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Úvod 

V současnosti je pro každý státem spravovaný památkový objekt v České republice zpracována různě 

podrobná dokumentace, která  částečně zahrnuje  i prevenci  rizik ohrožení  této památky přírodními 

vlivy.  Podrobněji  bývá  zpracovaná  např.  dokumentace  pro  případ  ohrožení  požárem.  V rámci 

veřejných  databází  existují  v České  republice  pouze  úzce  specializované  či  regionálně  zaměřené 

databáze,  především  na  webových  stránkách  krajských  a  obecních  úřadů,  zájmových  sdružení  či 

programů, které nejsou cíleně zaměřeny na oblast památkové péče a většinou se specializují na jedno 

či menšinu z předmětných nebezpečí a rizik. Nejsou k dispozici podklady ani  jednotná metodika pro 

cílené, účelné a efektivní směrování opatření a finančních prostředků na snižování či eliminaci těchto 

rizik pro celé území ČR. 

Národní památkový ústav sleduje již od svého vzniku (po sjednocení organizace v roce 2002) nejvíce 

ohrožené památky. Vytvořil, na  svém webu prezentuje a průběžně aktualizuje Seznam ohrožených 

kulturních  památek.  Zařazení  kulturní  památky  do  tohoto  seznamu  je  provedeno  na  základě 

odborného posouzení stavebně technického stavu a ohrožení její památkové hodnoty či už přímo její 

hmotné podstaty. Do seznamu tedy nejsou zařazovány památky ohrožené potenciálním nebezpečím, 

ale objekty, které  jsou  již poškozené a hrozí  jim zkáza. Další významné typy ohrožení památek však 

nejsou pro orgány památkové péče či širokou veřejnost souhrnně nijak významně monitorovány.  

V rámci projektu DF12P01OVV035 Programu NAKI (Ministerstvo kultury) vznikla Metodika hodnocení 

míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy (dále Metodika; Forejtníková 

a  kol., 2015),  jejíž  aplikace na  vybraných památkách  je obsahem  tohoto  souboru map.  Komplexní 

vyhodnocení  míry  ohrožení  památek  je  v uvedené  Metodice  zaměřeno  na  vybrané  přírodní  a 

antropogenní  vlivy,  a  to  na  říční  povodně,  povodně  z přívalových  srážek,  sesuvy,  bioohrožení, 

průmyslovou činnost, vodní a větrnou erozi, atmosférické spady, kvalitu vodních prvků a biotopů a na 

stav  vegetace  památek,  parků  a  zahrad.  Jejich  posouzení  bylo  provedeno  na  základě  dostupných 

databází,  prostorových mapových  analýz,  terénního  šetření  a modelování  procesů  pro  jednotlivé 

ohrožující  vlivy.  Pro  celkové  zhodnocení  stavu  byla  zvolena metoda multikriteriální  analýzy,  která 

zohledňuje  různou  závažnost  působení  posuzovaných  rizik  i  jejich  vzájemnou  interakci.  Výsledky 

analýzy umožní objektivní vzájemné porovnání míry ohroženosti památek a tím zefektivní směřování 

prostředků do ochrany kulturního dědictví. 

Předložený soubor map sestává z následujících položek: 

Mapa 1:  Hodnocení  míry  potenciálního  ohrožení  památek  UNESCO  vybranými  přírodními  a 

antropogenními vlivy na území ČR 

Mapa 2:  Analýza potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek ČR říčními povodněmi 

Mapa 3:  Hodnocení  potenciálního  ohrožení  vybraných  kategorií  památek  ČR  svahovými 

nestabilitami 

Mapa 4:  Hodnocení  potenciálního  ohrožení  vybraných  kategorií  památek  ČR  atmosférickými 

depozicemi 

Mapa 5:  Hodnocení  stavu  a  kvality  prostředí  vodních  prvků  ve  vybraných  lokalitách  NKP  a 

UNESCO v ČR 

Mapa 6:  Hodnocení  stavu  přírodních  společenstev  památek  ve  vybraných  lokalitách  NKP  a 

UNESCO v ČR 

Tabulka:   Seznam hodnocených lokalit 
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1. Popis	dosažených	původních	výsledků	výzkumu	a	vývoje	

1.1. Vstupní	informace	

Kapitola 1 popisuje ve zkrácené verzi metodiku řešení ohrožení památek jednotlivými posuzovanými 

vlivy.  Podrobnosti  o  řešení,  diskuse  nad  použitými  postupy,  dílčí  i  souhrnné  výsledky  výzkumné 

aktivity  byly  popsány  v průběžných  zprávách  projektu  a  publikovány  v časopisech  i  na  odborných 

seminářích (viz kapitola 3.) 

Postupy  popsané  v této  1.  kapitole  se  vztahují  zejména  k mapě  1,  která  zobrazuje  souhrnně  plné 

hodnocení památek UNESCO v ČR Metodikou vyvinutou v rámci projektu (Forejtníková a kol., 2015). 

Popsané postupy  jsou platné  i pro mapy  č. 4, 5, 6,  ze  kterých  je možno  vyčíst pro daný  vliv  větší 

podrobnost řešení nebo hodnocení většího souboru (případně úplného souboru) památek v kategorii 

Národní kulturní památka a Památková rezervace.   

Konstrukce map 2 a 3  jsou popsány v   kapitole 2.  Jedná  se o mapy, kde byl použit odlišný postup 

konstrukce, aby byl pro daný vliv posouzen potenciál negativního působení. Plné uplatnění Metodiky 

u  těchto vlivů  totiž představuje náročnou práci včetně  terénních měření a  je  tedy vhodné věnovat 

pozornost a prostředky nejprve tam, kde je tento negativní potenciál největší. 

K mapám je přiložen i samostatný list s uvedením seznamu kulturních památek včetně identifikátoru 

C_REJST, který byl zvolen  jako hlavní pro  identifikaci hodnocených památek.   Vzhledem k tomu, že 

v rámci souboru dat kulturních památek  (UNESCO, NKP a PR) poskytnutých Národním památkovým 

ústavem  je u  různých  typů dat používáno několik  identifikátorů památek,  je v tomto  souboru map 

používána  kombinace  z atributů  C_REJST,  REJST,  REJSTRIK,  REJSTR_C,  IDREG,  EvCrCis  souhrnně 

zahrnutá do atributu C_REJST (viz mapa ‐ legenda Seznam kulturních památek). 

Různorodost co do zobrazení, měřítek, podkladů a zobrazených tématik odpovídá šíři záběru řešení 

projektu DF12P01OVV035. 

 

1.2. Ohrožení	říčními	povodněmi	(RP)	 	 	

Říční povodně vznikají v důsledku dlouhotrvajících několikadenních vydatných dešťů. Projevují se na 

velkých povodích,  zpravidla na všech  tocích v zasaženém území a obvykle  s výraznými důsledky na 

středních a větších tocích. Mají regionální charakter. 

Na  území  České  republiky  lze  z hlediska  existence  a  míry  podrobnosti  dat  o  potenciálním 
povodňovém nebezpečí definovat tři následující typy oblastí (Forejtníková a kol., 2015): 

a) Oblasti s tzv. významným povodňovým rizikem, 
b) Oblasti s informací o povodňovém nebezpečí, 
c) Oblasti bez informace o povodňovém nebezpečí. 

Stanovení míry ohrožení památkové  lokality říčními povodněmi vychází primárně z Metodiky tvorby 

map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, která byla vyvinuta ve VÚV TGM v Brně Drbalem a 

kol.  (2012).  Tato  metodika  je  v  ČR  používána  pro  hodnocení  míry  povodňového  ohrožení  a 

povodňových rizik v oblastech s tzv. významným povodňovým rizikem. 
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Řešení  spočívá  v  hodnocení  povodňového  ohrožení  semikvantitativní  metodou  pomocí  vhodně 

zvolené  číselné, popř. barevné stupnice. Riziko se vyjadřuje buď  jako bezrozměrná veličina, nebo v 

jednotkách příslušných veličin charakterizujících ohrožení, popř. dopady. Použitá metoda je založená 

na tzv. matici rizika v kombinaci s principy vyjádření tzv. maximálního přijatelného rizika.  

Postup hodnocení v oblastech s tzv. významným povodňovým rizikem 

Pokud  se  hodnocený  památkový  objekt  nebo  lokalita  nachází  v oblasti  s významným  povodňovým 

rizikem,  je pro stanovení míry povodňového ohrožení tohoto objektu nebo  lokality využita mapová 

aplikace  centrálního  datového  skladu  (CDS)  ‐  map  povodňového  nebezpečí  a  povodňových  rizik 

(ONLINE 1). 

Po  provedení  prostorové  analýzy  hodnocené  lokality  památkového  objektu  a  příslušné  mapy 

ohrožení,  se  přiřadí  dané  památce  konkrétní  kategorie maximálního  potenciálního  povodňového 

ohrožení. Rovněž je možné přiřadit informaci o hloubkách a rychlostech proudění vody v rozlivu pro 

scénáře s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let. 

Přístup do CDS  je veřejný,  rovněž  je možné přes  zabezpečený přístup připojit  formou WMS  služby 

vrstvy povodňového ohrožení do svého GIS desktopového prostředí a prostorové analýzy provádět 

lokálně,  jak  je na příkladu památky UNESCO Český Krumlov uvedeno v metodice Forejtníkové a kol. 

(2015). 

Tímto  postupem  bylo  vyhodnoceno  výsledné  povodňové  ohrožení  pro  lokality  Kroměříž,  Třebíč, 

Český Krumlov, Lednicko – Valtický areál, Litomyšl, Praha a sloup v Olomouci. V budoucnu je vhodné 

(pro aktualizaci hodnocení) využít obecný postup výpočtu ohrožení památek říčními povodněmi,  jak 

je popsán v textu níže a podrobněji v metodice Forejtníkové a kol. (2015). 

Postup hodnocení památkových lokalit obecně 

Postup  stanovení  míry  povodňového  ohrožení  objektu,  a  tedy  i  památkové  lokality,  spočívá  v 

následujících krocích, podrobněji popsáno v metodice Forejtníkové a kol. (2015): 

a) kvantifikace povodňového nebezpečí – výpočet intenzity povodně pro všechny posuzované scénáře 

povodňového nebezpečí (standardně pro dobu opakování 5, 20, 100 a 500 let) 

‐ Získání  dostatečně  přesného  digitálního modelu  reliéfu  (DMR)  pro  danou  lokalitu,  nejlépe 

DMR  5.  generace  od  ČÚZK  (ONLINE  2),  vhodnost  použití  různých  DMR  pro  tyto  účely  je 

popsána v Dzuráková a kol. (2015). 

‐ Geodetické zaměření příčných profilů na toku, včetně inundace a objektů 

‐ Získání N‐letých průtoků na daném toku pro každý hodnocený povodňový scénář 

‐ Výpočet průběhu hladin (s využitím hydraulického modelování, např. v programu HEC‐RAS) 

‐ Výpočet  intenzity povodně  (IPi), která  je  funkcí hloubky vody v rozlivu a  rychlosti proudění 

vody v rozlivu pro daný povodňový scénář (např. v prostředí ArcGIS HAZUS Flood Information 

Tool) dle vztahu: 
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b) stanovení povodňového ohrožení pro všechny posuzované scénáře 

Pro všechny hodnocené povodňové scénáře (Q5, Q20, Q100 a Q500) se stanoví povodňové ohrožení Ri 

dle vztahu: 

iii pIPR  )35,13,0( , kde pi je pravděpodobnost výskytu daného povodňového scénáře 

Získaná hodnota povodňového ohrožení dané  lokality  se  reklasifikuje na hodnoty v  rozmezí 0 až 4 

(dle tab. 1.1), čímž se vyjádří kategorie ohrožení dané lokality pro daný povodňový scénář. 

Tab. 1.1 Klasifikace ohrožení Ri (Drbal a kol., 2012, Dzuráková a kol., 2015)  

Ohrožení Ri  Kategorie ohrožení 

Ri  0,1 nebo IPi ≥ 2  (4) Vysoké 

0,01  Ri < 0,1  (3) Střední  

Ri < 0,01  (2) Nízké  

P < 0,0033 (tj. N > 300)  (1) Reziduální 

IPi = 0  (0) Žádné/zanedbatelné 

c) vyhodnocení maximálního povodňového ohrožení pro danou lokalitu 

Maximální povodňové ohrožení lokality je vypočítáno dle vztahu: 

i

n

1i

RR yx max


),(           (1.2)   

Výsledná míra  povodňového  ohrožení  –  jako  jedno  číslo  reprezentující  ohrožení  památky  projevy 

povodní  –  je maximální hodnota ohrožení,  která může být dosažena  v rámci plochy dané  lokality.  

Do této výsledné míry se nezapočítává míra ohrožení v samotném vodním toku. 

Za  účelem  provedení  multikriteriální  analýzy  lokalit  a  potřeby  jednotné  klasifikace  u  všech 

hodnocených typů ohrožení, jsou původní kategorie míry povodňového ohrožení 0 až 4 upraveny dle 

metodiky Forejtníkové a kol. (2015) na kategorie v rozmezí 0 až 3. 

