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1. Úvod  

 

Stromy jsou organismy s dlouhou životností, které se neustále přizpůsobují měnícím se 

stanovištním podmínkám - zvyšující či klesající míře fyzikálních, chemických a biologických faktorů. 
Měnící se stanovištní podmínky působí jako predispoziční stresor a predisponují jednotlivé dřeviny i celé 

porosty lesních dřevin k aktivizaci dalších, zvláště biologických stresorů. Jak uvádí Seidling a Michel 

(2016) lokální znečišťování i dálkové znečišťování ovzduší sírou a anorganickým dusíkem stále přispívá 
k acidifikaci a eutrofizaci lesních půd na území Evropy. Z monitoringu lesů v rámci ICP Forests a z 

výsledků měření emisí v rámci Kooperačního programu pro sledování a vyhodnocování dálkového přenosu 

znečišťujících látek v ovzduší v Evropě (EMEP) vyplývá, že síranové a anorganické depozice dusíku 
narušují rovnováhu mezi obsahem základních rostlinných živin, bazických kationů vápníku, hořčíku, 

draslíku, a hliníku v půdním roztoku. Snižování emisí síry významně snížilo rychlost, při které se klíčové 

živiny a hliník rozpouštějí v půdě do půdního roztoku. Avšak koncentrace dusičnanů v mnoha částech 

Evropy zůstávají zvýšené a jsou stále důležitým faktorem, který vede k eutrofizaci půdního prostředí. 
Fagerli et al. (2019) uvádí, že kritická zátěž pro eutrofizaci (dusík) byla v roce 2017 překročena 

prakticky ve všech zemích Evropy a zasahuje přibližně 63.9 % plochy ekosystémů. Nejvyšší překročení 

dusíku se nachází v údolí řeky Pád v Itálii, v příhraničních oblastech Nizozemska, Dánska, Německa a 
v severovýchodním Španělsku. Oblasti s překročením kritické zátěže pro acidifikaci lze v roce 2017 nalézt 

lokálně v Nizozemsku, v příhraničních oblastech Německa a Belgie, v jižním Německu a v České 

republice. V Evropě jako celku dochází v roce 2017 k  acidifikaci ekosystémů na ploše cca 5.5 %. 
Týká se to i lesů České republiky. Hettelingh et al. (2017) uvádí, že měřená i modelovaná data z let 

2015-2017 v 957 lesních plochách vykazují na území České republiky překročení kritické zátěže sírou v 

rozmezí od 122.68 eq H ha
–1

rok
-1

 do 2680.7 eq H ha
–1

rok
-1

. Překročení kritické zátěže dusíkem se pohybuje 

v rozmezí 420.77 až 4064.87 eq H ha
–1 

rok
-1

.Tyto výsledky potvrzují, že acidifikace i eutrofizace dusíkem i 
nadále zůstávají hrozbou pro zdraví lesních ekosystému i na území České republiky. 

Atmosférické depozice z emisí SO2 a NOx patřily i v roce 2017 mezi hlavní prekurzory 

acidifikačních a eutrofizačních procesů, které vedou k poškození lesní půdy a k chřadnutí lesních porostů. 
Toto tvrzení lze doložit údaji o celkové roční depozici síry a dusíku. V roce 2017 celkový roční odhad 

depozice síry na celé ploše České republiky dosáhl hodnoty 36614 t, což je o 1048 t méně než v roce 2016. 

Odhad celkové roční hodnoty depozice dusíku (ox+red) dosáhl hodnoty 66984 t, což je 4633 t více než 

v roce 2016 (Kolektiv et al., 2018a). K nejvíce zatíženým lokalitám patří zejména lesní porosty v horských 
oblastech, kde úroveň celkové depozice ovlivňují vyšší úhrny srážek. V přírodních lesních oblastech ČR i 

nadále dosahují depoziční toky síry a dusíku hodnot, které překračují nejvyšší přípustné kritické dávky pro 

kyselou depozici i pro depozici dusíku stanovené pro nejvýznamnější hospodářské dřeviny smrk, buk, dub 
a borovici. Lze proto předpokládat platnost vládního usnesení č. 22 z ledna 2004, ve kterém se uvádí, že 

vzhledem k dlouhodobé imisní zátěži představuje i současná úroveň znečištění ovzduší a 

atmosférické depozice síry a dusíku nadále vážné riziko pro stabilitu lesních ekosystémů 

v exponovaných oblastech. 

Z odborných studií analyzujících vliv depozičních toků síry a dusíku vyplývá, že atmosférická 

depozice síry a dusíku přispívá k okyselování půdy a povrchových vod, k vymývání živin (bazických 

kationů vápníku, hořčíku, draslíku) důležitých pro rostliny a poškozuje flóru i faunu. Oxidace SO2 a NOx 
v atmosféře a následné rozpuštění produktů oxidace v dešťových kapkách, vytváří kyselinu sírovou, 

kyselinu dusičnou a jejich soli. Podle Brönsted-Lowryho koncepce, kyselina je sloučenina, která obsahuje 

vodík. Ve vodných roztocích kyselin se uvolňuje proton – vodíkový iont. Depozice vodíkových iontů 
z antropogenních emisí SO2 a NOx v lesním ekosystému je příčinnou acidifikace půdního prostředí. Tvorba 

protonů z depozicí SO2, NO, NO2, SO4
2-

, NO3
-
 v lesním ekosystému byla na základě měření lyzimetrických 

a gravimetrických vod potvrzena řadou experimentů prováděných v minulosti (Lochman, 2000, Fotyma, 
1999, Ferm, Hultberg, 1999) i v probíhajících (Drápelová et al., 2010, Graf Pannatier et al., 2011). 

Tesař (2016) uvádí, že smrkové porosty, které jsou pod imisním stresem (např. přes depozice síry a 

dusíku) obtížně odolávají jakémukoliv stresu. Pokud se smrku poskytne dostatečný růstový prostor, a ten je 

trvale regulován, vytvoří si přiměřeně velké koruny, vybuduje si optimální asimilační ústrojí a kořenový 
systém. Taková konstituce stromu je pak zárukou větší vitality i odolnosti celého lesa. Stabilitu, vitalitu a 

zdravotní stav lesních ekosystémů samozřejmě ovlivňuje řada faktorů prostředí. Mezi faktory prostředí 

můžeme zařadit klimatické (abiotické) stresy – sucho, sníh, námrazu, vítr, mráz, biotické stresy – hmyz, 
houby a antropogenní stres – imisní koncentrace a atmosférické depozice síry a dusíku. Abiotičtí i biotičtí 

činitelé vyvolávají každoročně poškození lesních porostů, které je pravidelně evidováno v nahodilých 
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těžbách. Ve „Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2017“ (Kolektiv et al., 

2018b) se uvádí, že chod povětrnostních podmínek byl celkově spíše nevyrovnaný. Zejména v letním 

období docházelo k častému střídání počasí a k bouřkové činnosti. Tolasz et al. (2018) uvádí, že rok 2017 

byl s průměrnou teplotou vzduchu 8.6 °C s teplotní odchylkou +1.3 °C silně nadnormální, stejně jako 
předchozí roky 2014, 2015 a 2016, které však byly významně teplejší. Roční průměrný srážkový úhrn 675 

mm zařazuje rok 2017 mezi roky srážkově normální. I přes normálový úhrn srážek přetrvávalo na 

severovýchodě ČR ohrožení lesních porostů suchem z roku 2016 i z let předcházejících. Výjimkou z tohoto 
hlediska bylo pouze území severozápadních Čech. Proto i výše nahodilých těžeb (živelná, exhalační, 

hmyzová a ostatní) přepočtených na celorepublikové měřítko dosáhla v roce 2017 hodnotu cca 11.74 mil 

m
3
, a byla tak o cca 2.34 mil m

3
 vyšší ve srovnání s rokem předchozím.  

Podle evidence zaslané Lesní ochranné službě (Knížek, Liška, 2018) přesáhl v roce 2017 celkový 

objem nahodilých těžeb 7.51 mil. m
3
, meziročně se jedná o nárůst o 25 %. Z toho tvoří abiotické vlivy 45 

% (3.39 mil. m
3
) a na biotické vlivy připadá 55 % (4.12 mil. m

3
). Objem evidovaných těžeb v důsledku 

poškození abiotickými vlivy, tzn. větrem, sněhem, námrazou, suchem, exhalacemi a ostatními faktory 
(mrazem, požáry a jiné) přesáhl v roce 2017 3.39 mil. m

3
. Poměr jednotlivých objemů nahodilých těžeb za 

rok 2017 je znázorněn na obrázku 1. Dominantním abiotickým faktorem působícím škody na lese byl vítr. 

V roce 2017 poškodil 2.07 mil m
-3

 (60.7 %). Sucho bylo druhým hlavním abiotickým faktorem působícím 
škody na lesích. Celkový hlášený objem těžeb dřeva způsobený suchem dosáhl v roce 2017 1.25 mil m

-3
 

(36.4 %).Ohroženy jsou především smrkové porosty v nižších nadmořských výškách (3.-5.LVS), kde je 

smrk pěstován ve svém produkčním optimu, ale zároveň se zde nachází mimo své optimum ekologické. 
Sněhem bylo poškozeno 45 tis. m

3
 dřeva (1.3 %). Námrazou bylo v roce 2017 poškozeno 17.5 tis. m

3
 dřeva 

(0.5 %). Samostatně evidované nahodilé těžby způsobené přímým působením exhalací dosáhly v roce 

2017 podle dostupné evidence objemu 20 000 m
3
, což představuje cca 0.6 % z celkového objemu 

nahodilých těžeb způsobených abiotickými činiteli. Údaj byl převzat od ČSÚ (Kolektiv et al., 2018c). 

  

Obr. 1. Poměr objemů nahodilých těžeb způsobených abiotickými činiteli v roce 2017 v lesních porostech 

České republiky.  

 
Vedle objemů nahodilých těžeb způsobených abiotickými činiteli se evidují i ztráty způsobené 

biotickými činiteli. V roce 2017 byl evidován objem kůrovcových těžeb v celkové výši 5.34 mil. m
3
, což 

představuje ve srovnání s rokem 2016 nárůst o více než 25 %.  

 

 

2. Pozemní šetření zdravotního stavu lesních porostů v roce 2017 na území ČR  
 

 Stav lesa se v  České republice hodnotí pozemním šetřením na monitorovacích plochách tzv. I. 

úrovně v  rámci mezinárodního kooperativního programu Evropské hospodářské komise zkráceně 
označovaného jako ICP Forests. Zaměřuje se na sledování a vyhodnocování vlivu znečištěného ovzduší na 

lesy. V roce 2017 se v České republice provádělo pravidelné šetření stavu lesa v systematické síti (tzv. I. 

úroveň) programu ICP Forests na monitorovacích plochách základní sítě 16 x 16 km a vybraných plochách 
ze sítě 8 x 8 km v celkovém počtu 306 ploch. Monitorovací plochy jsou rozmístěny rovnoměrně podle 

lesnatosti po celém území. Plochy jsou umístěny v lesních porostech tak, aby dobře charakterizovaly dané 

Polomy větrem
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36.4%

Exhalační těžba
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stanovištní a porostní podmínky. V nadmořských výškách od 150 m do 1100 m se hodnotí každým rokem 

přibližně 11 tisíc stromů, reprezentujících 28 druhů lesních dřevin v různých věkových třídách (Kolektiv, 

2018b). 

Zdravotní stav lesních porostů je hodnocen dle defoliace, která je definována jako relativní ztráta 
asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních 

a stanovištních podmínkách. Defoliace je vizuální reakcí na řadu faktorů prostředí ovlivňujících stabilitu, 

vitalitu a zdravotní stav stromů. Mezi hlavní faktory prostředí patří především dlouhodobé i současné 
znečištění ovzduší škodlivinami SO2, NOx, prachovými částicemi aj. Hodnoty defoliace se rozdělují do pěti 

tříd (0,1,2,3,4), z nichž 2,3 a 4 charakterizují významně poškozené stromy. 

Ve zprávě o stavu lesa v roce 2017 (Kolektiv et al., 2018b) se uvádí, že na zdravotní stav lesních 
porostů mělo nepochybně příznivý vliv postupné snižování imisní zátěže v uplynulých desetiletích. 

Pozitivní změny lesního prostředí se ovšem projevují s určitým časovým zpožděním. Lesní porosty proto 

stále vykazují vysokou míru defoliace, která patří mezi nejvyšší v porovnání s ostatními evropskými 

zeměmi (viz kap. 4.5., obr. 4). V dlouhodobém sledování vykazovala defoliace s určitými výkyvy mírně 
stoupající trend, v posledních letech má až stagnující charakter. Relativně vysoká míra defoliace je 

způsobena jednak tím, že imisní zátěž stále negativně působí, i když na nižší úrovni, a jednak skutečností, 

že stabilita lesních ekosystémů je dlouhodobě narušena v důsledku neúnosného působení imisí v 
uplynulých desetiletích. Na zdravotní stav lesních porostů mají samozřejmě vliv i další negativní faktory 

biotického i abiotického původu, z nichž některé nabývají v posledních letech stále na větším významu 

např. změny klimatu, které vlivem růstu teploty vzduchu a zhoršováním vláhové bilance se projevují 
v kalamitním přemnožení podkorního hmyzu.  

U jehličnatých druhů došlo k nejvýraznějším změnám u modřínu (Larix decidua), u mladší 

kategorie (porosty do 59 let) došlo k mírnému poklesu zastoupení defoliace ve třídě 0 (0–10 %) z 18.8 % v 
roce 2016 na 13.2 % v roce 2017 a současně došlo ke zvýšení zastoupení defoliace v třídě 1 (> 10–25 %) a 

2 (> 25–60 %). U starších porostů borovice (Pinus sylvestris) došlo k mírnému nárůstu zastoupení 

defoliace v třídě 3 (> 60–99 %) a 4 (100 %) při poklesu zastoupení ve třídách 0–2. U listnáčů došlo u 

skupiny mladších porostů dubu (Quercus sp.) k mírnému poklesu zastoupení defoliace v třídě 0 a 1 a 
současně došlo ke zvýšení zastoupení v třídě 2. U mladších porostů břízy došlo ke zřetelnému zvýšení 

zastoupení defoliace v třídě 0 z 15.3 % v roce 2016 na 23.7 % v roce 2017 při současném poklesu 

zastoupení ve třídách 1 a 2. U starších porostů dubu došlo k mírnému nárůstu zastoupení defoliace v třídě 1 
při poklesu zastoupení ve třídě 2. U starších porostů buku (Fagus silvatica) došlo ke zřetelnému zvýšení 

zastoupení defoliace v třídě 0 z 26.1 % v roce 2016 na 34.6 % v roce 2017 při současném poklesu 

zastoupení ve třídách 1 a 2. Také v tomto roce se projevila zvýšená mortalita lesních dřevin jako důsledek 
nepříznivého vývoje klimatu (vysoké teploty, nerovnoměrně rozložené srážky) během vegetačního období 

v letech 2015 a 2016 a následného přemnožení biotických škůdců. Zvýšený výskyt stromů se silnou 

defoliací (třída 3) byl zaznamenán u většiny jehličnatých druhů téměř na celém území republiky, především 

však na severní Moravě. Vysoký byl i výskyt usychající borovice, mj. napadené různými biotickými škůdci 
ve středních a nižších polohách, především v Polabí a v Jihomoravských úvalech. V nižších polohách byly 

ve zvýšené míře napadeny listnaté porosty listožravým hmyzem a u porostů jasanu (Fraxinus excelsior) se 

vyskytlo ve zvýšené míře chřadnutí (Knížek Liška, 2018). Rozdělení defoliace u všech listnatých a 
jehličnatých stromů v jednotlivých třídách je uvedeno v tab. 1.  

 

Tab. 1. Hodnoty defoliace podle jednotlivých tříd (0. až 4.) na území České republiky v roce 2017 (dle ICP 

Forests, Michel, Seidling, Prescher, 2018a).  
 

   0.  1. 2. 3. 4. 

Stromy Počet hodnoc. 

stromů 

Žádná Mírná Střední Silná Odumřelé 

stromy 

Listnaté  1192 22.1 46.3 30.3 0.9 0.4 

Jehličnaté  3868 11.5 28.2 55.6 4.6 0.2 

Všechny  5060 14.0 32.4 49.6 3.7 0.2 

 

Přestože imisní zátěž výrazně poklesla, tak lesní porosty stále vykazují vysokou míru defoliace, 
která patří mezi nejvyšší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Ve zprávě o stavu lesa za rok 2017 
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se uvádí, že negativní působení lidské činnosti na lesní ekosystémy je závažným problémem v celé 

Evropě. Skládá se z mnoha dílčích aspektů, počínaje depozicí atmosférických látek, z nichž je pro lesy v 

současné době problematický zejména dusík a jeho sloučeniny, a konče např. krádežemi (neoprávněnými 

těžebními zásahy) či úmyslně nebo neúmyslně založenými požáry. Z hlediska ochrany lesa lze říci, že v 
posledních letech zůstává vykazované poškození lesních porostů přímým působením exhalací („imisemi“) 

na podobné, nepříliš vysoké hodnotě. V roce 2017 činily tzv. exhalační těžby cca 20 tis. m³ (2016 – 22 tis. 

m³, 2015 – 22 tis. m³, 2014 – 18 tis. m³). Naopak narůstá vliv tzv. novodobých typů poškození, ať již jde o 
poškození lesních porostů podél komunikací (především působením splachů a rozstřiků posypových solí v 

zimním období) či různých výživových deficiencí, pramenících především z poškození půd předchozí 

silnou imisní zátěží v kombinaci s nepříznivými meteorologickými situacemi. Za nejvíce postižené horské 
oblasti jsou z tohoto hlediska dlouhodobě považovány Krušné a Orlické hory. Problémy jsou 

identifikovány také v Lužických a v Jizerských horách. V celkovém měřítku můžeme hovořit o rozsahu 

poškození v řádech desítek tis. ha, přičemž evidence těchto „novodobých typů poškození“ je pouze 

částečná. Mezi antropogenní činitele je rovněž řazeno tzv. žloutnutí smrku, se kterým se často setkáváme 
právě v regionech se zvýšenou imisní zátěží, kde došlo v průběhu předchozích let k ochuzení půd o bazické 

prvky. V roce 2017 bylo žloutnutí smrku registrováno na rozloze kolem 50 tis. ha (2016 – 46 tis. ha, 2015 – 

48 tis. ha, 2014 – 45 tis. ha). Největší výskyt žloutnutí smrkových porostů byl v roce 2017 vykázán opět v 
krajích Moravskoslezském (33.3 tis. ha; 2016 – 32 tis. ha) a Olomouckém (4.6 tis. ha; 2016 – 4,3 tis. ha). 

Dalšími žloutnutím smrku výrazněji postiženými oblastmi bylo v roce 2017 území krajů Karlovarského 

(3.8 tis. ha; 2016 – 1.8 tis. ha) a Libereckého (3.4 tis. ha; 2016 – 3.3 tis. ha), tedy především území 
Krušných a Jizerských hor. Jak uvádí Šrámek a Fadrhonsová (2018) ochuzení půd o bazické živiny je 

pravděpodobně způsoben kombinací kyselé atmosférické depozice a intenzivním odběrem živin kořeny 

stromů ve svrchní vrstvě minerální půdy, např. u smrku do 20 cm. 

Ve výroční zprávě VÚLHM Strnady za rok 2017 (Vrátná, 2018) se u dílčího úkolu DVP 01 
„Ekologická a produkční stabilita lesních porostů v dynamice změn antropogenních a přírodních 

podmínek“ uvádí, že ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení zdravotního stavu, který je 

v posledních letech prakticky obdobný jako průměrný zdravotní stav středně starých porostů v České 
republice. Stále pozorujeme výrazný výškový přírůst smrku. Tyto vysoké přírůsty jsou v hřebenových 

polohách neobvyklé a snižují mechanickou stabilitu porostů. Je zde zřejmá souvislost se stále vysokými 

depozicemi dusíku a pravděpodobný je i vliv meteorologických faktorů (zvyšování teplot, které vede 
k prodlužování vegetační doby).  

Je zřejmé, že za zdravotním stavem lesních porostů na území ČR stále stojí vliv emisí SO2 i NOx 

přes působení jejich atmosférických depozicí. Podle údajů převzatých z programu EMEP dosahoval v roce 
2017 objem emisí SO2 ze států střední Evropy (ČR, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko) 

1.076 mil. tun, z celé Evropy více jak 5.3 mil. tun (včetně evropské části Ruska, z námořní dopravy 

v Severním, Baltickém, Středozemním, Černém moři a z vulkanické činnosti). Objem emisí NOx ze států 
střední Evropy přesahoval 2.484 mil. tun, z celé Evropy téměř 11.2 mil. tun (včetně evropské části Ruska a 

emise z námořní dopravy). Vzhledem ke krátkodobým klimatickým výkyvům, stále velkým objemům 

emisí oxidu síry a oxidů dusíku vypouštěných z emisních zdrojů Evropy, dosahuje defoliace jehličnatých 

porostů na území České republiky v roce 2017 nejvyšších hodnot v Evropě. Tento stav je způsoben 
vyčerpáním odolnostního potenciálu lesních ekosystémů. I současné atmosférické depoziční toky síry a 

dusíku způsobují poškozování lesního ekosystému (lesní půdu, kořenový systém, asimilační orgány). 

Poškozování lesních porostů není problém jen České republiky. Dle ICP Forests vykazují zhoršení 
zdravotního stavu jehličnaté porosty na území Belgie, Itálie, Norska, Polska, Slovinska, Španělska, 

Švýcarska a Švédska, listnaté porosty na území Itálie, Maďarska, Španělska, Slovinska, Švýcarska, 

Rumunska, Francie (Michel, Seidling, Prescher, 2018b).  
 

 

3.  Nález 

 

3.1. Právní normy 

 

 Při určení výše škody na lesních porostech vzniklé v důsledku provozování zdrojů znečišťování 
ovzduší v roce 2017 byly brány v úvahu právní normy, které měly v roce zpracování platnost. Závaznou 

právní normou pro výpočet škod vzniklých v důsledku působení imisí je: 
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3.1-1. Zákon číslo 289/1995 Sb. ze dne 3. 11. 1995 "O lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon)" a vyhlášky k jeho provedení: 

a) Vyhláška číslo 78/1996 Sb. MZe ČR ze dne 18. 3. 1996 "O stanovení pásem ohrožení lesa pod 

vlivem imisí".  
b) Vyhláška číslo 55/1999 Sb. MZe ČR ze dne 15. 3. 1999 "O způsobu výpočtu výše újmy nebo 

škody na lesích". 

3.1-2. Stanovení podílu na celkové škodě na lesních porostech způsobené provozováním zdrojů 
znečišťování ovzduší v roce 2017 Lesům České republiky, s. p. (dále jako LČR, s. p.) bylo 

provedeno na základě schváleného "Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva 

životního prostředí České republiky (dále jako MŽP ČR) k výpočtu znečištění ovzduší z bodových 
a mobilních zdrojů  - SYMOS 97", Věstník MŽP ČR, roč. 1998, částka 3. 

3.1-3. Zákon o ovzduší číslo 201/2012 Sb. ze dne 2. 5. 2012, ve kterém se mimo jiné upřesnily typy 

stacionárních zdrojů znečištění, nově se stanovily podmínky pro přesné měření a mezní 

hodnoty, vymezily se stacionární zdroje, které se budou provozovat pouze na základě 

povolení, nové rozdělení zdrojů do tří kategorií apod..   
 

 

3.2. Dokumentace podkladů pro stanovení depozice síry, dusíku a vodíkových iontů  

 

 Stanovení podílů jednotlivých emisních zdrojů na celkové roční kyselé depozici H
+
 (vytvořené z 

dílčích příspěvků zdrojů emitujících SO2 a NOx v průběhu vyšetřovaného období) v jednotlivých 
referenčních bodech, je založeno na metodickém přístupu, který sestává z několika na sebe navazujících 

dílčích částí. V první části při výpočtu imisních koncentrací SO2 a NOx v referenčních bodech do 

vzdálenosti 100 km od emisního zdroje je využit Gaussův rozptylový model (v SYMOS 97), nad 100 km 
model pro dálkový transport znečištění ovzduší (model MFF UK Praha). V obou modelových výpočtech se 

využívá všech dostupných informací o vstupech SO2, NOx do ovzduší a to jak z tuzemských, tak ze 

zahraničních emisních zdrojů. Rovněž se využívají potřebné meteorologické údaje (teplotní zvrstvení, směr 

a rychlost větru), nutné pro výpočet rozptylu emisí. Ve výpočtu se uplatňují chemické redukce imisí s 
ohledem na srážkové a teplotní poměry příslušného období. V druhé dílčí části, pro odvození suchých 

depozičních toků síry a dusíku, byl použit resistenční model. Při výpočtu mokré depozice byl využit 

metodický postup modelu MESOPUFF II (1994). Reálné představě o depozičních poměrech, tzn. o 
depozičních tocích síry, dusíku a kyselé depozice napomáhá to, že výsledky jsou kalibrovány na základě 

exaktně měřených a zjištěných hodnot v měřící síti imisního monitoringu ČR a stanic provádějících 

chemickou analýzu srážek. Ke stanovení podílů emisních zdrojů na škodách způsobených kyselou depozicí 

na lesních porostech bylo nutné prostudovat příčiny vzniku poškození lesních porostů depozicemi, okruh 
emitentů, podmínky šíření imisí a depozičních toků v roce 2017 a připravit tyto vstupní soubory dat pro 

modelové řešení. 

První datový soubor obsahuje v souladu s použitým souřadným systémem údaje o souřadnicích 
referenčních bodů x y z, ve kterých se vyhodnocují depozice síry a dusíku a podíl jednotlivých zdrojů na 

této celkové depozici vodíkových iontů (kyselá depozice). Pro potřebu stanovení podílů emisních zdrojů na 

imisních škodách v  lesních porostech bylo definováno 216 referenčních bodů, které jsou rozloženy na 
území lesních správ a lesních závodů přímo řízených LČR, s. p. V každém z těchto referenčních bodů, byla 

podle odst. 3.1-1. zjištěna a vyčíslena celková škoda (v Kč) na lesních porostech vzniklá v důsledku 

provozování zdrojů znečištění ovzduší.  

Druhý datový soubor obsahuje údaje o technických a emisních parametrech jednotlivých 
bodových, plošných a liniových zdrojů, jako je výška komína (resp. průduchu, výfuku), váhová a tepelná 

vydatnost emise. Poloha každého zdroje je určena definováním paty každého komína (průduchu), středu 

plochy průmyslové aglomerace nebo sídla, počátku a konce dílčího úseku liniového zdroje (úseku dopravní 
komunikace) zeměpisnými souřadnicemi. Tento datový soubor sdružuje údaje jednotlivých bodových 

(komíny elektráren, tepláren atd.), plošných (skupiny zdrojů  - např. domácí topeniště) a liniových zdrojů 

(dálnice, rychlostní komunikace atd.), ze kterých dochází na území ČR ke vnosu emisí SO2, NOx v souladu 
s právní normou uvedenou v odst. 3.1-2 a 3.1-4. Databázi REZZO-1 a REZZO-2 z roku 2017 poskytl LČR, 

s. p. pro území České republiky ČHMÚ pro účely stanovení podílu zdrojů znečišťování ovzduší na zátěži 

kyselou depozicí v síti referenčních bodů. 
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K modelování rozptylu emisí SO2 a NOx a výpočtu depozičních toků síry a dusíku byly vedle 

zdrojů REZZO 1 a  REZZO 2 emisní zdroje kategorie REZZO 3 (topeniště rodinných domků) a REZZO 4 

(mobilní zdroje na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích). Hodnota vnosu emise SO2 a NOx ze 

zdrojů REZZO 3 byla odvozena na základě údajů o roční produkci emisí SO2 a NOx a počtu obydlených 
rodinných domů (1 554 794) a bytových domů (211 252). Počet obydlených domů jednotlivých sídel (obcí 

a měst) byl převzat ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 z veřejné databáze Českého statistického úřadu 

(www.czso.cz/csu/) a statistické ročenky (Kolektiv et al., 2018c). Množství emisí NOx z mobilních zdrojů 
bylo odvozeno na základě vývoje přepravních výkonů nákladní a osobní dopravy, vývoje počtu 

motorových vozidel, produkce NOx podle druhů dopravy v 2017 (Jandová, Dostál, Pelikán, Špička, 

Libčinský, 2017), intenzita dopravy byla použita z tzv. „Celostátního sčítání dopravy 2016“ 
(www.scitani2016.rsd.cz/) Vyhodnocené množství emisí SO2 a NOx pro skupinu emisních zdrojů REZZO 3 

a REZZO 4 bylo aktualizováno k roku 2017 podle bilance REZZO 3 a REZZO 4 uváděné v ročence 

„Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2017“ (Kolektiv et al., 2018a). 

