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ABSTRAKT 

Povrchová těžba a s ní spojené disturbance území jsou společností obecně vnímány spíše 

negativně. Zaměříme-li se však na transformovaná území z pohledu biodiverzity a vzniku refugií, 

může se jednat o ochranářsky velmi významné oblasti. Tato práce se věnuje území Severočeských 

hnědouhelných výsypek, vývoji krajinného pokryvu na tomto těžbou zatíženém území a výskytu 

ohroženého druhu lindušky úhorní (Anthus campestris). Pro tento druh je právě tato oblast 

jedinou oblastí výskytu v rámci Česka. Práce si klada za cíl popsat vývoj krajinného pokryvu na 

třech výsypkách (Tušimice, Bílina a Vršany) ve čtyřech letech (2014, 2015, 2016 a 2017). Dalším 

cílem bylo porovnat krajinný pokryv jednotlivých let s ornitologickými nálezy lindušky úhorní 

rovněž z let 2014, 2015, 2016 a 2017. Z výsledků vyplývá, že největší změna proběhla mezi 

povrchem výsypek bez vegetace a povrchem výsypek s bylinnou vegetací, přičemž ve většině 

případů přibývalo povrchu s bylinnou vegetací, což lze přičíst přirozené sukcesi. Jako preferované 

oblasti pro lindušku úhorní vyšly kategorie povrch výsypek bez vegetace, povrch výsypek 

s bylinnou vegetací a kategorie budovy, zástavba a zpevněné komunikace. 

Klíčová slova: vývoj post-těžební krajiny, dynamika habitatů, linduška úhorní, výsypky 

ABSTRACT 

Surface mining and its associated territory disturbance is generally perceived negatively by 

society.  However, these newly transformed regions may be very important areas of conservation 

from biodiversity point of view of and emergence of refugia. This thesis investigates the dynamics 

of the coal dumps and the land cover changes in relation to the occurrence of endangered species 

of Tawny pipit (Anthus campestris) in the North Bohemia. This area is the only breeding region in 

the country for this species. The aim of this thesis is to describe land cover change on three coal 

dumps (Tušimice, Bílina a Vršany) within horizon of four years (2014, 2015, 2016 and 2017). 

Moreover, another aim was to asses habitat preferences of Tawny pipit based on ornithological 

findings for particular year. As it is seen from the results, the most significant change occurred at 

those areas, which were without vegetation cover in the beggining of monitoring and were cover 

with vegetation later. The category of herbal vegetation was the one which increased the most, as 

it was caused by spontaneous succession. It showed up that Tawny pipit’s most preferred areas 

are land cover categories coal dumps surface without vegetation, coal dumps surface with herbal 

vegetation and category buildings, build-up area and transport network. 

Key words: development of post-mining landscapes, habitat dynamics, Tawny pipit, coal dump
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1. ÚVOD 

Povrchová těžba hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) od svého počátku 

až do dnes zasáhla plochu přibližně 250 km2 (Farský, Zahálka 2008). Vzhledem 

k postupnému ukončování těžby, ať už z důvodu vytěžení, či dosažení ekologických limitů, 

se do popředí dostává otázka týkající se budoucnosti zasažených oblastí. 

Výsypky a oblasti těžebních jam v SHP byly stejně tak jako většina post-těžebních oblastí 

v minulých desetiletích často technicky rekultivovány. Stejně jako v jiných post-těžebních 

oblastech, se i v rámci SHP ukazuje, že to často není nejlepším řešením hlavně z pohledu 

biodiverzity a ochrany vzácných druhů rostlin a živočichů. V poslední době se na základě 

předešlých výzkumů (Přikryl a kol. 2016; Prach 2012; Kabrna 2011; Lipský 2010; Prach 

a kol. 2010; Hendrychová 2008) dostává do popředí debata o přírodě blízkých způsobech 

obnovy, kterými jsou spontánní a řízená sukcese. Z předchozích výzkumů vyplývá, že 

v případě vhodného zvolení rekultivace (nejčastěji se jedná právě o přirozené způsoby 

obnovy) na území bývalých výsypek vzniká ekologicky velmi hodnotné území, které může 

představovat refugium velkého množství různých živočišných a rostlinných druhů, 

nejčastěji vázaných na raně sukcesní stádia (Prach a kol. 2010). Kromě raně sukcesních 

stádií se na výsypkách vyskytují mokřady či „nebeská jezírka“, která by v těchto oblastech 

jinak nevznikala. Tyto biotopy jsou domovem pro řadu chráněných mokřadních 

a litorálních rostlin a velkého množství ohrožených obojživelníků a vážek. Je tedy 

paradoxem, že pouze díky radikálním antropogenním zásahům do krajiny u nás může 

existovat značná řádka druhů rostlin a živočichů (Beneš a kol. 2003). 

Tato diplomová práce se věnuje jinému kriticky ohroženému druhu, kterým je linduška 

úhorní (Anthus campestris). Tento druh se v rámci Česka vyskytuje pouze na území SHP. 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat vývoj habitatu krajinného pokryvu ve třech 

zájmových oblastech SHP (Tušimice, Bílina a Vršany) mezi lety 2014 a 2017. Vzniklá data 

ohledně krajinného pokryvu následně porovnat s výskytem lindušky úhorní 

z odpovídajících let a pomocí této analýzy navrhnout vhodná managementová opatření, 

která jsou nutná pro zajištění životaschopnosti populace tohoto druhu. 



 

 
11 

2. CHARAKTERISTIKA SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE 

2.1 POLOHA PÁNVE 

Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) je jednou ze tří pánví spadajících pod 

geomorfologickou oblast Podkrušnohoří. Kromě SHP se v oblasti nachází Sokolovská 

a Chebská pánev. Všechny tyto pánve se společně nalézají pod příkrým úbočím 

Krušných hor a ve všech těchto pánvích nalezneme rozsáhlá ložiska hnědého uhlí. SHP se 

nachází v severozápadních Čechách (obr. 1) a kromě Krušných hor ji ohraničují Doupovské 

hory a  České středohoří. Jde o relikt třetihorní sedimentární pánev o rozloze 1 420 km2, 

z nichž je 850 km2 uhlonosných. Pánev má protáhlý tvar  a její šířka dosahuje 2,5 km 

severozápadně od Teplic, přes 10 km na Mostecku a 12 až 16 km na Chomutovsku 

(Valášek, Chytka 2009). Jedná se o největší a nejvýznamnější hnědouhelnou pánev Česka 

(Pešek, Sivek 2012; Vráblíková, Vráblík 2009).  

Obrázek 1: Poloha Severočeské hnědouhelné pánve, zdroj: wwwczechcoal.cz [28. 5. 2019] 
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V rámci administrativního členění Česka se tato pánev nachází na území chomutovského, 

mosteckého, lounského, teplického a ústeckého okresu Ústeckého kraje. (Valášek, 

Chytka 2009). 