Tímto postupem bylo vyhodnoceno výsledné povodňové ohrožení pro lokality Zelená Hora, Telč, vila 

Tugendhat, Holašovice, Průhonice a Kutná Hora. 
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1.3. 	Ohrožení	povodněmi	z	přívalových	srážek	(PP)	

Jedná  se o povodně  způsobené  krátkodobými  srážkami  velké  intenzity,  které  jsou  charakteristické 

svým velmi  rychlým vývojem. V  časovém období desítek minut až několika hodin dochází  zejména  

na malých  vodních  tocích  k  prudkému  vzestupu  hladiny,  avšak  po  její  kulminaci  většinou  dochází 

k podobně rychlému poklesu. Nebezpečí přívalových povodní spočívá také ve velké rychlosti proudu, 

který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu jako je erodovaná půda, části stromů a větví, 

ale  i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými 

účinky proudící vody. Významnou  roli při dopadu přívalové  srážky  sehrává  sklonitost území a  také 

jeho  aktuální  retenční  schopnost.  Povodně  z  přívalových  srážek  představují  nejpočetnější  případy 

povodňového ohrožení (Matějíček, Hladný, 1999). 

Posouzení  míry  nebezpečí  povodní  z přívalových  srážek  ve  vztahu  k  památkovým  areálům  

i  jednotlivým  památkovým  objektům  vychází  z identifikace  ploch  rozhodujících  z  hlediska  tvorby 

povrchového odtoku a  z principů uvedených v metodickém návodu pro  identifikaci kritických bodů 

(Drbal a kol., 2009). Při stanovení tohoto nebezpečí se bude vycházet z přítomnosti kritického bodu 

(KB)  či  kritické  plochy  (KP)  v samotném  prostoru  nebo  blízkém  okolí  památkového  areálu  či 

památkového objektu s využitím uvedených podkladových dat a postupu. Při zpracování uvedených 

postupů je vhodné využít nástrojů geografických informačních systémů (GIS). 

Pracovní postup stanovení KB: 

• Vygenerování drah soustředěného odtoku (velikost přispívající plochy ≥ 0,15 km2). 

• Vymezení KB a jejich první výběr (průsečík hranice zastavěného území obce včetně památkových 

objektů a linie dráhy soustředěného odtoku). 

• Stanovení přispívajících ploch KB. 

• Stanovení fyzicko‐geografických charakteristik přispívajících ploch KB (sklon, druh pozemku, podíl 

plochy orné půdy). 

•  Finální výběr KB prostřednictvím vybraných charakteristik a jejich kritérií: 

• velikost přispívající plochy 0,15 – 10,0 km2, 
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %, 
• podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %, 
• ukazatel kritických podmínek F ≥ 1,85, stanovený dle vztahu  

 
F = Pp,r∙Hm,r∙(a1∙Ip + a2∙ORP + a3∙CNII),          (1.3) 

kde je  

a ‐ vektor vah [a1=1,48876; a2=3,09204; a3=0,467171], 

Pp,r ‐ relativní hodnota velikosti přispívající plochy (vzhledem k max. 10 km2) [‐], 

Ip ‐ hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%], 

ORP ‐ podíl plochy orné půdy [%], 

CNII ‐ hodnoty CNII pro území ČR [‐], 

Hm,r  ‐  relativní  hodnota  úhrnu  jednodenních  srážek  s  dobou  opakování  100  let  

pro území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm) [‐]. 

V případě přispívajících ploch se zastoupením orné půdy nižším než 40 %, případně ploch zcela 
zalesněných dochází k úpravě kritérií výběru KB: 
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• velikost přispívající plochy 0,6 – 10,0 km2, 
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %. 

Pracovní postup stanovení KP: 

• Vymezení zemědělských či  lesních ploch přiléhajících k památkovým objektům a současně k nim 

skloněných.  

• Stanovení fyzicko‐geografických charakteristik KP (sklon, druh pozemku, podíl plochy orné půdy). 

• Finální výběr KP prostřednictvím vybraných charakteristik a jejich kritérií: 

• délka nepřerušeného svahu ≥ 0,3 km, 

• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %, 

• podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %, 

• ukazatel kritických podmínek F ≥ 1,85 stanovený dle vztahu 1.2. 

V  případě  přispívajících  ploch  se  zastoupením  orné  půdy  nižším  než  40 %,  případně  ploch  zcela 

zalesněných dochází k úpravě kritérií výběru KP: 

• délka nepřerušeného svahu ≥ 0,5 km, 
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 8 %. 

Pro  stanovení  míry  nebezpečí  je  využito  pro  možné  vzájemné  srovnávání  památkových  objektů 

ukazatele kritických podmínek  F a  je  zavedena následující klasifikace  totožné pro vyskytující  se KB 

i KP: 

0 ‐ žádné (v blízkosti památkového objektu se KB, nebo KP nenachází), 

1 ‐ nízké (F ≤ 5), 

2 ‐ střední (5 < F < 25), 

3 ‐ vysoké (F ≥ 25). 

 

1.4. 	Ohrožení	sesuvy	(SE)	

Svahové pohyby  jsou  jedním  z nejrozšířenějších environmentálních hazardů. Vzhledem  k  tomu,  že 

jejich  výskyt  je  vázán  na  existenci  svahů,  tedy  ukloněného  terénu,  představují  riziko  pro  rozsáhlé 

oblasti zemského povrchu.  

Svahové  pohyby  vznikají  při  porušení  stability  svahu  působením  zemské  tíže,  přičemž  těžiště 

pohybujících  se  hmot  vykonává  dráhu  po  svahu  dolů.  Svahové  pohyby  jsou  velmi  různotvárným 

geodynamickým  procesem  probíhajícím  v  přírodním  prostředí.  Jejich  vznik  a  vývoj  je  podmíněn 

místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně 

lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.). 

Podle  mechanismu  pohybu  a  jeho  rychlosti  rozlišujeme  4  základní  skupiny  svahových  pohybů 
(nestabilit): 
•  Ploužení  
•  Sesouvání  
•  Stékání  
•  Řícení  
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Svahové nestability (sesuvy, skalní řícení, přívalové proudy) jsou problémem, na který se s rozvojem 

poznání přírodních procesů stále více soustředí celosvětová pozornost, neboť tento jev může zřetelně 

ohrozit  lidské  životy,  zdraví  i  majetek.  Následky  svahových  nestabilit  (sesuvů,  skalních  řícení, 

přívalových proudů) jsou rozsáhlé materiální škody, především na majetku obyvatel. Dochází také ke 

značné nevratné devastaci kulturní krajiny a často jsou ohroženy i životy občanů. 

Metodika ‐ postupné kroky při řešení porušení stability svahů a skalního řícení 

Z  důvodů  výše  uvedených  se  vyspělé  společnosti  snaží  předcházet  iniciování  svahových  pohybů  a 

eliminovat  jejich  případné  negativní  dopady.  Základními  předpoklady  pro  takovouto  úspěšnou 

prevenci a eliminaci je především průběžná detailní evidence stávajících projevů svahových nestabilit, 

určení a predikce potenciálních nestabilních území a stanovení zásad nakládání s těmito územími.  

Metodicky, v případě zjištění výskytu svahové nestability lze doporučit následující: 

1) Na základě informace o potřebě řešit problém se vyvolá místní šetření za účasti dotčených stran, 

během tohoto šetření se provede prvotní rekognoskace. Závěrem prvotní rekognoskace  je  jeden ze 

tří možných závěrů: 

a) záležitost je jednoduchá a byla vyřešena na místě. 

b)  pravděpodobně  se  jedná  o  svahovou  nestabilitu,  která  ohrožuje  obecný  zájem.  Je  potřeba 

podniknout další kroky. 

c) záležitost je havarijní a hrozí nebezpečí z prodlení. Nadále se postupuje jako při havárii. 

2) Pokud byl závěr prvotní rekognoskace ad b) kontaktuje se oblastní geolog Českého geologického 

ústavu,  který  zajistí  prvotní  mapování  a  registraci  svahové  nestability  a  zařazení  do  Registru 

svahových nestabilit ČR na základě vypracování záznamu ‐ pasportu svahové nestability.  

3) Ve  spolupráci  s oblastním geologem  se  vyberou  kvalifikované průzkumné  firmy a  formou  výzvy 

více  zájemcům  se  zadá  veřejná  zakázka  na  inženýrskogeologický,  hydrogeologický  a  geotechnický 

průzkum a na  instalaci monitorovacího zařízení na sesuvu. Projekt průzkumných prací buď zpracuje 

externí specialista, anebo nabídnuté projekty musí být specialistou oponovány. Je potřeba dodržovat 

zásady etapizace. 

4) Zpracuje  se projekt  sanačních opatření. Projekt musí vypracovat kvalifikovaný a  zkušený  řešitel, 

autorizovaný geotechnik. Projekt by měl nabídnout několik variant řešení a tyto varianty by měly být 

rozděleny do etap. Výběr metod a etap by měl být na základě observační metody. Projekt je potřeba 

nechat oponovat. 

5) Na základě výběrového řízení bude vybrán zhotovitel se kterým se uzavře smlouva o dílo. Činnost 

zhotovitele bude kontrolována technickým dozorem investora a projektantem. 

6) O  jednotlivých etapách bude rozhodováno průběžně na základě měření monitorovacího systému 

(observační metoda). 
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7) Na základě výpočtů a měření monitorovacího systému bude vyhodnocena účinnost sanace. 

8)  Po  ukončení  sanace  bude  upřesněna  frekvence  měření  monitorovacího  systému  a  frekvence 

kontroly a údržby jednotlivých sanačních prvků. 

9) Svahová nestabilita se bude dlouhodobě sledovat. 

10) Všechny kroky a činnosti probíhající na svahové nestabilitě je potřeba fotograficky dokumentovat 

a archivovat. 

 Kategorizace sesuvných území – svahových nestabilit 

Kategorie  I ‐ malé riziko 

Sesuv dočasně uklidněný s možností obnovení svahových pohybů. Příčiny vzniku svahových pohybů 

dosud trvají, svahové nestability  jsou sice převážně v klidu, hlavní příčina vzniku svahových pohybů 

však není odstraněna a pohyby se mohou znovu obnovit. Svahové pohyby bezprostředně neohrožují 

stabilitu staveb, komunikací, pozemků a vodních toků 

Kategorie  II ‐ střední riziko 

Sesuv  stále  aktivní, příčiny  vzniku  svahových pohybů dosud  trvají, hlavní příčina  vzniku  svahových 

pohybů  není  odstraněna.  Stále  existuje  nebezpečí  ohrožení  staveb  (obytné,  hospodářské, 

průmyslové,  hydrotechnické,  komunikační  a  pod.),  pozemků  a  vodních  toků.  Toto  nebezpečí  však 

není bezprostřední.   

Kategorie  III ‐ vysoké riziko 

Svahové pohyby jsou stále aktivní a nesou výrazné stopy čerstvosti  tvarů deformace (trhliny, zátrhy, 

vyvinutá odlučná stěna,  terénní stupně, vyboulená  čela, nakupení hmot a pod.). Svahové pohyby a 

sesuvné hmoty porušily stavby, komunikace, pozemky a vodní toky. Havarijní sanační práce je nutno 

realizovat okamžitě bez dlouhé projekční přípravy a složitých zabezpečovacích prací 

 

1.5. Bioohrožení	mikroorganismy	původem	z	vodního	prostředí	(BO)	

Problematika  bioohrožení  památek  úzce  souvisí  se  základní  schopností mikroorganismů  osídlovat 

téměř všechna prostředí. Mnohé mikroorganismy jsou velmi nenáročné a adaptabilní, produkty jejich 

metabolismu  se  podílí  na  poškození  osídlených míst.  Proces  poškození  památek mikroorganismy 

nazýváme biodeteriorace, mezi  její původce patří  široké  spektrum bakterií,  sinic,  řas, plísní a hub. 

Biodeteriogeny  potřebují  pro  svůj  život  specifické  podmínky  odpovídající  jejich  charakteru,  jako 

vlhkost,  teplo,  živiny,  vhodné  pH,  kyslík,  světlo  apod.  Nejčastěji  dochází  k průběhu  několika 

degradačních  procesů  současně,  proces  je  proto  obtížné  diagnostikovat  a  nalézt  dominantního 

činitele. Efektivnější je zaměřit se na charakterizaci potenciálu vzniku a šíření biodeteriorace studiem 

podmínek prostředí.  
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Vstupní data  (viz Metodika) pro  vyhodnocení bioohrožení památek  jsou popisné údaje  získané při 

místním  šetření  památek.  Dotazníkové  šetření  zahrnuje  otázky,  které  vedou  ke  zhodnocení míry 

poškození památky biologickými činiteli. Posouzení bioohrožení je postaveno zejména na optickém a 

senzorickém  hodnocení  výskytu  jevů,  souvisejících  s rozvojem  biologických  činitelů.  Otázky  ve 

formuláři,  jsou formulovány, tak aby byly  jednoznačné a co nejméně subjektivní. Otázky  jsou cíleny 

přednostně  na  správce  památek.  Hodnocení  je  doplněno  semikvantitativní  detekcí  přítomného 

oživení  mikroorganismy.  Dalšími  vstupními  daty  jsou  údaje  o  potenciálu  kontaminace  památky 

mikroorganismy na základě její lokalizace, charakteru, stavu, klimatu a podmínek okolního prostředí. 

