpracovány mapy pro Atlas krajiny ČR. Autor se dále zabývá územním rozhodnutím 
a evidencí územně plánovací činnosti. Článek obsahuje i příklady územně analytických podkladů (ÚAP). Autorka rovněž kar-
tografi cky zpracovala výsledky územního plánování v ČR (např. mapy platných územně plánovacích dokumentací obcí, krajů 
a příklad územního plánu obce Dolní Věstonice). 

Klíčová slova: územní plán, územní rozvoj, politika územního rozvoje

Abstract

First legislative basis of the territorial planning in the Czech Republic based on the law on territorial planning and building 
regulations No. 183/2006 Gazette from which were derived maps prepared for the Landscape Atlas of the Czech Republic. 
Further the author discusses a territorial decision and records of territorial planning activities. Th e paper also includes maps 
that present results of territorial planning in the Czech Republic (e.g. maps of valid territorial-planning documentation in 
villages, regions and an example of territorial plan of the village Dolní Věstonice). 

Key words: spatial planning, regional development, policy for regional development
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ÚVOD
V zemské atmosféře dochází ke zvyšování koncentrace plynů, 
vyvolávajících skleníkový efekt. Koncentrace oxidu uhličité-
ho v  ovzduší, která na počátku průmyslové revoluce kolem 
roku 1700 činila 280 ppm (Houghton, 1998), se v  součas-
nosti zvýšila na  390 ppm. Naprostá většina odborníků se 
shoduje na tom, že antropicky podmíněné zvyšování obsahu 
plynů vyvolávajících skleníkový efekt způsobuje globální kli-
matické změny (Flannery, 2007). Poznatky o průběhu antro-
pogenních změn klimatu vedly k  závěru, že předpokládané 
zdvojnásobení koncentrace skleníkových plynů v  atmosféře 
v období 2030–2040 způsobí globální oteplení o 1,9 °C a že 
v období 1990–2100 lze očekávat celkové oteplení o 3,5 °C 
(Bengtsson, 1997). Pro předpovědi globálních změn vegetace 
jsou používány především nedynamické korelativní modely, 
založené na poznatcích o vztazích mezi současným klimatem 

a typy vegetace. Tyto modely neumožňují předpovídat rych-
lost změn vegetace v důsledku změny klimatu (Walker, 1994). 
Pro řešení otázky charakteru změn terestrických ekosystémů 
jsou hledány analogie v paleoekologických poznatcích o vzta-
hu změn klimatu a vývoje vegetace v kvartéru, zvláště v post-
glaciálním holocenním období (Street-Perrot, 1994). Velkým 
problémem je ovšem rychlost antropogenních změn klimatu, 
která zřejmě v postglaciálním období nemá analogii. Pro stře-
doevropské podmínky se podle scénáře vzrůstu teploty o 1–2 °C 
do roku 2030 posunují izotermy k severu přibližně rychlostí 
6–7 km ročně. Přitom populace dřevin, hlavních edifi kátorů 
přirozených středoevropských biocenóz, migrují v  závislosti 
na migračních schopnostech do vzdálenosti 0,1–0,4 km ročně 
(Csaba, 1997). K obdobným závěrům došel i podrobný roz-
bor problematiky globálních změn klimatu a  lidských vlivů 
na  lesní ekosystémy v kontextu postglaciálního vývoje, sou-

SOUBOR MAP S PROGNÓZOU MOŽNÝCH DŮSLEDKŮ GLOBÁLNÍCH 
KLIMATICKÝCH ZMĚN NA PŘÍRODU ČESKÉ REPUBLIKY

COLLECTION OF MAPS WITH PROGNOSIS OF GLOBAL CLIMATE 
CHANGES CONSEQUENCES FOR NATURE IN THE CZECH REPUBLIC
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Abstrakt

Soubor map obsahuje výsledky regionálního scénáře důsledků možných globálních klimatických změn na  přírodu České 
republiky. Základem regionálního scénáře je počítačový model posunu vegetačních stupňů, zpracovaný soubor speciálních 
programů a aplikací v GIS. Jedná se o nedynamický korelativní model, vytvořený pomocí vztahu současné vegetační stup-
ňovitosti a disponibilních klimatických charakteristik. Regionální scénář vychází z předpokladu, že i v budoucnu bude tento 
vztah zachován. Prognózovaný trend změn vegetační stupňovitosti se na území ČR projeví výrazným zlepšením podmínek 
pro xerotermofi lní ponticko-panonskou biotu. Výrazně vzroste podíl ploch s málo vhodnými a nevhodnými podmínkami 
pro pěstování smrku. Bilance předpokládaných trendů odezvy biocenóz v biogeografi ckých regionech ukázala, že v celé řadě  
bioregionů lze očekávat kritické změny na více než polovině jejich území. V případě, že dojde k naplnění předpokladů scénářů 
změn klimatu, budou ekologické projevy těchto změn odpovídat s  velkou pravděpodobností regionálnímu scénáři trendu 
změn vegetační stupňovitosti, jehož výsledkem je soubor map v Atlasu krajiny ČR.

Klíčová slova: klimatické změny, scénář posunu vegetačních stupňů, důsledky pro přírodu ČR, soubor map 

Abstract

Th e collection of maps contains results of regional scenario with consequences of possible global climate changes for nature 
in the Czech Republic. A computer model based on the forecasting method of spatial analogies was developed for creation of 
scenarios of changes in vegetation tiers. Th is is a nondynamic correlative model, based both on the relationship of the present 
vegetation tiers and climatic conditions and also on the assumption that this relationship will be retained in the future. Th e 
predicted trends in changes will be manifested in the CR in a substantial improvement in conditions for xerothermophilic 
biota. On the contrary, the fraction of the area of forest territories with climatic conditions that is completely unsuitable for 
cultivation of Norway spruce will increase. In many biogeographical regions is possible to except critical changes of biocoenoses. 
If the expected climate change by climatological scenario actually occurs, the ecological manifestations of these changes in the 
territory of the Czech Republic will most probably correspond to the presented regional scenario of trends in changes in 
vegetation tiers. Consequences for nature are presented in the collection of maps in the Landscape Atlas of the Czech Republic.

Key words: climate changes, scenario of vegetation tiers changes, consequences for nature in the Czech Republic, collection 
of maps
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