2.2 GENEZE PÁNVE 

Dominantním obdobím odrážejícím se v dnešní podobě a hlavně ve využívání pánve jsou 

jednoznačně třetihory. Právě během třetihor došlo z důvodu tektonické aktivity k rozpadu 

a následnému zvednutí ker krystalinika Krušných hor na severu a naopak k vytvoření 

příkopových propadlin na jihu. Tyto propadliny se ještě během třetihor proměnily 

v krajinu močálů a jezer. Jezera a močály se postupně vyplňovaly sedimenty a tlejícími 

zbytky třetihorních rostlin, které se později staly základem pro uhelná ložiska (Valášek, 

Chytka 2009). 

2.3 ABIOTICKÉ PODMÍNKY A VEGETACE 

Oblast SHP leží v klimatické oblasti T2. Pro tuto oblast je typické dlouhé, teplé a suché léto 

a krátká, mírně teplá a velmi suchá zima. Průměrná roční teplota oblasti činí 8,2 °C 

a průměrný roční úhrn srážek je 499 mm (Bažant 2010). Nejdominantnějšími vodními toky 

oblasti jsou Chomutovka, Ohře, Bílina a Labe. Tyto řeky se z velké části v historii podílely 

na formování krajinného rázu zdejší krajiny, před jeho narušením povrchovou těžbou 

(Valášek, Chytka 2009).  

V rámci potenciální přirozené vegetace odpovídá největší část pánve svými podmínkami 

dubo-habrovým hájům, ve kterých převládají duby s habrem (Bažant 2010). Nicméně 

vegetace byla v této oblasti extrémně ovlivněna činností člověka a to hlavně z důvodu 

intenzivní povrchové těžby a přecházejícím zemědělstvím (Valášek, Chytka 2009). 
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3. TĚŽBA V SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVI 

Těžba nerostných surovin má v Česku dlouhou tradici jakožto jedna z důležitých součástí 

národní ekonomiky, a to i přes znatelné dopady na krajinný ráz a přírodní podmínky 

oblastí (Jongepierová a kol. 2012; Řehounek, Hátle 2010). Největší vliv na krajinu má 

v rámci druhů těžby těžba povrchová, které je využíváno v rámci SHP při těžbě hnědého 

uhlí.  

3.1 VÝVOJ TĚŽBY 

3.1.1 HISTORIE TĚŽBY 

Historie těžby trvá v oblasti SHP již stovky let. První zmínka o pravděpodobném dobývání 

uhlí pochází ze dne 21. května 1403, kdy se v duchcovské kronice můžeme dočíst 

o prodeji důlních měr (Valášek, Chytka 2009; Seják 2008). Tehdy bylo uhlí využíváno pro 

potřeby lazebníků, alchymistů a lékařů, nikoli v energetice, jak je tomu dnes. Uhlí se jako 

energetická surovina začalo využívat až v první polovině 16. století, z této doby rovněž 

pochází záznamy o prvních uhelných dolech a to na Chomutovsku a Kadaňsku (Valášek, 

Chytka 2009; Vráblíková 2010).  

Největší rozvoj těžby hnědého uhlí propukl v souvislosti s vynálezem parního stroje 

a rozvojem železniční sítě v oblasti Podkrušnohoří mezi lety 1850 a 1870. K největším 

změnám v rámci zásahu do krajiny však došlo až po 2. světové válce. V tomto období totiž 

došlo ke změně způsobu těžby, kdy bylo z důvodu urychlení těžby ustupováno od 

hlubinné těžby a do popředí se naopak dostávala těžba povrchová založená na 

velkolomech (Seják 2008). 

V poválečném Československu bylo předpokládáno postupné snížení těžby, místo ní došlo 

paradoxně k jejímu opětovnému zvýšení a to z důvodu orientace ekonomiky 

Československa na těžký průmysl, který je velice náročný na energii. Energie byla totiž 

ještě na začátku 80. let minulého století zajišťována uhelnými elektrárnami z více než 

95 % (Šafářová, Chytka 2009; Farský, Zahálka 2008). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 

o plošně rozsáhlé těžbě energeticky málo kvalitního hnědého uhlí, které je však výhodně 

uložené pod povrchem (Farský, Zahálka 2008). 
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3.1.2 SOUČASNOST TĚŽBY 

Z důvodu strukturálních změn a diverzifikaci výroby elektřiny má těžba hnědého uhlí od 

roku 1988 sestupný trend (obr. 2). Tento trend byl podpořen vládními usneseními z roku 

1991 k územně ekologickým omezením těžby a útlumu uhelného hornictví (Valášek, 

Chytka 2009; Šafářová, Chytka 2009; Voštová, Růžička 2000). Limity mají zaručit městům 

a obcím, pod kterými se ložiska uhlí nachází, že nebudou kvůli těžbě zbourány, a jako 

těžbou nepřekročitelné linie mají chránit i zbytky těžbou nenarušené přírody Severočeské 

hnědouhelné pánve. Tyto limity blokují v součtu více než 3,5 miliardy tun využitelných 

zásob. Vytěžitelné zásoby po tomto odečtu pak činí 1,3 miliardy tun hnědého uhlí 

(Šafářová, Chytka 2009). 

3.1.3 BUDOUCNOST TĚŽBY 

Vzhledem k výše zmíněným omezením rozsahu těžby vyhlášením územně ekologických 

limitů se podkrušnohorské pánve nachází ve fázi tzv. douhlování (Šafářová, Chytka 2009). 

Jediným řešením k prodloužení životnosti těžby hnědého uhlí v SHP je korekce v rámci 

ustanovených územně ekologických limitů. Nicméně i v případě posunutí ekologických 

limitů je doba těžby odhadována na 30. maximálně 40. léta tohoto století (Šafářová, 

Chytka 2009), tudíž je načase zaměřit se i na následnou problematiku řešení těžbou 

narušených území. 

Obrázek 2: Vývoj těžby uhlí v oblasti SHP za jednotlivé okresy; zdroj: vlastní zpracování, Valášek, Chytka 2009 
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3.2 NÁSLEDKY TĚŽBY V KRAJINĚ 

Následky povrchové těžby můžeme spatřit již v jejím počátku, kdy je z prostoru určeného 

k těžbě odstraněna kompletní vegetace, čímž je silně narušena biosféra nejen zasažené 

oblasti, ale má to vliv i na oblasti okolní. Avšak nejen stromy, keře a bylinné porosty 

musejí být kvůli těžbě odstraněny, ale v některých případech dokonce i kulturní a jiné 

stavební objekty, či dokonce celé vesnice (Vráblíková 2010, Oláhová 2015). Povrchová 

těžba hnědého uhlí v SHP od svého počátku až po dnešní dny zasáhla plochu cca 250 km2. 

Od 60. let 20. století bylo v severních Čechách zlikvidováno asi 116 vesnic a měst či jejich 

částí (Farský, Zahálka 2008). Konkrétně na Mostecku se těžba dotkla 34 obcí, přičemž 

poslední likvidace probíhala postupně mezi roky 1965 a 1987. Jedním z často uváděných 

příkladů dopadů těžby na obce v rámci oblasti SHP, je zničení historického města Most. 

Strženo muselo býti kvůli těžbě více než 20 kulturních památek s výjimkou jediné, kterou 

je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie (obr. 3). Kostel vážící 12 000 tun byl 

přesunut po kolejích o 841 metrů dále, kde s těžbou již nekolidoval (Valášek, Chytka 2009; 

Krejčí 2008). 