Otázky,  které nejsou pro hodnocený prvek  relevantní,  jsou  z hodnocení  vyřazeny. V případě,  že  je 

správcem  některý  z  jevů,  souvisejících  s bioohrožením,  označen  jako  nejproblematičtější  nebo 

významné  ohrožení  dané  hodnocené  památky,  je  přičteno  10  %.  Návrh  celkového  vyhodnocení 

objektu/prvku je potom následující: 

 Do  stupně  „extrémní  ohrožení“  je  hodnocený  prvek  zařazen,  když  formulář  obsahuje  ≥  80 % 
kladných odpovědí, tj. posuzovaný objekt  je v kritickém stavu, díky výskytu velkého počtu  jevů, 
představujících riziko rozvoje biologických činitelů, kterými  je objekt  již zasažen. Míra výskytu a 
potenciálu  rozvoje  je vysoká a  je předpokladem  trvalého poškození a degradace památky. Stav 
vyžaduje urychlené zásahy s cílem odstranění podmínek, podporujících zejména zavlhání objektu.  

 Do stupně „střední ohrožení“  je hodnocený prvek zařazen, když  formulář obsahuje 20 až 80 % 
kladných odpovědí, tj. na posuzovaném objektu byly zjištěny příznaky kontaminace biologickými 
činiteli  a  výskyt  podmínek  podporujících  jejich  rozvoj,  který  představuje  potenciál  dalšího 
poškození památky. Do tohoto stupně  jsou řazeny  i rozsáhlé areály, které zahrnují více objektů, 
z nichž  jsou ohroženy  jen některé. Do stupně střední ohrožení byly zařazeny  i památky, pro něž 
není uvedená metodika pro  jejich  charakter vhodná a  jsou označeny  jako  „nehodnocené“. Pro 
celkové  multikriteriální  hodnocení  je  však  nutné  jim  přiřadit  určitou  hodnotu.  Aby  nedošlo 
k nežádoucímu  ovlivnění  celkového  výsledku,  bylo  rozhodnuto,  že  jim  bude  přiřazen  střední 
stupeň ohrožení. 

 Do stupně „nevýznamné ohrožení“ je hodnocený prvek zařazen, když formulář obsahuje ≤ 20 % 
kladných  odpovědí,  tj.  posuzovaná  památka  nemá  příznaky  výskytu  jevů,  poukazujících  na 
přítomnost nepřirozeného množství mikroorganismů a podmínek, které by mohly působit  jejich 
nadměrný  rozvoj  nebo  je  v dobrém  stavu  po  provedené  sanaci.  Při  zachování  stávajících 
podmínek není památka ohrožena poškozením biologickými činiteli. 

 

1.6. 	Ohrožení	průmyslovou	činností	(PČ)	

Průmyslové objekty a zařízení, skladující nebezpečné chemické látky (NCHL) nebo chemické přípravky 

(hořlavé,  výbušné,  toxické) a nakládající  s nimi  v provozu nebo  ve  výrobě představují pro  kulturní 

památky riziko ve formě potenciální průmyslové havárie. Další vliv průmyslové činnosti související se 

zvyšováním imisí nebezpečných látek v atmosféře (emise do ovzduší) jsou řešené samostatně v části 

ohrožení atmosférickými spady. 

Oblast  prevence  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami  a 

chemickými přípravky je zabezpečována MŽP jako součást civilního nouzového plánování. Základním 

právním  předpisem,  upravujícím  oblast  prevence  závažných  havárií,  je  zákon  č.  59/2006  Sb., 

o prevenci  závažných  havárií,  způsobených  vybranými  nebezpečnými  látkami  nebo  chemickými 

přípravky, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vzhledem k tomu, že  tento typ ohrožení kulturních památek  je zcela specifická problematika, která 

nebyla  v minulosti  metodicky  řešena,  bylo  definováno  několik  „kritických“  scénářů,  při  kterých 

mohou být památky ohroženy v důsledku průmyslové havárie (Forejtníková a kol., 2013). 

Každou průmyslovou havárii lze popsat scénářem, který tvoří posloupnost všech událostí vedoucích k 

určitému  typu  havárie  s  příslušnými  charakteristickými  projevy.  V  závislosti  na  charakteristikách 

uniklé  látky  (např.  skupenství,  tlak,  teplota, hořlavost) a na vnějších podmínkách  (např. povětrnost 

nebo topografie terénu) se pak havárie mohou projevit ve formě požárů, výbuchů, rozptylu toxických 

plynů. V případě  kulturních památek  je nutné  věnovat pozornost  rovněž  scénářům  s dopadem na 

strukturu  historických  objektů,  hodnotu  výtvarných  děl  nebo  vegetativní  nebo  kulturní  funkce 

významných prvků životního prostředí (parky, zahrady).  

Klasifikace  ohrožení  památek  průmyslovou  činností  je  založena  na  semikvantitativním  hodnocení 

vycházejícího z posouzení několika dílčích parametrů za pomoci relativních kvalitativních škál, jejichž 

vzájemnou  kombinací  lze  určit  výslednou  míru  ohrožení  zdroji  rizika  nacházejících  se  v blízkosti 

posuzované  kulturní  památky  (IPr).  Tento  postup  je  všeobecně  doporučován  zejména  tam,  kde 

existuje  širší  množina  proměnných,  které  nelineárně  ovlivňují  výsledný  ukazatel  a  kde  nelze 

s ohledem  na  složitost  daného  systému  navrhnout  a  ověřit  jednoznačný  matematický  model. 

Na základě znalosti  faktorů ovlivňujících míru rizika nehodových scénářů, byl při využití aproximace  

z obdobných, plně validních, metod (Chundela, 1992; Uijt De Haag, Ale, 2005; Vojkovská, Danihelka, 

2002) stanoven funkční vztah (Skřehot, 2015) pro určení míry ohrožení průmyslem a jeho činností: 
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kde je 

c ‐ parametr chemické látky ‐ vyjadřuje nebezpečnost NCHL umístěné uvnitř objektu nebo zařízení ve 

vztahu k možným nežádoucím účinkům, 

m  ‐  parametr  zdroje  rizika  ‐  zohledňuje množství  NCHL  uvnitř  objektu  nebo  zařízení  (dle zákona  

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií), 

d ‐ parametr kulturní památky ‐ vyjadřuje míru zranitelnosti dané památky vůči účinkům průmyslové 

havárie podle druhu převažujícího  konstrukčního materiálu nebo historicky  či kulturně  cenných 

částí, 

q  ‐  parametr  prostředí  ‐  vyjadřuje  schopnost  prostředí  tlumit  nebo  podporovat  šíření  důsledků 

průmyslové havárie, 

L  ‐  vzdálenost  kulturní  památky  od  zdroje  rizika  v km,  rozsah  zájmového  území  byl  stanoven 

vzdáleností 2 km od hranice dané památky.  

Vzhledem k  tomu, že v rámci České republiky neexistuje ucelená databáze průmyslových objektů a 

zařízení, popř. jiných zdrojů rizik, bylo nutné využít dostupné zdroje dat. Významná datová základna 

týkající  se  zdrojů  rizik,  byla  vytvořena  v  souladu  se  zákonem  59/2006  Sb.,  o  prevenci  závažných 
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havárií.  Ten  stanovuje  povinnost  pro  objekty  nebo  zařízení,  ve  kterých  je  přítomna  vybraná 

nebezpečná  látka,  zpracovat  seznam  uvádějící  druh, množství,  klasifikaci  a  fyzikální  formu  všech 

nebezpečných látek v nich umístěných. Na základě tohoto seznamu, resp. množství nebezpečné látky 

dle  přílohy  č.  1  k zákonu  č.  59/2006  Sb.,  jsou  tyto  objekty  nebo  zařízení  začleněny  do příslušné 

skupiny  A  nebo  B  (tzv.  SEVESO  objekty  nebo  zařízení)  anebo  do  skupiny  objektů  nebo  zařízení 

s množstvím menším než  limitním, avšak větším než 2 %  limitního množství (rovněž dle přílohy č. 1 

k tomuto zákonu). Z celorepublikově evidovaných databází byl využit Integrovaný registr znečišťování 

životního prostředí, který eviduje provozovatele,  jejichž emise  ‐ úniky znečišťujících  látek překročily 

za daný rok prahové hodnoty stanovené pro úniky do ovzduší, vody nebo půdy (poskytovatel CENIA), 

Registr  průmyslových  zdrojů  znečištění  ‐  část  nebezpečné  látky,  který  eviduje  nakládání 

s nebezpečnými  závadnými  látkami  v  průmyslovém  sektoru  a  jejich  emisí  do  vodního  prostředí 

(součást  HEIS  VÚV,  poskytovatel  Ministerstvo  životního  prostředí)  a  Databáze  čerpacích  stanic 

pohonných hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, součástí které jsou údaje o provozovateli, adrese 

a typu skladovaných pohonných hmot. Data byla dodatečně doplněna z dalších dílčích zdrojů, např. 

Hasičských  záchranných  sborů,  odborů  životního  prostředí  na  ORP  a  rovněž  na  základě místních 

znalostí, např. od správců kulturních památek.  

Podrobnější popis uvedených parametrů a postupu jejich stanovení je uveden v Metodice hodnocení 

míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy (Forejtníková a kol., 2015). 

Zařazení  památky  do  jedné  ze  čtyř  kategorií  je  provedeno  dle  výsledné míry  ohrožení  kulturních 

památek průmyslovou  činností  IPr odvozené z  rovnice 1.4, přičemž způsob  interpretace výsledků a 

stanovení  jednotlivých  úrovní  bylo  realizováno  na  základě metod  uváděných  v  odborné  literatuře 

(Chundela, 1992; Sinay, 2011; Vojkovská, Danihelka, 2002): 

0 ‐   zanedbatelné  ohrožení  nebo  poškození  kulturní  památky  účinky  průmyslové  havárie 

(≤ 1,0), 

1 ‐   nízké ohrožení nebo poškození kulturní památky účinky průmyslové havárie (1,1 – 30,0), 

2 ‐   zvýšené  ohrožení  nebo  poškození  kulturní  památky  účinky  průmyslové  havárie  (30,1  – 

200,0), 

3 ‐   významné  ohrožení  nebo  poškození  kulturní  památky  účinky  průmyslové  havárie 

(> 200,0). 

	

1.7. 	Ohrožení	větrnou	erozí	(VETE)	

Rozhodujícím činitelem větrné eroze je vítr, jeho unášecí síla je závislá na rychlosti větrného proudu, 

době trvání a četnosti výskytu větrů. K pohybu půdních částic stačí někdy  i malé rychlosti větru, ale 

nejsilnější erozní účinky nastávají při silných výsušných a dlouhotrvajících větrech na holých plochách. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím průběh větrné eroze je stav a povaha půdy a odpor půdních částic. 

Ten je dán kromě velikosti a tvaru částic především strukturou půdy, vlhkostí půdy, drsností půdního 

povrchu  a  rostlinným  krytem,  který  sehrává  rozhodující  roli  při  ochraně  půdního  povrchu  před 

dynamickými účinky větru. Významná je také délka erodovaného území. Čím je delší území ve směru 

působení větru, tím se uvolňuje větší množství půdních částic (Janeček, 2012). 
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Při hodnocení potenciálu nebezpečí větrné eroze půdy  se vychází  z metodiky  stanovení používané  

ve  VÚMOP,  v.v.i.,  kde  výchozími  podklady  jsou  BPEJ.  Byly  využity  údaje  o  klimatických  regionech  

a údaje o hlavních půdních  jednotkách. Klimatický  region  je charakterizován sumou denních  teplot 

nad  10°C,  průměrnou  vláhovou  jistotou  za  vegetační  období,  pravděpodobností  výskytu  suchých 

vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní  jednotka 

je  určena  zejména  genetickým  půdním  typem,  půdotvorným  substrátem,  zrnitostí,  skeletovitostí  

a  stupněm  hydromorfismu.  Vyhodnocením  těchto  faktorů,  charakterizovanými  kódy  BPEJ  byla 

vyjádřena potenciální ohroženost půd větrnou erozí. 

Metodika dodržuje  způsob odstupňování  klimatických  regionů  a HPJ dle metodiky VUMOP,  v.  v.  i. 

podle náchylnosti k větrné erozi. Stupňům byl přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená 

nejnižší  náchylnost  k  větrné  erozi.  U  klimatických  regionů  bylo  počítáno  pouze  s  prvními  pěti 

z celkového  počtu  10  klimatických  regionů,  na  které  je  rozdělena  ČR  (kód  regionu  0  ‐  4).  Území 

zasahující  do  ostatních  klimatických  regionů  byla  posuzována  jako  nenáchylná,  ovšem  pouze  

z  hlediska  klimatického  regionu,  ne  z  hlediska  půdních  poměrů,  které  byly  zohledněny  ve  všech 

regionech ČR. 

Klasifikace VÚMOP, v.v.i., je pro potřeby této metodiky pozměněna následovně: 

0 ‐ žádné (< 4) 

1 ‐ nízké (4,1 ‐ 11) 

2 ‐ střední (11,1 ‐ 17) 

3 ‐ vysoké (> 17)  

Při hodnocení potenciálu nebezpečí pro památkové objekty před větrnou erozí půdy se zohledňuje 

převládající  směr  proudění  větru  s  využitím  dat  větrných  růžic  (ČHMÚ).  Jednotlivým  směrům  jsou 

přiřazeny váhy podle  jejich procentuálního  zastoupení. Míra potenciálu nebezpečí  tak  je násobena 

vahou převládajícího směru mezi plochou zemědělské půdy a památkovým objektem.  