Roční emise SO2 a NOx ze zahraničních emisních zdrojů byly převzaty z programu EMEP (EMEP 
-  European Monitoring and Evaluation Programme, Evropský monitorovací a vyhodnocovací program) ve 

formě plošných emisních zdrojů pro každý stát EU. Dále byly použity údaje z bodových emisních zdrojů 

(elektrárny, teplárny, chemické podniky), které byly převzaty z databáze projektu Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA) „Cost of air pollution from European industial facilities 2008-2012 – an updated 

assessment“. V této studii byla provedena analýza vlivu 14325 emisních zdrojů Evropy na poškozování 

lidského zdraví a životního prostředí (Kolektiv et al., 2014). Bodová i plošná emisní data SO2 a NOx byla 
aktualizována k roku 2017 podle bilance emisí v roce 2017 uváděné v EMEP Report 1/2019 (Fagerli et al., 

2019).   

Třetí datový soubor obsahuje údaje o fyzikálním stavu atmosféry – o teplotním zvrstvení, směru a 

rychlosti proudění vzduchu, které byly hnacím motorem rozptylu imisí a depozičních procesů nad územím 
ČR v roce 2017. Jedná se o vyhodnocení větrných růžic, tzn. zpracování četností, respektive časového 

trvání směrů a rychlostí větru pro 5 typů stabilitních tříd zvrstvení atmosféry (od výrazných inverzních 

stavů až po konvektivní zvrstvení). Stabilitní třídy byly vyhodnoceny na základě vertikálního gradientu 
teploty vzduchu v termínech 7, 14, 21 hod. SEČ mezi dvěma klimatickými stanicemi, které jsou situovány 

ve dvou rozdílných výškových hladinách. Časové trvání směrů větru a jeho rychlostí bylo vypracováno 

z měření směrů a rychlostí větru na klimatologických stanicích ČR. Další klimatická data (úhrny srážek, 

sluneční svit, relativní vlhkost vzduchu, průměrné denní, minimální a maximální teploty vzduchu) byly 
získány z webových stránek ČHMÚ a z databáze NOAA (www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/search?datasetid). 

Pro potřeby kalibrace jsou v  referenčních bodech odvozeny průměrné roční koncentrace SO2, NOx, 

mokré depozice síry z dusíku, které byly exaktně stanoveny z empirického měření ve staniční síti imisního 
monitoringu jak z ČR, tak z přilehlých hraničních oblastí Německa. Měřená imisní data SO,, NOx, NO, 

NO2 pro rok 2017 byla použita z webu ČHMÚ (www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tabb_roc/2017_ 

enh/index_CZ.html). Data o depozicích síry a dusíku z Německa byla převzata z ročenky (Pausch A., 
Franke J., Löschau G., Straková M., Mannewitz A., 2018). 

Výše uváděná dokumentace a modelové přístupy umožňují vyhodnotit dílčí podíl emisních zdrojů 

na kyselé depozici vodíkových iontů v síti referenčních bodů. Odvození dílčích podílů emisních zdrojů 

navazuje na výpočet výše újmy nebo škody na lesích, který je proveden státním podnikem Lesy 
České republiky dle postupů stanovených vyhláškou číslo 55/1999 Sb. Tím je jednoznačně stanoveno, o 

kterou závaznou právní normu byl výpočet a následné vymáhání škod, vzniklých v důsledku působení 

kyselých depozicí vodíkových iontů, tzn. depozicí síry a dusíku na lesní porosty opřen.  
 

 

3.3. Dokumentace podkladů k posouzení příčin vzniku škody na lesních porostech vlivem 

depozice síry, dusíku a kyselé depozice. 

 

Hodnocení souvislostí mezi škodou na lesním porostu a emisí SO2, NOx je založeno na informacích 

o zdravotním stavu lesního porostu. Pro vyhodnocení zdravotního stavu lesa má ze všech šetření největší 
význam informace o defoliaci. Defoliace stromu je definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu 

v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních 

podmínkách. Je to ztráta, která je především způsobena vlivem nepříznivých změn prostředí lesních 
ekosystémů, jako důsledek dlouhodobého i současného znečištění ovzduší především škodlivinami SO2, 

http://www.czso.cz/csu/
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NOx a jejich depozicemi. Defoliace jako symptom poškození je způsobena více škodlivými faktory, které 

mohou působit samostatně nebo společně a přitom vstupovat do vzájemných interakcí.  

Hodnocení příčinné souvislosti mezi škodou na lesním porostu a emisí SO2 a NOx bylo založeno na 

datech o defoliaci z pozemního šetření na monitorovacích plochách tzv. I. úrovně v rámci mezinárodního 
kooperativního programu Evropské hospodářské komise zkráceně označovaného jako ICP Forests (Michel, 

Seidling, Prescher, 2018a). Hodnocení příčinné souvislosti mezi škodou na lesním porostu a emisí SO2 a 

NOx na základě defoliace má svou vazbu i na vyhlášku č. 55/1999 Sb. V této vyhlášce je pod § 9 
definována škoda ze snížení přírůstu lesního porostu S 7.1.1. Škoda ze snížení přírůstu se stanoví pomocí 

tzv. koef. K1 vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu, který se určí podle pásem 

ohrožení a stupňů poškození. Poškození je stanoveno podle stupně defoliace konkrétních porostů přímo v 
terénu. Imisní škoda je reprezentována počtem poškozených dřevin s hodnotou defoliace tříd 2-4 (defoliace 

je => 25%) převzatou ze zpráv ICP Forests za období 1996-2017. Příčinná souvislost je hodnocena pomocí 

korelační a regresní analýzy. V tabulce 2 jsou uvedena vstupní data, která byla použita k hodnocení 

příčinné souvislosti mezi defoliací dřevin (reprezentující poškození lesního porostu) a depozičním tokem 
síry, dusíku a kyselé depozice. 

 

Tab. 2. Vstupní data použita k hodnocení příčin poškození korun stromů podkorunovou depozicí síry, 

dusíku, vodíkových iontů, teplotou vzduchu a srážkovými úhrny za období 1996-2017. Hodnoty defoliace 

vyjadřují počet poškozených stromů v % na území České republiky, jejichž defoliace je => 25 %.  

 

Rok Defoliace 
Dřevin bez 
Rozlišení 

(%) 

Defoliace 
jehličnanů 

(%) 

Defoliace 
Listnáčů 

(%) 

Trok 
(°C) 

  Tveg 
   (°C) 

Srok 
(mm) 

Sveg 
(mm) 

Depozice území ČR (78 841 km2) 
(tun  rok-1) 

Podkorunová 
depozice 

(g m-2 rok-1) 

Síra na  
Území ČR 

Dusík na 
území ČR 

H+ na 
území ČR 

Mg2+ Ca2+ 

1996 71.9 74.9 34.0 6.08 14.80 748.9 404.3 192907 93770 10933  0.191  0.681 

1997 68.6 71.9 26.5 7.52 15.88 768.9 410.7 152350 86555 8820 0.23 0.76 

1998 48.8 54.6 13.5 8.14 16.08 766.8 303.9 100170 56910 6730 0.17 0.52 

1999 50.4 57.4 17.1 8.30 15.97 667.9 286.5 79060 52271 5314 0.15 0.54 

2000 51.7 58.3 21.4 9.07 16.40 744.9 302.4 70386 46880 4326 0.16 0.54 

2001 52.1 58.1 21.7 7.76 16.06 859.7 367.0 77790 48346 4286 0.15 0.53 

2002 53.4 60.1 19.9 8.50 17.32 903.0 419.0 70712 45748 4016 0.14 0.33 

2003 54.4 60.7 24.4 8.06 18.00 565.0 249.0 51510 40971 3871 0.14 0.49 

2004 57.3 62.6 31.8 7.78 13.85 637.6 352.0 69353 49797 4721 0.14 0.49 

2005 57.1 62.7 32.0 7.62 14.16 682.7 440.1 68183 78317 4205 0.13 0.44 

2006 56.2 62.3 31.2 8.19 14.16 683.7 444.7 65556 80561 4144 0.23 0.78 

2007 57.1 62.9 33.5 9.93 14.98 742.5 423.2 52043 70611 3139 0.17 0.55 

2008 56.7 62.9 32.2 8.84 14.28 606.9 367.1 46325 69180 2916 0.24 0.64 

2009 56.8 63.1 32.9 8.41 13.26 721.4 457.0 49491 50581 3555 0.19 0.53 

2010 54.2 60.1 32.2 7.24 14.07 821.6 585.1 52568 78925 4066 0.30 1.16 

2011 52.7 58.9 31.2 8.56 14.91 610.1 433.3 45101 64387 3542 0.17 0.57 

2012 50.3 56.9 29.0 8.62 15.16 669.6 404.7 45675 75133 3313 0.12 0.46 

2013 51.7 59.2 25.7 8.05 14.31 677.1 432.4 49314 69693 3895 0.16 0.59 

2014 51.82 58.52 29.22 9.51 14.58 662.6 485.9 50148 64931 3644 0.13 0.45 

2015 52.0 57.8 32.7 9.51 15.28 533.5 286.5 39658 63292 3210 0.13 0.46 

2016 54.3 60.3 34.7 8.73 15.03 618.8 362.5 37662 62351 2987 0.13 0.39 

2017 53.6 60.3 31.6 8.63 14.67 685.9 414.2 36614 66984 2863 0.14 0.42 

Pozn.: 1 hodnoty odvozeny dle databáze EMEP, 2 data v ICP Forests nebyla dostupná, hodnoty byly odvozeny jako průměr z roku 
2013 a 2015 (data od Michel, Seidling, 2016). 

 
 

Z vědeckých poznatků Ulricha et al. (1980), Ulricha (1991), De Vriese et al. (2002), Hrušky a 

Ciencialy (2002) vyplývá, že při vzniku škod na lesních porostech se vedle působení imisí oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku uplatňuje v rámci depozičních procesů kyselá depozice H

+
. Kyselá depozice H

+
 je produktem 

fyzikálních a chemických reakcí probíhajících v atmosféře ze sloučenin SO2, NOx, SO4
2-

, NO3
-
. Přítomnost 

kyselé depozice H
+ 

v lesním porostu a v půdě (v lesním ekosystému) a její prokázaný vliv na změnu 
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zdravotního stavu nám poskytuje odpověď na otázku: Proč dochází i nadále k imisním škodám, když 

imisní koncentrace SO2 stagnují? Je to právě kyselá depozice (respektive celková depozice síry a dusíku), 

která v lesním porostu působí na stromy a jejich prostředí přímo (akutně a chronicky) a nepřímo během 

sledovaného období (obvykle kalendářní rok) i během řady let. Vstup kyselé depozice do lesního 
ekosystému je realizován přes suchou a mokrou depozici síry a dusíku. Síra a dusík jsou vnášeny do 

prostředí lesních ekosystémů z emisních zdrojů z vymezené oblasti ČR a okolních států ve formě SO2 a 

NOx. 
Podkorunové depozice Ca

2+
, Mg

2+
 jsou použity z měření na observatoři Košetice. Observatoř 

Košetice byla založena jako stanice specializovaná na zabezpečení účasti České republiky v mezinárodních 

programech monitoringu kvality přírodního prostředí. Observatoř Košetice reprezentuje regionální pozadí 
kvality ovzduší a srážek v České republice. Jak údaje ze stanice Košetice, tak odhady celkové roční 

depozice síry, dusíku a iontů vodíku na celém území, resp. na zalesněném území České republiky, byly 

převzaty z grafické ročenky „Znečištění ovzduší na území ČR mapy, tabulky, grafy“ pro konkrétní rok 

řešení náhrad imisních škod. Ročenka je dostupná na webu ČHMÚ (www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/  
isko/grafroc/grafroc_CZ.html). Klimatické parametry teplota a srážky pro rok a vegetační období 

představují průměrné hodnoty z 3229 gridů pravidelné sítě 5x5 km rozložené na území ČR. Údaje o teplotě 

a srážkách byly v této síti gridů odvozeny z měření prováděných na klimatologických a srážkoměrných 
stanicích ČHMÚ na základě orografické interpolace (Janssen et al., 1989). 
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4. Posudek 

 

4.1. Znalecký úkol 

 

  Předmětem první části znaleckého úkolu je posouzení příčin vzniku imisních škod na lesních 

porostech přímým a nepřímým působením emisí SO2 a NOx přes depozice síry, dusíku a vodíkových 

iontů. Jedná se o bližší vysvětlení okolností, za jakých dochází k poškození a ke škodám na dřevinách a 

jejich porostech, a dokladovat tak příčinnou souvislost mezi kyselou depozicí H
+
, vyvolanou emisemi SO2 

a NOx z jednotlivých zdrojů, a škodou vzniklou LČR, s. p. v roce 2017 působením kyselé depozice, resp. 

depozicí síry a dusíku.  

Druhým úkolem znaleckého posudku je stanovení dílčích podílů emisních zdrojů na celkové 

škodě vzniklé v roce 2017 státnímu podniku Lesy České republiky, které v rámci ekonomické 

aktivity vypouštějí kyselé polutanty SO2 a NOx do ovzduší, a ocenit tak jejich dílčí výši škody. 
Podstata stanovení dílčího podílu je založena na vnosu emisí SO2 a NOx z emisních zdrojů do ovzduší, 

které jsou zdrojem vstupu kyselé depozice H
+
 do lesního porostu přes mokré depozice síranů, dusičnanů a 

plynné (suché) depozice SO2 a NOx. Kyselé depozice síry a dusíku způsobují přímé i nepřímé poškozování 

samotných lesních porostů i prostředí lesních porostů – lesní půdy. Dílčí procentický podíl na celkovém 

depozičním toku H
+
 (mol. ha

-1
 rok

-1
) slouží jako kritérium pro odvození dílčího podílu na celkové škodě 

vzniklé LČR, s. p. Hradec Králové působením kyselé depozice z depozičního toku síry a dusíku a procesů 

nutriční degradace půd nadměrným depozičním tokem dusíku. 

Podstata ocenění škody vyvolané působením depozičních toků síry a dusíku je založena na 

konceptu kritické zátěže kyselé depozice CLH (vstup síry a dusíku zrychluje procesy acidifikace) a kritické 
zátěže nutričního CLNt dusíku (nadměrný vstup dusíku zrychluje procesy nutriční degradace půd). Vychází 

se z předpokladu, že k poškození lesních porostů dochází v lokalitách, kde je překročena kritická zátěž 

CLH nebo CLNt. Parametr kritická zátěž je nástroj pro posuzování míry zatížení lesního porostu acidifikací 
a eutrofizací, tedy i míry ovlivňování zdravotního stavu lesních porostů. 
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4.2. Acidifikace, eutrofizace a jejich kritické dávky 

 

Metodika stanovení dílčích podílů škody na lesních porostech způsobených atmosférickou depozicí 

SO2 a NOx, vychází z množství systémově propojených poznatků domácího i zahraničního výzkumu. 
V souladu s hypotézami o současném poškozování a hynutí lesních porostů, byla vypracována metodika 

řešení náhrad škod způsobených depozičním tokem síry a dusíku vlastníkům lesů. V metodice hraje 

klíčovou roli schopnost porostu a lesní půdy pufrovat kyselé depozice síry a dusíku, které prostupují přes 
koruny stromů až na povrch půdy. V metodickém přístupu se zohledňuje přímé i nepřímé působení 

depozičních toků na celý lesní ekosystém, tzn. na lesní porost i na lesní půdu. Metodika řeší náhrady škod 

na lesních porostech tak, aby byli na celém procesu náhrad škod zainteresováni emitenti, kteří v rámci 
ekonomické aktivity vypouštějí „odpadní látky“ (SO2 a NOx) do ovzduší.  

Vychází se z vědecky ověřených poznatků z výzkumu procesů acidifikace a eutrofizace lesního 

ekosystému (Hruška, Cienciala, 2002). Atmosférická depozice SO2 a NOx je pro lesní prostředí zdrojem 

depozičních toků síry a dusíku. Tvorba protonů z depozicí SO2, NO, NO2, SO4
2-
, NO3

-
, NH4

+
 v lesním 

ekosystému byla na základě měření lyzimetrických a gravimetrických vod potvrzena řadou 

experimentálních měření prováděných v minulosti i v současnosti. Přítomnost kyselých depozicí potvrzuje 

i chemická analýza srážek (Šantroch, 1985). Problematika kyselé atmosférické depozice byla poprvé 
pozorována a vědecky dokladována ve vztahu k acidifikaci povrchových vod a jezer již na počátku 

sedmdesátých let minulého století v severovýchodní části Ameriky (Likens et al., 1977) a ve Skandinávii 

(Grennfelt et al., 1985). První důkazy o acidifikaci lesních půd a degradaci lesních ekosystémů vlivem 
atmosférické depozice podávají o několik let později Ulrich et al. (1980). Acidifikace lesních půd je 

chápána jako přirozený proces, vyvolávající odvápnění a podzolizaci, avšak vstupem kyselé antropogenní 

depozice síry a dusíku se výrazně acidifikační procesy urychlují. Svědectví o ohrožení lesních ekosystémů 

v Evropě způsobené změnami chemismu půd kořenové zóny, projevující se snížením hodnot pH a obsahu 
bází, zvýšením obsahu toxických forem hliníku a narušením bilance v dostupnosti živin (Ca, Mg, K) 

v důsledku sorpce Al a amonných iontů, podala již řada autorů. Podobné výsledky projevů acidifikace 

s ovlivněním chemismu povrchových vod v experimentálních povodích byly prováděny i na území České 
republiky (Majer, Pačes, Skořepová, Veselý, 1995).  

Oxid siřičitý a oxidy dusíku při rozptylu a transportu v ovzduší podléhají fyzikálním a chemickým 

reakcím, jejichž výsledkem je vstup kyselé depozice síry a dusíku do lesního porostu a do lesní půdy. Po 

vniknutí kyselé depozice do lesní půdy se rozbíhá řetězec reakcí, které mění její chemické složení. Dochází 
k vyčerpání pufrovací schopnosti půdy, což zrychluje půdní acidifikaci. Výsledkem rostoucí kyselosti půdy 

se tvoří iontové sloučeniny půdních minerálů (Al, Mn, Fe) těžkých kovů a metaloidů, které označujeme 

jako kationtové kyseliny. Kationtové kyseliny mohou vytvářet v reakci s vodou protony, které představují 
pro kořenový systém rostlin a půdní mikroorganismy potenciální buněčné jedy (Ulrich, 1987). Kyselé 

prostředí dále vytlačuje zásadité látky vápník a hořčík, které jsou nezbytné pro výživu stromů.  

Vedle procesů acidifikace se v lesních ekosystémech setkáváme s eutrofizací. Eutrofizaci chápeme 
jako proces, při němž dochází k přesycování lesní půdy minerálními živinami, především dusíkem, který 

vyvolává nutriční degradaci lesních půd. K obohacování půdy dusíkem přispívá plynná a mokrá depozice 

antropogenního dusíku z atmosféry. Vlivem vysokých vstupů depozic dusíku stromy rostou rychleji. Jenže 

pro rychlý růst se stromům nedostává hořčíku, kterého je v půdě méně, než rapidně rostoucí organismus 
stromu potřebuje. Jehličí postupně žloutne a opadává (Hruška, Cienciala, 2002). Depoziční tok dusíku se 

tak stává další limitující hodnotou ohrožující stabilitu a vitalitu lesních porostů. S ohledem na atmosférické 

depozice síry a dusíku (suché a mokré) se zavádí koncept kritických zátěží síry a dusíku z hlediska 
acidifikace a kritické zátěže nutričního dusíku z hlediska eutrofizace.    

Na konci 80-tých let minulého století byl v Norsku poprvé formulován koncept kritických zátěží 

okyselujících látek procházejících z atmosféry do lesních ekosystémů, který byl dopracován na semináři 
organizovaném Radou ministrů severských zemí ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN ve 

Švédsku v roce 1988 (Grennfelt, Nilsson, 1988). Tento koncept umožňuje, jako dosud jediný, kvantifikovat 

množství emisí tak, aby bylo možné dostatečně chránit lesní ekosystémy, půdu a vodu před acidifikací a 

eutrofizací. Kritická zátěž nebo dávka je definována jako „nejvyšší dávka zatížení sloučeninou (látkou), 
která ještě nezpůsobí chemické změny vedoucí k dlouhotrvajícím škodlivým účinkům na strukturu a funkci 

ekosystému (Skořepová et al., 1997). V rámci VaV projektu „Multikriteriální vyhodnocování vlivů látek 

znečišťujících ovzduší se zaměřením na acidifikaci, eutrofizaci a desikaci přírodních ekosystémů založené 
na principu kritických prahů dle metodologií EHK OSN“ (Zapletal et al., 2001) byly pro studované lokality 

stanoveny kritické zátěže kyselé depozice (ze síry a dusíku) pro lesní ekosystémy v úrovni 1850 mol. H
+
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ha
-1

 rok
-1

 pro Červenohorské sedlo, v úrovni 1567 mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
 pro Rudolice v Horách a v úrovni 

1343 mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
 pro Košetice. Průměrná hodnota kritické zátěže dosahuje 1587 mol. H

+
 ha

-1
 rok

-1
. 

Tuto hodnotu můžeme považovat za prahovou hodnotu zátěže kyselou depozicí H
+
, při jejímž překročení 

již dochází k poškozování lesních ekosystémů na území ČR.  
 Při řešení vlivu znečišťování ovzduší na zdravotní stav lesních porostů, který probíhá v rámci 

mezinárodního kooperativního programu Evropské hospodářské komise ICP Forests je realizován od roku 

1999 intensivní monitorovací program lesních ekosystémů. Hlavním cílem programu je hodnotit vzájemné 
vztahy mezi diversitou rostlinných druhů vegetace a faktory prostředí. Z řešení vztahu mezi zdravotním 

stavem lesních porostů, acidifikací a eutrofizací prostředí, byly definovány kritické dávky (zátěže) kyselé 

depozice (H
+
=SO4

2-
+NO3

-
+NH4

+
) a depozice dusíku (N=NH4

+
-N+NO3

-
-N) pro jednotlivé dřeviny. 

V hodnotách kritických dávek je zohledněn přímý vliv acidity na přízemní vegetaci a stromy, na půdu, na 

půdní typy. V tabulce 3 jsou uvedeny kritické dávky kyselé depozice vodíkových iontů, která vzniká ze 

vstupu síry, dusíku a amoniaku a kritické dávky depozice dusíku (suma NH4
+
-N a NO3-N), pro základní 

druhy dřevin podle De Vriese et al. (2002).  

 

Tab. 3. Kritické dávky kyselé depozice mol. H
+
 ha

–1 
rok

-1 
 pro vybrané druhy dřevin (De Vries et al., 2002).   

 

Dřevina 

  

Kritická dávka kyselé depozice 

Mol. H
+
 ha

–1 
rok

-1
 

Kritická dávka depozice dusíku v 

mol. H
+
 ha

–1 
rok

-1
 

Borovice 1006 1755 

Smrk   1463 1499 

Dub 1182 1650 

Buk 1257 1638 

 

V kritické zátěži se odráží pufrační schopnost půd. Pufrační kapacita půd závisí na pufrační 

kapacitě karbonátů a silikátů. V kořenovém prostoru lesních půd je, až na malé výjimky, pufrační kapacita 
karbonátů na území ČR vyčerpána. K pufrování jsou k dispozici jen silikáty. S výjimkou nejchudších 

písčitých půd obsahují všechny půdy určité množství silikátů, tzn., že je v nich k dispozici určitá míra 

pufrovací kapacity. U půd vzniklých ze sedimentačních hornin a kyselých magmatických vyvřelin je tato 
schopnost snížena na minimum, proto jsou kritické zátěže pro tyto půdy nízké. Emise kyselých plynů a 

jejich depozice zde dlouhodobě přesahují míru pufrovací kapacity silikátů. Dochází ke stupňování 

acidifikace (zakyselování) lesních půd. Jak již bylo uvedeno, zrychlování acidifikace je spojeno s 

mobilizací toxických kovových kationtů, metaloidů a organických kyselin (Ulrich, 1991). 
Ze studie Fottové, Kráma, Navrátila, Skořepy a Skořepové (2006) vyplývá, že na dvou třetinách 

území lesních ekosystémů v ČR je překračována kritická zátěž nutričního dusíku CLNt. Pro lesní porosty 

ležící v nadmořských výškách 600 m a výše platí CLNt v rozmezí 1000 – 1071.4 eq. H
+
 ha

-1
 rok

-1
 .   

V případě překročení kritických dávek CLH nebo CLNt ve smrkových, bukových porostech atd. 

dochází k rozvoji procesů, vedoucích k poškozování lesních dřevin, které se projevuje zvýšenou defoliací, 

diskolorací i snížením přírůstu atd..  

 
 

4.3. Přímé a nepřímé působení imisí a atmosférických depozicí SO2 a NOx na lesní ekosystém 

 
V důsledku celé řady účinků imisí, depozicí a vzájemně propojených kauzálních vztahů, dochází 

k poškozování lesních ekosystémů, což vyvolává jejich postupné chřadnutí, degradaci až odumírání. Je 

zřejmé, že ovlivnění lesních ekosystémů a vegetace v nich, je velmi složité. Avšak je prokázáno, že k němu 
dochází zejména tím, že jsou překračovány limity kritické zátěže depozičních toků síry a dusíku (resp. 

iontů vodíku). Synergické působení klimatických výkyvů během roku, latentní acidifikace a eutrofizace 

lesní půdy způsobená vnášením antropogenních emisí obsahující síru a dusík, vyvolává na území střední 

Evropy chřadnutí lesních porostů. Jak uvádí Hruška a Cienciala (2002), oslabený lesní porost není schopen 
se vyrovnat s vlivy přírodních faktorů, např. působením teplotních a srážkových výkyvů, větrnými polomy 

a s hmyzími kalamitami.  

Na základě hypotéz o poškozování a hynutí lesních porostů je mechanismus poškozování lesních 
dřevin zprostředkován jak přímým působením kyselých polutantů na asimilační orgány rostlin, tak i 

nepřímým působením, například vlivem změn v komplexu půdních vlastností. Za nepřímé účinky nese 



 

 

 

15 

odpovědnost vnos kyselých depozic H
+
 ze síry a dusíku do lesní půdy. Po překročení kritické zátěže 

kyselé depozice vodíkových iontů (resp. S a N) již půda nemůže neutralizovat nahromaděné kysele 

reagující látky (Míchal et al., 1992). V půdě probíhá řetězec reakcí vedoucí k okyselování půd, který se 

označuje jako půdní acidifikace. Výsledkem rostoucí kyselosti půdy jsou vytvářeny iontové sloučeniny 
půdních minerálů (Al, Mn, Fe) těžkých kovů a metaloidů, které označujeme jako kationtové kyseliny. 