Kromě zmíněné vegetace a staveb je třeba před samotnou těžbou odklidit nadložní 

horniny (tzv. skrývku), a to do hloubky až 250 metrů (Voštová, Růžička 2000). V případě 

SHP tvoří skrývku převážně terciální jílovce a jíly, částečně terciérní písky či hlinité 

kvartérní horniny (Vráblíková, Vráblík 2009). Tato skrývka je zprvu přemisťována na vnější 

výsypku a později na výsypku vnitřní, lokalizovanou ve vyuhleném prostoru (Vráblíková, 

Obrázek 3: Přesun děkanského kostela; zdroj: www.chramzpopelazdvizeny.cz [28. 5. 2019] 
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Vráblík 2009). Značnou část skrývky (obr. 4) je potřeba ukládat do výsypek, které značně 

převyšují okolní krajinu. Oproti hlubinné těžbě, která původní terén jen lehce deformuje, 

povrchová těžba původní krajinu zcela destruuje. Vzniká krajina plná recentních útvarů 

(obr. 5), kterými jsou deprese tvořené lomy v kombinaci s vyvýšeninami tvořené 

výsypkami na straně druhé (Řehounek, Hátle 2010; Valášek, Chytka 2009; Prach a kol. 

2010; Bejček, Šťastný 2000; Voštová, Růžička 2000). Krajina je navíc bez vegetace a vžil se 

pro ni název měsíční krajina severních Čech (Valášek, Chytka 2009; Vráblíková, Vráblík 

2009; Voštová, Růžička 2000).  

Změny v krajině, které jsou viditelné pouhým okem, však nejsou jediné následky 

povrchové těžby. Tyto geomorfologické a vegetační změny sebou přináší další sled 

následků. Mezi ně patří změna petrografických, fyzikálně chemických, fyzikálně 

mechanických a technologických vlastností ukládaných hmot do nově vznikajících 

recentních útvarů. Přesunem nadložní horniny a odstraněním vegetace jsou rovněž 

výrazně narušeny hydrogeologické poměry území. Dochází logicky k degradaci, místy až 

úplné destrukci pedosféry. Samotná těžba pak ovlivňuje nejen atmosféru, ale celkové 

mikroklima území (Lipský 2010; Vráblíková, Vráblík 2009; Vráblíková a kol. 2008). Tuto 

problematiku zhoršuje rovněž přeprava materiálu a hlavně přítomnost hnědouhelných 

elektráren, které hlavně v minulosti byly dominantním producentem emisí (Vráblíková, 

Vráblík 2009; Vráblíková a kol. 2008). 

Obrázek 4: Těžba skrývky v lomu ČSA; zdroj: wikipedia.org [28. 5. 2019] 



 

 
17 

Podkrušnohoří se tak v minulosti stalo díky následkům těžby územím, které patřilo 

k imisně a emisně nejzatíženějším oblastem ve střední Evropě a stalo se součástí 

takzvaného „Černého trojúhelníku“, které tvořilo území severních Čech, část Saska 

a Dolního Slezska (Vráblíková, Vráblík 2009). 

3.3 SPECIFIKA HNĚDOUHELNÝCH VÝSYPEK 

Jak již bylo řečeno, výsypky jsou společně 

s důlními jámami zásadním krajinným 

fenoménem oblastí narušených povrchovou 

těžbou a to nejen hnědého uhlí (Prach a kol. 

2010). V rámci SHP se jedná o velmi rozsáhlé 

útvary, vzniklé sypáním nadložního materiálu 

při povrchové těžbě hnědého uhlí (Vojar a kol. 

2012). Tento materiál je v oblasti SHP tvořen 

převážně miocénním šedým jílem uhelného 

nadloží, místy promíšeným s pískem 

a sopečnými deriváty (Prach 2012). 

Obrázek 5: Těžbou pozměněná krajina severních Čech v porovnání s těžbou nenarušeným územím; zdroj: 
www.zdarbuh.cz [28. 5. 2019] 

Obrázek 6: Heterogenita výsypek s "nebeskými 
jezírky", Radovesická výsypka; zdroj: Vojar a kol. 
2018 
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Předpokladem pro vysokou biodiverzitu výsypek však není jejich složení, ale jejich 

specifický tvar (obr. 6). Sypáním zakladači v pásech totiž vznikají víceméně pravidelné 

pásy elevací a depresí. Takto členitá morfologie významně podporuje heterogenitu 

stanoviště. Deprese se z důvodu špatně propustných jílů často zaplňují vodou a tvoří se 

tak mokřady či „nebeská jezírka“, elevace jsou naopak často xerotermního charakteru 

(Vojar a kol. 2012; Prach a kol. 2010).  
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4. REKULTIVAČNÍ ČINNOST V SHP 

Rekultivaci můžeme definovat jako „soubor různých opatření a úprav, kterými 

zúrodňujeme půdy znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností, přispívá 

k obnovení produktivnosti krajiny, jejích přírodních vlastností jako celku, tj. všech jejích 

přírodních složek“ (Vráblíková a kol. 2008, s. 23). Cílem této činnosti je „tvorba nové 

kulturní krajiny, která znovu přinese člověku ekologicky vyvážené, hygienicky vhodné, 

esteticky působivé i rekreačně hodnotné prostředí, s novým přírodním, kulturním 

i hospodářským potenciálem“ (Havrlant 2015, s. 121).  

4.1 LEGISLATIVA 

Snaha navracet území postižená těžbou jejich původnímu účelu má v oblasti SHP dlouhou 

tradici, jejíž historie sahá až do dob Rakouska-Uherska. V Rakousku-Uhersku byl již na 

konci 19. století navržen zákon o rekultivaci (Kurka, Kunc 2016; Hendrychová 2008; 

Vráblíková a kol. 2008). Od Rakouska-Uherska však prošla rekultivační opatření velkým 

vývojem, kdy bylo nutno přizpůsobit se prudkému rozmachu zejména povrchové těžby. 

K největší změně v rámci rekultivace došlo na základě zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně 

a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu (Vráblíková 2010; Hendrychová 2008). Na základě těchto 

zákonů, popřípadě jejich následných novel, jsou důlní společnosti povinny provádět 

rekultivaci území zasaženého těžbou a vytvářet finanční rezervy na důlní škody, sanace 

a rekultivace všech pozemků dotčených těžbou výhradních ložisek (Gremlica a kol. 2011). 

Roční výše této rezervy je dána podílem celkových rekultivačních nákladů a celkových 

zbytků vytěžitelných zásob uhlí, vynásobených roční těžbou v tunách (Farský, Zahálka 

2008). 

4.2 TECHNICKÉ REKULTIVACE 

Cílem technických rekultivací je nejčastěji znovuvrácení krajiny ke způsobu využívání, 

v jakém byla před těžbou (zemědělská a lesnická rekultivace) nebo k jejímu 

ekonomickému či estetickému rozvoji (rekultivace ostatní). Po ukončení těžby a následné 

samovolné stabilizaci (sesednutí) terénu, která trvá obvykle okolo osmi let (Prach a kol. 