Výsledná klasifikace potenciálu nebezpečí větrnou erozí půdy: 

0 ‐ žádné (v blízkosti památkového objektu se erozně nebezpečná plocha nenachází), 

1 ‐ nízké (< 2), 

2 ‐ střední (2 ‐ 5), 

3 ‐ vysoké (> 5). 

Pracovní postup stanovení ztráty půdy větrnou erozí: 

• Identifikace zemědělských pozemků v blízkosti památkového objektu. 

• Stanovení potenciálu nebezpečí větrné eroze půdy. 

Zohlednění směru větru mezi zemědělským pozemkem a památkovým objektem. 
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1.8. Ohrožení	atmosférickými	spady	(AD)	

Atmosférickou  depozicí  označujeme  proces,  kdy  dochází  k  přenosu  látek  z  atmosféry  na  zemský 

povrch, do  jeho  složek  i na objekty, které  se na něm nachází. Suchá depozice  se  skládá  z procesů 

difúze, dopadu, sedimentace.  Jedná se o celkové množství deponovaných  tuhých  částic a adsorpce 

plynů.  Je  velmi efektivní,  jelikož  její proces  je  jednosměrný  v důsledku  gravitačního  spádu. Mokrá 

depozice  je  souhrn  vymývání polutantu  v plynné  i  tuhé  fázi deštěm a  sněhem  v důsledku  srážení, 

mlhy nebo při oparu.  Řadíme  sem procesy probíhající  jak pod oblaky,  kdy  jsou  látky  absorbovány 

padajícími  kapkami,  tak  vymývání  probíhající  přímo  v  oblacích,  kdy  jsou  látky  vynášeny  během 

dalšího deště. Zachycení plynné frakce polutantu nastává adsorpcí na pevné částice, kam se postupně 

usazují a následně se srážkami dostávají na zemský povrch (Svobodová, 2011). 

V průmyslových a městských oblastech, kde  je rovněž situováno velké množství kulturního dědictví, 

převládá  suchá  depozice  s  vysokým  podílem  sedimentace  velkých  prašných  částic. Hlavní  složkou 

mokré  depozice  jsou  sulfáty  a  nitráty  (ONLINE  3).  Proto  byly  za  rozhodující  látky  pro  hodnocení 

potenciálního  ohrožení  památkových  lokalit  atmosférickými  imisemi  zvoleny  oxidy  dusíku  a  oxid 

siřičitý.  Vzhledem  k  tomu,  že  pevné  částice  unášené  v  atmosféře  (silikáty  a  kovy)  způsobují 

mechanické  opotřebení  všech materiálů,  byly  za  další  látky  ohrožující  památkové  lokality  zvoleny 

tuhé  znečišťující  látky.  Při  vlastním  hodnocení  potenciálního  ohrožení  památkových  lokalit 

atmosférickou depozicí předpokládáme přímý vztah této depozice k produkci emisí v blízkém okolí, a 

proto  je k ocenění závažnosti tohoto ohrožení využito emisních toků škodlivin vyprodukovaných na 

jednotku plochy území. 

Ohrožení památek atmosférickými spady  je založeno na plošném vyhodnocení emisní hustoty oxidu 

siřičitého  (SO2), oxidů dusíku  (NOx)  a  tuhých  znečišťujících  látek  (TZL). Cílem hodnocení  je provést 

přiřazení  stupně  ohrožení  atmosférickými  spady  každé  památce  (bez  rozlišení  typu  památky)  z 

vybraného hodnoceného  souboru památek. Počet památek  v  souboru  je minimálně 5;  shora není 

soubor  omezen,  takže  je  možné  provést  přiřazení  pro  celou  ČR.  Emisní  hustoty  se  uvádějí  v 

jednotkách  t.km‐2.rok‐1.  Pro  tyto  škodliviny  se  zpracují mapové  podklady  pro  území  celé  ČR.  Jako 

podklad pro hodnocení  slouží mapy emisních hustot pro celou  ČR zpracované pro  čtverce 5x5 km, 

případně i menší pixely podle zadání (zdroj dat ČHMÚ). Každému čtverci přísluší postupně vždy jedna 

hodnota  emisní  hustoty  pro  SO2,  NOx  a  TZL. Metodami  GIS  analýzy  se  přiřadí  každé  památce  3 

hodnoty  emisních  hustot  pro  jednotlivé  škodliviny.  Výsledky  se  seřadí  do  tabulky  v  tabulkovém 

procesoru nebo jiném odpovídajícím SW umožňujícím výpočet předem stanovených percentilů. 

Pro každou  škodlivinu  se  vypočte 20% percentil  (P20) a 80% percentil  (P80). Význam vypočtených 

percentilů je takový, že 20 % všech hodnot produkcí škodlivin je menší než P20, 60 % těchto hodnot 

leží mezi P20 a P80 a zbývajících 20 % je vyšších než P80. Pomocí tabulkové funkce se přiřadí každé 

památce hodnoty stupňů ohrožení a, b a c, každý s velikostí 1 – 3. Ty se sečtou a obdrží se souhrnná 

hodnota  ohrožení  s  velikostí  od  3  do  9.  Opakuje  se  výpočet  percentilů  P20  a  P80  obdobným 

způsobem  jako v předcházejícím případě. Výsledkem tohoto přiřazení  je  jediná hodnota pro každou 

památku s velikostí 1 – 3, charakterizující stupeň jejího ohrožení atmosférickými spady. Její význam je 

ten,  že 1  znamená malé ohrožení, 2  střední ohrožení a 3  vysoké ohrožení. Vypočtené hodnoty  se 

použijí k dalšímu multikriteriálnímu hodnocení ohrožení památek přírodními a antropogenními vlivy. 
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1.9. Ohrožení	vodní	erozí	(VODE)	

Vodní eroze je vyvolávána destrukční činností dešťových kapek a následným transportem uvolněných 

půdních částic povrchovým odtokem (Janeček, 2012). Takovéto plochy mají větší potenciál ohrožovat 

objekty pod nimi  ležící. Vrchní  část půdy  je povrchovou vodou  transportována do nižších míst, kde 

může  dojít  při  výskytu  překážky,  např.  i  památkového  objektu  k  sedimentaci  oderodovaného 

materiálu, a tím i k významnému ohrožení množstvím sedimentu.  

Posouzení  míry  nebezpečí  vodní  eroze  půdy  ve  vztahu  k  památkovým  areálům  i  jednotlivým 

památkovým  objektům  vychází  ze   stanovení  ztráty  půdy  na  zemědělských  pozemcích  či  jejich 

částech,  které  jsou  k památkovým  objektům  sklonité  a  bezprostředně  přiléhající  bez  překážek 

ohrožení  bránícím.  Při  hodnocení  intenzity  vodní  eroze  se  na  území  ČR  nejčastěji  vychází  z  tzv. 

univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) autorů Wischmeier a Smithe (1978) (Janeček, 2012): 

PCSLKRG              (1.5) 

,  kde  je    G  ‐  průměrná  dlouhodobá  ztráta  půdy  [t/ha/rok],  R  ‐  faktor  erozní  účinnosti  deště 

[MJ/ha/cm], K ‐ faktor erodovatelnosti půdy [‐], L ‐ faktor délky svahu [‐], S ‐ faktor sklonu svahu [‐], 

C ‐ faktor ochranného vlivu vegetačního [‐], P ‐ faktor účinnosti protierozních opatření [‐]. 

Pro stanovení  faktorů R, K, C, P  je vhodné využít GIS analýz, kde se využívá postupů uváděných při 

sestavování  rovnice  USLE  (Wischmeier  a  Smith,  1978;  Janeček  a  kol.,  2012)  tak,  že  se  jednotlivé 

faktory pomocí vhodných nástrojů ArcGIS převedou na plošné rastrové vrstvy nebo konstanty.  

U faktorů R a P  jsou použity konstantní hodnoty (R = 20 MJ.ha‐1.cm.h‐1 a P = 1,0). Pro stanovení K 

faktoru  je nejvhodnější využít údajů z celostátní databáze BPEJ. Na základě hlavní půdní  jednotky  je 

přiřazena  každému  elementu  vektorové  vrstvy BPEJ hodnota K  faktoru  (Janeček  a  kol., 2012). Pro 

stanovení  C  faktoru  lze  využít  jako  podklad  celostátně  dostupný  registr  půdních  bloků  LPIS  (Land 

parcel identification system). Jednotlivé hodnoty C faktoru jsou stanoveny v závislosti na klimatickém 

regionu, který je vyjádřen prvním číslem kódu BPEJ (Kadlec, Toman, 2002). Základem výpočtu ztráty 

půdy v GIS softwarech je stanovení L a S faktorů, tyto topografické faktory se počítají dohromady. Pro 

stanovení LS faktoru je vhodné použit program USLE2D (Govers a Van Oost, 2000) při algoritmu podle 

McCoola  (1987),  který  využívá  metodu  výpočtu  LS  faktoru  uvedenou  v  RUSLE.  Blíže  je  tvorba 

jednotlivých  vstupů  popsána  v  Metodice  hodnocení  míry  potenciálního  ohrožení  památek 

antropogenními a přírodními vlivy (Foretníková, 2015). 

Výsledkem je rastrový mapový podklad udávající hodnocení míry nebezpečí výskytu vodní eroze půdy 

jako dlouhodobý  roční průměr odnosu půdy  v t/rok. Pro  jeho dosažení budou hodnoty  vypočtené 

dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy vyjádřeny v absolutní hodnotě ztráty půdy na plochu, která 

je potenciálně nebezpečnou pro posuzovaný památkový objekt. Jelikož je transport splavenin a jejich 

depozice ovlivněna morfologií  terénu  a  tedy poklesem unášecí  schopnosti odtoku  (Holý, 1994),  je 

zřejmé, že k posuzovanému objektu doputuje pouze část erodované půdy. Pro určení tohoto podílu, 

tzv.  poměru  odnosu,  se  bude  vycházet  ze  závislosti  poměru  odnosu  na  velikosti  plochy  povodí 

(Robinson, 1977). 

 

Výsledný odnos půdy v t/rok je z hlediska nebezpečí ve vztahu k památkovým objektům klasifikován 

následovně: 
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0 ‐ žádné (v blízkosti památkového objektu se erozně nebezpečná plocha nenachází), 

1 ‐ nízké (< 50 t/rok), 

2 ‐ střední (50 – 200 t/rok), 

3 ‐ vysoké (> 200 t/rok). 

Pracovní postup stanovení ztráty půdy vodní erozí: 

• Identifikace  zemědělských pozemků nebo  jejich  částí přiléhajících  k památkovým objektům  

a současně k nim skloněných. 

• Stanovení ztráty půdy dle Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí. 

Stanovení odnosu půdy podle velikosti přispívající plochy. 

 

1.10. Ohrožení	vodních	prvků	a	na	vodu	vázaných	biotopů	(VB)	

Historické zahrady a parky od renesance až do roku 1960 zahrnují různé zahradní  typy a umělecké 
pojetí  volného  prostoru  v  jejich  rámci.  Skládají  se  z  konstrukčních  (včetně  vodních  prvků  –  např. 
malých vodních ploch přírodního charakteru, umělých kanálů,  fontán, apod.) a vegetačních prvků a 
jsou součástí krajiny, uměle a umělecky navržené či upravené člověkem. Pohled na historické zahrady 
se výrazně změnil ve 20. století. Až do společenského zřízení ochrany přírody v 70. letech 20. století, 
stanovení památkové kvality zahrad a parků historických bylo většinou v závislosti na jejich umělecké 
hodnotě. Myšlenka ochrany přírody posunula náhled na parky a zahrady: přírodní  scenérie  s  jejich 
stanovišti pro  faunu  a  flóru  začala být hodnocena  stejně  vysoko  jako umělecké  kvality. Dnes  jsou 
historické zahrady a parky vnímány v  jejich komplexitě. V mnoha konkrétních případech spory mezi 
ochranou přírody a zachováním historického stavu zahrady se změnily na přístup umožňující sladění 
obou pohledů. Z hlediska ohrožení vodních prvků  lze  identifikovat převážně ohrožení kvality  jejich 
vodního prostředí  (přísun  znečištění  z bodových, plošných  a difúzních  zdrojů  znečištění), ohrožení 
prostorových  charakteristik  (zazemňováním,  ucpáváním,  vysycháním,  atd.)  a  ohrožení  kvality 
doprovodné vegetace (rozšiřování  invazivních druhů, ohrožení suchem, záplavami, změnami hladiny 
podzemní  vody,  škůdci  a nemocemi,  atd.). Významnou  roli  v ohrožení  kvality  vodních prvků hraje 
eutrofizace  vod,  kdy  roli  hrají  poměry  mezi  dusíkem,  fosforem  a  uhlíkem.  Další  zdroj  ohrožení 
představují  různé  invazní  druhy,  tedy  druhy,  které  byly  zavlečeny  na  místa,  kde  se  původně 
nevyskytovaly, v případě dřevin  často  i s dobrým úmyslem, doplnit dendrologické sbírky v areálech 
sídel.  Invazní  druhy mění  složení místních  biotopů, mění  kompozici  chráněných  areálů,  způsobují 
jejich nekontrolovatelné zarůstání a náklady na eliminaci tohoto ohrožení jsou poměrně značné. 