Kationtové kyseliny mohou vytvářet v reakci s vodou protony, které představují pro kořenový systém 

rostlin a půdní mikroorganismy potenciální buněčné jedy (Ulrich, 1987). 
V důsledku okyselení dochází k vyplavování Mg a K do hloubky nepřístupné pro kořeny dřevin, 

ale zároveň je uvolňován hliník, resp. hydroxid hlinitý. Ten je toxický pro kořeny, ohrožuje zejména 

aktivní části kořenů - kořenové čepičky a jejich mykorhízu. Podle posledních poznatků mají být právě na 
tyto změny rostliny velmi citlivé.  

Popsané půdní změny mají ve svém globálním účinku za následek úbytek jemných kořínků v 

hlubším profilu půdy a všeobecně zhoršení jejich funkce. To ovšem negativně ovlivňuje příjem vody i 

živin, jichž je v takto postižených půdách nedostatek. Poškozeny jsou však také hrubší kořeny, 
zaznamenány byly poruchy ve větvení kořenů a velmi časté je napadení parazitickými houbami. 

Strom hyne následkem nedostatku živin a postupné otravy hliníkem z půdního roztoku. Narušení 

kořenového systému pochopitelně významně ovlivňuje statickou stabilitu stromů. Podle posledních 
výzkumů bylo zjištěno, že popsané půdní změny ovlivňují již primárně tvorbu kořenového systému, který 

je nyní velmi plochý a založen ve vyšších horizontech půdy (Mauer, Palátová, 2001). Následkem toho jsou 

porosty často postihovány i krátkodobými epizodami sucha, které mají za následek vyschnutí povrchových 
horizontů půdy. Důsledkem je také zvýšena náchylnost takových porostů ke škodám větrem.  

V důsledku okyselení je omezena mikrobiální činnost, vázne také dekompozice (rozklad) 

organického opadu, což znamená, že nejsou uvolňovány živiny (zvláště Mg, K a P), které by nahradily 

úbytek způsobený vyplavováním z půdy. Je třeba si uvědomit, že nedostatek Mg a K má negativní dopad 
na fyziologické procesy a zejména Mg, jako součást chlorofylu, je příčinou menšího asimilačního výkonu 

rostlin s následkem snížení přírůstu lesních porostů. Nedostatek obou prvků způsobuje tzv. karenční jevy, 

tj. žloutnutí popř. hnědnutí jehličí a předčasný opad, který nastává u starších ročníků. 
Deficit vody ve stromech, který je důsledkem špatné funkce poškozeného kořenového systému, 

představuje pro stromy zvlášť nebezpečné ohrožení. Vlivem absence vody totiž ustávají fyziologické 

procesy, tzn. např. asimilace, nemůže docházet k transportu látek a jejich přeměně (cukr na škrob) a v 

důsledku energetické nedostatečnosti klesá odolnost vůči škůdcům a vlastně všem škodlivým vlivům. 
Důsledkem těchto poruch je předčasný opad jehličí, který je ovšem možno chápat také jako určitou 

obrannou reakci stromů, snažícího se zmenšit transpirační plochu a omezit tak výdej vody. Důsledkem 

menšího olistění a zmenšení aktivní asimilační plochy je omezena produkce asimilátu a tím i potřebné 
energie. Často totiž nastávají situace, kdy po prodělaném stresu a poškození kořenového systému by v 

obnovených příznivých podmínkách měl strom také obnovit kořenový systém. K tomu však, při 

dlouhodobějším působení imisní zátěže, obvykle schází energetické rezervy.  
U některých mechanismů poškození bylo zjištěno, že příčinou může být i disproporce ve výživě 

stromu. Kyselé deště mohou v některých případech být (u půd bez narušené pufrační schopnosti) nebo jsou 

do určité míry hnojivem, protože obsahují i určité množství dusíku ze spalovacích procesů.  Bylo zjištěno, 

že v půdních horizontech se snižuje obsah hořčíku, který je nezbytnou součástí chlorofylu. Strom má 
nadbytek dusíku, ale málo hořčíku. Rychle přirůstá, potřebný hořčík do nových jehlic si musí „půjčovat“ ze 

starších ročníků jehličí. Starší ročníky jehličí opět žloutnou a opadávají. Dřevo je ale řidší, méně pevné a 

smrkové porosty jsou daleko náchylnější ke zlomům – tedy k větrným, sněhovým a námrazovým 
polomům.  

 

 

4.4.   Exhalační škody ve vztahu k ostatním stresorům 

 

Na růstové podmínky lesních ekosystémů neustále působí soubor dílčích abiotických stresových 

faktorů, vyvolaných nedostatkem srážek, výskytem extrémně vysokých nebo nízkých teplot vzduchu, 
sněhem, větrem a námrazou, změnou spektra UV-AB složky přímé radiace Slunce. Vedle těchto faktorů, 

jež souborně označujeme jako faktory klimatického stresu, má rovněž klíčový význam stresový faktor 

imisní zátěže, který výrazným způsobem ovlivňuje úroveň působení klimatického stresu na zdravotní stav 
lesních ekosystémů. Na zhoršený zdravotní stav porostů lesních dřevin v důsledku synergického působení 
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klimatického a imisního stresu následně reaguje řada patogenů a škůdců (houby, hmyz), kteří dále 

prohlubují stresovou zátěž.  

Klimatický stres je představován souborem dílčích primárních stresorů: vodním stresem, 

vyvolaným nedostatkem srážek nebo vysokou evapotranspirací, například u mělkokořenících dřevin na 
výsušném stanovišti umocněným srážkovým stínem; teplotním stresem způsobeným výskytem vysokých 

nebo nízkých teplot vzduchu s dopadem na fenofáze;  stres zářením, jenž je podmíněn zejména růstem 

intenzity UV-A a UV-B záření. Růst intenzity UV-AB záření (280-400 nm) patří mezi prekursory růstu 
koncentrací troposférického (přízemního) ozónu. Vedle těchto primárních stresorů se klimatický stres dále 

významným způsobem projevuje u mechanického stresu, který je vyvolán větrem, sněhem a námrazou, a 

rovněž u imisního stresu, který je vyvolán imisní zátěží a depozicí škodlivin (síry, dusíku, kyselé depozice) 
a ve svém důsledku ovlivňuje kvalitu průsakové vody, látkový vnos a látkovou bilanci, chemický stav 

půdy.  

Variabilita klimatu vyvolala během evoluce klimatický stres, který vedl k vytvoření adaptačních 

mechanismů rostlin. Tyto obranné mechanismy (tolerance v širším smyslu) jsou formovány v rámci zátěže 
klimatickým stresem. Imisní zátěž během evoluce rostliny nepoznaly, proto nemají vytvořeny účinné 

obranné mechanismy. V situaci, kdy vedle klimatického stresu působí rovněž imisní stres, vyvolaný např. 

vstupem kyselé depozice, klimatický stres přebírá roli predispozičního faktoru. K predispozičnímu 
poškození stromů dochází například v důsledku působení samotného dlouhotrvajícího sucha, působením 

epizod velmi nízkých teplot nebo teplotních zvratů. Na tyto situace byly lesní porosty během dlouhé 

evoluce dobře adaptovány, a proto tento typ poškození, neovlivněný synergickým působením imisí, má 
vesměs reverzibilní charakter a stromy obvykle přežívají jen s nepatrnými ztrátami. 

Nízké teploty vzduchu, charakteristické absolutními minimy, přesahující dlouhodobě nebo 

opakovaně (několik dnů) obvykle hodnoty -20°C, mají za následek nekrotické poškození smrkového 

jehličí. Smrk i další dřeviny, které se vyskytují v drsných boreálních podmínkách, se s podobnými 
situacemi nízkých teplot během evoluce mnohokrát setkaly, aniž by to ohrozilo jejich existenci. Ovšem při 

souběhu působení těchto teplot spolu s vlivem imisí a depozicí, k silnému poškození jehličí dochází. Podle 

Mrkvy (2000) jde totiž o důsledek přímého, avšak i nepřímého působení imisí. Příčinu je třeba hledat v 
oslabení rostliny na mrazuvzdornost např. v důsledku ovlivnění poměru chlorofylu A:B a např., také 

omezené možnosti tvorby anthokyanu, který mrazuvzdornost zvyšuje. Jak dále Mrkva (2000) uvádí, 

příčinou jsou rovněž změny vyprovokované imisemi, které mění v rostlině poměr mezi vodou volnou a 

vázanou a tvorbu tzv. cytoplazmatického gelu. Již zmíněné imisní narušení vodního provozu a zejména 
neregulovaná transpirace je jednou z vážných příčin poškození jehličí, která byla již v minulosti popsána 

jako fyziologická, či mrazová sypavka. Objevuje se často na osluněných a tudíž i v zimě transpirující části 

korun stromů. 
Nepřímo může být senzibilita vůči mrazu ovlivněna nadměrným zásobením dusíkem (eutrofizací), 

které je vyvoláno vysokým depozičním tokem dusíku. Nevyvážená výživa může vést např. k částečnému 

blokování příjmu bóru, který je zodpovědný za mrazuvzdornost. Jeho nedostatek může prodloužit 
vegetační období rostlin s pozdním vyzráváním pletiv a predisponovat tak poškození mrazem. Adams et all 

(1997) zjistil, že přesycení půdy dusíkem může mít za následek významné snížení její úrodnosti a 

nedostatek živin (především Ca a Mg) jako důsledek zvýšeného vyluhování. Mezi příznaky nasycení 

lesního ekosystému dusíkem patří zvýšené poškození mrazem a narušení výše popsaných fyziologických 
funkcí. Indikace mrazového šoku (na počátku nebo konci vegetačního období) je definována přes teplotní 

zvrat (skok) tak, že během dne je dosažena  Tmax > 10 °C a v následujících 24 hodinách (tzn. následujícího 

dne) klesne teplota vzduchu pod  Tmin < -3 °C (Preuhsler, Bastrup-Birk, Beuker, 2004). 
K posouzení klimatického stresu vyvolaného nedostatkem srážek se používá ukazatel množství 

srážek jako suma za roční období nebo za období vymezené měsícem květen až srpen. Podle provedených 

studií se za spodní limitní hodnotu pro pěstování smrku ve středoevropských podmínkách považuje 
srážkový úhrn 300 mm za období květen-srpen (Mráček a Pařez, 1986, Škvarenina et al., 1995). Suma 

srážek za období květen-srpen ležící pod tímto limitem, může přes fyziologické procesy vyvolat v lesních 

porostech klimatický stres v důsledku nedostaku vláhy. Z ekogramů pro lesnicky významné druhy dřevin 

dále vyplývá (Vinš et al., 1996), že např. pro oblasti pěstování bukových porostů ve středoevropských 
podmínkách leží spodní limitní hodnota ročního úhrnu srážek v úrovni 600 mm, pro pěstování smrkových 

porostů je stanovena spodní limitní hodnota ročního úhrnu srážek ve výši 800 mm. 

V odborné literatuře se objevují práce, které přisuzují významné ztráty na přírůstu hospodářských 
dřevin vlivem působení koncentrací ozónu. Negativní vliv ozónu na vegetaci je signalizován překročením 

kritické hranice indexu AOT40. Expoziční index AOT40, vyjadřující kumulativní expozice nad prahovou 



 

 

 

17 

hodnotou koncentrace 40 ppb (Hůnová, Livorová, Ostatnická, 2005), je používán v současné době k 

mapování a modelování kritických zátěží při vyhodnocení vlivu ozonu na vegetaci. Expoziční index pro 

ozón AOT40 je nástrojem k vymezení pouze rizikových oblastí pro vegetaci (lesy), nelze se však domnívat, 
že v těchto oblastech musí nutně dojít k poškození vegetace (lesů) ozónem. Ke správnému využití tohoto 

indikátoru je nutné znát dobře nedostatky a omezení, které vyplývají z jeho konstrukce a při interpretaci 

hodnot AOT40, zejména ve vztahu k možným účinkům, je potřeba jisté opatrnosti. Relevantní 
charakteristikou pro vymezení eventuelního poškození ozónem, totiž není vnější expozice ozónem, 

počítaná na základě koncentrace ve venkovním ovzduší (AOT40), ale stomatární příjem či dávka ozónu, 

která se dostane do organismu. Ta je ovlivňována řadou faktorů, druhových, fenologických a stanovištních, 
klimatických a půdních (Šrámek et al., 2006).  

Ozón vzniká celou řadou chemických reakcí z tzv. prekursorů, kterými jsou oxidy dusíku a těkavé 

organické látky (dále jako VOC), za účinků slunečního ultrafialového záření a spolupůsobením O2. Vliv 

ozónu se uplatňuje především v rámci synergických účinků. Je velmi pravděpodobné, že v rámci 
synergických účinků NOx a SO2 dochází k poškozování asimilačních orgánů lesních porostů. K poškození 

ozónem dochází v oblastech vyšších nadmořských výšek (nad 800 m), kde dochází k úbytku 

epikutikulárních vosků a jejich degradaci na povrchu jehlic a listů (Bednářová, 2006). Povrch asimilačních 
orgánů lesních porostů (jehličí, listy) je poškozen přímým působením kyselých depozicí síry a dusíku.  

V závěrečné zprávě projektu NVP 1G57045 (Šrámek et al., 2008) se uvádí, že defoliace smrkových ani 

bukových porostů nevykazuje žádný nárůst v souvislosti se zvýšenými koncentracemi ozonu. Současná 
rizika ozonu na lesní porosty jsou nižší, než autoři původně očekávali a že v současné době samy o sobě 

neznamenají zásadní riziko pro jejich vitalitu a stabilitu. Přímý vliv na zhoršení zdravotního stavu 

(defoliace) se nepodařilo prokázat.   
Potvrzují to i nejnovější poznatky z výzkumu Jizerských hor. Bendáková a Hůnová (2015) uvádí, 

že v Jizerských horách jsou imisní koncentrace O3 natolik vysoké, že mohou působit poškození smrku 

ztepilého. Studované indikátory poškození rostly se vzrůstajícími koncentracemi O3 a rostoucí nadmořskou 
výškou. Statisticky významná závislost však byla prokázána jen v některých případech. Další zjišťování by 

vyžadovalo mnohem důkladnější analýzy a sledovaní environmentálních faktorů, které ovlivňují stomatální 

tok ozónu do průduchu. Problematika zvýšených koncentrací O3 a působení oxidativního stresu na lesy se 
v současné době stává stále významnější. Avšak jak je vidět z prezentovaných výsledků, je třeba 

rozsáhlejšího výzkumu, aby mohl být vliv jasně prokázán. Je proto žádoucí se v budoucím výzkumu 

zaměřit na stomatální tok O3 a na podrobnější zkoumání environmentálních podmínek (ohřev jehličí, 
vlhkost vzduchu) a půdních charakteristik (vláhová bilance).             

 Podrobnější popis systémového působení imisí, depozicí a klimatu, ať přímého či nepřímého, se 

zde uvádí pro objasnění, jak složitými cestami imise a depozice mohou ovlivnit zdravotní stav lesních 
porostů. Na zhoršený zdravotní stav porostů lesních dřevin v důsledku synergického působení imisí, 

depozicí a klimatických faktorů reaguje řada patogenů a škůdců (houby, hmyz), kteří dále prohlubují 

stresovou zátěž. Za normálních okolností, kdy strom má dostatek energie na vytváření obranných reakcí, k 
tomu nedochází. 

 

 

4.5. Příčinná souvislost mezi emisemi znečišťovatelů, kyselou depozicí a škodou na lesích   
 

Častým problémem ve sporech o náhradu škody je určení příčinné souvislosti mezi provozem 

odpůrce a jím produkovanými emisemi SO2 a NOx a zjištěnou škodou v lesích. V souvislosti s tím se totiž 
často diskutuje otázka, zda zavinění odpůrce, s ohledem na emitované množství, konvenuje se škodou, zda 

je vůbec toto množství průkazné, jaká je hranice průkaznosti apod. Dalším problémem je i to, že celou 

vzniklou škodu nelze jednoduše změřit. Můžeme ji kvantifikovat nepřímými metodami. Například z kap. 

4.3. a 4.4. vyplývá, že škoda vzniká přímým a nepřímým působením kyselých depozicí antropického 
původu (z emisních zdrojů) na lesní porost a projevuje se ve snížení přírůstu, v defoliaci a diskoloraci (ve 

ztrátě listoví a v jeho barevnosti). Defoliace a diskolorace stanovené pomocí pozemního šetření nebo 

z dálkového průzkumu Země reprezentují informace o zdravotním stavu lesních porostů. Vliv kyselých 
depozicí se projevuje v úbytku epikutikulárních vosků na povrchu asimilačních orgánů lesních dřevin a v 

poškození jejich kořenového systému. Poškozený kořenový systém se projevuje v narušení statické 

stability stromů, které jsou tak ve větší míře ohroženy větrem, sněhem, námrazou. Poškození kořenového 
systému stromů dále ovlivňuje příjem vody i živin, a dochází tak ke zvýšenému ohrožení porostů suchem, k 

přednostnímu napadení patogenů a škůdců (houbami nebo hmyzem).  



 

 

 

18 

y = 0.9566x + 194.31

R
2
 = 0.9566

R  = 0.9781

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

3000 5000 7000 9000 11000

Depozice H
+ 

dle "Ročenky znečištění území ČR"   

D
e
p

o
z
ic

e
 H

+
 v

ý
p

o
č
e
t

Jak uvádí Boháčová et al. (2011), prezentované výsledky monitoringu zdravotního stavu lesů 

v České republice z hlediska cyklu živin a kritické zátěže se zaměřily na vstupy a výstupy dusíku a síry, 

které v minulosti, ale i v současnosti hrají důležitou roli v procesu acidifikace a eutrofizace lesního 

prostředí a ovlivňují vitalitu a stabilitu lesních porostů. 

Vzhledem k celé řadě účinků imisí, depozicí a vzájemně propojených kauzálních vztahů 

v procesu poškozování lesních ekosystémů, by bylo zcela logické část nepřímých vlivů vyvolávajících 

poškození lesních porostů např. větrem a suchem zahrnout do metodiky náhrad škod. Tyto škody 
jsou přisuzovány abiotickým faktorům, které je bezprostředně vyvolaly a jsou vzhledem k odumření nebo 

poškození porostů evidovány v  nahodilých těžbách (přehled je uveden na obrázku 1 v kap. 1). Do 

metodiky řešení náhrad škod na lesních porostech nejsou škody způsobené suchem, větrem, sněhem a 
námrazou zahrnuty. Součástí řešení náhrad škod způsobených kyselými depozicemi vnášených do ovzduší 

z emisních zdrojů jsou pouze nahodilé těžby způsobené imisemi a škody způsobené snížením přírůstu 

vlivem defoliace.  

K prokazování vlivu emisí znečišťovatelů vnášených do ovzduší a jejich účinků ve formě imisí a 
depozicí přes vzájemně propojené kauzální vztahy v procesu poškozování lesních ekosystémů lze využít 

měřenou charakteristiku zdravotního stavu – průměrná defoliace vyjadřující stav korun podle tříd defoliace 

(podle ICP Forests) a její závislost k faktorům prostředí, reprezentované depozicí síry, dusíku (resp. jejich 
prekurzory emise SO2 a NOx) a klimatickými parametry.  

Na obrázku 2 je pomocí vícenásobné lineární regrese znázorněna příčinná souvislost mezi 

množstvím vyprodukovaných emisí SO2 a NOx a depozicí vodíkových iontů na území ČR za období 1996-
2017. Emisní i depoziční údaje byly převzaty z „Ročenek znečištění ovzduší ČR“, které vydává ČHMÚ 

Praha. Z obrázku 2 vyplývá, že roční bilance emisí SO2 a NOx, vyprodukované v  rámci REZZO 1-4 

z území ČR, způsobí depozici vodíkových iontů na území ČR z více než 95 %. V této funkci není 

zohledněn vliv rozptylových poměrů ovzduší. I tak odvozená regresní funkce dokládá příčinnou vazbu 
mezi emisemi SO2 a NOx a vznikem kyselé depozice na území České republiky. Tato funkce prokazuje 

příčinnou souvislost mezi kyselou depozicí vodíkových iontů na území ČR a vstupem emisí SO2 a 

NOx do ovzduší ze všech českých emisních zdrojů (REZZO 1+2+3+4)..  

 

 

 

Parametry regrese 

  

 

Model depozice H+ na území 

ČR 

Regresní koef. 

a,b,c 

Parciální koef. 

korelace 

SO2 (tun rok-1)     9.4630 0.8932 

NOx (tun rok-1)    0.5636 0.0057 

Konstanta                 1876.4426  

Determinant R2 (v %) 95.66  

Korelace R 0.9781  

 
  
 
Obr. 2. Parametry vícenásobné regresní funkce (H

+
 = a SO2 + b NOx + c) vyjadřující závislost depozicí 

vodíkových iontů na území ČR a množstvím emisí SO2 a NOx vstupujícím do ovzduší nad územím ČR 

za období 1996-2017 Přesnost odvozené regresní funkce dosahuje 95.66 % a je pro názornost doplněna 
vypočítanými hodnotami depozicí vodíkových iontů na území ČR pomocí emisí SO2 a NOx. Vypočítané 

hodnoty jsou v grafu srovnány s hodnotami depozicí vodíkových iontů na území ČR uváděných v 

„Ročenkách znečištění ovzduší ČR, ČHMÚ Praha“. Depozice vodíkových iontů jsou v tunách za rok a jsou 
vztaženy k ploše území ČR 78 841 km

2
. 

 

              Na vzniku depozice H
+
 se podílí i emise zahraničních emisních zdrojů. Jejich potenciál je stále 

vysoký. Jen emise SO2  ze států střední Evropy se pohybují kolem 1.076 mil. tun a emise NOx kolem 2.484 
mil. tun. Výsledný atmosférický depoziční tok síry, dusíku a iontů H

+
 bude záviset na meteorologických 

podmínkách určujících přenos a rozptyl emisních látek, intenzitu fyzikálních a chemických dějů v ovzduší i 

na charakteru záchytného povrchu nebo aktivní vrstvy. 
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            V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky korelační analýzy mezi poškozením dřevin a faktory 

vyvolávající škodu na lesních porostech - depozicí síry, dusíku, podkorunovou depozicí vodíkových iontů, 

iontů Ca
2+

, Mg
2+

 a klimatickými parametry (teplota a srážky) za období 1996-2017. 

 
 

Tab. 4. Parametry vícenásobné regresní funkce korelační analýzy vztahu mezi poškozením dřevin bez 

rozlišení druhů, jehličnanů a listnáčů způsobené depozicí síry, dusíku, vodíkových iontů, podkorunovou 
depozicí iontů Ca

2+
, Mg

2+
 a klimatickými parametry za období 1996-2017 (vstupní data viz tab. 2). 

Statisticky průkazné korelace na hladině významnosti 0.05 jsou vyznačeny tučně. 

 

Depozice 

a parametry 

 klimat0u 

Koeficient korelace 

Rkrit. na hladině 0.05 = 0.36048 

Poškození všech 

dřevin 

Poškození jehličnatých 

Dřevin 

Poškození listnatých 

dřevin 

Síra 
 0.7597  0.7216 -0.1982 

Dusík    0.5929  0.5842  0.5067 

H+ 
 0.7212  0.6795 -0.2100 

Mg2+  0.3748  0.3762  0.1580 

Ca2+   0.3135  0.3037  0.1562 

Trok  -0.5700 -0.5508 -0.0357 

Tveg  -0.1700 -0.1908 -0.6794 

Srok   0.1371  0.1289 -0.3818 

Sveg  0.1895  0.2169  0.4598 

             

 

            Z tabulky 4 vyplývá, že nejvyšší statisticky průkazné korelační závislosti jsou dosaženy u poškození 

dřevin bez rozlišení druhů a jehličnatých dřevin přímým působením depozicí iontů vodíku (kyselou 
depozicí), síry a dusíku s hodnotou koeficientu korelace v rozmezí 0.59 až 0.76. Statisticky průkazná 

korelace u poškození listnatých dřevin je u depozičních toků dosažena jen u dusíku s hodnotou korelace 

0.5067. Zjištěné korelace vykazují přímo úměrný vliv depozičních toků na defoliaci, tzn., že s růstem 
depozice síry, dusíku nebo kyselé depozice roste hodnota defoliace a naopak. Nejvyšší statisticky průkazné 

korelační závislosti vyjadřující poškození dřevin vlivem stavu klimatu byly zjištěny u listnatých dřevin, kde 

v příčinné souvislosti s teplotou a srážkami vegetačního období, dosahuje hodnota korelace -0.6794 resp. 
0.4598. Pro roční úhrn srážek je korelace jen těsně nad hranicí statistické průkaznosti. Statisticky průkazná  

je rovněž korelační závislost mezi defoliací všech dřevin, jehličnatých dřevin a teplotou vzduchu 

vegetačního období s hodnotou -0.5700 a -0.5508. Vykazuje nepřímou závislost, tzn., že s poklesem teploty 

vzduchu se defoliace dřevin zvyšuje. Statisticky průkazná korelace vyjadřující vyluhování živin z listů 
resp. jehličí, projevující se v růstem podkorunové depozice Ca

2+
 nebo Mg

2+
, byla zjištěna u podkorunové 

depozice Ca
2+

 i Mg
2+

. Korelace leží jen těsně nad kritickou hodnotou koeficientu korelace Rkrit.= 0.36048. 

Vliv ročních sum srážek a sum srážek za vegetační období a teploty vzduchu za vegetační období na 
defoliaci všech dřevina a jehličnatých dřevin nebyl statisticky průkazný (korelace dosahují hodnoty 

v rozmezí -0.19 až +0.22). Tzn., že mezi analyzovanými hodnotami (Tveg, Srok, Sveg a defoliací všech 

dřevina a jehličnatých dřevin) nebyla zjištěna vzájemná závislost. 

 Z reakce smrkových porostů starších 40 let na komplexní synergické působení stresových faktorů 
(imise, depozice, klimatické parametry) byly stanoveny čtyři stupně transformace koruny, které odráží 

současnou úroveň poškození porostů. Stupně poškození korun smrkových porostů působením 

antropogenních stresových faktorů jsou uvedeny na obrázku 3. Poškození odkmenové je způsobeno 
odlistěním na výhonech ve střední části koruny blíže ke kmeni. Poškození podvrcholové je způsobeno 

odlistěním na větvích rostoucích těsně pod horní částí koruny. Při poškození okrajovém jsou odlistěny 

všechny primární výhony na koncích větví. Při poškození vrcholovém je odlistěna horní část koruny (horní 
část koruny je suchá). Jednotlivé stupně jsou definovány intervalem odlistění (defoliace) v procentech:  1. 

stupeň 25-34 %; 2. stupeň 35-44 %; 3. stupeň 45-54 %; 4. stupeň více jak 55 %.  
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Obr. 3. Schématické znázornění stupně 
poškození korun smrkových porostů 

působením antropogenních stresových 

faktorů na území České republiky (podle 

Cudlína et al., 2000). 
 

 

 
 

 

 
  

Výsledek přímého působením prostupujících kyselých polutantů (depozic síry a dusíku) korunami 

stromů a nepřímým vlivem komplexu změn chemických vlastností půd vyvolaných působením kyselých 

depozic síry a dusíku můžeme vidět na obrázku 4, kde je znázorněn zdravotní stav lesních porostů 
jednotlivých států Evropy. Do výsledků hodnocení zdravotního stavu lesů poškozovaných polutanty na 

území Evropy (v rámci ICP Forests) se promítá výrazně nižší odolnostní potenciál lesních ekosystémů 

(lesních porostů a lesních půd) České republiky. Ze srovnání stavu korun všech hodnocených stromů podle 
hodnoty defoliace mezi jednotlivými státy Evropy (obrázek 4) vyplývá, že Česká republika zaujímá i v roce 

2017 první místo v Evropě s 53.6 % počtem stromů, u kterých je defoliace korun větší než 25 %. 