2010), následuje etapa ekotechnická. Ta zahrnuje v rámci technických rekultivací dvě fáze, 

fázi technickou (terénní úpravy, návoz ornice atp.) a fázi biotechnickou, která je stěžejní 

pro obnovu krajiny (Jongepierová a kol. 2012; Vráblíková a kol. 2008; Sádlo, Tichý 2002). 
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Biotechnická fáze se nejčastěji dělí do čtyř podtypů, kterými jsou zemědělská rekultivace, 

lesnická rekultivace, hydrická rekultivace a ostatní (Prach a kol. 2010; Valášek, Chytka 

2009; Vráblíková a kol. 2008). 

4.2.1 ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE 

Zemědělská rekultivace vyplývá ze zákona o ochraně zemědělského původního fondu 

a z povinnosti zachování kulturních vrstev půdy. To se týká oblastí, ve kterých se v období 

před těžbou nacházela zemědělsky obdělávaná půda, a kvůli těžbě byla vyjmuta z půdního 

fondu (Vráblíková a kol. 2008). Při zemědělské rekultivaci je povrch, který byl připraven 

v rámci technických úprav osázen polními nebo kulturními plodinami (Havrlant 2015). 

Technologický postup je řízen požadovaným výsledkem, kterým může být orná půda, 

trvalé travní porosty, ale i další druhy zemědělsky obhospodařovaných pozemků (obr. 7). 

Tento druh rekultivace je však významně ovlivněn kvalitou zeminy na povrchu 

rekultivované plochy a hloubkou a množstvím ornice (Gremlica a kol. 2011). Pro tuto 

rekultivaci jsou nejvhodnější plochy, které navazují na současně zemědělsky využívanou 

oblast, a zároveň se jedná o území minimálním sklonem, kterými jsou vnitřní úrovňové 

Obrázek 7: Ukázka zemědělské rekultivace (vinice), oblast Čepirožské výsypky; zdroj: www.allforpower.cz [28. 5. 
2019] 
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výsypky a náhorní roviny převýšených výsypek. Provádí se dva způsoby zemědělské 

rekultivace. Prvním způsobem je přímo bez překrytí ornicí, kdy je využito pouze zemin 

uložených na povrchu výsypek. Druhý způsob je nepřímá rekultivace, kdy je povrch 

překryt dovezenou ornicí (Vráblíková a kol. 2008). Vzniká tak uměle vytvořený horizont 

s kvalitnějšími vlastnostmi, než které by měla ornice původní. Celkové náklady 

zemědělských rekultivací se pohybují v rozmezí od 100 do 300 tisíc Kč za 1 ha (Gremlica 

a kol. 2011). 

4.2.2 LESNICKÁ REKULTIVACE 

Lesnická rekultivace je využívána převážně na plochách, které nejsou vhodné pro 

rekultivaci zemědělskou. Jedná se například o svahy na okrajích výsypek. Nejdůležitější 

fází v rámci rekultivace je proces výběru vhodných dřevin. Při volbě dřevin by měly být 

nejdůležitějšími hledisky fytogeografická zonalita daného území a povaha stanoviště 

(Štýs 2012). Vhodnou výsadbou dřevin a keřů vzniká základ pro trvalý lesní porost, který 

má jinou funkci než produkční (Vráblíková a kol. 2008). Jedním ze specifických příkladů 

lesnické rekultivace je arboretum na bývalé výsypce Antonín (obr. 8), kdy se jedná 

o jediné rekultivační arboretum v Evropě (Kryl a kol. 2002). Lesnická rekultivace obvykle 

Obrázek 8: Ukázka lesnické rekultivace, arboretum na výsypce Antonín; zdroj: www.geocaching.com [28. 5. 2019] 
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probíhá ve dvou fázích, kdy první trvá od 1 do 3 let a druhá od 6 do 8 let. Celkové náklady 

lesnických rekultivací se pohybují v rozmezí od 300 do 600 tisíc Kč za 1 ha (Gremlica a kol. 

2011). 

4.2.3 HYDRICKÁ REKULTIVACE 

Hydrické rekultivace představují významnou formu zahlazení následků povrchové těžby 

a to hlavně v oblastech zbytkových lomových jam (obr. 9). V případě zbytkových jam se 

jedná o tvorbu nových vodních ploch, které jsou určeny pro rekreaci či chov ryb (Gremlica 

a kol. 2011; Vráblíková a kol. 2008). Kromě zatopení zbytkových jam se jedná o celkovou 

úpravu vodního režimu v krajině, který je důležitý i pro ostatní formy rekultivací. V tomto 

případě vznikají například příkopy, drény nebo menší retenční nádrže. Při hydrických 

rekultivacích je třeba dbát na přípravné práce jako je stabilizace břehů či těsnění 

(Gremlica a kol. 2011; Vráblíková a kol. 2008). Celkové náklady hydrických rekultivací se 

na základě jejich typu pohybují v rozmezí od 1 900 do 7 800 tisíc Kč za 1 ha (Gremlica 

a kol. 2011). 

4.2.4 OSTATNÍ REKULTIVACE 

Do ostatních rekultivací řadíme plochy, které nemají primárně sloužit k hospodářskému 

účelu (Kryl a kol. 2002). Tyto plochy následně slouží například ke zvýšení biodiverzity 

krajiny a posílení systému ekologické stability, stavbě nadzemních objektů, rozvoji 

podnikatelských aktivit, vybudování skládek a sportovních areálů (Gremlica a kol. 2011; 

Vráblíková a kol. 2008). Celkové náklady ostatních rekultivací se pohybují na základě typu 

Obrázek 9: Ukázka hydrické těžby, jezero Milada; zdroj: www.jezeromilada.cz [28. 5. 2019] 
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v rozmezí od 300 do 2 800 tisíc Kč za 1 ha (Gremlica a kol. 2011). Příkladem takto 

uskutečněných rekultivací může být například automobilový závodní okruh na výsypce 

bývalého lomu Vrbenský (obr. 10) u Mostu (Valášek, Chytka 2009; Kryl a kol 2002). Často 

propagovaným územím vzniklým rekultivací je oblast bývalé Velebudické výsypky 

(obr. 11). Jedná se o rekultivaci s kombinovanou rekreační a sportovní funkcí. Dnes se zde 

nachází golfové hřiště, dostihové závodiště, „Hipodrom Most“, lesopark a fotbalový areál, 

farma pro chov dostihových koní a naučný park doplněný zemědělskými a lesními 

pozemky (Gremlica a kol. 2011). 