Postup vedoucí k výsledné metodice 

Hlavní náplní postupu hodnocení  je u památek a chráněných území, kde  jsou předmětem ochrany 
např.  zahrady, parky,  vodní plochy  a  vodní prvky, hodnocení  vybraných  relevantních parametrů  a 
ukazatelů  jejich stavu  (konstrukční, koncepční, provozní, apod.), kvality vodního prostředí a stavu a 
kvality na vodu vázaných biotopů  (včetně změn  jejich diverzity), které mohou mít významný dopad 
na  stav  a  kulturní  hodnotu  těchto  památek  a  území.  Parametry  a  ukazatele  umožňují  hodnocení 
ohrožení stavu, kvality prostředí a diverzity.  

Metodika  hodnocení,  včetně  potřebných mapových  podkladů  je  popsána  v materiálu  (Metodika, 
Forejtníková a kol., 2015). Metodika hodnocení ohrožení stavu vodních prvků, kvality jejich prostředí a 
stavu a diverzity na vodu vázaných biotopů, které jsou součástí areálů UNESCO, kulturních památek, 
památkových rezervací a zón je rozdělena na tři části.  
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Jedná se o tyto části: 

Část I    hodnocení stavu vodních prvků 

Část II    hodnocení kvality vodního prostředí 

Část III    hodnocení ohrožení stavu vodních biotopů 

Základním principem metodiky  je to, že  jsou samostatně hodnoceny  jednotlivé  identifikované vodní 
prvky nacházející  se ve výše uvedených areálech. Pro  tyto prvky  je provedeno hodnocení všech  tří 
částí. Po klasifikaci stupně ohrožení v  jednotlivých částech  je vybrán  jako relevantní nejhorší stupeň 
hodnocení z těchto tří částí. Tento je platný pro daný vodní prvek. 

Pro daný areál, kulturní památku, rezervaci, nebo zónu je pak platný stupeň ohrožení vodního prvku, 
který  je nejhorší. Jelikož výsledná hodnota stupně ohrožení odpovídá nejhoršímu zjištěnému stupni, 
doporučuje  se  při  hodnocení  aplikace metodiky,  respektive  při  zjišťování  parametrů  a  vlivů,  které 
způsobily zjištěný stav, detailní rozbor celého hodnocení a nalezení klíčových prvků a působících vlivů 
z hlediska závažnosti hodnocení, respektive dosaženého stupně ohrožení. 

Část  I metodiky  je  založena  na  sběru  vstupních  dat  prostřednictvím  terénních  šetření  a  vyplnění 
navrženého  formuláře.  Zahrnuje  otázky  a  parametry,  které  vedou  ke  zhodnocení  míry 
antropogenního ovlivnění stavu vodních prvků, jak z pohledu funkčnosti – konstrukce, tak z pohledu 
plnění estetických funkcí a z pohledu hodnocení vlivů působících na kvalitu prostředí vodních prvků. 
Otázky ve formuláři jsou definovány jednoznačně, aby odpověď „ano“ indikovala negativní stav.  

Část  II metodiky  je  založena  na  odběru  vzorků  vod  z  vodních  prvků,  analýze  vybraných  fyzikálně‐
chemických parametrů kvality vody a vyhodnocení získaných dat pomocí zatřídění do tabulek. Cílem 
je posouzení stupně eutrofie vod. 

Část  III metodiky  je  založena  na  sběru  vstupních  dat  prostřednictvím  terénních  šetření  a  vyplnění 
navrženého  formuláře.  Formulář  zahrnuje  otázky  k  posouzení  koncepce  vodního  prvku  (z  pohledu 
zapojení  do  okolí,  výskytu  vegetace)  a  otázky  posuzující  stav,  složení  a  dynamiku  vegetačního 
doprovodu vodního prvku. Posuzován je také výskyt invazních druhů vegetace. Pro posouzení výskytu 
vybraných invazních druhů byl připraven jejich přehled uvedený v příspěvku Rozkošný a kol., 2015. 

Vysvětlení jednotlivých kategorií 0‐3 

Z hlediska  ohrožení  stavu  a  kvality  vodních  prvků  a  na  vodu  vázaných  biotopů  byly  definovány 
následující stupně ohrožení: 

0 – žádné 

Hodnocená lokalita nezahrnuje žádné vodní prvky ani biotopy. 

1 – nízké 

Nízký stupeň ohrožení stavu dané  lokality. Stav odpovídající podmínkám dané  lokality, stabilizovaný, 
bez nutnosti zásahů ke stabilizaci, nebo ke zlepšení současného stavu.  

Naplánovat průběžné drobné zásahy nutné k udržení stavu, realizovatelné v rámci každoroční údržby. 

2 – střední 

Střední  stupeň  ohrožení  stavu  dané  lokality.  Vyskytují  se  kritické  jevy  vedoucí  k ohrožení 
s potenciálem  brzkého  narušení  stavu,  funkčnosti,  kvality  vodního  prostředí,  složení  biotopů, 
nadměrného rozšíření invazivních druhů, zhoršení estetické funkce.  

Naplánovat větší zásahy, realizovatelné během několika let v rámci každoroční údržby, nebo při získání 
finančních prostředků (dotační programy) ke zlepšení stavu. 

3 – vysoké 
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Kritický stav, nebezpečí trvalého poškození, znehodnocení a degradace.  

Naplánovat  zásahy  co  nejdříve, maximálně  do  dvou  let.  Naplánovat  zásahy  realizovatelné  v rámci 
každoroční údržby, vedoucí k okamžitému  řešení kritické situace. Dále plánovat strategická opatření 
rozsáhlejšího charakteru měnící celkové nepříznivé podmínky. 

 

1.11. 	Ohrožení	vegetace	památek,	parků	a	zahrad	(VEG)	

Vegetace památek, tzn. většinou parků a zahrad, tvoří nedílnou součást  jejich koncepcí a kompozic. 

V mnoha případech je přímo determinantou památky jako takové. Zjednodušeně lze konstatovat, že 

stav  vegetace  je  primárně  vymezen  její  strukturou  (zejména  věkovou),  zdravotním  stavem  a 

souborem  parametrů  stanoviště,  které  lze  souhrnně  označit  jako  parametry  ekologického  optima 

vegetace. 

V  rámci  řešeného projektu byla navržena vlastní metodika hodnocení ohrožení vegetace památek, 

jejímž cílem bylo provést zjednodušené hodnocení výše uvedených parametrů, a to na stromovém a 

keřovém  inventáři  vegetace  parků  a  zahrad.  Základním  aspektem  navržené  metodiky  je  jednak 

aplikace  standardizovaných  postupů  hodnocení  stavu  vegetace  (např.  Buček,  A.,  Lacina,  J.,  1999, 

Vyskot, I. a kol, 2003 či kolektiv VÚLHM 2006 a 2007) a dále její jednoduchá aplikovatelnost. Výsledky 

hodnocení jsou potom zaměřeny na udržení dynamiky prostředí před prostou konzervací stávajícího 

stavu, důraz  je kladen na perspektivu vývoje a možnost  jeho udržitelnosti v  souladu  s vůdčí  ideou 

parkové, či zahradní kompozice. 

Vlastní hodnocení  je provedeno na základě terénního šetření, které  je realizováno ve dvou krocích:  

1. Rozdělení hodnoceného území na relativně homogenní části, tzv. segmenty, 2. provedení vlastního 

hodnocení. K segmentaci území a následnému hodnocení parametrů slouží následující tabulky: 

Tab. 1.2 Zjednodušené schéma segmentace hodnocených území 

Rozloha  
Do 1 ha   1 ha – 5 ha   Nad 5 ha  

Homogenita  

Věková, druhová, prostorová   Vzorník   Transekt   Soustava transektů  

Ve  dvou  parametrech,  z nichž 
jeden je věková homogenita  

Transekt   Soustava transektů   Soustava vzorníků  

Ve zbývajících případech   Celoplošně   Soustava vzorníků   Soustava vzorníků  

Tab. 1.3 Zjednodušený  terénní postup hodnocení  stavu a  identifikace  rizik přírodních  společenstev 

kulturních památek 

Stromová vegetace  

Hodn.  
A) Věková struktura stromové 

vegetace  
B) Zdravotní stav stromové 

vegetace  

C) Procento stromových 
jedinců (druhů) na 
hranici ekologického 

optima  

1  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje 30 let a více  
Převažují jedinci zdraví a jedinci 
s prvními symptomy poškození 

do 10 %  
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2  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje 10 ‐ 30 let  
Převažují jedinci mírně až 

středně poškození  
11 – 30 %  

3  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje do 10 let  
Převažují jedinci silně poškození 

až odumírající  
30 % a více  

Keřová vegetace  

Hodn.  
D) Věková struktura keřové 

vegetace  
E) Zdravotní stav keřové 

vegetace  

F) Procento keřových 
jedinců (druhů) na 
hranici ekologického 

optima  

1  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje 30 let a více  
Převažují jedinci zdraví a jedinci 
s prvními symptomy poškození 

do 10 %  

2  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje 10 ‐ 30 let  
Převažují jedinci mírně až 

středně poškození  
11 – 30 %  

3  
Převažují jedinci s perspektivou 

vývoje do 10 let  
Převažují jedinci silně poškození 

až odumírající  
30 % a více  

Výsledná klasifikace  je potom uvažována vždy  jako nejhorší  (limitní) hodnota veškerých parametrů. 

Interpretaci jednotlivých stupňů ohrožení udává následující tabulka: 

Tab. 1.4 Interpretace jednotlivých stupňů ohrožení vegetace památek 

1   nízké (Zásahy ve vegetaci jsou nutné v horizontu 30 let)  

2   střední (Zásahy ve vegetaci jsou nutné v horizontu 10 let) 

3   vysoké (Zásahy ve vegetaci jsou nutné do dvou let)  

 

1.12. Závěry	

Předkládaný soubor specializovaných map s odborným obsahem zahrnuje celkem 6 map, ve kterých 

jsou  vyjádřeny  vybrané  výsledky  projektu  „Identifikace  významných  území  s  kulturně  historickými 

hodnotami  ohrožených  přírodními  a  antropogenními  vlivy“.  Pozornost  je  zaměřena  pouze  na  ty 

výsledky projektu, jejichž interpretace je formou kartografického vyjádření vhodná a účelná. 

V rámci  řešení  projektu  byla  navržena Metodika  hodnocení míry  potenciálního  ohrožení  památek 

antropogenními  a  přírodními  vlivy  (Forejtníková  a  kol.,  2015).  Tato metodika  byla  aplikována  na 

všech  památkách  UNESCO  v ČR,  výsledky  této  aplikace  jsou  uvedeny  v mapě  1  „Hodnocení míry 

potenciálního ohrožení památek UNESCO vybranými přírodními a antropogenními vlivy na území 

ČR“.  Jedná  se  jednak  o  dílčí  výsledky  míry  ohrožení  jednotlivých  sledovaných  přírodních  a 

antropogenních  vlivů  v souladu  s výše  popsanými  postupy  (tab.1.5)  a  jednak  o  celkovou  míru 

ohrožení  každé památky UNESCO  (tab.2.1). Hodnoty  z těchto dvou  tabulek  jsou pak  základem pro 

vizualizaci výsledků v mapě č. 1.  

K hodnocení dle postupů uvedených výše v kapitole 1 se vztahují  i mapy  č. 4, 5 a 6, ze kterých  lze 

vyčíst  větší  podrobnosti  k řešenému  tématu.   Další mapy  č.2  a  3    vyjadřují  potenciál  negativního 

působení daného vlivu a popis jejich konstrukce je součástí kapitoly 2. 
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Tab. 1.5 Výsledky míry sledovaných ohrožení pro památky UNESCO 
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říční 
povodně 

3  3  0  3  0  0  3  0  3  0  0  0  2 

povodně 
z přívalových 
srážek 

0  2  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0 

Sesuvy  1  2  1  3  1  1  1  1  1  1  1  2  1 

bioohrožení  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2 

průmyslová 
činnost 

2  1  2  1  2  0  3  0  3  2  0  1  1 

větrná eroze  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 

atmosférické 
depozice 

2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  3  2  1 

vodní eroze  0  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0 

kvalita 
vodních 
prvků a 
biotopů, 

2  3  2  2  2  0  3  2  3  2  0  1  2 

stav 
vegetace 

‐  2  ‐  1  1  1  3  1  2  1  0  2  1 
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2. Popis	metod	zpracování	a	interpretace	výsledků	

Jak  již  bylo  uvedeno  v předchozí  kapitole,  soubor  specializovaných map  s odborným  obsahem  je 

tvořen  úvodní  mapou  vyjadřující  výsledky  jednotlivých  posuzovaných  typů  ohrožení  na  všech 

památkách UNESCO a jejich komplexní zhodnocení na základě použité multikriteriální analýzy, a dále 

pak  mapami  vybraných  typů  ohrožení,  pro  které  je  vhodná  a  účelná  interpretace  výsledků 

v kartografické  podobě  –  ohrožení  říčními  povodněmi,  sesuvy,  atmosférickými  depozicemi,  kvality 

vodních prvků a biotopů a stavu vegetace. Samostatně  je k souboru map přiložena součást  legendy 

map  ‐  Seznam  hodnocených  lokalit.  Ve  všech  mapách  předkládaného  souboru  jsou  hodnocené 

památky  číslovány dle  tohoto Seznamu. Rovněž  je v jednotlivých mapách  zachována barevná  škála 

zvolená pro interpretaci míry ohrožení hodnocených památek. 