V procentickém podílu jsou zahrnuty všechny stromy třídy 2 středně poškozené defoliací, třídy 3 silně 

poškozené defoliací a třídy 4 odumřelé stromy. Hodnoty defoliace pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v tab. 
1.     

 

 

Obr. 4. Celkový počet stromů (v %) s defoliací všech dřevin, která je větší než 25 % v roce 2017. Údaje o 
defoliaci jsou převzaty z ICP Forests (Michel, Seidling, Prescher, 2018a).  

 

Přítomnost kyselé depozice H
+ 

v lesním porostu a v půdě (v lesním ekosystému) a její prokazatelný 
vliv na změnu zdravotního stavu (dle výsledků kap. 4.5.)  nám  poskytuje odpověď na otázku: Proč dochází 
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i nadále k imisním škodám, když imisní koncentrace SO2 a NOx v posledním letech stagnují? Je to kyselá 

depozice (respektive celková atmosférická depozice síry a dusíku), která v lesním porostu působí na stromy 

a jejich prostředí přímo (akutně a chronicky) a nepřímo přes komplex změn chemických vlastností půd. 

Vstup kyselé depozice do lesního ekosystému je realizován přes suchou a mokrou depozici síry a dusíku. 
Síra a dusík jsou vnášeny do prostředí lesních ekosystémů z emisních zdrojů z území ČR i z okolních států 

Evropy v plynné formě SO2 a NOx, v mokré formě SO4
2-

 a NO3
-
, NH4

+
. Na základě fyzikálních a 

chemických procesů dochází ke vzniku kyselé depozice H
+
. 

Míra citlivosti lesních ekosystémů na vstup kyselých depozic (na acidifikaci) a na depozici dusíku 

(na eutrofizaci) je značně heterogenní, projevuje se vliv geologického podloží, vlastností půd, klimatických 

poměrů daných nadmořskou výškou a expozicí lesních porostů, proměnlivou úrovní imisní zátěže a 
depozice, pufrovací kapacity půdy v rámci lesního ekosystému, dřevinné skladby atd.. Heterogenitu 

citlivosti lesních ekosystémů můžeme velmi dobře charakterizovat kritickými dávkami pro kyselou 

depozici nebo pro dusík. Příčinnou souvislost mezi škodou na porostech a depozicemi síry, dusíku, iontů 

vodíku lze prokázat tím, že v lokalitách, kde dochází ke škodám na lesním porostu je překročena některé 
z kritických dávek. Limitující hodnotou lesních ekosystémů s ohledem na depozici dusíku je kritická zátěž 

tzv. nutriční dusíku. Na základě postupu Skořepové et al. (1997) je stanovena hodnota kritické zátěže 

nutričního dusíku (dále jako CLNt). Při výpočtu CLNt pro jehličnaté porosty zastoupené hlavními 
dřevinami smrkem ztepilým (Picea Abies) a borovicí lesní (Pinus Sylvestris) se uvažuje spotřeba dusíku 

0.65 g m
-2

 rok
-1

 (464 eq. H
+
 ha

-1
 rok

-1
), spotřeba bazických kationtů 0.59 g m

-2
 rok

-1 
(420 eq. H

+
 ha

-1
 rok

-1
), 

rychlost imobilizace dusíku v lesních půdách (od 0.4 do 0.15 g m
-2

 rok
-1

) podle průměrné roční teploty 
vzduchu, vyplavování dusíku a faktor denitrifikace 0.9 pro podzolové půdy. Vedle CLNt je možné hodnotit 

stav kyselé depozice a depozice dusíku v porostu na základě kritických dávek pro vybrané dřeviny dle 

tabulky 3.  

           K hodnocení příčinné souvislosti mezi poškozením lesního porostu a vstupem kyselé depozice 
(S+N) v roce 2017 byly použity kritické dávky CLNt pro smrkový porost, kritické dávky pro kyselou 

depozici CLH a depozici dusíku CLN pro hlavní hospodářské dřeviny borovici, smrk, dub a buk. V příloze 

1 jsou v 216 referenčních bodech, použitých pro řešení náhrad škod na lesních porostech pro rok 2017, 
uvedeny hodnoty kyselé depozice (S+N) a depozice dusíku zachycené porostem, kritické dávky nutričního 

dusíku (CLNt). Znak + vyjadřuje překročení příslušné kritické dávky pro hlavní dřeviny. Kyselé depozice i 

depozice dusíku byly získány sumou jejich dílčích složek H
+
=SO4

2-
+NO3

-
+NH4

+
, N= NH4

+
-N + NO3

-
-N. 

Depozice NH4
+
-N byly použity z měření a chemické analýzy srážek na území ČR za rok 2017 a přepočteny 

pomocí prostorové interpolace do sítě 216 referenčních bodů.   

 

 

4.6. Klimatické poměry v roce 2017  

 

 Tolasz et al (2018) uvádí, že rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8.6 °C a s odchylkou +1.3°C od 
dlouhodobého normálu 1961-90 silně nadnormální. Průměrná roční teplota vzduchu v síti 216 ref. bodů 

dosáhla 8.63 °C, průměrná teplota vzduchu vegetačního období (IV.-IX.) dosáhla hodnoty 14.67 °C. 

Teplotní odchylky v jednotlivých měsících kolísaly od +3.5 °C v březnu (silně nadnormální měsíc) až po 

hodnotu -2.8 °C v lednu, který tak byl měsícem teplotně podnormálním. Absolutně nejnižší teplota vzduchu 
-34.6 °C byla naměřena na stanici Rokytská slať na Šumavě 7.1.  2017. Nejvyšší teplotní maximum +38.3 

°C bylo naměřeno ve Strážnici 3. 8. 2017. V tento den byly dosaženy i na dalších stanicích extrémně 

vysoké teploty vzduchu, např. +37.8°C v Dyjákovicích a 37.4°C v Lednici. V síti 216 ref. bodů bylo 
zjištěno absolutní minimum teploty vzduchu -24.6 °C v revíru Jizerka na lesní správě Frýdlant, absolutní 

teplotní maximu +36.0 °C v revíru Zelená bouda na lesní správě Mělník. Za normálních podmínek jsou 

lesní porosty schopné extrémní teploty snášet, avšak v důsledku stále vysokých depozicí dusíku a 
prodlužováním vegetačního období, může docházet např. ke škodám mrazem. 

 Průměrný roční srážkový úhrn 675 mm zařazuje rok 2017 mezi roky srážkově normální 

(dlouhodobý normál období 1961-90 je v Česku 674 mm). Nejvíce srážek, v průměru 90 mm (113 % 

dlouhodobého průměru) napadlo v červenci a nejméně, v průměru jen 24 mm (63 % dlouhodobého 
průměru) v únoru. Srážkově silně nadnormální byly měsíce duben a říjen (162 % resp. 188 % 

dlouhodobého normálu 1961-90). Měsíc květen byl s 58% podnormální. Ostatní měsíce leden, červen, 

srpen, listopad a prosinec jsou klasifikovány jako měsíce srážkově normální. Průměrný roční úhrn srážek 
na území reprezentované 216 referenčními body dosáhl 685.9 mm, během vegetačního období 414.2 mm. 
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Nejvíce srážek spadlo v říjnu 128.9 mm, v červenci v průměru 124.6 mm a v dubnu 105.4 mm. Nejméně 

srážek spadlo v únoru 41.1 mm a v březnu 57.5 mm.  

Na počátku roku 2017 byly sněhové zásoby v porovnání s průměrem za období 1981–2010 pro toto 

období ve všech vyhodnocovaných oblastech ČR nadprůměrné, ve většině případů i více než dvojnásobné.  
Celkově však bylo zimní období 2016/2017 průměrné až nadprůměrné zejména pak v prvních dvou 

měsících roku 2017. Největší sněhové zásoby na území ČR byly dosaženy v Čechách v polovině první 

únorové dekády, na Moravě už během třetí lednové dekády v povodí Moravy a Bečvy na začátku druhé 
únorové dekády. Pouze v těchto uváděných obdobích se vyskytovaly počitatelné zásoby vody ve sněhové 

pokrývce také ve středních a nižších polohách.Vprůběhu února docházelo v důsledku oteplení k postupné 

redukci sněhových zásob. K výraznému úbytku (odtálo až 50 % zásob) či úplnému odtávání sněhových 
zásob (v oblastech do cca 700 m n.m.) došlo na konci třetí únorové dekády. Na konci března pak v 

důsledku oteplení došlo k výraznému úbytku sněhových zásob i v nejvyšších polohách a na začátku dubna 

se počitatelné množství sněhové pokrývky vyskytovalo již pouze ve vrcholových partiích Krkonoš, 

Šumavy, Hrubého Jeseníku, částečně i Krušných hor, Orlických hor a Beskyd (Kolektiv, et al.,2018d). Na 
přelomu dubna a května odtála sněhová pokrývka i v těchto oblastech. Postupné odtávání sněhové 

pokrývky ve středních a později i ve vyšších horských polohách vylepšovalo na konci zimy a v jarním 

období (v březnu, dubnu a částečně i na počátku května) vlhkostní poměry lesních porostů.  
Pro posouzení možného poškození lesních porostů nedostatkem srážek bylo provedeno 

vyhodnocení srážkových úhrnů období květen až srpen a období celého roku. Rozložení úhrnů srážek ve 

vztahu k nadmořské výšce je znázorněno na obrázku 5. Smrkové porosty trpí nedostatkem srážek 
(vlhkostním stresem), pokud je suma srážek za období V.-VIII. nižší než 300 mm (Mráček, Pařez, 1986). 

Optimální roční úhrn srážek pro bukové porosty je 600 mm (Vinš a kol., 1996). Z obrázku 5 vyplývá, že 

z hlediska smrkových porostů byl u 30 referenčních bodů (cca 14 % bodů) dosažen srážkový úhrn období 

V.-VIII. měsíce nižší než 300 mm. Nejnižší úhrn srážek dosahuje 219.1 mm je dosažen v referenčním bodu 
ležícím v nadmořské výšce 530 m n. m. na lesní správě Třebíč. Z pohledu srážkového optima bukových 

porostů vyplývá, že v 10 referenčních bodech (cca 5 %) byl roční úhrn srážek v roce 2017 nižší než 600 

mm. Nejnižší roční úhrn 436.6 mm srážek byl zjištěn na lesní správě Litoměřice v nadmořské výšce 640 m 
n. m..  

 
Obr. 5. Rozložení ročních sum úhrnů srážek a sum období V. - VIII. měsíce ve vztahu k nadmořské výšce 

na území reprezentované 216 referenčními body LČR v roce 2017. 
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Je zřejmé, že na cca 14 % sledovaných ploch, především v nižších nadmořských výškách, neměly 

smrkové porosty optimální vlhkostní poměry a na 5 % ploch, opět v nižších nadmořských výškách, neměly 

bukové porosty v roce 2017 optimální vlhkostní poměry.  

Rok 2017 byl srážkově příznivější, než rok 2016. Avšak v nižších a středních polohách byly vlivem 
vysokých teplot opět ztráty vody výparem vysoké. Nejcitelněji se negativní vliv sucha projevuje na území 

střední a severní Moravy. Vysoké objemy dřeva poškozené suchem jsou hlášeny z kraje Vysočina a z 

Jihočeského kraje (Knížek, Liška, 2018). Jak již bylo uvedeno, škody suchem nejsou zahrnuty do řešení 
náhrad škod způsobených vstupem emisí SO2 a NOx do ovzduší. 

 

 

4.7. Imisní koncentrace O3 v roce 2017 

 

Koncentrace přízemního ozónu – „letní“ škodlivina fotochemického původu – je ovlivňována 

meteorologickými podmínkami v teplé polovině roku (hodnotou slunečního svitu, teplotou, výskytem 
oblačnosti a srážek v období od dubna do září) a prekurzory NOx, NMVOC, CH4 a CO. Důležitou reakcí je 

fotolýza NO2 zářením o vlnové délce 280-430 nm, při které vzniká NO a atomární kyslík. Reakcí 

atomárního a molekulárního kyslíku pak za přítomnosti katalyzátoru dochází ke vzniku molekuly O3. 
Současně probíhá titrace O3 oxidem dusnatým za vzniku NO2 a O2. Významnou roli při vzniku O3 hrají 

nejen koncentrace prekurzorů, ale i meteorologické podmínky. Imisní koncentrace O3 rostou s rostoucím 

ultrafialovým zářením a teplotou, naopak klesají s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu. Vysoké koncentrace 
bývají spojeny s déletrvající anticyklonální situací. Kromě výše popsaného fotochemického mechanismu se 

koncentrace O3 mohou zvyšovat i epizodicky v důsledku průniku stratosférického O3 do troposféry a též při 

bouřkách (Kolektiv et al., 2016).  

Ve Zprávě o životním prostředí České republiky 2013 (Cikánková et al., 2015) se uvádí, že 
hlavními zdroji emisí prekurzorů ozonu na základě dat z roku 2012 je v ČR sektor vytápění domácností 

(21.2 %), doprava (12.3 %), fugitivní emise z těžby a distribuce paliv (10.6 %), energetika s výrobou tepla 

(10.5 %).   
Jak byly ozónem zatíženy referenční body LČR použité pro řešení náhrad imisních škod v roce 

2017 je znázorněno na obr. 6. Na obrázku je znázorněno rozložení maximálních průměrných denních 

koncentrací O3 v 216 referenčních bodech LČR ve vztahu k nadmořské výšce.  

 

 

Obr. 6. Rozložení maximálních průměrných denních koncentrací O3 vzhledem k nadmořské výšce v 216 
referenčních bodech LČR v roce 2017. 
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Z obrázku 6 vyplývá, že maximální denní průměry koncentrace O3 rostou s nadmořskou výškou. 

Nejvyšší denní maximální hodnota průměrné denní koncentrace O3 dosáhla 160.3 g m
-3

 v nadmořské 
výšce 1350 m. V nadmořské výšce 1000 m jsou dosahovány nejvyšší hodnoty průměrných denních 

koncentrací O3 v rozsahu 125-140 g m
-3

, v nadmořské výšce 800 m 120-130 g m
-3 

a v nadmořské výšce 

600 m 110-130 g m
-3

. Tyto vysoké koncentrace O3 jsou dosahovány při slunečném, teplém a suchém 
počasí, kdy je stomatární příjem či dávka ozónu průduchy do asimilačních orgánů dřevin při nedostatku 

vody výrazně omezen nebo téměř zastaven. Stomatární příjem O3 je ovlivňován řadou faktorů, druhových, 

fenologických, stanovištních, klimatických a půdních (Šrámek et al., 2006). Proto výskyt vysokých 
koncentrací O3 ještě neznamená, že lesní porosty budou ozónem poškozeny. V Závěrečné zprávě projektu 

NVP 1G57045 (Šrámek et al., 2008) se uvádí, že defoliace smrkových ani bukových porostů nevykazuje 

žádný nárůst v souvislosti se zvýšenými koncentracemi ozonu. Přímý vliv na zhoršení zdravotního stavu 
smrkových porostů (defoliace) ozónem se nepodařilo prokázat. 

Šrámek a Novotný (2009) v literárním přehledu projektu SP/1b7/189/07 zaměřeného na hodnocení 

vlivu ozónu na vegetaci uvádějí, že je nutné sledovat stav zavlažení porostů. K poškození paradoxně 
dochází spíše v letech s vlhčím průběhem počasí (a tedy otevřenými průduchy), přestože koncentrace 

ozónu v ovzduší bývají nižší. Rezistence porostu pro příjem ozónu se extrémně zvyšuje v teplých 

slunečných dnech, kdy se rostliny zavřením průduchů snaží zamezit ztrátám vody. Další významnou 
skutečností je, že působení ozónu na vegetaci je ovlivňováno globálně rostoucí koncentrací oxidu 

uhličitého v atmosféře. Autoři Šrámek a Novotný (2009) citují řadu prací, ve kterých CO2 může do jisté 

míry redukovat vliv ozonu ovlivněním hustoty a chování průduchů. Byla např. prokázána zvýšená 

fotosyntéza při společné fumigaci O3 a CO2 u čtyřletých smrků. Dále byl potvrzen ochranný vliv zvýšených 
koncentrací oxidu uhličitého proti negativnímu vlivu ozonu u bukových semenáčků, u mladých bříz se 

zjistilo, že CO2 zabraňuje negativnímu vlivu ozonu na listovou plochu bříz. 

K obdobným závěrům o působení O3 na lesní porosty dospěli ve své analýze Schaub, Haeni, 
Ferretti, Gottardini, Calatayud (2015), kteří analyzovali plošné rozložení průměrných koncentrací ozónu 

v periodě duben - září z pasivních vzorkovačů umístněných na 203 plochách ve 20 zemích v průběhu 2000-

2013 a výskytu symptomů poškození dřevin ozónem na 169 výzkumných plochách v 19 zemí Evropy 

během období 2002-2014. Vyšší četnost výskytu ozónových symptomů je častější v severní Itálie, v 
severozápadním Německu a ve východní Evropě. Plochy v regionech s vysokou úrovní ozónu (např. 

střední a jižní Itálie) neprokázaly žádné příznaky. Naopak na plochách v regionech s nízkou koncentrací 

ozónu (např. jihozápad Německa, Litva a Lotyšsko) se projevil častý výskyt ozónových symptomů. Byla 
prokázána vysoká citlivost na výskyt ozónových symptomů u jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a buku 

lesního (Fagus sylvatica). Zjištěné výsledky poukazují na složitost interakcí mezi expozicí ozónem a 

lesními ekosystémy v celé Evropě. Rozpor mezi prostorovým rozložením sezónních koncentrací ozónu, 
četností výskytu ozónových symptomů a citlivosti druhů dřevin, lze vysvětlit vlivem vnitřních i vnějších 

faktorů. Vlivy, které ovlivňují citlivost k ozónu (příjem ozónu), zahrnují řadu faktorů vnitřních 

fyziologických procesů, ovlivňujících výměnu plynů v listu, jeho výživu, a vnějších faktorů související s 

dostupností vody, teplotou vzduchu, atmosférickou a půdní vlhkostí, rychlostí větru a slunečním zářením 
(Sandermann et al., 1997). 

 

 

4.8. Emise SO2 a NOx emisních zdrojů a jejich podíl na celkové kyselé depozici v místě referenčního 

bodu. 

 
  Na emise v ovzduší působí fyzikální (rozptyl a transport ve směru větru, sedimentace atd.) a 

chemické procesy (slučování, redukce atd.). Emise pronikající do prostředí lesních ekosystémů, které 

můžeme na základě monitoringu vyjádřit váhovým množstvím přepočteným na určitý objem vzduchu, 

označujeme jako imise. Imise zachycená nebo uložená na určité ploše zemského povrchu nebo lesního 
ekosystému je označována jako depozice. Imisní i depoziční pole se tvoří z mnoha dílčích vnosů emisí do 

ovzduší a působí na dřeviny, lesní porosty a půdu v různém časovém okamžiku. Například emisní zdroje 

tepláren provozují zdroj jen během topného období, jiné emisní zdroje jsou v provozu jen v době výrobních 
kampaní. Proto je celé řešení náhrad škod složeno z dílčích podílů jednotlivých emisních zdrojů. Při 

ověření výše škody při kontrolních šetřeních jde jen o to, aby nedošlo k případným záměnám při stanovení 

škody, a aby byly řešeny pouze škody vzniklé v důsledku působení kyselých polutantů SO2 a NOx přes 

jejich atmosférické depoziční toky (viz kap. 4.2. až  4.4. ).  
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 Při rozpočtu škody na jednotlivé zdroje (firmy) slouží jejich emise SO2 a NOx jako základní 

vstupní údaj ("kritérium") pro stanovení absolutního (v mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
) i relativního (procentického) 

příspěvku v celkové roční sumě depozičního toku síry a dusíku, který je vyjádřen v jednotkách mol. H
+
 ha

-1
 

rok
-1

.
 
Relativní podíl na celkové roční sumě depozičního toku síry a dusíku slouží k rozdělení celkové roční 

imisní (exhalační) škody na lesních porostech. Rozpočet celé výše škod se provádí v referenčních bodech 

rozmístněných v lesních porostech, které jsou ve správě LČR s. p., dle rozsahu poškození lesních porostů. 

 
 

5. Ocenění imisních škod na lesních porostech v roce 2017 

 
  Určení, k jaké škodě na lese dochází, jak ji lze prokázat a jak stanovit její výši, vyplynulo z 

rozsáhlých vědeckých šetření a dosažených poznatků. Ty se promítly do právních norem a metodických 

doporučení, uplatňovaných příslušným ministerstvem, které lesní provoz akceptoval.  

Základní normou, podle které LČR s.p. škody vyčíslily za období roku 2017, je vyhláška č.55/1999 
Sb. V rámci této vyhlášky jsou počítány tyto druhy škod: 

a) S 5 – škoda z předčasného smýcení lesního porostu (§ 7) 

b) S 7.1.1 a S 7.1.2 – škody ze snížení přírůstu lesního porostu (§ 9) 
c) S 8 – škoda ze snížení produkce lesního porostu (§ 10) 

d) S 9.2 – škoda ze snížení kvality lesního porostu (§ 11) 

e) S 11.1 – škoda z mimořádných opatření (§ 14) 
 

 Ad a) Za škodu z předčasného smýcení se považuje újma, vyplývající z toho, že porost nemohl 

dosáhnout odpovídajícího mýtního, tzn. plánovaného věku. Škoda se stanoví pomocí ceny porostu v době 

vynucené těžby, násobené tzv. procentem mýtní nezralosti. Při tom se hmota uhynulých stromů, kde 
příčinu určuje přímo na místě lesní odborný hospodář, zjišťuje exaktně, je vedena v dokladech lesní 

hospodářské evidence. 

  Ad b) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu se provádí pro lesní porosty do věku 5 let včetně a 
pro lesní porosty ve věku nad 5 let. Škoda ze snížení přírůstu se stanoví pomocí tzv. koef. K1 vyjadřující 

poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu, který se určí podle pásem ohrožení a stupňů 

poškození. Takové hodnocení se provádí při každé obnově LHP zcela nezávislou organizací, podle 

příslušných pokynů. Tzv. "poškození" je stanoveno podle stupně defoliace konkrétních porostů přímo v 
terénu. "Pásmo ohrožení" je hospodářsko-úpravnický termín a jde vlastně o prognózu očekávané životnosti 

porostu v důsledku působení imisí. 

 Ad c) Škoda ze snížené produkce v důsledku záměny dřevin vznikne tak, že v poškozované oblasti 
nemůže být provedeno zalesnění dřevinami, které by zajistily nejen ekologické, ale i ekonomické funkce 

lesa. V praxi např. v oblasti Krušných hor jde o to, že zalesnění je prováděno zejména břízou, jeřábem, 

smrkem pichlavým, modřínem, kosodřevinou, borovicí pokroucenou a nemohou být využity dřeviny 
s ekonomickou funkcí, jako je např. smrk ztepilý, jedle, borovice a buk, které by podle cílové dřevinné 

skladby na takto extrémně imisně zatížených lokalitách měly růst.  

 Ad d) Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření se spatřuje ve zvýšených 

nákladech, např. na revitalizační opatření, jako je hnojení, vápnění apod., resp. jde o rozdíl mezi obvyklými 
a zvýšenými náklady. Podle pokynů je zde možno zahrnout také např. náklady na monitorování 

zdravotního stavu lesa, biomonitoring, znalecké posudky apod. Mimořádnými opatřeními jsou takové 

činnosti, které by se za normálních okolností, bez vzniku škodné události neprováděly.  
 

Při stanovení výše škody působením depozice síry a dusíku za rok 2017 jsem vycházel z celkové 

imisní škody ve výši 43 620 427,- Kč, která byla stanovena na základě vyhlášky č.55/1999 Sb.   
 

 

6.  Výpočet kyselé depozice a určení podílů emisních zdrojů na imisní škodě 

 
Základní přístup v řešení podílů emisních zdrojů je založen na předpokladu, že úroveň kyselé 

depozice na území ČR je podmíněna úrovní plynné depozice SO2, NOx a mokré depozice SO4
2-

, NO3
-
. 

Celková depoziční zátěž sírou a dusíkem je způsobena rozptylem emisí znečišťujících látek SO2, NOx 
z jednotlivých komínů (průduchů) domácích a zahraničních zdrojů v ovzduší. Intenzita rozptylu emisí 

znečišťujících látek a jejich depozic je závislá na rozptylových podmínkách, tzn. na stavu teplotního 
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zvrstvení ovzduší, rychlosti a směru větru a depoziční rychlosti. Cílem výpočtu je pomocí depozičního 

modelu (rozptylu plynné depozice a rezistenčního modelu) stanovit hodnotu příspěvku dílčích emisních 

zdrojů na celkové sumě kyselé depozice H
+
, vyvolané depozičním tokem síry a dusíku, která při překročení 

kritické dávky prokazatelně poškodila lesní porosty ve sledovaném období roku 2017. Průkaznost a 
příčinná souvislost znečišťujících látek SO2, NOx s kyselou depozicí a škodou na lesním porostu je řešena 

v kap. 4.5.  

Řídícími toxickými látkami v současném typu znečišťování lesní krajiny, které se fytotoxicky 
uplatňují přes acidifikaci a eutrofizaci lesního ekosystému, jsou SO2 a NOx. Tyto škodliviny patří mezi 

nejdůležitější jednak pro svou vysokou toxicitu, jednak pro velké množství, které je stále vnášeno do 

ovzduší. Emise SO2 největších emisních zdrojů, které v roce 2017 ovlivňovaly depoziční situaci střední 
Evropy, dosahovaly přes 1.076 mil. tun ročně, emise NOx přes 2.484 mil. tun. Tyto emise SO2 a NOx jsou 

transportovány na značné vzdálenosti i do oblastí, ve kterých se zdroje SO2 a NOx nenachází (např. do 

horských oblastí).  

Druhým cílem znaleckého úkolu je v síti 216 referenčních bodů vyhodnotit pro rok 2017 pomocí 
depoziční studie roční zátěž kyselou depozicí H

+ 
vyvolanou vstupem atmosférické depozice síry, dusíku a 

stanovit roční podíl emisních zdrojů na této zátěži H
+
. Cílem tohoto úkolu rovněž je pro celkovou roční 

sumu imisních škod na lesních porostech (dle postupů stanovených vyhláškou číslo 55/1999 Sb.) v síti 216 
referenčních bodů stanovit adresně okruh jednotlivých zdrojů – znečišťovatelů, kteří nesou dílčí podíl 

odpovědnosti na škodě v lesních porostech za rok 2017.  

 
 

7.  Výpočet depozičních toků síry a dusíku  

 

 Z ovzduší vstupuje do lesních ekosystémů vedle srážkové vody řada dalších chemických látek. 

Přestup těchto látek se označuje jako atmosférická depozice. Atmosférická depozice sestává ze suché a 
mokré, souborně se označuje jako celková atmosférická depozice. U mokré depozice jde o přestup látek 

obsažených ve vodě v kapalném nebo pevném skupenství přes atmosférické srážky vertikální (např. déšť, 

mrholení, sníh) a horizontální (např. mlha, námraza, jinovatka). To znamená, že atmosférické srážky jsou 
jedním ze základních činitelů mokré depozice. U suché depozice jde o absorpci plynných složek a 

usazování pevných částic na různorodém povrchu (volná travnatá plocha, lesní porost, vodní plocha atd.). 