 
Obrázek 11: Ukázka ostatních rekultivací, Velebudická výsypka; zdroj: www.zazijszmenu.cz [28. 5. 2019] 

 Obrázek 10: Ukázka ostatních rekultivací, autodrom na výsypce Vrbenský; zdroj: www.euro.cz [28. 5. 2019] 
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4.2.5 VÝVOJ PODÍLU TECHNICKÝCH REKULTIVACÍ V SHP  

V průběhu 50. až 80. let minulého století převládala rekultivace zemědělská. Tímto 

krokem těžařské společnosti plnily požadavek státních orgánů na vysokou návratnost 

zabrané zemědělské půdy. Jednalo se o podíl přibližně mezi 60 až 65 % (Valášek, Chytka 

2009). Druhou nejčastější rekultivací byla rekultivace lesnická. Postupem času začala 

zvyšovat svůj objem rekultivace hydrická, jejíž zvyšování se očekává i nadále a to z důvodu 

ukončování těžební činnosti a zatopení těžebních jam s větší plochou, než v případě 

předchozích menších vodních děl jako jsou příkopy či retenční stabilizační nádrže. Od 

roku 1998 se výrazně zvyšuje i podíl ostatních rekultivací. Cílem těchto rekultivací je 

vytváření funkční a rekreační zeleně a začlenění rekreačních a sportovních ploch do 

krajiny (Vráblíková a kol. 2008). Tyto změny můžeme vidět na obrázku 12, který zobrazuje 

podíl typů rekultivací proběhlých v oblasti SHP do roku 2007 a předpokládaný podíl typů 

rekultivací po ukončení těžby. Nejčastěji prováděnou rekultivací je v obou případech 

rekultivace lesnická (Hendrychová 2008). 

Kromě podílu rekultivací se výrazně změnil i přístup. Zaměříme-li se například na 

zemědělskou rekultivaci, z počátku se jednalo pouze o jednoduchý přímý typ rekultivací, 

postupně se však přešlo k formě nepřímé, zároveň se více dbalo na podmínky stanovišť 

v rámci výběru plodiny a technických úprav. Od 90. let se nejen do zemědělské rekultivace 

ale i do rekultivace lesnické, dostává ekologizace celého rekultivačního cyklu. Snahou je 

vytvoření ekologicky hodnotných území s podporou biodiverzity (Vráblíková a kol. 2008). 

S příchodem odborníků a ekologizace do problematiky se začalo více mluvit o rekultivaci 

za pomoci přírodě blízkých způsobů obnovy. 

Obrázek 12: Vývoj rekultivačních činností v SHP; zdroj: Valášek, Chytka 2009, Vráblíková a kol. 2008 
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4.3 PŘÍRODĚ BLÍZKÉ ZPŮSOBY OBNOVY 

V severozápadních Čechách bylo v rámci rekultivací technicky rekultivováno již 90 km2 

a přibližně na 60 km2 technické rekultivace v roce 2011 probíhaly, otázkou však zůstává, 

jak se vypořádat se zbylými 120 km2, které budou těžebními společnostmi v budoucnu 

opuštěny (Karbna 2011). Jednou z možných variant jsou přírodě blízké způsoby obnovy. 

Tento druh obnovy je založený na využívání ekologické sukcese. Sukcese je „postupná 

směna druhů i celých společenstev na daném místě“, tato směna je „iniciována většinou 

nějakým narušením (disturbancí)“ (Prach a kol. 2009, s. 127). Jinými slovy se jedná 

o přirozený proces postupného zarůstání volných ploch (Chuman 2012; Sádlo, Tichý 

2002). Během sukcese dochází k postupným změnám složení vegetace od prvotního 

zarůstání vegetací, po klimaxové stadium, kterým je v těchto podmínkách nejčastěji les 

(Chuman 2012; Gremlica a kol. 2011; Sádlo, Tichý 2002). 

Vzhledem k vysoké rozloze míst poznamenaných těžbou je nezbytné při jejich obnově, co 

nejvíce využívat jejich potenciál, z tohoto důvodu by měly být všechny rekultivační 

projekty založeny na vědeckých podkladech a pečlivém zhodnocení konkrétní lokality 

(Jongepierová a kol. 2012; Gremlica a kol. 2011). Dříve na tyto aspekty nebyl brán takový 

důraz jako dnes a rekultivační činnost se dělila pouze na zemědělskou, lesnickou, 

hydrickou a ostatní (viz kap. 4.2). S přibývající ekologizací se však v moderní literatuře 

stále častěji můžeme setkat s dělením na výše zmíněnou technickou rekultivaci a její 

podtypy, rekultivaci pomocí přirozené sukcese a rekultivaci pomocí řízené sukcese 

(Jongepierová a kol. 2012). Gremlica a kol. (2011, s. 54) uvádí tři hlavní cíle takto 

prováděných rekultivací, jako první cíl uvádí „přímou ochranu ohrožených nebo zvláště 

chráněných druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů“, za druhý cíl 

považuje „uchování již existujících, přirozenou sukcesí vzniklých a z hlediska ochrany 

přírody, krajiny a biodiverzity velmi cenných přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů 

s přírodovědně hodnotnými společenstvy organismů“ a za cíl třetí „umožnit v částech 

zdevastovaných, degradovaných nebo narušených území s vhodnou morfologií terénu, 

vznik přírodních či přírodě blízkých ekosystémů přirozenou nebo usměrňovanou 

ekologickou sukcesí“. Zároveň však uvádí, že ideálním stavem k dosažení těchto cílů je 

ponechat spontánní, či řízené sukcesi cca 25 % z celkové rozlohy těžbou narušeného 

území. V jistých případech se dokonce můžeme setkat s oblastmi, které pomocí sukcese 
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rekultivovat nelze. Jedná se především o extrémní stanoviště, která jsou silně kyselé či 

jinak toxické nebo velmi suché (Prach 2012). Obnova narušených oblastí by se tak měla 

vyvarovat obou extrémů a najít kompromis mezi přirozenými způsoby obnovy 

a technickými rekultivacemi (Štýs 2001).  

4.3.1 SPONTÁNNÍ SUKCESE 

Metoda spontánní sukcese probíhá bez zásahů člověka. Narušené území se nechá 

naprosto spontánně (samovolně) zarůstat. Na základě legislativy se v rámci Česka však 

nejedná o rekultivaci, tudíž ji těžební společnosti nemohou využívat, jelikož jim zákon 

rekultivovat přikazuje (Sádlo, Tichý 2002). Z tohoto důvodu vedou ke vzniku takových 

území jiné příčiny, kterými jsou nedostatek financí či potenciál budoucí těžby pod 

výsypkami (Jongepierová a kol. 2012). Jak je patrné z obrázku 13 počátky sukcese 

můžeme na rozdíl od technických rekultivací naleznout ihned po ukončení těžby (Chuman 

2012; Prach 2012; Sádlo, Tichý 2002). V prvních letech dominují jednoleté a dvouleté 

rostliny, jejichž semena jsou na výsypky přinášeny větrem či zvěří. Mezi pátým 

a patnáctým rokem převezmou dominanci vytrvalé byliny. V patnáctém roce rovněž 

dochází k souvislému pokrytí území vegetací. Jak bylo řečeno výše, klimaxovým stádiem je 

obvykle les. Vzhledem k relativně teplému a suchému klimatu Mostecka zde mají dřeviny 

nízkou pokryvnost, vzniká mnohem méně hustý les než v případě lesnických rekultivací 

a můžeme mluvit spíše o lesostepi 

(Prach 2012; Hodačová, Prach 

2003). Jednou z hlavních 

a logických výhod rekultivací 

pomocí spontánní sukcese je jejich 

cena, která je nulová. Dalo by se 

říct, že v tomto případě pro nás 

příroda pracuje zadarmo.  