Podkladové	vrstvy	a	data	

Základní  soubor vstupních dat  tvoří vektorová bodová a polygonová  reprezentace dat pro národní 

kulturní  památky,  památkové  rezervace  a  památky  světového  kulturního  dědictví  (UNESCO).  Tato 

data  jsou  ve  formátu  geodatabáze,  popř.    shapefile  (software  ArcGIS).  Pro  potřeby  projektu  byla 

použita data z roku 2013, v roce 2015 byly pracovníky NPÚ opraveny některé  identifikátory a názvy 

lokalit. 

Národní kulturní památky (NKP) 

Vrstva  je  reprezentována  bodovou  a  plošnou  identifikací.  Bodová  vrstva má  evidenční  charakter. 

Plošná vymezení reprezentují projekci právního stavu do katastrální mapy. 

Památkové rezervace (PR) 

Vrstva  je reprezentována bodovou a plošnou  identifikací. Bodová vrstva vznikla exportem z bodové 

třídy  prvků,  představující  identifikaci  chráněných  území  (památkové  rezervace,  památkové  zóny, 

ochranná  pásma,  krajinné  památkové  zóny  a UNESCO). Nosnou  vrstvou  pro  informace  o  právním 

stavu  jsou  hranice  chráněného  území  (porovnání  reálné  hranice  chráněného  území  a  příslušného 

právního předpisu). 

UNESCO 

Vrstva UNESCO je reprezentována bodovou a plošnou identifikací, představuje bodové určení statků 

(tzv. „sites“) figurujících na Seznamu světového kulturního dědictví (UNESCO). Prostorové vymezení 

pak představují existující chráněná území a jejich kombinace s ochrannými pásmy (PR, NKP).  

 

Mapa	1:	Hodnocení	míry	potenciálního	ohrožení	památek	UNESCO	
vybranými	přírodními	a	antropogenními	vlivy	na	území	ČR	

Úvodní  mapa  vyjadřuje  výsledky  aplikace  Metodiky  (Forejtníková  a  kol.,  2015)  na  památkách 

UNESCO.  Postup  hodnocení  těchto  ohrožení  je  stručně  popsán  v přechozí  kapitole  1.2.  –  1.11.  a 

podrobně pak v Metodice (Forejtníková a kol., 2015). Vyhodnocování probíhalo postupně v průběhu 

řešení projektu v letech 2012‐2015. 
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Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

Pro každou památku UNESCO byla dle postupů stanovených v Metodice  (Forejtníková a kol., 2015) 

určena míra ohrožení památky pro každé hodnocené ohrožení. Výjimku tvoří lokalita UNESCO Praha, 

historické jádro, která vzhledem ke svému prostorovému rozložení (ve dvou samostatných lokalitách) 

byla vyhodnocena zvlášť pro historické centrum a zvlášť pro park a zámek v Průhonicích.  

Pro  interpretaci výsledků hodnocení jednotlivých sledovaných ohrožení pro každou  lokalitu UNESCO 

byla  zvolena  forma  multivariabilního  bodového  symbolu  (dále  jen  symbolu).  Za  účelem  vhodné 

vizualizace těchto symbolů byla vytvořena pomocná vrstva UNESCO_tabulky.shp. Jednotlivá ohrožení 

jsou za  sebou  seřazena dle významnosti  stanovené multikriteriální analýzou. Pomocí barevné  škály 

jsou  zde  zobrazeny  výsledné  míry  ohrožení  za  jednotlivé  vlivy,  jak  jsou  uvedeny  a  popsány 

v předchozí kapitole. Míra ohrožení může nabývat těchto hodnot: 

0 žádná/zanedbatelná 

1 nízká 

2 střední 

3 vysoká/extrémní 

Vzhledem k rozsahu některých UNESCO památek, byly v některých případech při podrobném  řešení 

stanoveny  různé  stupně  ohrožení  pro  různé  části  hodnocené  lokality.  V těchto  případech  byla 

do celkového hodnocení brána nejhorší hodnota. 

Komplexní  zhodnocení  vlivu  všech  posuzovaných  typů  ohrožení  na  danou  lokalitu  UNESCO  bylo 

provedeno  s  využitím  multikriteriální  analýzy  (MCA).  Postupy  MCA  umožňují  do  rozhodovacího 

procesu zahrnout široké spektrum různorodých kritérií a vah a vyhodnotit tak celkovou míru ohrožení 

památek  i  s  ohledem  na  vzájemné  vazby  hodnocených  vlivů.  Tento  multikriteriální  přístup  byl 

testován v několika variantách vah významnosti přidělených jednotlivým vlivům (Forejtníková a kol., 

2014).  Výsledná  varianta  vychází  z metodiky  OECD  (1998)  a  zohledňuje  zařazení  sledovaných 

ohrožení  do  skupin  „vlivy“,  „stav“  a  „odezva“.  Ohrožení  zařazená  do  kategorie  „vliv“ mají  hlavní 

prioritu z hlediska stavu památek, proto mají navrženu vyšší váhu. Váhy významnosti ohrožení byly 

dále  upraveny  i  na  základě  provedených  terénních  průzkumů  a  informací  odborných  pracovníků 

památkové péče. 

MCO=(1,75∙RP+1,75∙PP+1,75∙SE+1,25∙BO+1,0∙PČ+0,5∙VETE+0,5∙AD+0,5∙VODE+0,5∙VB+0,5∙VEG)/10 

                          (2.1) 

kde je   

MCO – míra celkového ohrožení, 

RP – říční povodně, 

PP – povodně z přívalových srážek, 

SE – sesuvy, 

BO – bioohrožení, 

PČ – průmyslová činnost, 

VETE – větrná eroze, 
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AD – atmosférické depozice, 

VODE – vodní eroze, 

VB – kvalita vodních prvků a biotopů, 

VEG – stav vegetace. 

 

Na základě výsledků  jednotlivých hodnocení byl dle rovnice 2.1 stanoven výsledný koeficient MCO. 

Ten již dále není kategorizován, je vždy uveden jako bezrozměrné číslo (zaokrouhleno na 3 desetinná 

místa). Je potřeba zdůraznit, že tento koeficient je relativní hodnotou umožňující vzájemné porovnání 

a setřídění památkových objektů. Pro úvahy nad snížením negativních vlivů u konkrétní památky  je 

třeba  vždy  věnovat  pozornost  celému  předešlému  výše  uvedenému  hodnocení  vlivu  všech 

posuzovaných typů ohrožení na danou lokalitu UNESCO. 

 

Tab. 2.1 Výsledky celkové míry ohrožení pro památky UNESCO 
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MCO  1,500  1,975  0,917  1,650  1,225 0,575 1,975 0,625 1,600 0,875  0,575  0,825 1,075

 

Z tabulky 1.5 vyplývá, že některé položky nebyly hodnoceny (např. památka neobsahuje žádný park 

nebo  chráněnou  vegetaci),  v tom případě bylo  v rovnici 2.1  za  lomítkem použito  číslo odpovídající 

počtu  hodnocených  vlivů.  V tab.  2.1  je  pak  uveden  pro  každou  památku  UNESCO  vypočtený 

koeficient MCO. 

Interpretace mapy 

Z výsledků řešení vyplývá, že čím větší areál celkovou rozlohou nebo počtem chráněných objektů, tím 

spíš  se  tam  uplatní  více  negativních  vlivů.  Výsledky  umožňují  porovnat  jednotlivé  památky mezi 

sebou pomocí celkové míry ohrožení i hodnocení jednotlivých sledovaných ohrožení jako takových. 

Zvolené zobrazení upřednostňuje negativní vlivy s nejvyšší vahou v rovnici 2.1, vlivy  jsou v symbolu 

seřazeny  vodorovně  od  nejvyšší  váhy.  Tmavé  barvy  v horní  řadě  symbolu  vedou  tedy  k vyšším 

hodnotám MCO  než  u  tmavých  barev  ve  třetím  řádku.  Symbol  umožňuje  sledovat  i  vztah mezi 
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konkrétními vlivy na jednotlivých lokalitách, např. usuzovat na spojitost mezi přívalovými srážkami a 

vodní erozí. 

Mapa č.1 má přímý vztah k mapám č.4, 5 a 6. 

 

Nejistoty 

Nejistoty zobrazených výsledků vyplývají z nejistot u hodnocení jednotlivých vlivů. Metodika řešení je 

však  nastavena  tak,  aby  pokud  dochází  k nepřesnostem,  byly  tyto  nepřesnosti  v celém  souboru 

hodnocených lokalit uplatněny stejným způsobem. Vzájemné porovnávání lokalit u jednotlivých vlivů 

či jako souhrnný ukazatel MCO zůstává i v těchto případech nedotčeno. 

Technické údaje 

Mapa byla zpracována v programu ArcGIS 10.0 v souřadnicovém systému S‐JTSK Křovák East‐North. 

Jako podklad byla využita Mapa České republiky 1: 1 000 000 (©ČÚZK).  

 

Mapa	2:	Analýza	potenciálního	ohrožení	vybraných	kategorií	památek	
ČR	říčními	povodněmi	

V mapě jsou zobrazeny výsledky analýzy potenciálního ohrožení lokalit památek UNESCO, národních 

kulturních památek a památkových  rezervací projevy  říčních povodní. Tato mapa  je  sestavena nad 

rámec  metodiky  popsané  v kapitole  1  a  zobrazuje  negativní  potenciál  daného  jevu.  Lokality 

s nejhorším hodnocením v této mapě by měly být přednostně podrobně posouzeny. 

Ohrožení  památek  projevy  říčních  povodní  je  vzhledem  k významným  povodňovým  událostem 

v posledních letech, stále aktuální téma.  V mapě 2 jsou vyjádřeny výsledky analýz ohrožení památek 

projevy říčních povodní s dobou opakování 5, 20 a 100, event. 500 let (v oblastech s tzv. významným 

povodňovým  rizikem).  Nejvíc  jsou  ohroženy  povodňovým  nebezpečím  lokality,  které  mohou  být 

dotčeny  projevy  povodně  s dobou  opakování  5  let,  nejméně  ty  lokality,  které  se  nachází 

v záplavovém území 500 – leté vody (tzv. reziduální ohrožení). 

Jedná  se  o  screeningovou  analýzu  všech  lokalit  v ČR,  přičemž  se  vycházelo  ze  stavu  vyhlášených 

památek k roku 2013 a stavu vyhlášených záplavových území v roku 2015. 

Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

Základní  (vstupní) prostorová analýza památkových  lokalit s informacemi o povodňovém nebezpečí 

byla  provedena  v prostředí  ArcGIS,  a  to  s využitím  příslušných  polygonových  vrstev  jmenovaných 

kategorií památek a polygonových vrstev záplavových území pro povodně s dobou opakování 5, 20, 

100  let. V oblastech s tzv. významným povodňovým  rizikem  (OVPR) byla pro analýzy použita  i data 

povodňového  ohrožení  a  vrstva  záplavových  území  pro  povodeň  s dobou  opakování  500  let 

z Centrálního datového skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (ONLINE 1). 

Popis vstupních dat 
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 Bodové vrstvy (*.shp) lokalit UNESCO, NKP, PR (zdroj: NPÚ, 2013), 

 Polygonové vrstvy (*.shp) lokalit UNESCO, NKP, PR (zdroj: NPÚ, 2013), 

 Polygonové vrstvy (*.shp) rozlivů Q5, Q20, Q100 (zdroj: DIBAVOD, VÚV TGM, 2015), 

 Liniová vrstva (*.shp) úseků toků v oblastech s tzv. významným povodňovým rizikem (zdroj: 

VÚV TGM, 2011) 

 Polygonové vrstvy povodňového ohrožení v oblastech s tzv. významným povodňovým rizikem 

(zdroj: Centrální datový sklad, MŽP, ČHMÚ, 2013) 

 Polygonová vrstva rozlivu Q500 v oblastech s tzv. významným povodňovým rizikem (zdroj: 

Centrální datový sklad, MŽP, ČHMÚ, 2013) 

Výsledky  prostorové  analýzy  v GIS  byly  revidovány  terénním  průzkumem  lokalit,  vyhodnocením 

výškových  poměrů  a  zejména  u  památek  UNESCO  i  vyhodnocením  dat  z dostupných  digitálních 

modelů terénů  (DMR 5G, DMR 4G, ©ČÚZK) a měřením  ‐  lokality Kutná Hora, Průhonice, Pohansko, 

Lednice, Třebíč a Kroměříž, Bučovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Adamov – Stará Huť, Libochovice. 

Hodnoceno bylo potenciální ohrožení lokalit říčními povodněmi, přičemž je rozlišeno, jestli je v dané 

lokalitě ohrožen i stavební objekt (budova) nebo „jen“ zahrady, parky a ostatní plochy.  

Památkové  lokality,  které  se  zároveň  nachází  v oblastech  s tzv.  významným  povodňovým  rizikem 

(kategorie A a C, viz dále), jsou v mapě zvýrazněny červeným orámováním bodové reprezentace dané 

památky. Je to z toho důvodu, že pro tyto  lokality budou (dle Směrnice 2007/60/ES) do konce roku 

2015 zpracovány tzv. Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, včetně tzv. Plánů pro 

zvládání povodňových rizik, které by měly být veřejně dostupné. 