Intenzita suché depozice je ovlivněna prostorovým rozložením emisních látek, meteorologickými 
podmínkami přenosu a rozptylu těchto látek (imisní koncentrace) a intenzitou chemických dějů v ovzduší i 

na záchytném povrchu nebo vrstvě. Z tohoto pohledu je možné celkovou atmosférickou depozici rozdělit 

na depozici nad záchytným povrchem nebo vrstvou (např. nad lesním porostem atd.) a na depozici pod 

nebo uvnitř záchytné vrstvy (např. pod lesním porostem tzv. podkorunová depozice).  
Vedle přímého měření lze stanovit depozici na základě modelového výpočtu. Modelový výpočet 

depozice vychází z přímého měření nejdůležitějších parametrů, jako jsou imisní koncentrace, depoziční 

rychlosti, atmosférické srážky, a nepřímého odvození těchto parametrů pro lokality, kde měření není 
prováděno. Odvození potřebných parametrů je založeno na modelových výpočtech imisních koncentrací 

pomocí Gaussova rozptylového modelu, na výpočtech depozičních rychlostí pomocí rezistenčního modelu, 

nebo na základě aplikace lineární vícenásobná regrese a interpolace.  
Celková atmosférická depozice se skládá ze tří nezávislých složek - suché depozice, mokré 

depozice a skryté depozice (suché, mokré). Celý modelový výpočet, který se opírá o konkrétní měřená data 

(emise, technické parametry emisních zdrojů, imisních koncentrací, teploty vzduchu, atmosférických 

srážek, směru a rychlosti větru) a o různé matematické aproximace, poskytuje potenciální kyselou depozici. 
Potenciální kyselá depozice byla odhadnuta z plynných koncentrací SO2, NOx, (jako NO a NO2), z jejich 

suchých i mokrých depozičních toků. Výpočet suché depozice lze charakterizovat jako tzv. rychlost suché 

depozice podle vztahu 
 

D = vd C(z) ,                                                                                                                   (1) 
 

kde D je kontinuální tok plynných nebo tuhých částic z atmosféry k záchytnému povrchu (vyjádřený v  mg 

m
-2

 s
-1

), vd je rychlost suché depozice částic v hladině z (v m s
-1

), C(z) je imisní koncentrace částic (plynné 

směsi) nad povrchem v hladině z (v mg m
-3

). Nejdůležitější parametr je rychlost suché depozice vd (tabulka 
5), kterou je možno interpretovat i jako tloušťku horizontální vrstvy ovzduší, z níž je daná příměs za jednu 
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sekundu deponována na zemský povrch. Pro odhad rychlosti suché depozice se používá rezistenční model, 

který vychází z meteorologických dat, charakteristik povrchu a vegetačního pokryvu.  

 Suchá depozice (usazování) je v porovnání s mokrou depozicí (vymývání srážkami) podstatně 

pomalejší proces. Na rozdíl od mokré depozice však probíhá neustále. 
 

Tab. 5. Statistické charakteristiky depozičních rychlostí pro SO2 a NOx (cm s
-1

) odvozených pro dálkový a 

lokální depoziční tok v roce 2017 
 

Imisní látka Průměr-lokální Průměr-dálkový Minimum Maximum 

SO2 0.5541 0.4308 0.1341 1.4905 

NOx 0.6246 0.2988 0.1440 0.8266 

 

 

Mokrá depozice je závislá na množství atmosférických srážek. Atmosférické srážky, vzhledem 

k fyzikálním mechanismům svého vzniku a průchodu atmosférou k zemskému povrchu, odnímají z ovzduší 
různé látky (atmosférické znečištění). Ve výpočtu se vychází z měření srážkových úhrnů a jejich 

prostorového rozložení jak ve vertikálním (vzhledem k nadmořské výšce), tak horizontálním směru. 

Prostorové srážkové úhrny v síti 216 referenčních bodů jsou získány na základě aplikace vertikální a 
horizontální interpolace na měřené srážkové úhrny v roce 2017 v síti meteorologických a srážkoměrných 

stanic. Mezi základní fyzikální mechanismy, které ovlivňují intenzitu vymývání látek v oblačné i 

podoblačné vrstvě, patří kondenzace vodní páry na kondenzačních jádrech tvořených atmosférickým 

znečištěním, rozpouštění a oxidace plynných složek. Při výpočtu mokré depozice se vychází z 
parametrizace použité v modelu MESOPUFF II (1994)  

 

            Q(t+1) = Q(t) exp   - t,                           (2) 
 

kde Q(t+1), Q(t) je množství polutantu v kouřové vlečce (g) na začátku a na konci časového kroku,  je 

vymývací poměr (s
-1

), t je časový krok (s). Vymývací poměr se dále určuje podle 
 

       =  (R/R1),                                       (3) 

           

kde R je srážkový poměr (mm hod
-1

), R1 je referenční srážkový poměr 1 mm hod
-1
,  je koeficient 

vymývání (s
-1

). Koeficient  se dosazuje pro stav s kapalnými a pevné srážky pro SO2, SO4
-2
, NOx, NO3

-
. 

Dále se uplatňuje parametrizace pro podoblačné vymývání mokré depozice síry a dusíku podle Bergeho 
(1993).  

Ve výpočtu depozičních toků je uplatněna fotochemická transformace vlivem O3, globálního 

záření, relativní vlhkosti vzduchu a index stability zvrstvení (dle MESOPUFF II). Ve  výpočtu depozičních 
toků se uplatňuje transformační poměr pro SO2 na SO4

2-
, pro NOx na HNO3.  

Dalším důležitým parametrem pro stanovení celkové potenciální depozice síry, dusíku a kyselé 

depozice dle rovnice (2) je proměnná C(z). Jedná se o imisní koncentrace  SO2 a NOx. Na základě Gaussova 

rozptylového modelu (podle SYMOS 97) byly vypočteny imisní koncentrace SO2 a NOx v ovzduší pro 216 
referenčních bodů.  

K řešení výše nastíněných problémů je použit modelový výpočet, jehož základem je metodický 

pokyn MŽP ČR odboru ochrany ovzduší výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů 
„Systém modelování stacionárních zdrojů (dále jako SYMOS 97) (Bubník, Keder, Macoun, Maňák, 1998). 

Modelový výpočet je rozšířen o korekce na chemické reakce imisí (chemické transformace založené na 

teorii zákona rozpadu), o dálkový transport emisí s využitím trajektoriového modelu a o zařazení větrných 
růžic (směru a rychlosti větru) charakterizující místní a regionální rozptyl emisí.  

Modelový výpočet SYMOS 97 lze používat jen pro zdroje, jejichž vzdálenost od referenčních bodů 

je menší nebo rovna 100 km. U emisních zdrojů se vzdáleností nad 100 km je rozptyl emisí v ovzduší řešen 

na základě modelování přenosu znečišťujících látek v územním měřítku střední Evropy. Pro tyto zdroje se 
aplikuje trajektoriový model, jehož metodický základ představuje model Matematicko-fyzikální fakulty 

University Karlovy (dále jako MFF UK), (Baťka, Bednář, Brechler, Kopáček, 1984).  
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7.1.  Popis a příprava vstupních dat 

 

K provedení modelových výpočtů bylo nutné připravit tři soubory vstupních dat. První datový 

soubor obsahuje v souladu s použitým souřadným systémem údaje o souřadnicích referenčních bodů x y z, 
ve kterých se sledují koncentrace imisí a podíl jednotlivých zdrojů na této koncentraci. Pro stanovení 

podílů emisních zdrojů na imisních škodách v  lesních porostech bylo definováno 216 referenčních bodů, 

které jsou rozloženy na území lesních správ a lesních závodů přímo řízených LČR, s. p.. V každém z těchto 
referenčních bodů, byla podle odst. 3.1-1. zjištěna a vyčíslena celková škoda (v Kč) na lesních porostech 

vzniklá působením kyselé depozice H
+  

v příčinné souvislosti se vstupem emisí SO2 a NOx do ovzduší.  

Druhý datový soubor obsahuje údaje o technických a emisních parametrech jednotlivých 
bodových, plošných a liniových zdrojů, jako je výška komína (resp. průduchu, výfuku), váhová a tepelná 

vydatnost emise. Poloha každého zdroje je určena definováním paty každého komína (průduchu), středu 

plochy průmyslové aglomerace nebo sídla, počátku a konce dílčího úseku liniového zdroje (úseku dopravní 

komunikace) zeměpisnými souřadnicemi. Tento datový soubor sdružuje údaje jednotlivých bodových 
(komíny elektráren, tepláren atd.), plošných (skupiny zdrojů  - např. domácí topeniště, sloučené střední 

zdroje) a liniových (dálnice, rychlostní komunikace atd.) zdrojů, ze kterých dochází na území ČR ke vnosu 

emisí SO2, NOx v souladu s právní normou uvedenou v odst. 3.1-2 a 3.1-4. Databázi REZZO-1 z roku 2017 
poskytl LČR, s. p. ČHMÚ Praha pro celou ČR, pro účely stanovení podílu zdrojů na znečišťování ovzduší 

v síti 216 referenčních bodů.  

K modelování rozptylu emisí SO2 a NOx a výpočtu kyselých depozicí byla vedle emisních zdrojů 
REZZO 1 definována rovněž zdroje REZZO 2, topeniště rodinných domků reprezentujících REZZO 3 a 

mobilní zdroje na dálnicích a rychlostních komunikacích REZZO 4 (mobilní zdroje). Celkové sumy emisí 

SO2 a NOx za jednotlivé kategorie zdrojů nebo státy, které byly použity v modelovém výpočtu depozičních 

toků síry, dusíku a kyselé depozice H
+
 pro rok 2017 jsou uvedeny v tabulce 6. Celková emise SO2 použitá 

v modelovém výpočtu dosahuje cca 3.14 mil. tun, celková suma emise NOx dosahuje cca 4.99 mil tun. 

Česká republika je reprezentována hodnotou 0.107 mil. tun SO2, což představuje cca 3.42 % z celkového 

množství emisí SO2 a 0.142 mil. tun NOx, což představuje cca 2.87 % z použitého množství emisí NOx. 
 

Tab. 6. Celkové sumy SO2 a NOx použité v modelu výpočtu depozičních toků síry, dusíku a H
+
 v roce 

2017. 

 

Skupina /Stát   SO2
  

NOx
 

Tun rok
-1

 Počet Tun rok
-1

 Počet 

REZZO 1 (ČR)  89022.7 14973 79293.1 14973 

REZZO 2, 3 (ČR) 18332.1 14671 12014.1 14665 

REZZO 4 (ČR)    51669.3 5300 

Německo 315477.0 567 1187502.0 567 

Polsko      582656.0 300 803661.0 300 

Slovensko 27037.0 37 65665.0 37 

Rakousko 12809.0 230 144712.0 373 

Maďarsko 27722.0 73 119283.0 25 

Ostatní (Ukrajina, Dánsko, Belgie, 

Francie, u SO2 vulkány Itálie atd.) 

2067939.3 2283 2521550.6 2383 

Celkem 3140995.1 31134 4985350.1 38623 

 

Třetí datový soubor obsahuje údaje o fyzikálním stavu atmosféry – teplotním zvrstvením, směru a 

rychlostí proudění vzduchu v jednotlivých obdobích roku 2017, které jsou hnacím motorem procesů 
rozptylu imisí i depozičních toků. Jedná se o vyhodnocení větrných růžic, tzn. zpracování četností, 

respektive časového trvání směrů a rychlostí větru pro 5 typů stabilitních tříd zvrstvení atmosféry. Stabilitní 

třídy byly vyhodnoceny na základě stanovení vertikálního gradientu teploty vzduchu v termínech 7, 14, 21 
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hod. SEČ mezi dvěma klimatickými stanicemi, které jsou situovány ve dvou rozdílných výškových 

hladinách. Pro charakterizování směru proudění větru byla větrná růžice rozdělena na 36 směrů s krokem 

10
o
.  

Z měření směru a rychlosti větru v klimatologických stanicích byly pro konkrétní studované území 
sestaveny větrné růžice pro lokální a dálkový transport imisí. Větrné růžice pro dálkový transport ze 

zahraničí byly vyhodnoceny z aerologické stanice Praha-Libuš a meteorologické stanice Lysá hora. Pro 

dálkový transport v rámci České republiky byly použity např. stanice Červená, Protivanov, Svratouch, 
Churáňov, Milešovka, Šerlich, Nedvězí. Pro lokální transport byly použity vždy nejbližší stanice v rámci 

území lesních správ a lesních závodů. Vedle toho bylo pro 6 oblastí (shodné s bývalým dělením na kraje) 

vyhodnoceny větrné růžice, charakterizující transport imisí z těchto oblastí nad území ostatních krajů Čech 
a Moravy. Teplotní pole (teplotní zvrstvení ovzduší) bylo hodnoceno z aerologického výstupu na stanici 

Praha-Libuš a z diferencí měřených teplot vzduchu mezi stanicemi například  Mošnov - Lysá Hora, 

Šumperk - Šerák, Opava - Červená, Milešovka - Teplice, Klínovec – Tušimice, Churáňov – České 

Budějovice, Dyleň – Cheb, Bedřichov  - Liberec, Polom – Hradec Králové atd. Pro každý směr větru a typ 
teplotního zvrstvení jsou vedle četnosti trvání směru vyhodnoceny rovněž průměrné hodnoty teploty 

vzduchu, úhrnu srážek, relativní vlhkost vzduchu, globálního záření a koncentrace ozónu. Údaje použité 

pro aerologickou stanici Praha - Libuš pro rok 2017 jsou dostupné na adrese http://weather.uwyo.edu/cgi-
bin/sounding?region=europe&TYPE=MAP&YEAR=2017.    

Stavy ovzduší, kdy se vyskytlo bezvětří, byly rozděleny v příslušné stabilitní třídě (dle vertikálního 

gradientu teploty) rovnoměrně do všech směrů větru. Vypočítané koncentrace z jednotlivých bodových 
nebo plošných zdrojů byly integrovány přes čas, po který se vyskytoval příslušný směr a rychlost větru a 

zvrstvení ovzduší dle větrných růžic.  

Pro potřeby kalibrace jsou v  referenčních bodech odvozeny průměrné roční koncentrace SO2, NOx. 

Odvození průměrných ročních koncentrací SO2, NOx v těchto bodech bylo provedeno na základě vertikální 
a horizontální interpolace (metodou inverze vzdáleností) a na základě měřených koncentrací z  imisního 

monitoringu SO2, NOx. Imisní data byla použita z ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky, 

dostupná na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2017_enh/index_CZ.html. 
Odvození ročních srážkových úhrnů bylo provedeno podle Janssena et al. (1989) na základě 

horizontální a vertikální interpolace (metodou inverze vzdáleností) měřených srážkových úhrnů ze stanic, 

které poskytl ČHMÚ Praha. Dále byly použity i stanice, které jsou dostupné na portálu ČHMÚ Praha 

(http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php). Data o koncentraci O3, chemické analýzy srážek atd. byla 
použita z databází přístupných na portálu www.chmi.cz/uoco/isko/. Použitá aerologická a klimatická data 

se vztahovala k roku 2017, tedy k hodnocení škod způsobených kyselými depozicemi v období 1-12/2017. 

Poloha klimatologických stanic použitých k charakterizování větrných, teplotních a srážkových poměrů je 
znázorněna v příloze 2. 

 

 

7.2.  Výpočet potenciální depozice síry, dusíku a kyselé depozice H
+
 

 

Na základě odvozené depoziční rychlosti a imisní zátěže dle Gaussova rozptylového modelu a 

modelu dálkového přenosu bylo možné vypočítat podle rovnice (2) potenciální suché depozice SO2, NOx 

(NO, NO2), Na základě rovnice (3) byla odvozena potenciální mokrá depozice SO4
-2

, HNO3, NO3
-
. 

Jednotlivé parametry vstupující do výše uváděných vtahů jsou dosazovány v takových jednotkách, aby 

výsledek depozičního toku byl v g m
-2

 rok
-1

 nebo v kg ha
-1

 rok
-1

. Přepočet depozicí oxidu siřičitého, oxidů 
dusíku, síranů, dusičnanů na depozici síry a dusíku byl proveden pomocí stechiometrických faktorů. Oxidy 

dusíku byly rozděleny v poměru 0.1830 pro NO a 0.8170 pro NO2. Poměr byl stanoven na základě měření 

imisních koncentrací NO, NO2 a NOx na území ČR v roce 2017.       
Je zřejmé, že celková potenciální depozice S byla stanovena na základě součtu síry z SO2 a SO4

2-
, 

celková potenciální depozice N byla stanovena součtem dusíku z  NO, NO2, NO3
-
, HNO3, NH4

+
. V 

závěrečné fázi výpočtu potenciální depozice síry a dusíku byl odvozen příspěvek obou činitelů 

v potenciální kyselé depozici, která vyjadřuje množství vodíkových iontů eq. H
+
 ha

-1
 rok

-1
 respektive mol. 

H
+
 ha

-1
 rok

-1
 (ekvivalentní jednotka eq. se používá v rámci přijaté mezinárodní metodiky). Výpočet 

depozičního toku kyselé depozice H
+
 je stanoven na základě mezinárodní metodiky od autorů Posch, De 

Smet, Hetteling, Downing (1999). Pro převod čisté depozice síry a dusíku na kyselou depozici H
+
 se 

používají faktory ve shodě s touto mezinárodní metodikou. V metodice se předpokládá, že 1 g S m
-2

 rok
-1
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vytvoří 625 eq. H
+
 ha

-1
 rok

-1
, resp. 312.5 mol. H

+
 ha

-1
 rok

-1
, 1 g N m

-2
 rok

-1
 vytvoří 714.28 eq. H

+
 ha

-1
 rok

-

1
, resp. 714.28 mol. H

+
 ha

-1
 rok

-1
. 

Odvozené hodnoty potenciální suché, mokré a kyselé depozice reprezentují hodnoty nad lesním 

porostem. Z měření podkorunových srážek a z jejich chemické analýzy vyplývá, že depozice síry a dusíku 
zachycené porostem jsou u většiny lesních porostů 1.1 až cca 3.5 krát vyšší, než depozice ve srážkách na 

volné ploše. Podkorunová depozice byla odvozena na základě porovnání hodnot mokrých depozic síry a 

dusíku (wet-only, bulk a throughfall), které jsou vyhodnocovány v rámci monitoringu chemického složení 
atmosférických srážek na území ČR. Zjištěný poměr byl použit pro přepočet potenciálních depozicí síry a 

dusíku volné plochy (resp. nad lesním porostem) na podkorunové depozice. 

 
 

7.3. Výsledky výpočtu 

 

Podstata výpočtu podílu emisních zdrojů na celkové kyselé depozici je založena na procentickém 
vyjádření dílčího podílu emisního zdroje na roční sumě kyselé depozice H

+
. Celková kyselá depozice H

+
, 

reprezentující základ 100 %, je získána na základě chemické konverze suché a mokré depozice síry a 

dusíku na vodíkové ionty ze všech emisních zdrojů. Výpočet byl proveden v síti 216 referenčních bodů, 
které reprezentují centrum imisních škod způsobených na území jednotlivých polesí, lesních správ a lesních 

závodů vstupem kyselé depozice. Výsledné hodnoty potenciální depozice síry, dusíku a kyselé depozice H
+ 

na volné ploše nad lesním porostem (VP) a podkorunové depozice (PDK) za období roku 2017 
v jednotlivých referenčních bodech jsou uvedeny v příloze 3. Depozice síry a dusíku volné plochy je 

uvedena jak v g m
-2

, tak v jednotkách mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
. Celková suma kyselé podkorunové depozice H

+
 

vytvořené ze síry a dusíku je rovněž uvedena v jednotkách mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
.  

Ve výpočtu depozicí síry, dusíku a depozice H
+
 jsou zahrnuty příspěvky zdrojů REZZO 2+3, 

REZZO 4 a zahraničních emitentů. Vzhledem ke kalibraci dílčích fází modelového výpočtu depozičních 

toků na měřené imisní koncentrace SO2 a NOx a na suché a mokré depoziční toky síry a dusíku byl výpočet 

nastaven na 10 % chybu (5 % na depoziční tok síry a 5 % na depoziční tok dusíku). Chyba výpočtu se 
vztahuje na celkovou roční dávku kyselé depozice vodíkových iontů. Například hodnota kyselé depozice 

1000 mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
 je stanovena s chybou 100 mol. H

+
 ha

-1
 rok

-1
. 

Průměrné hodnoty podílů na potenciální kyselé depozici H
+
 reprezentující volnou plochu nad 

lesním porostem v síti 216 referenčních bodů v roce 2017 dosahují u zahraničních zdrojů (Německa, 
Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska atd.) 51.51 %, u zdrojů REZZO 2+3 a REZZO 4 byla dosažena 

suma 21.28 %. Na zdroje České republiky evidované v REZZO 1 dosahuje průměrný podíl 27.21 %. 

Hodnoty podílů zahraničních emisních zdrojů (dle států apod.), REZZO 2+3 a REZZO 4 na potenciální 
kyselé depozici H

+ 
na volné ploše nad lesním porostem za rok 2017 v jednotlivých referenčních bodech 

jsou uvedeny v příloze 4. 

Výsledky podílů na depozici vodíkových iontů (H
+
) odvozené modelem použitým v posudku byly 

porovnány s modelem EMEP/MSG-W verze 4.9, který je v projektu EMEP používán k výpočtu 

přeshraničních depozičních toků síry a dusíku mezi státy Evropy. Jak přispívají uvedené státy střední 

Evropy na depozici síry, dusíku a H
+
 na území České republiky je uvedeno v tabulce 7. Údaje o depozici 

síry a dusíku byly použity z publikace „Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying and 
eutrophying components“(Fagerli et al., 2019). Model EMEP/MSG-W počítá depoziční toky na území 

jednotlivých států v pravidelné síti bodů s krokem 0.1° x 0.1°. Model použitý v posudku počítá depoziční 

toky v síti 216 ref. bodů, které reprezentují lesní správy a netvoří pravidelnou síť. Z tabulky vyplývá, že 
průměrný rozdíl (chyba) modelu použitého v posudku dosahuje hodnotu -0.32 %, jednotlivé diference se 

pohybují v intervalu -8.2 % až + 11.7 %.     

Pro emisní zdroje, od kterých se bude požadovat náhrada škody způsobená vnosem kyselé depozice 
H

+
, vyvolaná emisí SO2 a NOx nad lesním porostem, jsou zpracovány detailní výpisy podílů na dílčích 

škodách v jednotlivých referenčních bodech. Vzhledem k datovým vstupům, výpočtovým postupům a 

struktuře modelového výpočtu byly do výpisu jednotlivých emitentů zahrnuty referenční body na základě 

kritéria hodnoty exhalační škody od 10 Kč nebo podílu 0.01 % a výše. To znamená, že podíl na celkové 
potenciální kyselé depozici za rok 2017 vyvolaný vstupem atmosférické depozice síry a dusíku je převeden 

na korunové hodnoty a výpis seznamu zdrojů je vytvářen dle kritéria korunového příspěvku => 10 Kč a 

procentického podílu > 0.01 %. Vzhledem k tomu, že v každém referenčním bodu se projevuje podíl u více 
než 2500 emisních zdrojů, je nutné z praktického hlediska seznam organizací řešit tímto výběrovým 

kritériem.  
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Tab. 7. Podíl států střední Evropy na depozici síry, dusíku a H
+
 na území České republiky v roce 2017 a 

jejich srovnání s modelovým výpočtem použitým v posudku. Hodnoty jsou v %. 
 

 Model EMEP/MSG-W – podíl na Model použitý 
v posudku 

 

Rozdíl mezi 

4. sl.-3. sl. 
Depozici siry Depozici dusíku Depozici H

+ 
Podíl na H

+ 

Stát 1. sl. 2. sl. 3. sl. 4. sl. 

Rakousko 2.37 3.08 2.73 2.19 -0.66 

Německo 7.83 5.95 6.89 18.34 11.74 

Maďarsko 2.19 2.92 2.56 0.85 -1.80 

Polsko 15.30 14.75 15.03 6.74 -8.20 

Slovensko 2.91 3.40 3.15 0.54 -2.69 

Suma     -1.61 

Průměr     -0.32 

 

 

V každém referenčním bodu byl vyhodnocen podíl pro 8 skupin emisních zdrojů (REZZO-23, 

REZZO-4, suma za emisní zdroje ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a skupiny 
ostatních států Evropy) a pro 2526 emisních zdrojů z České republiky zařazených v REZZO-1. Pro 

usnadnění práce s výsledky v jednotlivých referenčních bodech jsou připraveny dvě verze počítačových 

programů pro výběr emisních zdrojů REZZO-1 pro určitou oblast ČR - VYBaut17.EXE, nebo pro ruční 
zadávání pro konkrétní emitující organizaci - VYBruc17.EXE. Ve výstupní sestavě je uváděn seznam 

jednotlivých referenčních bodů s názvem lesní správy nebo polesí, hodnota potenciální kyselé depozice, 

procentový podíl na celkové potenciální kyselé depozici H
+ 

(odvozeno modelovým výpočtem) a celková 
imisní škoda v Kč, která sloužila jako základ 100 %. Hodnota podílu organizace provozující emisní zdroj 

na celkové potenciální kyselé depozici H
+  

je použita pro přepočet korunové hodnoty imisní škody. Imisní 

škoda za rok 2017 je rozdělena podle vyhlášky číslo 55/1999 Sb. na: a) škodu z předčasného smýcení 

lesního porostu, b) škodu ze snížení přírůstu lesního porostu, c) škodu ze snížení produkce lesního porostu, 
d) škodu ze snížení kvality lesního porostu, e) škodu z mimořádných opatření.  

 V záhlaví sestavy je uveden před názvem podniku číslo katastru a číselný kód podle REZZO 1 a 

emise SO2 a NOx v tunách za rok 2017. V závěru výpisu jsou uvedeny celkové sumy dílčích imisních škod 
způsobené emisním zdrojem, jenž je zde uveden pod názvem, adresou a identifikačním číslem organizace 

IČ. Vytvořená sestava je nedílnou součástí znaleckého posudku. 

 
 

8. Závěr  

 

Znečištění ovzduší zůstává hlavním environmentálním faktorem, který nepříznivě ovlivňuje velkou 
část evropského životního prostředí. I přes dílčí úspěchy má stále znečištění ovzduší značný dopad na lesní 

ekosystémy.). Jak uvádí Fagerli et al. (2019), kritická zátěž pro eutrofizaci (dusík) byla v roce 2017 

překročena prakticky ve všech zemích Evropy a zasahuje přibližně 63.9 % plochy ekosystémů. Nejvyšší 
překročení dusíku se nachází v údolí řeky Pád v Itálii, v příhraničních oblastech Nizozemska, Dánska, 

Německa a v severovýchodním Španělsku. Oblasti s překročením kritické zátěže pro acidifikaci lze 2017 

nalézt lokálně v Nizozemsku, v příhraničních oblastech Německa a Belgie, v jižním Německu a v České 

republice. V Evropě jako celku dochází v roce 2017 k  acidifikaci ekosystémů na ploše cca 5.5 %. 
Týká se to i lesů České republiky. Atmosférické depozice z emisí SO2 a NOx patřily i v roce 2017 

mezi hlavní prekurzory acidifikačních a eutrofizačních procesů, které vedou k poškození lesní půdy a k 

chřadnutí lesních porostů. Toto tvrzení lze doložit údaji o celkové roční depozici síry a dusíku. V roce 2017 
celkový roční odhad depozice síry na celé ploše České republiky dosáhl hodnoty 36614 t, což je o 1048 t 

méně než v roce 2016. Odhad celkové roční hodnoty depozice dusíku (ox+red) dosáhl hodnoty 66984 t, což 

je 4633 t více než v roce 2016 (Kolektiv et al., 2018a). Hettelingh et al. (2017) uvádí, že měření i 
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modelovaná data z let 2015-2017 v 957 lesních plochách vykazují na území České republiky překročení 

kritického zatížení sírou v rozmezí od 122.68 eq H ha
–1

rok
-1
 do 2680.7 eq H ha

–1
rok

-1
.Překročení kritického 

zatížení dusíkem se pohybuje v rozmezí 420.77 až 4064.87 eq H ha
–1

rok
-1

.  