4.3.2 ŘÍZENÁ SUKCESE 

Přestože je spontánní sukcese jednoznačně nejlevnějším řešením, jako nejlepší se ve 

většině případů jeví řízená sukcese (Prach, Hobbs 2008; Sádlo, Tichý 2002). Jedná se 

o spontánní sukcesi vhodně doplněnou o zásahy člověka, které by měly směřovat vývoj 

oblastí k ochranářsky cenným stanovištím (Prach 2012; Prach a kol. 2010; Sádlo, Tichý 

Obrázek 13: Podíl forem životních forem během spontánní 
sukcese; červený pruh ukazuje dobu, po kterou probíhají 
technické rekultivace; zdroj: Prach 2012 
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2002). Tyto zásahy se mohou projevovat několika různými způsoby. Jedná se například 

o technické úpravy podporující zamezení eroze svahů, o úpravu vegetace pomocí 

odstraňování nežádoucích popřípadě introdukci žádoucích zdrojů (Prach a kol. 2010; 

Sádlo, Tichý, 2002). Dalším důvodem zásahů může být ochrana druhů, jejichž výskyt je 

spojen s ranými stádii sukcese. Pro zachování těchto druhů je potřeba aktivní narušování 

plochy. Pro zachování a podporu ochranářského potenciálu antropogenních stanovišť je 

tak v některých případech nezbytné zablokovat sukcesi nebo ji navrátit zpět do ranějších 

stádií. Tento proces probíhá aktivním narušováním obnovované plochy. Je totiž patrné, že 

stanoviště s  řídkým vegetačním krytem jsou totiž obvykle z hlediska ochrany biodiverzity, 

zejména živočichů, nejcennější (Přikryl a kol. 2016; Prach 2012; Prach a kol. 2010). 

V takovýchto oblastech je důležité dbát na vhodné zvolení managementových opatření. 

Právě na základě různých zásahů se náklady na rekultivace pomocí řízené sukcese liší. 

Nicméně i přes tento fakt jsou znatelně levnější než technické rekultivace a pohybují se 

v rozmezí od 10 do 50 tisíc Kč na 1 ha (Gremlica a kol. 2011). V rámci zásahů je třeba 

stanovit druh, který se snažíme v oblasti zachovat, nejvyšší hodnoty výskytu se totiž 

u jednotlivých druhů liší. Bezobratlí dosahují nejvyššího výskytu mezi třetím a pátým 

rokem od opuštění výsypky, oproti tomu například drobní savci dosahují maxima výskytu 

po třinácti až patnácti letech po opuštění (Hendrychová 2008). 
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5. HNĚDOUHELNÉ VÝSYPKY JAKO REFUGIUM 

Jak vyplývá z předchozího textu, jednou z nesporných výhod obnovy pomocí sukcese 

oproti technickým rekultivacím je jejich cena. Dle Pracha (2012) se cena rekultivace 1 ha 

na Mostecku pohybuje nad 1,5 mil. Kč a to bez následné péče. Oproti tomu oblasti 

ponechané spontánní sukcesi jsou zdarma a cena řízení rekultivace se pohybuje v rozmezí 

několika desítek tisíc Kč. Kromě ceny má nově vzniklá krajina však další výhody a to hlavně 

v rámci zvýšení biodiverzity a vzniku refugií (Přikryl a kol. 2016; Prach 2012; Kabrna 2011; 

Lipský 2010; Prach a kol. 2010; Hendrychová 2008). 

Důležitým aspektem je v tomto případě krajinná mozaika vzniklá pomocí zakladačů 

skrývky. Takto vzniklá mozaika, kombinovaná s mokřady, nebeskými jezírky na straně 

jedné a xerotermními vyvýšeninami na straně druhé, vytváří členitější povrch, než který 

by vznikl pomocí technických rekultivací (obr. 14), a dokonce i než který byl v území 

původně. Takto vzniklé mozaiky jsou z důvodu vlivu člověka a homogenizace krajiny 

v rámci Česka ojedinělé (Popelka a kol. 2017) a vytváří životní podmínky druhům, které by 

zde za původních podmínek neměly šanci. Vzniklá mozaika umožňuje zvířatům například 

Obrázek 14: Porovnání diverzity stanovišť rekultivované (dole) a nerekultivované (nahoře) části území Radovesické 
výsypky, v místech depresí vznikají nebeská jezírka; zdroj: Vojar a kol. 2018 
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reagovat na změnu podmínek, kdy v období sucha využívají mokrých oblastí a naopak 

(Frouz 1999). Dalším důvodem vyšší biodiverzity narušených oblastí je disturbance, kdy je 

vytvořeno prostředí vhodné pro rostliny a živočichy, které osidlují oblasti v rámci raných 

fází sukcese. Důvodem pro nižší biodiverzitu technických rekultivací je fakt, že nejen 

homogenizace vlivem člověka snižuje biodiverzitu, v jistých případech si ji snižuje i příroda 

sama. Například klimaxová stádia lesa příliš vysokou biodiverzitu nemají (Sádlo 2009). 

Hnědouhelné výsypky tak díky výše zmíněným specifikům tvoří v oblastech refugia 

a umožňují výskyt rostlin a živočichů, které by se v oblastech bez narušení hnědouhelnou 

těžbou nemohli vyskytovat. 

Zaměříme-li se na konkrétní živočichy v rámci výsypek na území severních Čech, můžeme 

zmínit například bezobratlé či obojživelníky. Během výzkumu prováděného Hendrychovou 

a kol. (2012) bylo v rámci výsypek v severních Čechách identifikováno 140 druhů 

bezobratlých. Téměř polovina druhů byla nalezena jak na technicky rekultivovaných 

výsypkách, tak na výsypkách ponechaných sukcesi. Nicméně 37 % druhů se objevilo 

výhradně na výsypkách ponechaných sukcesi, oproti tomu 16 % druhů se vyskytovalo 

pouze na technicky zrekultivovaných výsypkách. Toto zjištění potvrzuje, že nejvhodnějším 

způsobem, jak naložit s narušeným územím, je kombinace obou možností rekultivace. Co 

se týká obojživelníků, je jejich výskyt celosvětově na ústupu, což by mělo vést mimo jiné 

k motivaci podpory výskytu jejich habitatů (Vojar 2006). Optima výskytu dosahují 

obojživelníci v rámci Česka právě v oblastech spojených s ranou sukcesí, tudíž v oblastech 

narušených disturbancí (Vojar a kol. 2016; Zavadil a kol. 2011; Vojar 2006). Nejvíce druhů 

v rámci mosteckých výsypek bylo nalezeno mezi 10–15 lety po nasypání a ponechání 

spontánní sukcesi (Zavadil a kol. 2011; Vojar 2006). Dalším důvodem vhodnosti prostředí 

výsypek pro výskyt obojživelníků je jejich výše zmíněná mozaikovitá struktura, a to jak 

v případě různého stáří rostlin, tak ve výskytu nebeských jezírek (Zavadil a kol. 2011). 