Databáze výsledků analýz byla v dalším kroku očištěna od tzv. duplicitních záznamů, tzn., že byly ze 

souborů NKP nebo PR odstraněny ty lokality, které jsou zároveň památkami UNESCO a nachází se ve 

výsledcích už v samostatné databázi pro lokality UNESCO. 

Finální  mapová  vizualizace  výsledků  je  kvůli  přehlednosti  vztažena  k bodovým  vrstvám  kategorií 

památek,  a  to  ve  formátu bodových  tříd prvků  souborové  geodatabáze.  Tyto body  jsou označeny 

identifikátorem  památky  C_REJST,  příslušná  legenda  včetně  názvu  lokality  je  přiložena  na 

samostatném  listě  Seznam  hodnocených  lokalit.  Na  závěr  bylo  přistoupeno  k použití  tzv. 

kartografické  reprezentace  bodů  (tzn.  posun  bodů  bez  fyzického  posunu  souřadnic  lokalit),  a  to 

z důvodu vzájemného překryvu některých bodů památkových lokalit. 

Kategorie potenciálního ohrožení říčními povodněmi (řazeno od potenciálně nejvyššího ohrožení) 

1A  budova se nachází v záplavovém území Q5, Q20, Q100 a zároveň i v OVPR 

1B  budova se nachází v záplavovém území Q5, Q20, Q100 a není v OVPR 

1C  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q5, Q20, Q100 a zároveň i v OVPR 

1D  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q5, Q20, Q100 a lokalita není v OVPR 

2A  budova se nachází v záplavovém území Q20, Q100 a zároveň i v OVPR 

2B  budova se nachází v záplavovém území Q20, Q100 a není v OVPR 
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2C  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q20, Q100 a zároveň i v OVPR 

2D  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q20, Q100 a lokalita není v OVPR 

3A  budova se nachází v záplavovém území Q100 a zároveň i v OVPR 

3B  budova se nachází v záplavovém území Q100 a není v OVPR 

3C  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q100 a zároveň i v OVPR 

3D  ostatní plochy (ne budovy) se nachází v záplavovém území Q100 a lokalita není v OVPR 

4  lokalita se nachází v záplavovém území Q500 a zároveň i v OVPR   

Nejistoty výsledku 

Výsledky analýzy zobrazené v mapě  je potřebné  interpretovat a dále  s nimi pracovat  s ohledem na 

nejistoty vstupních dat i samotné analýzy. 

Nejistoty se týkají hlavně prostorové přesnosti a aktuálnosti vstupních dat: 

 Vyhlášená záplavová území (ZÚ) – některá jsou již neaktuální a nezohledňují současné změny 

v území (např. Průhonice, Kutná Hora), resp. realizovaná protipovodňová opatření (např. 

Terezín, Veltrusy), 

 Neexistence stanovení ZÚ pro některé toky v analyzovaných lokalitách nebo chybějící 

vymezení pro Q20 a Q5 (ZÚ jsou stanovena zejména pro tzv. významné vodní toky), 

 Použití rozdílných podkladů pro vymezení ZÚ a hranic památkových lokalit (vzhledem 

k následné interpretaci výškových poměrů i prostorového vztahu vodního toku a samotné 

památky), např. Český Šternberk, Velehrad, Hluboká, Bučovice, Hradiště Šárka, Kutná Hora, 

 Hranice památky jsou vymezeny osou nebo břehovou čárou vodního toku, 

 Míra podrobnosti a přesnosti informací digitálních modelů reliéfu. 

Interpretace mapy 

V mapě  jsou  zobrazeny  památky  UNESCO,  NKP  a  PR,  u  kterých  byl  vyhodnocen  jistý  potenciál 

ohrožení projevy  říčních povodní. Při  interpretaci výsledků a práci s nimi  je potřebné vzít do úvahy 

nejistoty popsané v textu výše. Míra ohrožení je naznačena rozdělením do kategorií. Součástí analýzy 

nebylo hodnocení zranitelnosti lokalit vůči účinkům povodní. Výsledky je potřeba chápat jako vstupní 

informaci, na které  lokality směřovat v budoucnu pozornost z hlediska podrobnější analýzy a  řešení 

problematiky povodňového ohrožení. Dále  je  vhodné postupovat dle Metodiky  Forejtníkové a  kol. 

(2015),  která  je  jedním  z výstupů  tohoto  projektu.  V lokalitách,  které  se  nacházejí  v oblastech 

s významným  povodňovým  rizikem,  budou  v průběhu  roku  2016  dostupné  podrobnější  informace 

v rámci Plánů pro zvládání povodňových rizik.  

Technické údaje:  

Mapa byla zpracována v programu ArcGIS 10.0 v souřadnicovém systému S‐JTSK Křovák East‐North. 

Jako podklad byla využita Mapa České republiky 1: 1 000 000 (©ČÚZK).  
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Mapa	3:	Hodnocení	potenciálního	ohrožení	vybraných	kategorií	památek	
ČR	svahovými	nestabilitami	

Tato  mapa  je  také  sestavena  nad  rámec  metodiky  popsané  v kapitole  1  a  zobrazuje  negativní 

potenciál  daného  jevu.  Podrobné  posouzení  každé  lokality  v souladu  s Metodikou  totiž  vyžaduje 

časově náročné, někdy  i dlouhodobé  terénní šetření. Lokality s nejhorším hodnocením v této mapě 

by měly být přednostně takto podrobně posouzeny. 

 

Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

V mapě jsou vyjádřeny výsledky analýzy vzdálenosti památek UNESCO, národních kulturních památek 

a památkových rezervací od svahových nestabilit. Do prostorové analýzy vstoupily polygonové vrstvy 

památek UNESCO, NKP a PR a dále databáze ČGS. 

Vzhledem k  tomu,  že  ČGS  spravuje dvě databáze  svahových nestabilit  (DB  ČGS, DB Geofond), byly 

použity obě. Databáze Geofondu  je starší a obsahuje historická data. V některých případech se obě 

databáze překrývají, popř. se překrývají pouze částečně, neboť pracovníci České geologické služby v 

rámci plnění projektů a úkolů provádějí  revizi a aktualizaci databází svahových nestabilit. Databáze 

Geofondu  je  již  zakonzervována.  Databáze  České  geologické  služby  je  stále  doplňována  a 

aktualizována a jednotlivá data jsou platná ke dni vyhotovení. 

V  případě,  že  se  u  jednotlivých  památek  nacházejí  svahové  nestability,  byly  zařazeny  do  těchto 

kategorií vzdálenosti svahových nestabilit od kulturních památek, které byly definovány na základě 

odborných zkušeností: 

1) přítomnost svahové nestability přímo v areálu památky 

2) přítomnost svahové nestability ve vzdálenosti 50 m od areálu památky 

3) přítomnost svahové nestability ve vzdálenosti 50 m – 100 m od areálu památky. 

Databáze výsledků analýz byla v dalším kroku očištěna od tzv. duplicitních záznamů, tzn., že byly ze 

souborů NKP nebo PR odstraněny ty lokality, které jsou zároveň památkami UNESCO a nachází se ve 

výsledcích už v samostatné databázi pro lokality UNESCO. 

Finální mapová vizualizace výsledků je opět kvůli přehlednosti vztažena k bodovým vrstvám kategorií 

památek,  a  to  ve  formátu bodových  tříd prvků  souborové  geodatabáze.  Tyto body  jsou označeny 

identifikátorem  památky  C_REJST,  příslušná  legenda  včetně  názvu  lokality  je  přiložena  na 

samostatném  listě  Seznam  hodnocených  lokalit.  Na  závěr  bylo  přistoupeno  k použití  tzv. 

kartografické  reprezentace  bodů  (tzn.  posun  bodů  bez  fyzického  posunu  souřadnic  lokalit),  a  to 

z důvodu vzájemného překryvu některých bodů památkových lokalit. 

Elektronická verze mapy č.3 

Svahové nestability nemají příliš velkou  rozlohu, v mapě zobrazující celou ČR by  tedy nebyly dobře 

viditelné. Z tohoto důvodu jsou prostorově vyjádřeny pouze jako ukázka v malém výřezu, celý rozsah 

je  součástí elektronické verze map. V elektronické verzi  jsou  svahové nestability označeny plošnou 

značkou, v případě velikosti do 50 m  jsou vyznačeny bodovou značkou a barevně  je odlišena  jejich 

aktivita.  

Kategorizace svahových nestabilit v elektronické verzi: 
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- aktivní svahové nestability evidované v obou databázích 

- svahové  nestability,  které  jsou  uvedeny  v  databázi  České  geologické  služby  jako  dočasně 

uklidněné, neaktivní, uklidněné 

- svahové  nestability,  které  jsou  uvedeny  v  databázi  Geofondu  jako  dočasně  uklidněné, 

potenciální, stabilizované, pohřbené, stabilizované 

- svahové  nestability,  které  jsou  evidovány  v databázi  Geofondu  jako  dočasně  uklidněné, 

potenciální, stabilizované, pohřbené, stabilizované 

Jednotlivé  svahové  nestability  jsou  v  mapě  uvedeny  spolu  s polygonovým  vymezením  dotčené 

památky, ve kterých částech areálu se vyskytují a jak velká část areálu je postižená. 

 

Technické údaje:  

Mapa byla zpracována v programu ArcGIS 10.0 v souřadnicovém systému S‐JTSK Křovák East‐North. 

Jako podklad byla využita Mapa České republiky 1: 1 000 000 (©ČÚZK).  

 

Mapa	4:	Hodnocení	potenciálního	ohrožení	vybraných	kategorií	památek	
ČR	atmosférickými	depozicemi	

Mapa  vyjadřuje  potenciální  ohrožení  vybraných  kategorií  památek  ČR  atmosférickými  depozicemi. 

Každé ze zobrazených památek je přiřazen v barevné škále stupeň jejího ohrožení získaný z emisních 

hustot tuhých znečišťujících  látek, oxidů dusíku a oxidu siřičitého příslušných k území, na kterém se 

tyto památky nacházejí. Rozlišení zdrojového území je dáno rozměrem čtverců 5x5 km. 

Mapa představuje výchozí situaci vztaženou na emisní situaci v  roce 2011. Základem pro sledování 

časového vývoje tohoto potenciálního ohrožení v budoucnosti  je nastavení hranic pro rozlišení  jeho 

míry,  uvedené  v metodice.  Případné  budoucí  přezkoumání  stavu  ohrožení  památek  se  tedy  bude 

odvíjet od hraničních emisních hustot pro tuhé znečišťující  látky, oxidy dusíku a oxid siřičitý, daných 

jejich dvacetiprocentními  a osmdesátiprocentními percentily,  stanovenými  ze  souboru dat pro  rok 

2011. 

Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

Data  použitá  k tvorbě  mapy  ohrožení  památek  atmosférickými  depozicemi  pocházejí  z plošného 

vyjádření měrných  emisí  emitovaných  na  jednotku  plochy  území  ČR  pro  oxidy  dusíku  (NOx),  oxid 

siřičitý  (SO2  )  a  tuhé  znečišťující  látky  (TZL)  za  rok  2011. Data  poskytl  Český  hydrometeorologický 

ústav. Tento typ datového souboru se používá k zobrazení emisních hustot pro zmíněné škodliviny. 

Mapové zobrazení těchto podkladů je na obr. 2.1 až 2.3. 
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Obr. 2.1 Emisní hustoty SO2 ze čtverců 5x5 km 

 

 
Obr. 2.2 Emisní hustoty NOx ze čtverců 5x5 km 

 



DF12P01OVV035 - Popis souboru specializovaných map s odborným obsahem 

| 31 

 
Obr. 2.3 Emisní hustoty TZL ze čtverců 5x5 km 

 

Dalším podkladem byla databáze památek UNESCO, NKP A PR s uvedením jejich souřadnic v systému 

JTSK/Krovak  East North  (EPSG 5514).  Z obou datových  souborů byla  vytvořena databáze,  ve  které 

byly  přiřazeny  jednotlivým  památkám  hodnoty  emisních  hustot  příslušné  ke  čtverci  5x5  km,  ve 

kterém se příslušná památka nachází. Uvedené získané hodnoty byly přiřazeny ke sloučené bodové 

vrstvě lokalit UNESCO, NKP a PR (NAKI_pamatky_depozice.shp). Pro účely vizualizace byla tato vrstva 

eliminována  tak, aby každé památce odpovídal  jeden bod. V případě, že kulturní památce bylo dle 

prostorové analýzy přiřazeno více hodnot, v souladu s principy stanovenými v Metodice (Forejtníková 

a kol., 2015) byla zvolena ta horší varianta. 

Body  jsou  označeny  identifikátorem  památky  C_REJST,  příslušná  legenda  včetně  názvu  lokality  je 

přiložena na samostatném listě Seznam hodnocených lokalit. Na závěr bylo přistoupeno k použití tzv. 

kartografické  reprezentace  bodů  (tzn.  posun  bodů  bez  fyzického  posunu  souřadnic  lokalit),  a  to 

z důvodu vzájemného překryvu některých bodů památkových lokalit. 

Interpretace mapy 

Podle  zpracované  metodiky  byly  památkám  přiřazeny  indexy  reprezentující  hodnoty  jejich 

potenciálního ohrožení atmosférickými spady, protože je na místě předpokládat, že tyto spady budou 

v přímém vztahu k emisní hustotě škodlivin vytvořených na ploše příslušného čtverce. Výsledky byly 

přidány do této databáze, která sloužila  jako podklad pro zpracování části odborné mapy zaměřené 

na  sledování  vlivu  atmosférických depozic na  jednotlivé památky. Využití mapy ohrožení památek 

atmosférickými depozicemi spočívá ve vytvoření přehledu památek, u kterých  je barevně vyznačen 

vliv těchto depozic na jednotlivé památky.  