Poškozování lesních porostů není problém jen České republiky. Zhoršení zdravotního stavu 
vykazují dle ICP Forests jehličnaté porosty na území Belgie, Itálie, Norska, Polska, Slovinska, Španělska, 

Švýcarska a Švédska, listnaté porosty na území Itálie, Maďarska, Španělska, Slovinska, Švýcarska, 

Rumunska, Francie (Michel, Seidling, Prescher, 2018a).  
Znalecký posudek je v první části (kap. 4.2.až 4.5.) zaměřen na příčinou souvislost poškození a 

vzniku škody na lesních porostech přímým a nepřímým působením polutantů SO2 a NOx. Jedná se o bližší 

vysvětlení okolností, za jakých dochází k poškození a ke škodám na dřevinách a jejich porostech, tzn., že 
dokladuje příčinnou souvislost mezi kyselou depozicí H

+
, vyvolanou emisemi SO2 a NOx z jednotlivých 

zdrojů, resp. depozicí síry, dusíku a škodou vzniklou LČR, s. p. v roce 2017 působením kyselé depozice.  

Řetězec přímých a nepřímých účinků spojených s acidifikací a eutrofizací lesních ekosystémů 

(kap. 4.2.), vzniká při překročení kritické dávky kyselé depozice H
+ 

(ze síry a dusíku), depozice 

dusíku (tab. 2. kap. 4.2.), resp. kritické dávky nutričního dusíku pro smrkové porosty - viz příloha 

číslo 1. Z porovnání dosažených podkorunových depozičních toků síry a dusíku v referenčních 

bodech (plochách) použitých pro řešení náhrad imisních škod za rok 2017 vyplývá, že na všech 216 

referenčních plochách byla překročena hodnota kritické dávky pro nutriční dusík (CLNt). Na všech 

referenčních plochách je překročena kritická dávky kyselé depozice (CLH) pro smrk. Na více než 92 

% ploch je překročena (CLH) pro borovici a buk, na více než 97 % je překročena pro dub. Podle 

kritéria kritické dávky pro dusík (CLN) je největší překročení dosaženo pro borovici, dub a buk na 

více než 93 % ploch, pro smrk na téměř 93 % ploch.       

Z hodnot kritických dávek vyplývá, že cca na více než 92 % hodnocených ploch (referenčních 

bodů) s imisní škodou je podkorunová kyselá depozice H
+
 predispozičním příčinným faktorem, který 

vyvolává chřadnutí a poškozování lesů.  

Z výsledků dále vyplývá, že existuje několik typů mechanismů odumírání a poškozování 

jednotlivých dřevin, konkrétní příčina na konkrétním místě je obvykle kombinací více mechanismů. 
Prvním typem je přímé poškození dřevin vyvolané kyselou depozicí při přímém kontaktu s listy nebo 

jehličím. Druhým typem je nepřímé poškození přes půdní acidifikaci. V důsledku okyselení dochází k 

vyplavování kationtů Mg, Ca a K do hloubky nepřístupné pro kořeny dřevin a současně je uvolňován 

hliník, resp. hydroxid hlinitý. Tyto půdní změny mají ve svém globálním účinku za následek úbytek 
jemných kořínků v hlubším profilu půdy a všeobecně zhoršení jejich funkce. V důsledku okyselení je 

omezena mikrobiální činnost, vázne dekompozice (rozklad) organického opadu, což znamená, že nejsou 

uvolňovány živiny (zvláště Mg, Ca, K a P), které by nahradily úbytek způsobený vyplavováním z půdy. 
Strom hyne následkem nedostatku živin a postupné otravy hliníkem z půdního roztoku. Je třeba si 

uvědomit, že nedostatek Mg, Ca a K má negativní dopad na fyziologické procesy. Zejména Mg, jako 

součást chlorofylu, je příčinou menšího asimilačního výkonu rostlin s následkem snížení přírůstu lesních 
porostů. Nedostatek Mg a Ca způsobuje tzv. karenční jevy, tj. žloutnutí popř. hnědnutí jehličí a předčasný 

opad, který nastává u starších ročníků. Třetí typ poškození vzniká při překročení dávky dusíku (při 

eutrofizaci) vstupující do porostu vlivem zvýšené depozice dusíku. Kyselé deště jsou do určité míry 

hnojivem, obsahující určité množství dusíku. Při nadkritickém vstupu dusíku do porostu, dochází 
k disproporci ve výživě stromu, kdy koruna stromu roste rychleji, než kořenový systém. Stejný kořenový 

systém musí zásobovat větší hmotu listí nebo jehličí. Dřevo je tak řidší, méně pevné a smrkové porosty 

jsou daleko náchylnější ke zlomům – tedy k větrným, sněhovým a námrazovým polomům a tím i k atakům 
biotických škůdců. 

 Podle výsledků překročení kritických dávek (příl. 1) jsou hlavní hospodářské dřeviny v síti 

216 referenčních bodů z 92 až 97 % vystaveny zvýšenému depozičnímu toku dusíku nebo iontů 

vodíku (kyselé depozici) i v roce 2017. Spouštěcím faktorem defoliace u oslabených porostů pak může 

být v rámci synergického působení jednorázový nebo opakovaný atak záporné teploty vzduchu, 

krátkodobé zvýšení nadlimitních imisních koncentrací SO2, NOx, ozonu, sucha apod..   

Na základě korelační analýzy byly odvozeny statisticky průkazné hodnoty korelace v intervalu od 
0.59 do 0.76 (tab.3), které vyjadřují míru poškozování korun dřevin bez rozlišení druhů a jehličnatých 

dřevin vstupem depozice síry, dusíku nebo kyselé depozice H
+
. Statisticky průkazná korelace u poškození 

listnatých dřevin je u depozičních toků dosažena jen u dusíku s hodnotou korelace 0.5067. Zjištěné 
korelace vykazují přímo úměrný vliv depozičních toků na defoliaci, tzn., že s růstem depozice síry, dusíku 

nebo kyselé depozice roste hodnota defoliace a naopak. Nejvyšší statisticky průkazné korelační závislosti 
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vyjadřující poškození dřevin vlivem stavu klimatu byly zjištěny u listnatých dřevin, kde v příčinné 

souvislosti s teplotou a srážkami vegetačního období, dosahuje hodnota korelace -0.6794 resp. 0.4598. Pro 

roční úhrn srážek je korelace jen těsně nad hranicí statistické průkaznosti. Statisticky průkazná je rovněž 

korelační závislost mezi defoliací všech dřevin, jehličnatých dřevin a teplotou vzduchu vegetačního období 
s hodnotou -0.5700 a -0.5508. Vykazuje nepřímou závislost, tzn., že s poklesem teploty vzduchu se 

defoliace dřevin zvyšuje. Statisticky průkazná korelace vyjadřující vyluhování živin z listů resp. jehličí, 

projevující se v růstem podkorunové depozice Ca
2+

 nebo Mg
2+

, byla zjištěna u podkorunové depozice Ca
2+

 
i Mg

2+
. Korelace leží jen těsně nad kritickou hodnotou koeficientu korelace Rkrit.= 0.36048. Vliv ročních 

sum srážek a sum srážek za vegetační období a teploty vzduchu za vegetační období na defoliaci všech 

dřevina a jehličnatých dřevin nebyl statisticky průkazný (korelace dosahují hodnoty v rozmezí -0.19 až 
+0.22). Tzn., že mezi analyzovanými hodnotami (Tveg, Srok, Sveg a defoliací všech dřevina a jehličnatých 

dřevin) nebyla zjištěna vzájemná závislost.  

Podle regresní analýzy, vstup vodíkových iontů, které jsou zachyceny na povrchu území ČR, 

vzniká z cca 95.7 % z emisí SO2 a NOx českých zdrojů vyprodukovaných ze zdrojů REZZO 1-4 (obr. 2). 
V této regresní funkci není zohledněn vliv rozptylových podmínek v ovzduší. Tato funkce poskytuje 

přímý důkaz (příčinnou souvislost) o tom, že kyselá depozice vodíkových iontů je vyvolána emisemi 

SO2 a NOx v důsledku provozu (ekonomické aktivity) českých emisních zdrojů. Pro objektivní 

stanovení náhrad imisních (resp. exhalačních) škod na lesních porostech jsou zahrnuty nejen domácí, 

ale také zahraniční emisní vstupy SO2 a NOx. 
Jaký dopad má depoziční tok síry, dusíku a kyselé depozice H

+ 
na stav korun jehličnatých porostů 

je zpracován názornou grafickou formou do čtyř stupňů poškození na obrázku č. 3. Výsledek přímého 

působením prostupujících depozic H
+
 korunami stromů a nepřímým vlivem komplexu změn 

chemických vlastností půd vyvolaných působením depozic síry a dusíku se odráží v prvenství České 

republiky v nejvyšším počtu poškozených stromů v Evropě i v roce 2017 (obr. 4). 
Při rozpočtu škody na jednotlivé emisní zdroje slouží emise SO2 a NOx jako "kritérium", na jehož 

základě se počítá vstup depozicí síry, dusíku a vodíkových iontů do lesního porostu. Emise SO2 a NOx a 

jejich schopnost vyvolávat okyselující efekt ekosystémů, působí přímo a nepřímo na asimilační 

orgány – listí, jehličí a na půdu. Za poškozováním dřevin, které může vést až k jejich uhynutí, stojí 

souhrnné působení celého depozičního pole S a N, které vede jednak k acidifikaci a eutrofizaci lesní 

půdy (kap. 4.2). Uvedené typy znečišťování prostředí lesních porostů systémově narušují životně 

důležité procesy v ekosystému: látkové vstupy a bilanci živin přes kořenový systém. Velmi závažným 

způsobem se rovněž omezuje příjem a hospodaření s vodou a statická stabilita porostů.  

Rok 2017 byl srážkově příznivější, než rok 2016. Z hlediska nadmořské výšky v nižších a středních 

polohách byly vlivem vysokých teplot opět ztráty vody výparem vysoké. Pozitivně se do vláhové bilance 
lesních porostů pomítlo během února až dubna postupné odtávání sněhové pokrývky v nižších, středních i 

vyšších horských polohách (nad 700 m n.m.). Chod teplotních a vlhkostních poměrů vyústil v ohrožení 

smrkových porostů suchem na cca 14 % území reprezentované 216 referenčními body. Na cca 5 % 
sledovaných ploch byly ohroženy suchem rovněž bukové porosty.  

Jak uvádí Hruška a Cienciala (2002), oslabený lesní porost není schopen se vyrovnat s vlivy 

přírodních faktorů, např. působením teplotních a srážkových výkyvů, větrnými polomy a s hmyzími 

kalamitami. Nejcitelněji se negativní vliv sucha projevuje na území střední a severní Moravy. Vysoké 
objemy dřeva poškozené suchem jsou hlášeny z kraje Vysočina a z Jihočeského kraje (Knížek, Liška, 

2018). Jak již bylo uvedeno, škody suchem, větrem a hmyzem nejsou zahrnuty do řešení náhrad škod 

způsobených vstupem emisí SO2 a NOx do ovzduší.  
 

V druhé části znaleckého posudku je proveden modelový výpočet dílčích podílů na škodě vzniklé 

v roce 2017 státnímu podniku Lesy České republiky, způsobené jednotlivými emisními zdroji 
znečišťování ovzduší, které svým dílčím vnosem emisí SO2 a NOx do ovzduší přispěly na znečištění 

ovzduší imisemi SO2 a NOx, na depozici síry, dusíku a na kyselé depozici H
+
. Příspěvky na celkové 

potenciální kyselé depozici vodíkových iontů v místech referenčních bodů jsou stanoveny z dílčích 

vnosů emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku do ovzduší od jednotlivých bodových, plošných a 
liniových emisních zdrojů z ČR i ze zahraničí. Využívají se údaje o registrovaném množství emisí 

z databáze REZZO 1, zdroje REZZO 2+3, zdroje REZZO 4; údaje ze zahraničních zdrojů; údaje o četnosti 

směrů větru a jejich rychlosti; údaje o teplotním zvrstvení. Databázi REZZO-1 získaly LČR, s. p., od 
ČHMÚ Praha, který poskytl tyto údaje za rok 2017 pro celou ČR ke stanovení podílu zdrojů na 

znečišťování ovzduší v síti referenčních bodů. Meteorologická data (teplotu vzduchu, směr a rychlost větru, 
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atmosférické srážky) z klimatologických stanic pokrývajících celé území ČR poskytl ČHMÚ Praha nebo 

byla získána z webových stránek ČHMÚ a z databáze NOAA. Imisní data a údaje o podkorunových 

depozicích síranů a dusičnanů byly použity z ročenky „Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2017“, která 

je veřejně dostupná na webu ČHMÚ Praha.  
Celková emise SO2 použitá v modelovém výpočtu dosahuje cca 3.14 mil. tun, celková suma emise 

NOx dosahuje cca 4.99 mil tun. Česká republika je reprezentována hodnotou 0.107 mil. tun SO2, což 

představuje cca 3.42 % z celkového množství emisí SO2 a 0.142 mil. tun NOx, což představuje cca 2.87 % 
z použitého množství emisí NOx. 

Stanovené podíly, vyjádřené v Kč (resp. procentech), se považují za vyjádření podílů na 

škodě, když ta je vypočtena vždy v takové územní jednotce, která je reprezentována referenčním 

bodem (resp. plochou) umístněným v centru imisních škod.  

Do výpočtu podílů na kyselé depozici vyvolané vstupem síry a dusíku do lesního porostu jsou 

zahrnuty zdroje REZZO - 1, 2, 3 a zahraniční emisní zdroje včetně emisí z vulkanické činnosti. Vzhledem 

ke kalibraci dílčích fází modelového výpočtu depozičních toků na měřené imisní koncentrace SO2 a NOx a 
na suché a mokré depoziční toky síry a dusíku byl výpočet nastaven na 10 % chybu (5 % na depoziční tok 

síry a 5 % na depoziční tok dusíku). Z tabulky 7 vyplývá, že průměrný rozdíl (chyba) modelu použitého 

v posudku dosáhl hodnoty -0.32 %, jednotlivé diference se pohybují v intervalu -8.2 % až + 11.7 %.      
Znalecký posudek dokládá, že Lesům České republiky, s. p. Hradec Králové, vznikla na dřevinách 

a jejich porostech v přírodních lesních oblastech ČR v roce 2017 škoda a to působením kyselé depozice H
+
 

a depozice dusíku, která je vyvolána vstupem emisí SO2, NOx do ovzduší, jak z emisních zdrojů České 
republiky, tak ze zahraničních emisních zdrojů. Při stanovení dílčí škody jednotlivých emisních zdrojů 

působením depozicí síry a dusíku za rok 2017 jsem vycházel z celkové imisní škody 43 620 427,- Kč, 

která byla stanovena podle vyhlášky č. 55/1999 Sb.  

V každém referenčním bodu byl vyhodnocen podíl pro 8 skupin emisních zdrojů (REZZO-23, 
REZZO-4, suma za emisní zdroje ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a skupinu 

ostatních států Evropy) a pro 2526 emisních zdrojů z České republiky zařazených v REZZO-1. Pro 

usnadnění práce je výběr jednotlivých emisních zdrojů REZZO 1 a jejich podílů na imisní škodě v síti 216 
referenčních bodů pro období roku 2017 prováděn pomocí programů VYBaut17.EXE a VYBruc17.EXE. 

Výstupy z těchto programů jsou nedílnou součástí znaleckého posudku.  
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Příloha 1. Překroční kritických zátěží H
+
 a N u hlavních hospodářských dřevin a nutričního dusíku jehličnatého porostu Nu v referenční 

síti bodů v roce 2017. Znaménko + znamená překročení kritické dávky, znak Nu – platí pro kritickou dávku nutričního dusíku, H – platí pro 

kritickou dávku kyselé depozice, znak N – platí pro kritickou dávku dusíku.     
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   10102  3324.5  2713.3  1084.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10103  3393.4  2775.8  1091.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10104  3125.4  2468.6  1039.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10204  3029.1  2674.7  1178.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10302  2827.3  2187.3  1029.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10303  2796.0  2174.9  1026.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10305  2810.6  2199.0  1026.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10306  2511.4  2011.3  1041.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10401  3142.5  2766.7  1188.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10402  3288.5  2907.8  1226.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10403  3064.3  2698.0  1162.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10404  3195.0  2825.1  1251.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10405  3306.7  2924.3  1216.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10406  3291.2  2732.7  1105.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10407  3036.3  2404.0  1015.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10206  3219.5  2863.0  1288.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10205  3327.8  2929.0  1201.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10902  1658.9  1113.8   963.1 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor                              

  10903  2446.0  1730.9   947.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10906  2544.8  1910.7   944.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10907  2370.8  1712.6   949.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  10909  3205.2  2483.4   959.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  11001  1788.3  1292.7  1087.4 +Nu smrk ek            +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11002  1723.8  1258.6  1108.9 +Nu smrk ek            +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11003  1926.9  1344.3  1090.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11004  1634.7  1387.4  1245.8 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor             +N dub           

  11006  1702.2  1217.2  1071.1 +Nu smrk ek            +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11201  1816.9  1281.6  1098.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11202  1582.4  1139.7  1081.4 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor                              

  11101  1614.1  1033.7  1021.5 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor                              

  11102  1723.7  1208.8  1113.5 +Nu smrk ek            +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11104  2048.4  1247.8  1022.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  11106  2094.2  1474.8  1071.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  11108  1887.0  1184.8  1015.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor                              

  12201  3162.1  2752.8  1049.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12202  3169.6  2755.5  1047.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12203  3821.9  3572.9  1399.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12205  2699.7  2300.7  1002.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  
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  12207  2879.5  2579.6  1052.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12208  2694.3  2305.3  1010.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12301  3183.4  2895.4  1147.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12302  3558.2  3269.1  1249.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12304  3725.1  3418.5  1333.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12305  3653.5  3357.4  1303.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12306  3690.5  3400.5  1296.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12309  3169.3  2889.8  1211.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12310  2961.3  2608.3  1113.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12401  2997.6  2630.3  1090.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12402  3507.4  3208.1  1231.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12403  3660.6  3389.2  1358.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12404  3525.8  3223.1  1206.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12405  3224.8  2938.0  1149.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12406  3158.5  2806.2  1122.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12407  3431.4  3147.4  1219.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12408  3683.3  3415.6  1321.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12409  3253.5  2978.2  1182.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12410  2872.6  2536.1  1098.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12411  3523.5  3246.6  1255.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12412  3399.9  3117.9  1213.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12501  3203.7  3025.3  1131.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12502  3248.4  3070.8  1142.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12503  2955.4  2607.3  1059.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12508  2372.9  2052.6   992.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  12509  2437.3  2128.3   979.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  13603  1857.4  1535.3  1078.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  13622  1876.0  1444.8  1078.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor             +N dub           

  13623  2012.6  1613.1  1048.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  13109  2395.8  2052.6  1021.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  14801  1956.7  1510.0   968.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15401  3211.8  2656.9  1041.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15402  3041.5  2512.5  1024.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15703  2622.2  2156.5   956.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15704  2776.3  2273.7   959.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15711  2899.1  2332.8   939.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15712  3082.0  2497.6   950.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15713  3890.3  3129.4   987.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15714  3969.6  3195.4   970.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15715  2728.7  2241.7   979.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15716  3366.1  2751.2   969.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15717  2279.5  1860.6   945.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16102  2487.5  2096.9  1014.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16105  2404.7  2029.6  1013.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16107  2552.4  2159.9   996.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  
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  16108  2322.5  1963.6   993.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16301  3993.8  3269.2  1116.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16302  3518.8  2895.2  1032.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16303  2994.2  2540.6   989.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16401  2904.8  2635.3   939.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16402  3107.9  2784.1   944.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16403  2414.0  2116.1   949.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16404  2251.3  1949.1   989.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16405  2276.7  1955.7  1006.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16406  2551.2  2197.8  1008.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16407  2560.9  2187.0  1022.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16408  2527.5  2172.8  1017.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16501  2747.9  2394.7   948.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16502  3405.1  2868.0   999.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16503  3715.9  3106.4  1070.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16504  3917.1  3262.4  1095.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  16505  3934.3  3275.7  1031.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17401  2915.6  2609.1   941.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17403  3505.5  3122.5   944.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17405  3746.3  2988.8   941.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17502  4277.9  3853.8   978.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17602  3134.5  2685.4   937.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17603  3205.9  2691.5   937.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17604  3362.8  2827.1   939.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17605  4664.6  3753.3   959.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17606  4141.9  3385.1   961.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17608  2883.4  2501.1   942.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17609  3362.7  2888.6   956.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  18001  2824.1  2339.5   961.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  18006  2347.7  1972.1   949.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15001  2400.9  1858.1  1028.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15002  2276.4  1749.9  1039.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15102  3074.4  2591.8   983.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  15003  2043.0  1611.4   990.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20401  2252.7  1869.6  1074.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20402  2205.2  1824.1  1076.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20403  2296.8  1828.7  1064.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20407  2261.7  1826.7  1095.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20601  1879.9  1492.2   966.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  20602  1958.3  1549.2   965.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  22901  2071.1  1737.4  1078.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  22902  2134.1  1815.5  1096.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  22903  2132.0  1860.5  1028.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  22904  2895.1  2554.9  1012.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  22906  3197.6  2791.3  1016.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  
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  22907  2381.2  2047.4  1022.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23001  2341.3  2041.6  1080.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23002  2320.1  1993.3  1083.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23003  3156.4  2816.4   980.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23004  4929.7  4357.8  1020.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23005  2434.5  2122.7  1087.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23011  1641.3  1477.7  1044.4 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23012  2213.7  2050.0  1100.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23013  2454.4  2104.6  1104.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23014  2442.5  2102.8  1108.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23015  2833.1  2387.1  1108.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23016  3121.3  2679.9  1037.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23017  1658.4  1503.1   975.1 +Nu smrk ek            +H smrk                     +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23019  2929.5  2485.3  1107.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23301  2946.7  2617.9   994.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23302  2794.6  2477.8  1077.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23303  3351.1  2961.4  1048.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23304  2591.9  2250.4  1109.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23305  2653.5  2322.8  1100.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23307  3783.5  3349.3  1021.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23308  2872.0  2493.3  1049.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23309  3398.7  2947.4  1044.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23310  2705.7  2324.8  1111.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23401  2277.1  1806.3  1052.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23402  2503.4  1945.0  1042.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23403  2224.2  1573.2  1052.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23405  3285.4  2671.2  1002.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23406  2549.9  2164.6  1006.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23501  2269.6  1806.1  1060.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23502  2202.1  1794.9  1060.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23503  2563.6  2084.9  1052.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23504  2858.9  2311.3  1056.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23505  3622.9  2961.2  1051.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23506  2614.4  2117.8  1052.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23508  3283.4  2615.5  1054.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23601  3350.9  2915.9  1007.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23602  3229.1  2866.5  1001.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23603  5223.2  4210.0  1002.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23511  3378.2  2902.2  1024.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23513  2732.0  2373.7  1032.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23514  2695.1  2335.1  1036.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23515  3151.2  2708.2  1017.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24002  2865.6  2516.6   982.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24003  3350.4  2856.7  1042.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24004  3148.2  2705.9  1007.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  
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  24006  3057.4  2672.2   989.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24102  3570.3  3060.8   981.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24103  3943.9  3341.1   989.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24106  3664.5  3119.8  1001.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24108  5378.7  4298.9  1057.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24109  5179.5  4185.6  1032.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24110  4764.7  3937.4  1004.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24111  4809.6  3933.9  1041.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24112  3812.3  3261.9   979.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17201  3329.0  3014.4  1075.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17202  3389.3  3140.3  1019.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17203  3796.6  3384.0  1034.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17204  5184.9  4102.2  1023.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  17205  3464.6  2722.8  1011.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23901  3857.0  3394.5  1044.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  23902  3677.4  3260.2  1063.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  13907  3330.4  2846.3  1018.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24603  2785.2  2529.6  1068.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24606  2671.7  2382.7  1058.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24607  2980.1  2707.0  1164.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24701  2702.1  2418.5  1154.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24702  2388.8  2101.4  1050.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24703  2690.2  2384.6  1116.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24704  3329.6  3036.3  1094.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24705  3233.4  2945.8  1115.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24706  3435.6  3131.2  1030.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24709  3568.2  3255.9  1135.2 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24708  3673.7  3345.3  1124.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24710  3541.5  3250.2  1245.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24707  3511.2  3211.9  1013.4 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24712  3548.5  3258.0  1192.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24903  3394.2  3118.2  1016.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24904  3435.6  3153.2  1127.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24905  3511.0  3231.2  1238.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24906  3557.0  3271.1  1239.8 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24908  3458.7  3191.0  1014.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24915  3484.9  3189.6  1207.9 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24914  3471.7  3181.8  1155.3 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

  24913  3463.2  3165.5  1253.1 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

    102  2206.6  1851.7  1004.7 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

    201  2806.2  2285.9  1056.6 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

    202  3427.8  2752.5  1035.5 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

    203  2185.6  1557.3  1131.0 +Nu smrk ek   +H bor   +H smrk   +H dub   +H buk   +N bor   +N smrk   +N dub   +N buk  

 

 



 

Vysvětlivky hodnot podle čísla sloupců přílohy 1: 

 

1 – číslo referenčního bodu, 2 – kyselá podkorunová depozice (v mol. H
+
 ha

-1
 rok

-1
), 3 – podkorunová depozice dusíku (v mol H

+
 ha

-1
 rok

-1
), 4 - 

CLNut pro jehličnatý porost, 5- překročení kritické dávky nutričního dusíku pro jehličnatý porost, 6 – překročení kritické dávky kyselé depozice 

pro borovici, 7 -  překročení kritické dávky kyselé depozice pro smrk, 8 - překročení kritické dávky kyselé depozice pro dub, 9 - překročení 

kritické dávky kyselé depozice pro buk, 10 - překročení kritické dávky depozice dusíku pro borovici, 11 - překročení kritické dávky depozice 

dusíku pro smrk, 12 - překročení kritické dávky depozice dusíku pro dub, 13 - překročení kritické dávky depozice dusíku pro buk.  Označení 

+Nu …., +H…. nebo +N…. s příslušnou dřevinou (smrk ek – smrkový ekosystém, smrk, bor, dub, buk) označuje překročení kritické dávky 

nutričního dusíku pro jehličnatý porost, kyselé depozice nebo depozice dusíku. 
 

 

 

 



Příloha 2. Poloha klimatologických a srážkoměrných stanic použitých pro vypracování 

větrných růžic, teplotního zvrstvení a srážkových úhrnů, reprezentujících vstupy do 

modelového výpočtu potenciální kyselé depozice H
+
 a podílu emisních zdrojů na této 

depozici v roce 2017.  

   

 

 

 
 

 



Příloha 3. Modelově odvozené hodnoty depozice síry (S) a dusíku (D), kyselé depozice (H
+
) na volné ploše (VP, nad lesním 

porostem) a podkorunová depozice (PDK) v roce 2017. Depozice síry a dusíku jsou v g m
-2 

rok
-1

, kyselá depozice H
+
 je v mol. ha

-1
 

rok
-1

. Depozice VP je odvozena depozičním modelem, depozice PDK je odvozena z depozice VP a z měření a chemické analýzy 

podkorunové depozice atmosférických srážek na území ČR.  

Číslo 

bodu 

Lesní správa Název referenčního bodu Zeměp. 