Vhodnost výsypek potvrzuje rovněž experiment provedený na mosteckých výsypkách, kde 

byla zjištěna přítomnost 9 z 21 našich druhů obojživelníků (Vojar a kol. 2016). Většina 

druhů se sice vyskytovala jak na technicky zrekultivovaných výsypkách, tak na výsypkách 

ponechaných sukcesi, ale podíl obsazených vodních ploch byl však vyšší u oblastí 

ponechaných sukcesi (Vojar a kol. 2016). Dalším významným druhem, který indikuje stav 

a kvalitu prostředí hnědouhelných výsypek je linduška úhorní (Anthus campestris). 
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6. LINDUŠKA ÚHORNÍ 

6.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Linduška úhorní (Anthus campestris) je štíhlý, 

původem stepní, pták (obr. 15). Dospělá linduška 

má 15,5–18 cm dlouhé tělo, které má žlutavě 

šedohnědé zbarvení svrchní strany těla a žlutavě 

bílou spodní stranu. Nad okem má linduška úhorní 

patrný bílý proužek (Beran a kol. 2018; Šťastný 

a kol. 2006). Přestože se jedná o tažného ptáka, 

pohybuje se na svých stanovištích téměř výhradně 

po zemi. Toto a fakt, že se jedná o původně 

stepního ptáka, zapříčiňuje, že vyhledává suchá 

a teplá místa v nižších polohách s řídkým rostlinným 

pokryvem. Tyto oblasti jsou pro ni nepostradatelné z důvodu shánění potravy, kterou 

tvoří především drobný hmyz a bezobratlí. Kromě těchto míst jsou však pro výskyt 

lindušky nutná i místa s vyšší vegetací či drobnými keři, které slouží ke hnízdění a zpěvu 

samců (Šťastný a kol. 2006).  

Hnízdiště lindušky úhorní mají palearktické rozšíření (obr. 16). V Evropě můžeme nalézt 

její hnízdiště od Středozemního moře, po nejjižnější část Švédska a pobaltské státy 

(Šťastný a kol. 2006). Centrem jejího rozšíření v Evropě je především Španělsko, kde se 

vyskytuje odhadem až třetina evropské populace (Beran a kol. 2018). V Asii zasahuje 

území po Mongolsko a v Africe můžeme nalézt hnízdiště na území Maroka.  

Obrázek 15: Dospělá linduška úhorní;  
zdroj: Beran a kol. 2018 

Obrázek 16: Rozšíření hnízdišť lindušky úhorní, (žlutá barva označuje hnízdiště); zdroj: Beran a kol. 2018 
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6.2 ÚBYTEK VHODNÉHO HABITATU 

Rozšíření v rámci střední a západní Evropy je z důvodu prudkého úbytku vhodného 

habitatu velmi ostrůvkovité a od poloviny 60. let minulého století jeho počet klesá (Beran 

a kol. 2018; Šťastný a kol. 2006). Tento úbytek vhodného habitatu je způsoben hned 

několika faktory. Šťastný a kol. (2006) uvádí jako hlavní důvody zalesňování na živiny 

chudých půd, eutrofizaci kultivované krajiny a intenzivní zemědělství. Beran a kol. (2018) 

tato obecná tvrzení konkretizuje a jako pravděpodobné důvody k vymizení vidí zcelení 

drobných polí v rozsáhlé monokulturní lány, intenzifikaci zemědělství spojenou se 

zánikem mozaiky drobných a dočasně neobhospodařovaných ploch v krajině, výraznou 

chemizaci zemědělství a s tím spojený úbytek potravy a riziko sekundárních otrav, zánik 

hospodaření na méně úživných stanovištích, jejich spontánní zarůstání či cílené převádění 

na lesní pozemky a zánik pastvy na xerotermních stanovištích. V rámci Evropy tak lindušku 

úhorné nyní můžeme nalézt pouze na izolovaných místech, jako jsou vnitrozemské 

písečné duny a v oblastech povrchové těžby (Šťastný a kol. 2006).  

Tento celoevropský trend úbytku se rovněž projevuje i v Česku, kde se linduška úhorní 

řadí ke vzácně hnízdícím ptákům (obr. 17). Obsazenost mapovacích kvadrantů lindušky 

úhorní v Česku poklesla z 31 obsazených kvadrantů v letech 1973–77, a z 20 obsazených 

Obrázek 17: Mapa hnízdního rozšíření lindušky úhorní v Česku k roku 2017; zdroj: Beran a kol. 2018 



 

 
32 

kvadrantů v letech 1985–88, pouze na 14 obsazených kvadrantů v roce 2001–03 (Šťastný 

a  kol. 2006). Tomuto faktu odpovídá odhad počtu hnízdních párů, který byl v letech 

1973–77 odhadnut na 100–200 párů (Šťastný a kol. 1987). Tento počet klesal přes         

40–80 párů v letech 1985–89 (Šťastný a kol. 1997) až k 20–40 párům odhadnutých 

v letech 2001-03 (Šťastný a kol. 2006). Na základě úbytku byla linduška úhorní zařazena 

na seznam kriticky ohrožených druhů, kde je zapsána dodnes (Chobot, Němec 2017). 

6.3 LINDUŠKA ÚHORNÍ V PODKRUŠNOHOŘÍ 

Jak vyplývá z obrázku 17, linduška úhorní se v rámci Česka pravidelně vyskytuje pouze 

v oblasti Podkrušnohoří, kde hnízdí na výsypkách po povrchové těžbě uhlí jen nedlouho 

po nasypání, které mají téměř polopouštní charakter, popřípadě hnízdí na čerstvě 

rekultivovaných výsypkách s řídkou vegetací (Beran a kol. 2018; Šťastný a kol. 2006). 

Nicméně oblast Podkrušnohoří, s údajně nejhojnějším výskytem lindušek úhorních, nebyla 

v letech 2001–03 podrobně zkoumána a dle pozdějších výsledků byla populace značně 

podhodnocena (Beran a kol. 2018). V roce 2009 proběhl ornitologický průzkum, který byl 

zaměřen právě na hnědouhelné lomy v oblasti Podkrušnohoří. Celkový počet lindušek 

úhorních na všech aktivních či právě rekultivovaných hnědouhelných lomech 

v Ústeckém kraji byl při tomto mapování odhadnut na 37–47 párů (Beran 2009). Jak se 

později ukázalo, ani tento odhad nebyl dostatečný a od skutečného stavu se výrazně lišil. 

Od roku 2012 probíhá detailní průzkum především v okolí lomů Vršany, ČSA a Ležáky, 

zbylá těžební území Ústeckého kraje jsou rovněž monitorována, ale méně podrobně 

(Beran a kol. 2018). Vzhledem k pravidelnému monitoringu probíhajícímu delší časový 

úsek se ukázalo, že populace lindušky úhorní v regionu je stabilní a odhaduje se na 

200 párů (Beran a kol. 2018). Průzkumy rovněž potvrdily, že lindušky nejčastěji osidlují 

oblasti na pomezí těžby a  rekultivace a po proběhnutí technické rekultivace území 

obvykle opouští (Beran a kol. 2018; Kabrna 2011; Šťastný a kol. 2006). 