Jak  je  vidět  z mapového  zobrazení,  v  ČR  existuje několik míst  s  vysokým potenciálním ohrožením 

památek  atmosférickými  depozicemi. Nejohroženější  památkou  je  podle  použité metodiky  Zámek 

Duchcov  s  nejvyššími  emisními  hustotami  oxidů  dusíku  i  síry. Dále  je možné  k  nejvíce  zasaženým 
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lokalitám  zahrnout město Olomouc,  které  se  celé nachází  v oblasti  spadající do  kategorie území  s 

vysokým potenciálním ohrožením památek atmosférickými depozicemi, a tudíž jsou vysoce ohroženy 

atmosférickými depozicemi všechny památky na území Olomouce, včetně památky UNESCO ‐ sloupu 

nejsvětější  trojice, která  jako  jediná z této kategorie památek spadá do nejvyššího stupně ohrožení 

atmosférickými  depozicemi.  V  Praze  jsou  vysokým  stupněm  ohrožení  atmosférickými  depozicemi 

zasaženy  památkové  objekty  v  oblasti  na  jih  a  východ  od  centra  města  (Národní  muzeum, 

Novoměstská radnice, Vyšehrad, Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína, Čestná 

pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech, Klášter na Slovanech a Kostel 

Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech). Na zbývajícím území se pak  jedná v podstatě o 

jednotlivé objekty na území měst Ostrava (3 NKP), MPR České Budějovice, MPR Plzeň (včetně 1 NKP) 

a MPR Tábor (včetně 3 NKP). Dále jsou vysokou mírou atmosférických depozic ohroženy Kostel Panny 

Marie s klášterem ‐ Svatá Hora a Hrad Strakonice. Jako nejméně problematické se z tohoto pohledu 

jeví Zlínský kraj, kraj Vysočina a Liberecký kraj. 

Technické údaje:  

Mapa byla zpracována v programu ArcGIS 10.0 v souřadnicovém systému S‐JTSK Křovák East‐North. 

Jako podklad byla využita Mapa České republiky 1: 1 000 000 (©ČÚZK).  

 

Mapa	5:	Hodnocení	stavu	a	kvality	prostředí	vodních	prvků	ve	vybraných	
lokalitách	NKP	a	UNESCO	v	ČR	

Mapa vyjadřuje hodnocení stavu (zejména z pohledu stavu konstrukčních prvků a zásobování vodou) 

vodních  prvků,  které  byly  při  terénních  průzkumech  identifikovány  v areálech,  zvýrazněných  svou 

hranicí  v mapě,  uvedených  lokalit. Dále  je  zde  zobrazena míra  ohrožení  kvality  vodního  prostředí 

těchto prvků,  vypočtená a  zařazená podle návodu uvedenému  v metodice. Poslední  zobrazovanou 

hodnotou je informace o výskytu invazivních druhů vztahující se k hodnocení míry ohrožení biotopů, 

které jsou vázány na jednotlivé vodní prvky. Mapa představuje situaci zachycenou během průzkumů 

v letech 2013 až 2015.  

Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

Prezentované  lokality  byly  fyzicky  navštíveny,  a  to  opakovaně,  bylo  provedeno  terénní  šetření 
potřebné  k  vyplnění  dotazníků  pro  části  I  a  III  metodického  postupu  hodnocení  ohrožení  stavu 
vodních  prvků  a  kvality  jejich  vodního  prostředí  a  stavu  vodních  biotopů  (součást  metodiky 
Forejtníková a kol., 2015). Pro posouzení a naplnění požadavků druhé  části zmíněné metodiky byla 
prováděna měření základních  fyzikálně‐chemických parametrů vody  (teplota vody, pH, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, elektrická konduktivita vody) a proveden akreditovaný odběr vzorků vod pro 
laboratorní  analýzy.  Podle  postupu  uvedeného  v metodice  bylo  provedeno  se  zjištěnými  výsledky 
obsahu sledovaných látek ve vodě zatřídění vzorků do stupnice eutrofizace vody a následné zařazení 
do stupně ohrožení 1 až 3. 

V mapách jednotlivých lokalit jsou vždy zobrazeny všechny zjištěné vodní prvky, a to i prvky toho času 
bez vody, nebo poškozené, zničené a zaniklé, případně  jen částečně dochovalé. U každého vodního 
prvku  je  uvedeno  označení  sestávající  z identifikátoru  C_REJST  dané  lokality  a  pořadového  čísla 
vodního prvku, např. 4‐1 (lokalita UNESCO Telč, historické jádro – vodní prvek č. 1). 
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Dále  je  na místě  vodního  prvku  zobrazen  složený  bodový  symbol,  odpovídající  typologii  vodních 
prvků.  V  případě  rozsáhlých  vodních  prvků  (vodní  plochy,  koryta  vodních  toků,  kanálů,  apod.)  je 
symbol umístěn takto: u vodních ploch přírodního charakteru na místo odtoku vody z těchto ploch, 
nebo  doprostřed  hlavní  hráze. U  vodních  ploch  umělých,  prizmatického  tvaru,  nebo  tvaru  kruhu, 
elipsy,  apod.  doprostřed  plochy.  V  případě  liniových  vodních  prvků  se  značka  umístí  do  místa 
průzkumu a odběru vzorků. 

Symbol vodního prvku je tvořen kombinací tří charakteristik vodního prvku: 

1. typ vodního prvku (definováno tvarem symbolu): 
- kašna   
- fontána   
- pramen – studánka  
- pramen – pumpa, nebo jiný umělý výtok vody   
- rybník, nádrž přirozeného charakteru   
- nádrž (prizmatického tvaru), bazén  
- umělé jezírko – venkovní   
- umělé jezírko – vnitřní   
- přirozený vodní tok  
- umělý vodní tok, kanál   
- náhon   
- kanalizace   
- mokřad   
- zamokřená louka   

 

2. technický stav vodního prvku dle části I Metodiky (definováno barvou symbolu): 
- nefunkční, zničený, zaniklý, nenalezený vodní prvek 
- funkční vodní prvek, s poruchami konstrukce, bez vody 
- funkční vodní prvek, s poruchami konstrukce, s vodou 
- funkční vodní prvek, bez poruch, bez vody 
- funkční vodní prvek, bez poruch, s vodou 

 

3. stupeň ohrožení dle části II Metodiky (definováno barvou výplně bodu): 
1 – nízké 

2 – střední 

3 – vysoké/extrémní 

nehodnoceno 

 

Posledním  zobrazovaným  údajem  je  identifikátor  výskytu  invazních druhů  vegetace.  Invazní druhy 
jsou definovány v příspěvku Rozkošný a kol., 2015. Zde je uveden jejich jmenný seznam. V příspěvku 
pak i fotodokumentace a odkazy na bližší detailní popis jednotlivých druhů vegetace. 

Seznam  invazních  druhů:  bolševník  obecný,  bolševník  velkokvětý,  křídlatka  česká  (japonská, 
sachalinská a kříženci), netýkavka  žláznatá a malokvětá,  slunečnice  topinambur,  turanka kanadská, 
zlatobýl obrovský,  javor  jasnolistý,  trnovník akát, pajasan  žláznatý,  topol kanadský a kříženci,  šeřík 
obecný,  škumpa  orobincová,  vodní  mor  kanadský,  chrastice  rákosovitá,  rákos  obecný,  orobinec 
úzkolistý, orobinec širokolistý. 

Pokud je na lokalitě zjištěn výskyt některého z invazních druhů, je vedle označení vodního prvku znak 
„*“. 
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množství, aby byla kompoziční součástí památek. Z hodnocení byly naopak vyloučeny rozsáhlé  lesní 

komplexy (např. v okolí Slovanského hradiště Mikulčice, v Lednicko‐Valtickém areálu atp.), které jsou 

obhospodařovány podle zvláštních předpisů (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon) a nespadají tedy do 

přímé gesce ministerstva kultury.  

Popis metod analýzy a interpretace výsledků 

Veškeré uváděné kulturní památky byly fyzicky navštíveny v období  let 2013‐2015. Na  lokalitách byl 

proveden  terénní  průzkum  za  účelem  segmentace  dřevinné  vegetace  v  souladu  s Metodikou 

(Forejtníková  a  kol.,  2015).  Při  rekognoskaci  terénu  byly  do  mapových  podkladů  zaznamenány 

hranice jednotlivých pozemků, které byly hodnoceny, a dále vylišené segmenty. Hranice sledovaných 

pozemků  se  ve  velké  většině  kryla  s hranicí  kulturní  památky,  v některých  případech  však  byla 

upravena,  a  to  zejména  v  případech,  kdy  dřevinná  vegetace  obklopující  kulturní  památku  byla 

obhospodařována podle zvláštních předpisů (lesní zákon, lesní hospodářský plán). 

U vybraných  reprezentativních  ploch  byl  posouzen  zdravotní  stav,  věková  struktura  a  procento 

stromových druhů  (jedinců) na hranici ekologického optima. Na základě těchto dat bylo provedeno 

zatřídění segmentů dle stupně ohrožení. 

K jednotlivým lokalitám byl v mapě opět přiřazen identifikátor památky C_REJST (uveden v závorce za 

názvem  lokality). Hodnocení stupně ohrožení proběhlo v segmentech zvlášť pro stromovou a zvlášť 

pro keřovou vegetaci, a to v kategoriích 1‐nízké ohrožení (zásahy ve vegetaci jsou nutné v horizontu 

30  let), 2‐střední  (zásahy ve vegetaci  jsou nutné v horizontu 10  let) a 3‐vysoké  (zásahy ve vegetaci 

jsou nutné do dvou let), přičemž ne vždy byly oba typy vegetace v segmentu zastoupeny.  

Interpretace 

Přehledná data k jednotlivým hodnoceným lokalitám a souhrnné hodnocení sledovaných lokalit uvádí 

tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Souhrnné hodnocení ohrožení vegetace památek 

 

P
ra
h
a 
h
is
to
ri
ck
é
 já
d
ro
, p
ar
k 

a 
zá
m
ek
 v
 P
rů
h
o
n
ic
íc
ch
 

Č
es
ký
 K
ru
m
lo
v,
 h
is
to
ri
ck
é
 

já
d
ro
 

Te
č,
 h
is
to
ri
ck
é 
já
d
ro
 

Zá
m
ek
 V
al
ti
ce
  

H
o
la
šo
vi
ce
, v
es
n
ic
ká
 

p
am

át
ko
vá
 r
ez
er
va
ce
 

Zá
m
ek
 K
ro
m
ěř
íž
  

Ži
d
o
vs
ký
 h
řb
it
o
v 
Tř
eb

íč
  

Zá
m
ek
 L
it
o
m
yš
l 

V
ila
 T
u
ge
n
d
h
at
 

Zá
m
ek
 B
u
ch
lo
vi
ce
  

Sl
o
va
n
sk
é 
h
ra
d
iš
tě
 

M
ik
u
lč
ic
e 
 

B
ar
o
kn
í z
ám

ek
 L
ys
ic
e 
 

Věková  struktura 
stromové vegetace  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1 

 Zdravotní  stav 
stromové vegetace   2  1  1  3  1  2  1  1  2  3  1  1 
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Procento  stromových 
jedinců  (druhů)  na 
hranici  ekologického 
optima  

2  1  1  1  1  2  1  1  1  2  1  1 

Celkové  ohrožení 
stromové vegetace 

2  1  1  3  1  2  1  1  2  3  2  1 

Věková  struktura 
keřové vegetace  

1  1  1  1  ‐  ‐  1  1  1  ‐  1  1 

Zdravotní  stav  keřové 
vegetace  

1  1  1  1  ‐  ‐  1  1  1  ‐  1  1 

Procento  keřovýchch 
jedinců  (druhů)  na 
hranici  ekologického 
optima  

2  1  1  1  ‐  ‐  1  1  1  ‐  1  1 

Celkové  ohrožení 
keřové vegetace 

2  1  1  1  ‐  ‐  1  1  2  ‐  1  1 

Celkové hodnocení   2  1  1  3  1  2  1  1  2  3  2  1 

V hodnocení jsou uvedeny hodnoty jednotlivých parametrů podle metodické části (kap.1.11.). Pokud 

je  některé  pole  prázdné,  pak  to  znamená,  že  parametr  nebyl  hodnocen  z  důvodu  např.  absence 

keřového patra.  

Z výše uvedeného hodnocení  je patrné,  že dominanci přírodních  společenstev památek  tvoří  spíše 

stromoví  jedinci  a  jejich  porosty,  než  keře.  Dále  je  zřejmé,  že  ohrožení  stromové  vegetace  je  v 

případě  hodnocených  památek  vyšší,  než  ohrožení  keřové  vegetace.  Obecně  lze  nicméně 

konstatovat, že ohrožení přírodních společenstev hodnocených památek je ve většině případů nízké, 

jinými slovy, jejich aktuální stav a výhled jejich vývoje je dobrý. 

Technické údaje:  

Mapa byla zpracována v programu ArcGIS 10.0 v souřadnicovém systému S‐JTSK Křovák East‐North. 

Jako podklad byla využita Ortofotomapa České republiky (©ČÚZK).  
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