šířka 

Zeměp. 

délka 

Nadm. 

výška 

S_VP 

 

D_VP 

 

S_PDK 

 

D_PDK 
 

H
+
 VP 

 

H
+
 PDK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10102 Albrechtice Dl.voda,Janov,Jindřichov 501240 172720 867 1.02 1.88 1.96 3.80 1663.0 3324.5 

10103 Albrechtice Spálené 501007 172345 874 1.03 1.90 1.98 3.88 1676.8 3393.4 

10104 Albrechtice Artmanov,Hošťálkovy 500933 173206 717 1.10 1.70 2.10 3.46 1556.8 3125.4 

10204 Albrechtice Suchá Rudná 500552 172112 1031 0.59 1.93 1.13 3.75 1566.8 3029.1 

10302 Bruntál Horní Benešov 495842 173345 675 1.09 1.62 2.05 3.07 1496.8 2827.3 

10303 Bruntál Razová 495748 173221 660 1.06 1.59 1.99 3.05 1468.4 2796.0 

10305 Bruntál Volárna 495412 172711 670 1.04 1.61 1.96 3.08 1473.6 2810.6 

10306 Bruntál Dětřichov 494952 172558 740 0.87 1.55 1.60 2.81 1381.6 2511.4 

10401 Janovice Hvězda 500408 171732 1056 0.63 1.98 1.20 3.88 1609.8 3142.5 

10402 Janovice Karlov 500205 171345 1140 0.63 2.11 1.22 4.07 1706.8 3288.5 

10403 Janovice Malá Morávka 500031 171438 1022 0.61 1.91 1.17 3.77 1557.3 3064.3 

10404 Janovice Stará Ves 500005 171240 1184 0.62 2.10 1.18 3.95 1696.0 3195.0 

10405 Janovice Hubert 500042 171118 1130 0.64 2.09 1.22 4.10 1692.7 3306.7 

10406 Janovice Žďárský potok 495830 170835 900 0.93 1.80 1.79 3.83 1576.9 3291.2 

10407 Janovice Bedřichov 495629 171108 620 1.05 1.55 2.02 3.37 1436.7 3036.3 

10206 Janovice Praděd 500500 171605 1229 0.60 2.14 1.14 4.00 1717.3 3219.5 

10205 Janovice Vrbno 500547 171735 1092 0.67 2.10 1.28 4.10 1711.6 3327.8 

10902 Ostrava Čavisov,Šilhéřovice 494923 180304 391 1.07 0.89 1.74 1.56 972.3 1658.9 

10903 Ostrava Poodří 494356 181557 275 1.49 1.65 2.29 2.42 1641.1 2446.0 

10906 Ostrava Borek 495257 183144 230 1.27 1.69 2.03 2.67 1603.4 2544.8 

10907 Ostrava Louky,Albrechtice 494714 183410 280 1.37 1.64 2.10 2.40 1596.2 2370.8 

10909 Ostrava Třinec  494030 183820 350 1.57 2.80 2.31 3.48 2487.3 3205.2 

11001 Frýdek Místek Komorní Lhotka,Frenštát 493611 183421 900 1.11 1.57 1.59 1.81 1467.0 1788.3 

11002 Frýdek Místek Pražmo,Travný 493408 183143 950 1.05 1.53 1.49 1.76 1421.7 1723.8 

11003 Frýdek Místek Morávka 493550 183958 910 1.31 1.66 1.87 1.88 1593.9 1926.9 

11004 Frýdek Místek Lysá  493321 182700 1210 0.56 1.75 0.79 1.94 1426.1 1634.7 

11006 Frýdek Místek Slavíč 493436 183336 850 1.09 1.46 1.55 1.70 1384.9 1702.2 

11201 Frýdek Místek Malenovice,Frenštát 493408 182620 920 1.20 1.57 1.71 1.79 1499.6 1816.9 
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11202 Frýdek Místek Řečice,Poledňana,Staré Hamry 493005 182712 872 1.01 1.37 1.42 1.60 1292.0 1582.4 

11101 Jablunkov Nýdek 493922 184834 685 1.27 1.18 1.86 1.44 1244.3 1614.1 

11102 Jablunkov Písek 493542 184955 970 1.16 1.48 1.65 1.70 1415.6 1723.7 

11104 Jablunkov Dolní Lomná 493118 184116 685 1.83 1.50 2.56 1.75 1643.4 2048.4 

11106 Jablunkov Košařiska,Rovina 493542 183933 855 1.39 1.83 1.98 2.06 1744.0 2094.2 

11108 Jablunkov Tyra 493808 183644 660 1.55 1.39 2.25 1.66 1477.5 1887.0 

12201 Jeseník Javorná 501304 171811 760 0.68 1.79 1.31 3.86 1495.8 3162.1 

12202 Jeseník Mikulovice 501448 171655 756 0.69 1.79 1.33 3.86 1498.0 3169.6 

12203 Jeseník Jeseník 501018 170737 1350 0.41 2.42 0.79 5.00 1858.2 3821.9 

12205 Jeseník Petrovice 501940 170133 652 0.67 1.45 1.28 3.23 1245.3 2699.7 

12207 Jeseník Hoštice,Vilémovice 502344 165440 868 0.50 1.66 0.96 3.62 1339.3 2879.5 

12208 Jeseník Bílá Voda 502449 165424 702 0.65 1.45 1.24 3.23 1238.2 2694.3 

12301 Loučná Ucháč 500537 170255 1000 0.48 1.92 0.92 4.06 1518.8 3183.4 

12302 Loučná Přemyslov 500702 170503 1180 0.48 2.19 0.93 4.57 1716.0 3558.2 

12304 Loučná Kamzík 500603 171229 1300 0.51 2.52 0.98 4.78 1960.9 3725.1 

12305 Loučná Jezerná,Praděd 500410 171025 1260 0.49 2.42 0.95 4.70 1882.5 3653.5 

12306 Loučná Mravenečník 500420 170827 1250 0.48 2.38 0.93 4.76 1848.7 3690.5 

12309 Loučná Skřítek 500039 171008 1120 0.47 2.03 0.89 4.05 1596.0 3169.3 

12310 Loučná Rudoltice 495824 170823 920 0.59 1.71 1.13 3.66 1407.1 2961.3 

12401 Hanušovice HanušoviceI 500613 170205 866 0.61 1.72 1.18 3.68 1419.0 2997.6 

12402 Hanušovice Františkov 500750 170342 1150 0.50 2.14 0.96 4.49 1687.7 3507.4 

12403 Hanušovice Branná 501019 170623 1300 0.45 2.28 0.87 4.75 1766.3 3660.6 

12404 Hanušovice Ostružná 501342 170205 1120 0.50 2.15 0.97 4.52 1691.1 3525.8 

12405 Hanušovice Paprsek 501248 165910 1020 0.48 1.94 0.92 4.11 1534.0 3224.8 

12406 Hanušovice Nová Seninka 501318 165705 970 0.59 1.84 1.13 3.93 1498.4 3158.5 

12407 Hanušovice Stříbrnice 501127 165220 1160 0.47 2.10 0.91 4.41 1645.3 3431.4 

12408 Hanušovice Vlaské 500955 165058 1307 0.45 2.30 0.85 4.78 1780.4 3683.3 

12409 Hanušovice Sklené 500818 165220 1090 0.46 1.98 0.88 4.17 1554.4 3253.5 

12410 Hanušovice Jeřáb 500342 164847 900 0.56 1.65 1.08 3.55 1356.6 2872.6 

12411 Hanušovice Sněžník 501152 165108 1220 0.46 2.17 0.88 4.54 1693.9 3523.5 

12412 Hanušovice Sušina 501055 165130 1150 0.47 2.08 0.90 4.37 1629.2 3399.9 

12501 Ruda nad Moravou Mlýnice 500304 164143 995 0.30 2.01 0.57 4.24 1527.9 3203.7 

12502 Ruda nad Moravou Moravský Karlov 500324 164853 1003 0.30 2.04 0.57 4.30 1550.7 3248.4 

12503 Ruda nad Moravou Raškov 500303 165215 770 0.58 1.70 1.11 3.65 1394.7 2955.4 

12508 Ruda nad Moravou Brníčko 495302 170113 510 0.54 1.30 1.03 2.87 1093.8 2372.9 

12509 Ruda nad Moravou Dubicko 495143 165845 451 0.52 1.35 0.99 2.98 1124.8 2437.3 
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13603 Luhačovice Hrabina 485540 174652 881 0.77 1.98 1.03 2.15 1655.8 1857.4 

13622 Luhačovice Střelná 491532 180840 863 1.01 1.81 1.38 2.02 1608.5 1876.0 

13623 Luhačovice Návojná,Sidonie 490852 180530 750 0.95 2.05 1.28 2.26 1760.5 2012.6 

13109 Prostějov Buková,Náměšť na Hané 493142 164627 721 0.62 1.52 1.10 2.87 1279.8 2395.8 

14801 Třebíč Třebíč,Příšťpo,Radkovice, 

Hrotovice 

490514 155733 531 0.84 1.12 1.43 2.12 1063.1 1956.7 

15401 Nové Město na Mor. Devět skal,Milovy 494013 160147 800 0.96 1.74 1.78 3.72 1542.4 3211.8 

15402 Nové Město na Mor. Lísek 493704 160509 740 0.92 1.64 1.69 3.52 1461.0 3041.5 

15703 Nasavrky Smrček 495214 155338 360 0.78 1.33 1.49 3.02 1196.0 2622.2 

15704 Nasavrky Slatiňany 495427 154730 392 0.84 1.42 1.61 3.18 1277.1 2776.3 

15711 Nasavrky Chlumec 500334 153429 217 0.95 1.49 1.81 3.26 1356.6 2899.1 

15712 Nasavrky Choltice 495754 153403 322 0.98 1.61 1.87 3.49 1453.5 3082.0 

15713 Nasavrky Lichnice 495334 153433 568 1.27 2.07 2.43 4.38 1873.9 3890.3 

15714 Nasavrky Heřmanův Městec 495446 153603 473 1.29 2.11 2.48 4.48 1907.7 3969.6 

15715 Nasavrky Běstvina,Bradlo 494938 153722 525 0.83 1.42 1.56 3.14 1270.9 2728.7 

15716 Nasavrky Obora Janovice 495326 154206 461 1.03 1.77 1.97 3.85 1584.4 3366.1 

15717 Nasavrky Obora Žleby 495249 152952 280 0.70 1.16 1.34 2.60 1050.9 2279.5 

16102 Svitavy Radiměř,Boršov,Křenov 494328 163501 650 0.65 1.34 1.25 2.94 1162.4 2487.5 

16105 Svitavy Hušák,Hartinkov 494112 164205 600 0.63 1.29 1.20 2.84 1119.1 2404.7 

16107 Svitavy Nová Ves,Mendryka,Kukle 495035 162527 530 0.66 1.37 1.26 3.03 1183.6 2552.4 

16108 Svitavy Bílá Studně,Radkov 494632 164051 550 0.60 1.24 1.15 2.75 1071.9 2322.5 

16301 Lanškroun Albrechtice,Dolní Čermná 500034 164234 958 1.21 2.18 2.32 4.58 1937.3 3993.8 

16302 Lanškroun Mladkov,Letohrad,Jabloné 500421 163752 711 1.04 1.90 2.00 4.05 1681.9 3518.8 

16303 Lanškroun Černovír,Sloupnice 495404 162432 520 0.76 1.64 1.45 3.56 1408.9 2994.2 

16401 Choceň Stéblová 500537 154349 222 0.45 1.69 0.86 3.69 1347.6 2904.8 

16402 Choceň Vysoká,Kunětická Hora 500859 155344 277 0.54 1.79 1.03 3.89 1449.3 3107.9 

16403 Choceň Plchůvky,Choceň 500222 160801 282 0.50 1.32 0.95 2.96 1095.8 2414.0 

16404 Choceň Vysoký les,Proseč 494431 161835 553 0.51 1.22 0.97 2.72 1030.7 2251.3 

16405 Choceň Bystré 494258 162128 643 0.54 1.23 1.03 2.74 1048.1 2276.7 

16406 Choceň Borová 494451 160545 668 0.60 1.39 1.13 3.07 1182.8 2551.2 

16407 Choceň Březiny 494332 160530 728 0.63 1.39 1.19 3.06 1192.8 2560.9 

16408 Choceň Čachnov 494417 160323 712 0.60 1.38 1.13 3.04 1171.4 2527.5 

16501 Rychnov nad Kněž. Kostelec nad Orlicí 500617 160712 280 0.59 1.52 1.13 3.35 1266.8 2747.9 

16502 Rychnov nad Kněž. Javornice,Potštejn 500605 162118 590 0.90 1.87 1.72 4.01 1617.8 3405.1 

16503 Rychnov nad Kněž. Říčky,Rokytnice v Orlic.horách 501147 163120 835 1.02 2.05 1.95 4.35 1782.3 3715.9 

16504 Rychnov nad Kněž. Orlické záhoří 501238 163107 900 1.09 2.16 2.09 4.57 1887.2 3917.1 
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16505 Rychnov nad Kněž. Deštné 501552 162005 650 1.10 2.16 2.11 4.59 1887.5 3934.3 

17401 Nymburk Brodek 501909 151245 220 0.51 1.69 0.98 3.65 1370.5 2915.6 

17403 Nymburk Ledce 502110 150450 270 0.64 2.07 1.22 4.37 1680.9 3505.5 

17405 Nymburk Bychory,Kluk 500335 151640 240 1.27 1.99 2.43 4.18 1816.5 3746.3 

17502 Nymburk Žehrov,Bousov 503140 150251 463 0.71 2.76 1.36 5.40 2190.0 4277.9 

17602 Mělník Pojizeří 501222 144730 190 0.75 1.78 1.44 3.76 1507.6 3134.5 

17603 Mělník Zelená bouda 501250 144313 190 0.86 1.79 1.65 3.77 1544.8 3205.9 

17604 Mělník Hlavenec,Kralupy 501431 144334 213 0.90 1.88 1.72 3.96 1625.1 3362.8 

17605 Mělník Mšeno 502809 143257 350 1.52 2.54 2.92 5.25 2286.8 4664.6 

17606 Mělník Vidim 502830 143108 370 1.26 2.27 2.42 4.74 2019.2 4141.9 

17608 Mělník Újezd nad Lesy 500447 144144 262 0.68 1.66 1.23 3.50 1399.6 2883.4 

17609 Mělník Valdštýn,Pankrác,Zakšín,Krnsko 502955 144410 318 0.79 1.90 1.52 4.04 1608.2 3362.7 

18001 Křivoklát Alžběta 500546 135102 415 0.81 1.56 1.55 3.28 1364.1 2824.1 

18006 Křivoklát Bušohrad,Skryje,Kouřimec 495758 134646 330 0.63 1.30 1.20 2.76 1124.0 2347.7 

15001 Telč Horní Dubenky 491522 152047 787 0.91 1.54 1.74 2.61 1384.4 2400.9 

15002 Telč Řásná,Mrákotín 491317 152029 837 0.88 1.48 1.69 2.45 1334.0 2276.4 

15102 Telč Pahorek 492221 153824 570 0.84 1.98 1.54 3.63 1679.2 3074.4 

15003 Telč Nová Říše 490621 153244 639 0.77 1.26 1.38 2.26 1143.8 2043.0 

20401 Vyšší Brod Sv.Tomáš,Jasánky 483856 140425 938 0.82 1.70 1.23 2.61 1472.2 2252.7 

20402 Vyšší Brod Vítkův Kámen 483830 140805 930 0.81 1.67 1.22 2.55 1447.1 2205.2 

20403 Vyšší Brod Kapličky 483600 141130 889 0.99 1.67 1.50 2.56 1499.9 2296.8 

20407 Vyšší Brod Hrudkov,Valdava 483755 141550 932 0.91 1.71 1.39 2.55 1503.9 2261.7 

20601 Nové Hrady Vyšné,Žofinka 484731 145409 499 0.74 1.16 1.24 2.09 1061.8 1879.9 

20602 Nové Hrady Hrdlořezy,Jakule,Těšínov 485206 144523 498 0.77 1.21 1.31 2.17 1100.6 1958.3 

22901 Kraslice Rolava 502245 123420 901 0.56 1.23 1.07 2.43 1054.6 2071.1 

22902 Kraslice Jelení,Přebuz 502030 123338 951 0.53 1.33 1.02 2.54 1116.0 2134.1 

22903 Kraslice Hraničná 502005 122640 744 0.45 1.26 0.87 2.60 1039.1 2132.0 

22904 Kraslice Rotava,Hradecká 501835 123905 666 0.57 1.73 1.09 3.57 1413.7 2895.1 

22906 Kraslice Háje  501442 123610 686 0.68 1.96 1.30 3.91 1613.7 3197.6 

22907 Kraslice Libocký důl,Horka 501512 123010 720 0.56 1.43 1.07 2.86 1192.4 2381.2 

23001 Horní Blatná Jelení 502346 123854 900 0.50 1.46 0.96 2.86 1200.8 2341.3 

23002 Horní Blatná Nejdek 502136 124458 900 0.55 1.43 1.05 2.78 1195.2 2320.1 

23003 Horní Blatná Smolné Pece 501801 124507 500 0.57 1.90 1.09 3.94 1537.9 3156.4 

23004 Horní Blatná Rájec 501552 123842 700 0.95 3.10 1.83 6.10 2511.8 4929.8 

23005 Horní Blatná Milíře 502121 123850 920 0.52 1.55 1.00 2.97 1267.8 2434.5 

23011 Horní Blatná Horní Blatná 502420 124418 780 0.27 0.99 0.52 2.07 788.7 1641.3 
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23012 Horní Blatná Potůčky 502507 124724 940 0.27 1.50 0.53 2.87 1154.8 2213.7 

23013 Horní Blatná Zlatý Kopec 502534 125133 940 0.58 1.55 1.12 2.95 1289.6 2454.4 

23014 Horní Blatná Plešivec 502334 124758 960 0.57 1.55 1.09 2.94 1286.4 2442.5 

23015 Horní Blatná Horní Hrad 502237 130031 940 0.74 1.80 1.43 3.34 1516.2 2833.1 

23016 Horní Blatná Plavno 502111 125251 740 0.74 1.86 1.41 3.75 1555.4 3121.3 

23017 Horní Blatná Bor 501658 125813 460 0.26 0.96 0.50 2.11 768.1 1658.4 

23019 Horní Blatná Velflík 502005 124838 960 0.74 1.86 1.42 3.48 1557.4 2929.5 

23301 Klášterec nad Ohří Blatno 503041 131954 600 0.55 2.09 1.05 3.66 1666.5 2946.7 

23302 Klášterec nad Ohří Suchdol 502926 131247 900 0.53 2.06 1.02 3.46 1638.5 2794.6 

23303 Klášterec nad Ohří Místo 502743 131630 820 0.65 2.47 1.25 4.14 1968.7 3351.1 

23304 Klášterec nad Ohří Celná 502921 130938 980 0.57 1.87 1.09 3.15 1511.0 2591.9 

23305 Klášterec nad Ohří Nádraží 502737 130507 950 0.55 1.82 1.06 3.25 1475.3 2653.5 

23307 Klášterec nad Ohří Jelení hora 502538 131001 700 0.73 2.49 1.39 4.69 2005.3 3783.5 

23308 Klášterec nad Ohří Špičák 502415 130548 800 0.63 1.83 1.21 3.49 1505.4 2872.0 

23309 Klášterec nad Ohří Vejprty 502142 130310 770 0.75 2.12 1.44 4.13 1746.8 3398.7 

23310 Klášterec nad Ohří Údolíčko 502517 130204 960 0.64 1.79 1.22 3.25 1476.6 2705.7 

23401 Litvínov Načetín 503454 131523 830 0.79 1.48 1.51 2.53 1299.2 2277.1 

23402 Litvínov Kálek 503503 132111 804 0.93 1.68 1.79 2.72 1489.0 2503.4 

23403 Litvínov Brandov 503622 132337 842 1.09 1.36 2.08 2.20 1312.5 2224.2 

23405 Litvínov Zámecké 503241 132644 650 1.03 2.31 1.97 3.74 1969.0 3285.4 

23406 Litvínov Blatno 503140 132200 660 0.64 1.79 1.23 3.04 1480.5 2549.9 

23501 Litvínov Český Jiřetín 504112 133340 876 0.77 1.54 1.48 2.52 1341.6 2269.6 

23502 Litvínov Klíny 504000 133252 874 0.68 1.56 1.31 2.51 1323.9 2202.1 

23503 Litvínov Vřesoviště 503857 133528 855 0.80 1.83 1.53 2.92 1554.0 2563.6 

23504 Litvínov Lom 503822 133625 868 0.91 2.06 1.75 3.23 1755.2 2858.9 

23505 Litvínov Stropník 503836 134048 856 1.11 2.60 2.12 4.14 2199.3 3622.9 

23506 Litvínov Moldava 504217 134126 855 0.83 1.74 1.59 2.96 1505.4 2614.4 

23508 Litvínov Košťany 504112 134232 869 1.12 2.21 2.14 3.66 1930.9 3283.4 

23601 Litoměřice Březina,Lipská Hora 503258 135313 670 0.73 2.20 1.39 4.08 1800.8 3350.9 

23602 Litoměřice Milešovka 503335 135546 640 0.61 2.11 1.16 4.02 1694.9 3229.1 

23603 Litoměřice Němčí,Stadice 503727 140647 635 1.69 3.08 3.24 5.90 2729.0 5223.2 

23511 Děčín Barvář 504258 134850 774 0.79 2.28 1.52 4.06 1878.3 3378.2 

23513 Děčín Unčín 504303 135428 792 0.60 1.82 1.15 3.33 1483.7 2732.0 

23514 Děčín Telnice 504343 135512 796 0.60 1.78 1.15 3.27 1456.9 2695.1 

23515 Děčín Petrovice 504540 135845 687 0.74 1.97 1.42 3.80 1635.0 3151.2 

24002 Děčín Maxičky 504908 140902 475 0.58 1.65 1.12 3.52 1359.1 2865.6 
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24003 Děčín Celnice 504729 140609 720 0.82 2.08 1.58 4.00 1742.0 3350.4 

24004 Děčín Tisá 504726 140141 599 0.74 1.88 1.42 3.78 1575.4 3148.2 

24006 Děčín Povrly 504458 140530 530 0.64 1.81 1.23 3.74 1496.0 3057.4 

24102 Rumburk Špičák 510107 142430 481 0.85 2.02 1.63 4.29 1705.2 3570.3 

24103 Rumburk Hrazený,Poustevna 505846 142818 512 1.01 2.26 1.93 4.68 1925.0 3943.9 

24106 Rumburk Tanečnice 505800 141920 590 0.91 2.13 1.74 4.37 1807.3 3664.5 

24108 Rumburk Jedlová 505125 143342 774 1.80 3.33 3.46 6.02 2942.9 5378.7 

24109 Rumburk Kytlice 505020 143257 692 1.66 3.14 3.18 5.86 2758.1 5179.5 

24110 Rumburk Prysk 504645 142707 586 1.38 2.80 2.65 5.51 2432.9 4764.7 

24111 Rumburk Studený vrch 504957 142723 736 1.46 2.95 2.80 5.51 2566.6 4809.6 

24112 Rumburk Všemily 504900 142223 469 0.92 2.19 1.76 4.57 1847.8 3812.3 

17201 Dvůr Králové Ruprechtice 503938 161644 830 0.52 2.01 1.00 4.22 1601.5 3329.0 

17202 Dvůr Králové Rožmitál 503852 162048 640 0.42 2.01 0.80 4.39 1567.4 3389.3 

17203 Dvůr Králové Hony,Ostaš,Hronov,Adršpach 503335 161225 690 0.69 2.19 1.32 4.74 1782.2 3796.6 

17204 Dvůr Králové Markoušovice,Červený Kostelec 503157 160526 620 1.81 2.70 3.46 5.75 2491.4 5184.9 

17205 Dvůr Králové Pilníkov,Hradiště,Žacléř,Mostek 503547 155418 565 1.53 2.20 2.37 3.81 2052.1 3464.6 

23901 Česká Lípa Klíč 504900 143508 736 0.77 2.57 1.48 4.75 2076.8 3857.0 

23902 Česká Lípa Luž 505053 143645 792 0.70 2.53 1.34 4.57 2022.0 3677.4 

13907 Česká Lípa Slunečná 504525 142855 641 0.81 2.03 1.55 3.98 1700.4 3330.4 

24603 Ještěd Rozkoš,Zdislava 504720 145400 790 0.43 2.07 0.82 3.54 1610.0 2785.2 

24606 Ještěd Novina 504445 145649 754 0.48 1.93 0.93 3.33 1527.2 2671.7 

24607 Ještěd Paseky,Turnov 504400 145910 1017 0.46 2.53 0.88 3.79 1948.6 2980.1 

24701 Jablonec nad Nisou Peklo 504935 151402 924 0.49 2.20 0.91 3.39 1728.2 2702.1 

24702 Jablonec nad Nisou Semily 503538 151558 744 0.51 1.66 0.92 2.94 1344.5 2388.8 

24703 Jablonec nad Nisou Tanvald 504505 151700 830 0.54 2.08 0.98 3.34 1651.4 2690.2 

24704 Jablonec nad Nisou Bramberk 504540 151200 797 0.51 2.67 0.94 4.25 2069.2 3329.6 

24705 Jablonec nad Nisou Černá Studnice 504245 151410 869 0.51 2.65 0.92 4.12 2053.6 3233.4 

24706 Jablonec nad Nisou Rádlo 504249 150623 637 0.52 2.54 0.97 4.39 1975.3 3435.6 

24709 Jablonec nad Nisou Fojtka 505019 150839 866 0.54 2.98 1.00 4.56 2293.6 3568.2 

24708 Jablonec nad Nisou Rudolfov 504855 150720 832 0.57 3.02 1.05 4.69 2337.5 3673.7 

24710 Jablonec nad Nisou Přehrada 504938 151240 1085 0.50 3.31 0.93 4.55 2523.4 3541.5 

24707 Jablonec nad Nisou Hraničná 504438 150742 550 0.52 2.54 0.96 4.50 1975.5 3511.2 

24712 Jablonec nad Nisou Polubný 504822 151950 960 0.51 3.12 0.93 4.57 2388.4 3548.5 

24903 Frýdlant Albrechtice 505135 150240 566 0.47 2.44 0.88 4.37 1889.0 3394.2 

24904 Frýdlant Raspenava 505115 150818 864 0.48 2.86 0.90 4.42 2193.2 3435.6 

24905 Frýdlant Ferdinandov 505028 151108 1070 0.48 3.26 0.90 4.52 2480.3 3511.0 
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24906 Frýdlant Smedava 505102 151448 1084 0.49 3.31 0.92 4.58 2519.9 3557.0 

24908 Frýdlant Jindřichovice 505620 151429 566 0.45 2.47 0.86 4.47 1901.9 3458.7 

24915 Frýdlant Jizerka 505011 152100 1018 0.52 3.13 0.95 4.47 2395.6 3484.9 

24914 Frýdlant Paličník 505218 151532 943 0.50 2.97 0.93 4.45 2280.7 3471.7 

24913 Frýdlant Smrk 505322 151630 1124 0.51 3.22 0.95 4.43 2459.2 3463.2 

102 Konopiště Olešovice,Mníšek,Komorsko, 

Višňová,Roželov,Medník 

494704 140209 690 0.59 1.36 1.14 2.59 1153.5 2206.6 

201 Kladská Krásno 500344 124633 804 0.87 1.56 1.66 3.20 1387.0 2806.2 

202 Kladská Kostelní bříza 500724 123940 750 1.13 2.19 2.16 3.85 1915.6 3427.8 

203 Kladská Prameny,Lázně Kynžvart 500123 123910 982 1.08 1.87 2.01 2.18 1671.8 2185.6 

 

 



Příloha 4. Modelově odvozené hodnoty podílů emisních zdrojů (v %) jednotlivých států nebo dílčích skupin zdrojů České republiky na 

potenciální kyselé depozici (H
+
) na volné ploše v síti referenčních bodů použitých pro řešení náhrad imisních škod na lesních porostech 

v roce 2017.   

Číslo bodu Lesní správa Název referenčního bodu Slovensko Německo Polsko Rakousko Maďarsko Ostatní 

státy 

Česká rep. 

REZZO-

2+3 

Česká rep. 

REZZO 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10102 Albrechtice Dl.voda,Janov,Jindřichov 1.23 19.84 19.58 3.69 1.57 18.34 25.30 0.16 

10103 Albrechtice Spálené 1.22 19.78 19.43 3.68 1.54 18.46 25.13 0.18 

10104 Albrechtice Artmanov,Hošťálkovy 1.36 19.16 20.32 3.38 1.54 16.88 25.07 0.16 

10204 Albrechtice Suchá Rudná 1.23 16.75 20.53 4.04 1.65 17.93 25.99 0.21 

10302 Bruntál Horní Benešov 1.44 17.43 23.28 3.32 1.57 15.31 24.04 0.20 

10303 Bruntál Razová 1.46 17.33 23.50 3.35 1.59 15.10 24.16 0.21 

10305 Bruntál Volárna 1.39 17.15 23.05 3.34 1.56 14.95 23.82 0.23 

10306 Bruntál Dětřichov 1.47 17.50 22.06 3.55 1.62 16.04 24.95 0.26 

10401 Janovice Hvězda 1.21 17.21 20.26 4.18 1.63 18.87 25.87 0.25 

10402 Janovice Karlov 1.19 17.78 19.39 4.32 1.60 20.14 25.48 0.28 

10403 Janovice Malá Morávka 1.22 17.08 20.32 4.28 1.61 18.67 26.16 0.34 

10404 Janovice Stará Ves 1.20 17.71 19.60 4.42 1.58 20.04 25.54 0.33 

10405 Janovice Hubert 1.18 17.70 19.25 4.29 1.57 19.95 25.56 0.32 

10406 Janovice Žďárský potok 1.18 19.44 19.48 3.99 1.48 18.34 25.49 0.31 

10407 Janovice Bedřichov 1.34 18.78 22.16 3.66 1.52 16.67 25.05 0.27 

10206 Janovice Praděd 1.29 18.33 17.86 4.53 1.76 19.44 26.12 0.29 

10205 Janovice Vrbno 1.17 17.44 19.99 4.16 1.62 19.26 25.23 0.26 

10902 Ostrava Čavisov,Šilhéřovice 0.56 18.08 14.42 0.74 0.46 8.47 35.06 0.38 

10903 Ostrava Poodří 0.22 9.11 8.18 0.17 0.11 3.69 22.53 0.05 

10906 Ostrava Borek 0.41 8.83 11.96 0.35 0.28 4.27 22.53 0.06 

10907 Ostrava Louky,Albrechtice 0.48 10.22 12.56 0.38 0.28 4.95 22.89 0.05 

10909 Ostrava Třinec  0.15 5.43 5.00 0.08 0.05 2.26 14.10 0.01 

11001 Frýdek Místek Komorní Lhotka,Frenštát 0.78 12.81 13.86 0.76 0.45 9.27 31.04 0.13 

11002 Frýdek Místek Pražmo,Travný 0.78 12.14 13.91 0.81 0.47 9.42 31.95 0.14 

11003 Frýdek Místek Morávka 0.81 13.54 15.18 0.77 0.44 10.19 30.61 0.10 

11004 Frýdek Místek Lysá  0.80 10.93 12.97 1.01 0.54 10.87 33.99 0.26 

11006 Frýdek Místek Slavíč 0.84 12.87 13.96 0.79 0.48 9.37 32.13 0.13 
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11201 Frýdek Místek Malenovice,Frenštát 0.72 13.67 13.70 0.81 0.45 10.05 30.94 0.23 

11202 Frýdek Místek Řečice,Poledňana,Staré Hamry 0.85 13.73 14.07 0.88 0.51 9.82 32.46 0.21 

11101 Jablunkov Nýdek 0.75 17.69 22.31 0.68 0.34 10.65 33.11 0.09 

11102 Jablunkov Písek 0.81 15.47 18.77 0.84 0.36 12.01 34.49 0.07 

11104 Jablunkov Dolní Lomná 0.64 14.00 16.92 0.56 0.28 8.40 27.42 0.09 

11106 Jablunkov Košařiska,Rovina 0.60 12.77 13.60 0.60 0.27 9.12 27.98 0.09 

11108 Jablunkov Tyra 0.60 14.41 17.43 0.56 0.30 8.82 29.52 0.12 

12201 Jeseník Javorná 0.50 26.76 8.83 3.63 0.62 26.82 19.45 0.19 

12202 Jeseník Mikulovice 0.49 26.87 8.68 3.60 0.62 26.83 19.61 0.18 

12203 Jeseník Jeseník 0.50 28.58 8.61 4.33 0.66 31.55 16.09 0.24 

12205 Jeseník Petrovice 0.47 26.58 9.17 3.02 0.58 24.73 22.94 0.28 

12207 Jeseník Hoštice,Vilémovice 0.47 26.89 7.89 3.22 0.63 27.46 22.11 0.28 

12208 Jeseník Bílá Voda 0.46 27.17 8.63 2.89 0.58 25.15 23.32 0.25 

12301 Loučná Ucháč 0.48 25.48 8.65 4.23 0.64 28.66 19.58 0.40 

12302 Loučná Přemyslov 0.46 26.92 8.58 4.48 0.68 30.10 17.72 0.35 

12304 Loučná Kamzík 0.47 27.95 8.81 4.85 0.70 30.96 15.75 0.33 

12305 Loučná Jezerná,Praděd 0.47 27.56 8.62 4.80 0.69 30.65 16.33 0.37 

12306 Loučná Mravenečník 0.47 27.56 8.62 4.78 0.69 30.73 16.64 0.33 

12309 Loučná Skřítek 0.47 25.94 8.62 4.57 0.66 29.15 18.15 0.35 

12310 Loučná Rudoltice 0.51 25.31 8.85 4.15 0.61 26.93 19.73 0.36 

12401 Hanušovice HanušoviceI 0.50 25.64 8.91 3.91 0.60 27.29 20.79 0.41 

12402 Hanušovice Františkov 0.46 26.25 8.50 4.32 0.66 29.45 18.04 0.37 

12403 Hanušovice Branná 0.47 27.35 8.97 4.53 0.69 30.27 17.10 0.25 

12404 Hanušovice Ostružná 0.44 26.44 8.49 3.97 0.66 29.30 18.23 0.37 

12405 Hanušovice Paprsek 0.47 25.97 8.42 3.86 0.64 28.90 19.86 0.40 

12406 Hanušovice Nová Seninka 0.48 26.65 8.28 3.69 0.62 28.31 20.37 0.35 

12407 Hanušovice Stříbrnice 0.44 26.58 8.01 3.93 0.65 29.39 19.18 0.38 

12408 Hanušovice Vlaské 0.46 27.79 8.17 4.13 0.68 30.95 18.01 0.34 

12409 Hanušovice Sklené 0.48 26.04 8.15 3.93 0.64 29.46 19.87 0.39 

12410 Hanušovice Jeřáb 0.50 25.73 8.59 3.73 0.60 27.66 22.00 0.54 

12411 Hanušovice Sněžník 0.45 27.28 8.03 4.01 0.67 30.05 18.84 0.42 

12412 Hanušovice Sušina 0.44 26.45 8.11 3.90 0.65 29.36 19.35 0.40 

12501 Ruda nad Moravou Mlýnice 0.56 27.14 7.32 4.28 0.75 30.35 19.25 0.61 

12502 Ruda nad Moravou Moravský Karlov 0.57 27.45 7.53 4.41 0.75 30.62 18.51 0.51 

12503 Ruda nad Moravou Raškov 0.55 27.89 7.46 3.92 0.67 28.09 20.01 0.43 
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12508 Ruda nad Moravou Brníčko 0.61 25.37 8.62 3.76 0.64 24.10 22.38 0.54 

12509 Ruda nad Moravou Dubicko 0.56 22.39 8.07 3.28 0.57 20.74 21.77 0.60 

13603 Luhačovice Hrabina 0.70 19.31 13.85 2.45 0.54 22.36 20.35 0.25 

13622 Luhačovice Střelná 0.65 16.91 13.07 1.99 0.52 19.74 22.92 0.15 

13623 Luhačovice Návojná,Sidonie 0.61 17.86 13.94 2.25 0.58 21.07 20.48 0.16 

13109 Prostějov Buková,Náměšť na Hané 0.35 20.69 10.81 1.63 0.43 21.71 22.53 0.44 

14801 Třebíč Třebíč,Příšťpo,Radkovice, 

Hrotovice 

0.92 26.66 19.02 2.92 0.84 18.94 20.08 0.12 

15401 Nové Město na Mor. Devět skal,Milovy 0.41 26.61 16.92 1.55 0.52 21.25 22.31 0.15 

15402 Nové Město na Mor. Lísek 0.45 26.10 17.13 1.61 0.54 20.36 22.76 0.11 

15703 Nasavrky Smrček 0.87 19.88 8.81 2.18 0.82 11.85 33.00 0.77 

15704 Nasavrky Slatiňany 0.78 19.45 8.04 2.05 0.77 11.76 31.02 0.54 

15711 Nasavrky Chlumec 0.63 17.99 6.15 1.74 0.63 9.01 22.97 0.37 

15712 Nasavrky Choltice 0.61 17.23 6.03 1.73 0.62 9.79 23.17 0.27 

15713 Nasavrky Lichnice 0.50 15.21 5.58 1.48 0.53 10.96 21.50 0.21 

15714 Nasavrky Heřmanův Městec 0.48 14.00 5.22 1.38 0.50 9.32 20.51 0.20 

15715 Nasavrky Běstvina,Bradlo 0.75 21.32 8.20 2.20 0.78 14.51 31.36 0.24 

15716 Nasavrky Obora Janovice 0.61 16.57 6.52 1.71 0.62 10.66 25.98 0.32 

15717 Nasavrky Obora Žleby 0.81 23.01 8.51 2.42 0.82 12.89 27.60 0.21 

16102 Svitavy Radiměř,Boršov,Křenov 0.83 15.03 7.35 2.43 0.93 17.61 27.43 1.01 

16105 Svitavy Hušák,Hartinkov 0.88 14.20 7.85 2.40 0.91 16.10 27.30 0.67 

16107 Svitavy Nová Ves,Mendryka,Kukle 0.73 13.98 6.67 2.21 0.84 15.22 28.07 0.84 

16108 Svitavy Bílá Studně,Radkov 0.92 15.18 8.01 2.49 0.97 16.94 29.61 1.07 

16301 Lanškroun Albrechtice,Dolní Čermná 1.17 19.75 7.42 3.98 2.02 35.33 20.65 0.48 

16302 Lanškroun Mladkov,Letohrad,Jabloné 1.12 18.85 7.64 3.63 1.90 31.05 23.55 0.44 

16303 Lanškroun Černovír,Sloupnice 1.04 17.68 7.84 3.50 1.67 27.20 25.12 0.57 

16401 Choceň Stéblová 0.34 14.84 5.28 1.71 0.67 9.81 23.08 0.62 

16402 Choceň Vysoká,Kunětická Hora 0.36 15.36 5.61 1.73 0.71 10.85 22.84 1.72 

16403 Choceň Plchůvky,Choceň 0.54 20.07 8.46 2.38 1.01 15.07 30.53 0.90 

16404 Choceň Vysoký les,Proseč 0.65 21.04 11.31 2.84 1.12 17.29 29.97 0.46 

16405 Choceň Bystré 0.66 21.55 11.68 2.86 1.13 18.33 29.09 0.44 

16406 Choceň Borová 0.53 20.58 10.01 2.55 0.95 17.51 28.31 0.29 

16407 Choceň Březiny 0.54 21.53 10.41 2.61 0.97 18.85 28.12 0.26 

16408 Choceň Čachnov 0.52 20.98 10.09 2.57 0.95 18.08 28.37 0.27 

16501 Rychnov nad Kněž. Kostelec nad Orlicí 0.74 16.64 6.68 2.53 1.08 17.92 27.83 0.59 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16502 Rychnov nad Kněž. Javornice,Potštejn 0.80 18.31 6.84 2.84 1.25 23.19 25.40 0.36 

16503 Rychnov nad Kněž. Říčky,Rokytnice v Orlic. Horách 0.87 20.71 6.84 3.22 1.47 27.99 25.44 0.29 

16504 Rychnov nad Kněž. Orlické záhoří 0.86 21.05 6.76 3.27 1.50 28.72 24.74 0.29 

16505 Rychnov nad Kněž. Deštné 0.79 19.60 6.49 2.86 1.34 25.78 26.19 0.27 

17401 Nymburk Brodek 0.25 16.53 1.93 1.08 0.60 21.32 20.79 0.19 

17403 Nymburk Ledce 0.22 16.18 1.69 1.04 0.58 21.84 18.67 0.18 

17405 Nymburk Bychory,Kluk 0.18 10.97 1.32 0.77 0.40 13.77 16.09 0.15 

17502 Nymburk Žehrov,Bousov 0.18 16.17 1.40 0.96 0.58 22.38 16.41 0.25 

17602 Mělník Pojizeří 0.20 11.64 1.48 0.78 0.45 15.25 17.74 0.19 

17603 Mělník Zelená bouda 0.18 10.98 1.42 0.75 0.43 14.47 17.19 0.30 

17604 Mělník Hlavenec,Kralupy 0.18 10.99 1.37 0.74 0.43 14.52 16.80 0.16 

17605 Mělník Mšeno 0.13 9.56 1.08 0.61 0.37 13.46 13.92 0.08 

17606 Mělník Vidim 0.15 11.02 1.23 0.70 0.43 15.55 15.24 0.09 

17608 Mělník Újezd nad Lesy 0.21 12.13 1.52 0.83 0.47 16.67 18.28 0.25 

17609 Mělník Valdštýn,Pankrác,Zakšín,Krnsko 0.20 14.18 1.59 0.88 0.54 19.58 18.25 0.18 

18001 Křivoklát Alžběta 0.28 19.96 1.61 1.22 0.68 32.67 18.35 0.16 

18006 Křivoklát Bušohrad,Skryje,Kouřimec 0.31 21.33 1.76 1.32 0.72 35.38 20.31 0.16 

15001 Telč Horní Dubenky 1.43 22.99 10.91 4.78 0.69 25.34 26.40 0.15 

15002 Telč Řásná,Mrákotín 1.46 23.11 10.72 4.87 0.70 25.46 26.72 0.15 

15102 Telč Pahorek 1.24 16.70 9.27 3.64 0.59 15.35 22.88 0.18 

15003 Telč Nová Říše 1.88 21.25 12.78 5.02 0.88 19.83 27.47 0.13 

20401 Vyšší Brod Sv.Tomáš,Jasánky 1.37 24.75 10.77 4.08 0.96 37.75 17.21 0.04 

20402 Vyšší Brod Vítkův Kámen 1.40 24.50 10.88 4.15 0.97 36.83 17.28 0.03 

20403 Vyšší Brod Kapličky 1.37 24.36 10.42 4.14 0.94 37.65 16.80 0.03 

20407 Vyšší Brod Hrudkov,Valdava 1.21 17.71 8.39 2.93 0.65 25.48 16.70 0.02 

20601 Nové Hrady Vyšné,Žofinka 2.05 24.93 13.24 5.56 1.17 27.16 19.89 0.15 

20602 Nové Hrady Hrdlořezy,Jakule,Těšínov 1.87 25.22 12.70 5.28 1.10 26.82 19.75 0.21 

22901 Kraslice Rolava 0.34 15.16 2.49 1.40 0.87 35.13 25.48 0.00 

22902 Kraslice Jelení,Přebuz 0.34 14.92 2.45 1.38 0.86 35.21 24.43 0.00 

22903 Kraslice Hraničná 0.28 18.39 2.23 1.18 0.74 41.16 23.80 0.00 

22904 Kraslice Rotava,Hradecká 0.19 12.76 1.49 0.77 0.50 27.10 17.76 0.00 

22906 Kraslice Háje  0.16 11.24 1.29 0.68 0.42 23.92 16.03 0.01 

22907 Kraslice Libocký důl,Horka 0.23 15.93 1.84 0.99 0.60 35.07 20.30 0.00 

23001 Horní Blatná Jelení 0.30 13.54 2.20 1.22 0.79 30.98 23.18 0.00 

23002 Horní Blatná Nejdek 0.30 13.68 2.17 1.24 0.78 30.64 22.72 0.01 
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23003 Horní Blatná Smolné Pece 0.15 10.10 1.24 0.62 0.39 19.96 15.92 0.01 

23004 Horní Blatná Rájec 0.11 7.38 0.84 0.44 0.28 15.68 12.06 0.00 

23005 Horní Blatná Milíře 0.28 12.90 2.07 1.16 0.75 29.54 21.96 0.00 

23011 Horní Blatná Horní Blatná 0.21 14.02 1.63 0.94 0.59 30.52 31.41 0.00 

23012 Horní Blatná Potůčky 0.26 13.62 2.08 1.38 0.88 31.97 24.46 0.01 

23013 Horní Blatná Zlatý Kopec 0.32 14.72 2.27 1.31 0.87 33.33 22.80 0.01 

23014 Horní Blatná Plešivec 0.31 13.98 2.19 1.26 0.80 31.82 22.28 0.01 

23015 Horní Blatná Horní Hrad 0.25 11.77 1.78 1.04 0.68 25.82 19.42 0.05 

23016 Horní Blatná Plavno 0.20 13.85 1.53 0.84 0.55 29.54 17.86 0.01 

23017 Horní Blatná Bor 0.12 8.60 1.04 0.53 0.34 16.64 27.01 0.38 

23019 Horní Blatná Velflík 0.24 11.10 1.74 1.00 0.63 25.21 18.71 0.01 

23301 Klášterec nad Ohří Blatno 0.16 11.91 1.33 0.77 0.48 21.66 18.53 0.05 

23302 Klášterec nad Ohří Suchdol 0.22 10.83 1.59 1.03 0.65 21.68 20.39 0.04 

23303 Klášterec nad Ohří Místo 0.16 8.44 1.23 0.79 0.49 16.17 17.33 0.05 

23304 Klášterec nad Ohří Celná 0.25 12.46 1.80 1.22 0.75 25.56 21.99 0.03 

23305 Klášterec nad Ohří Nádraží 0.25 11.97 1.76 1.08 0.70 25.67 21.84 0.03 

23307 Klášterec nad Ohří Jelení hora 0.13 9.87 1.03 0.64 0.40 19.26 15.60 0.06 

23308 Klášterec nad Ohří Špičák 0.20 9.89 1.47 0.89 0.57 20.49 20.22 0.08 

23309 Klášterec nad Ohří Vejprty 0.17 11.80 1.28 0.75 0.49 24.58 17.63 0.15 

23310 Klášterec nad Ohří Údolíčko 0.25 12.59 1.85 1.13 0.74 27.47 22.10 0.03 

23401 Litvínov Načetín 0.22 9.43 1.81 0.83 0.54 9.47 26.14 0.03 

23402 Litvínov Kálek 0.20 8.35 1.61 0.72 0.47 8.24 23.79 0.04 

23403 Litvínov Brandov 0.20 8.68 1.60 0.68 0.45 8.88 27.16 0.03 

23405 Litvínov Zámecké 0.12 5.20 1.04 0.44 0.28 4.70 18.62 0.04 

23406 Litvínov Blatno 0.17 7.00 1.43 0.62 0.40 6.21 22.63 0.04 

23501 Litvínov Český Jiřetín 0.24 10.64 1.81 0.80 0.55 11.50 28.61 0.05 

23502 Litvínov Klíny 0.24 10.62 1.81 0.81 0.55 11.46 28.79 0.05 

23503 Litvínov Vřesoviště 0.20 8.93 1.55 0.69 0.46 9.53 25.06 0.05 

23504 Litvínov Lom 0.18 7.93 1.38 0.62 0.41 8.40 22.70 0.05 

23505 Litvínov Stropník 0.15 6.45 1.12 0.50 0.33 6.78 19.22 0.04 

23506 Litvínov Moldava 0.22 9.51 1.65 0.72 0.49 10.08 25.97 0.05 

23508 Litvínov Košťany 0.17 7.57 1.30 0.57 0.38 8.08 21.54 0.05 

23601 Litoměřice Březina,Lipská Hora 0.30 11.12 2.17 1.07 0.74 14.41 15.60 0.15 

23602 Litoměřice Milešovka 0.30 10.25 2.15 1.05 0.73 12.36 15.61 0.15 

23603 Litoměřice Němčí,Stadice 0.29 13.43 2.15 1.10 0.73 18.62 14.19 0.17 
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23511 Děčín Barvář 0.23 18.74 1.55 1.07 0.67 30.11 19.69 0.16 

23513 Děčín Unčín 0.30 16.61 1.99 1.43 0.89 27.76 24.55 0.12 

23514 Děčín Telnice 0.30 17.05 2.03 1.47 0.91 28.01 24.96 0.12 

23515 Děčín Petrovice 0.24 21.83 1.69 1.17 0.74 32.86 21.54 0.09 

24002 Děčín Maxičky 0.25 23.00 1.86 1.16 0.78 33.33 24.60 0.10 

24003 Děčín Celnice 0.26 23.81 1.70 1.20 0.80 35.72 21.27 0.10 

24004 Děčín Tisá 0.24 21.81 1.75 1.14 0.73 32.36 22.26 0.09 

24006 Děčín Povrly 0.23 20.98 1.70 1.07 0.71 30.48 22.57 0.14 

24102 Rumburk Špičák 0.26 23.23 1.77 1.16 0.80 33.17 22.30 0.07 

24103 Rumburk Hrazený,Poustevna 0.26 23.45 1.70 1.15 0.78 33.50 20.79 0.08 

24106 Rumburk Tanečnice 0.26 23.41 1.76 1.17 0.81 33.86 21.40 0.08 

24108 Rumburk Jedlová 0.24 21.49 1.36 1.12 0.73 30.84 16.13 0.10 

24109 Rumburk Kytlice 0.22 21.42 1.36 1.06 0.68 30.67 16.42 0.10 

24110 Rumburk Prysk 0.19 17.83 1.29 0.91 0.58 24.93 17.03 0.09 

24111 Rumburk Studený vrch 0.24 22.17 1.44 1.12 0.73 31.59 17.23 0.11 

24112 Rumburk Všemily 0.23 21.03 1.57 1.03 0.69 29.04 20.53 0.11 

17201 Dvůr Králové Ruprechtice 0.42 21.52 2.43 2.50 1.40 26.15 15.68 0.22 

17202 Dvůr Králové Rožmitál 0.37 25.21 2.48 2.12 1.16 28.77 14.29 0.17 

17203 Dvůr Králové Hony,Ostaš,Hronov,Adršpach 0.32 22.18 2.05 1.89 1.02 25.76 13.32 0.22 

17204 Dvůr Králové Markoušovice,Červený Kostelec 0.15 9.80 0.93 0.83 0.45 11.45 9.65 0.11 

17205 Dvůr Králové Pilníkov,Hradiště,Žacléř,Mostek 0.23 15.37 1.30 1.29 0.71 18.31 11.64 0.13 

23901 Česká Lípa Klíč 0.27 18.59 1.38 1.68 1.06 28.72 10.27 0.14 

23902 Česká Lípa Luž 0.31 16.41 1.53 1.96 1.25 25.73 12.40 0.28 

13907 Česká Lípa Slunečná 0.26 17.95 1.39 1.58 0.98 27.14 12.25 0.12 

24603 Ještěd Rozkoš,Zdislava 0.42 22.33 2.00 2.58 1.63 33.41 14.43 0.20 

24606 Ještěd Novina 0.36 24.23 1.71 2.11 1.27 34.43 15.50 0.19 

24607 Ještěd Paseky,Turnov 0.43 22.76 1.98 2.88 1.70 34.40 12.05 0.26 

24701 Jablonec nad Nisou Peklo 0.42 22.14 1.88 2.52 1.56 30.80 18.01 0.29 

24702 Jablonec nad Nisou Semily 0.35 23.07 1.70 2.05 1.13 30.57 18.58 0.33 

24703 Jablonec nad Nisou Tanvald 0.40 21.15 1.82 2.54 1.44 28.85 18.87 0.46 

24704 Jablonec nad Nisou Bramberk 0.42 23.21 1.92 2.88 1.67 33.15 11.85 0.58 

24705 Jablonec nad Nisou Černá Studnice 0.42 22.94 1.90 2.95 1.66 32.58 11.90 0.60 

24706 Jablonec nad Nisou Rádlo 0.34 24.48 1.63 2.12 1.28 34.33 10.27 0.55 

24709 Jablonec nad Nisou Fojtka 0.43 23.57 1.92 2.81 1.76 34.15 10.67 0.37 

24708 Jablonec nad Nisou Rudolfov 0.41 23.05 1.87 2.74 1.71 33.52 10.56 0.45 
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24710 Jablonec nad Nisou Přehrada 0.44 24.20 1.97 3.12 1.85 35.18 9.27 0.33 

24707 Jablonec nad Nisou Hraničná 0.34 24.44 1.68 2.12 1.29 33.91 10.56 0.62 

24712 Jablonec nad Nisou Polubný 0.44 24.60 1.95 3.13 1.79 34.60 9.88 0.39 

24903 Frýdlant Albrechtice 0.36 25.69 1.80 2.23 1.38 36.10 10.60 0.71 

24904 Frýdlant Raspenava 0.43 23.93 1.96 2.86 1.78 34.59 11.04 0.39 

24905 Frýdlant Ferdinandov 0.45 24.37 1.98 3.11 1.87 35.37 9.44 0.34 

24906 Frýdlant Smedava 0.45 24.59 2.00 3.01 1.87 35.49 9.22 0.34 

24908 Frýdlant Jindřichovice 0.37 28.35 1.86 2.34 1.44 36.76 10.21 0.27 

24915 Frýdlant Jizerka 0.45 24.67 1.98 3.17 1.83 34.78 9.74 0.34 

24914 Frýdlant Paličník 0.44 24.67 1.98 2.93 1.81 34.75 10.42 0.31 

24913 Frýdlant Smrk 0.45 24.93 2.02 3.02 1.87 35.25 9.33 0.30 

102 Konopiště Olešovice,Mníšek,Komorsko, 

Višňová,Roželov,Medník 

0.27 21.47 1.48 1.22 0.65 35.36 20.74 0.29 

201 Kladská Krásno 0.24 10.89 1.44 0.96 0.59 23.83 17.86 0.05 

202 Kladská Kostelní bříza 0.15 10.22 0.98 0.61 0.37 21.72 13.68 0.11 

203 Kladská Prameny,Lázně Kynžvart 0.25 11.40 1.40 0.99 0.61 26.31 16.98 0.05 

           

           

   Slovensko Německo Polsko Rakousko Maďarsko Ostatní 

státy 

Česká rep. 

REZZO-

2+3 

Česká rep. 

REZZO 4 

Průměr   0.54 18.34 6.74 2.19 0.85 22.85 21.04 0.24 

           

 



Znalecká doložka 

 
 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra 

spravedlnosti ČR ze dne 7.5.1999, č.j. M – 684/99 pro obor čistota ovzduší se specializací 

výpočty rozptylu emisí, škody způsobené imisemi na lesních porostech. Jsem si vědom 
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

 

Znalecký úkon je zapsán pod č. 2-132/2019 znaleckého deníku.  

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č. 

214092019 

 

 

Podpis znalce 

 