6.4 ZACHOVÁNÍ VHODNÉHO HABITATU PRO VÝSKYT LINDUŠKY ÚHORNÍ 

Vzhledem k stále probíhající homogenizaci krajiny a současnému způsobu hospodaření 

nelze očekávat samovolný přírůst vhodného území pro výskyt lindušky úhorní. Z tohoto 

důvodu je potřeba věnovat vhodným územím vzniklým v severních Čechách vlivem 

povrchové těžby hnědého uhlí pozornost. Beran a kol. (2018) shrnuli předpoklady pro 

výskyt lindušky v lomech severních Čech do několika bodů. Je potřeba zachovat plochy 



 

 
33 

dostatečné rozlohy biotopů s nízkou vegetační pokryvností, se kterou souvisí neustálý 

vznik společenstev v primární fázi sukcese. Dalším předpokladem je absence plošného 

používání chemických látek a s tím spojený dostatek potravy a jako poslední předpoklad 

je uváděn zákaz vstupu pro veřejnost a s tím spojená absence rušení lindušky při hnízdění.  

Výše zmíněné opatření však nevzniknou samy od sebe a je třeba stanovit vhodný 

management pro jejich realizaci. Předpokladem je samozřejmě monitoring samotné 

lindušky úhorní. V následné fázi je potřeba vytipovat vhodná území pro provádění 

technických zásahů. Pro největší efektivitu a nejmenší finanční náročnost by měly být 

vytipovány málo úživné půdy, které nebudou po disturbanci téměř okamžitě zapojené 

hustou vegetací. Rovněž je vhodné technická opatření provádět na území v časné fázi 

sukcese, jelikož odstranění bylinné vegetace je značně časově i finančně méně náročné, 

než odstraňování keřů či dokonce stromů. Plochy s keři či stromy se rovněž nedoporučují 

ani jako sousední, jelikož nejsou linduškami preferovány. Samotným zásahem je pak 

stržení horní vrstvy půdy (obr. 18), v ideálních podmínkách stačí strhnout 5–10 cm (Beran 

a kol. 2018). 

 

 

 

 

Obrázek 18: Odstranění horní vrstvy půdy společně s bylinnou vegetací; zdroj: Beran a kol. 2018 



 

 
34 

 7. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V rámci této práce byly zkoumány tři oblasti nacházející se v Podkrušnohorské 

severočeské uhelné pánvi (viz kap. 2). Tyto oblasti byly vybrané na základě dostupných 

dat týkajících se jak výskytu, tak krajinného pokryvu. Jedná se o výsypky a okolí 

povrchových lomů Tušimice, Bílina a Vršany (obr. 19).  

 

7.1 TUŠIMICE 

Největší plochu v rámci zájmového území zaujímá výsypka a lom Tušimice. Nalezneme zde 

zkoumanou plochu o rozloze 1 750 ha, což odpovídá více než 50 % celkové rozlohy 

zájmového území. Lom byl původně součástí dolů Nástup Tušimice a nachází se v okrese 

Chomutov poblíž měst Chomutov a Březno. Doly Nástup Tušimice patří pod akciovou 

společnost Severočeské doly. Těžba hnědého uhlí zde probíhá v příznivých geologických 

podmínkách a tyto doly jsou tak významný dodavatel energetického uhlí do sousedních 

elektráren Tušimice a Prunéřov. Dobývací prostor zde dosahuje rozlohy 41,3 km3 a objem 

odtěžené skrývky je 20,7 mil. m3. Jedná se o jeden z nejmodernějších báňských provozů 

v rámci Česka a předpokládaný konec těžby se odhaduje na rok 2040 (Vrba 2019). Po 

ukončení těžby je plánovaná rekultivace hydrická pomocí zatopení zbytkových jam lomů. 

Obrázek 19: Zájmová území; zdroj: vlastní zpracování 
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7.2 BÍLINA 

Další lom z oblasti Severočeských dolů a.s. v rámci zájmového území je lom Bílina. Rozloha 

zkoumaného území je se svými 493 ha nejmenší a zaujímá pouze 15 % celkové rozlohy 

zájmového území. Tato oblast je nicméně rozdělena do šesti podoblastí. Pět z těchto 

podoblastí se nachází na území lomu Bílina a jedna se vyskytuje poblíž Mosteckého jezera, 

vzniklého rekultivací Dolu Ležáky, jehož činnost skončila v roce 1999. Lze tudíž tvrdit, že 

i přes svou menší rozlohu není méně významná. Samotný lom Bílina leží na hranicích 

okresu Most a Teplice nedaleko měst Bílina, Duchcov a Ledvice. Lom patří společně 

s dalšími dobývacími prostory pod doly Bílina. Na rozdíl od dolů Nástup Tušimice jsou zde 

geologické poměry složitější a skrývka dosahuje místy mocnosti až 220 m. I z tohoto 

důvodu je tak lom Bílina nejhlubším otevřeným místem v Česku, které dosahuje pouhých 

2,4 m n. m. Rozloha dobývacích prostor dolů je 56 km2, což je pouze o necelých 15 km2 

více než u Tušimic. Nicméně objem odtěžené skrývky je 57,7  mil. m3, což je téměř 

trojnásobek skrývky Tušimic. Činnost v rámci lomu je plánovaná až do roku 

2050 (Vrba 2019).  

7.3 VRŠANY 

Posledním ze zájmových území je lom Vršany. Zájmové území zde dosahuje 996 ha, což 

odpovídá téměř 30 % v rámci rozlohy celého sledovaného území. Na rozdíl od 

předchozích dvou lomů nepatří tento pod Severočeské doly a.s., ale pod Vršanskou 

uhelnou a.s. Lom se nachází mezi městy Most a Jirkov. Těžba v oblasti probíhá ve dvou 

z původních třech lomů, kterými jsou lom Jan Šverna a zmíněné Vršany (do roku 1986 těžil 

ještě lom Slatinice). Lom Vršany je z výše zmíněných lomů nejmladší a jeho provoz je 

předpokládán minimálně do roku 2050. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních lomů 

v Podkrušnohoří není limitován žádnou věcnou ani administrativní překážkou, očekává se, 

že jeho uzavření bude uzavírat éru hnědouhelné těžby nejen Mostecka, ale v rámci celého 

území Severočeské hnědouhelné pánve (Štýs 2012). 



 

 
36 

8. METODIKA 

Metodika byla vzhledem k rozsahu a charakteru zpracování dat rozdělena do dvou bloků. 

První se věnuje samotnému získání a zpracování dat krajinného pokryvu (land coveru) 

a analýze informací o jeho vývoji. Druhý blok zahrnuje zpracování ornitologických dat 

a jejich propojení s informacemi o krajinném pokryvu. 

8.1 KRAJINNÝ POKRYV 

Pro zjištění krajinného pokryvu bylo potřeba zvektorizovat letecké snímky poskytnuté od 

ALKA Wildlife, o. p. s. Jednalo se o letecké snímky zájmových oblastí z let 2014, 2015, 

2016 a 2017. Letecké snímky byly vzhledem k účelu charakterizace krajinného pokryvu 

pořízeny během vegetačního období. Snímky byly poskytnuty v rozlišení 1x1 m, byly již 

georeferencované a to do Systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Samotná vektorizace probíhala při zobrazení v pravých barvách (obr. 20). 

Obrázek 20: Porovnání leteckých snímků s výsledným shapefile; zdroj: vlastní zpracování, 
ALKA Wildlife 
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8.1.1 VEKTORIZACE A ÚPRAVA DAT KRAJINNÉHO POKRYVU 

Roky 2016, 2017 a území doplněná později na základě získaných ornitologických dat byla 

vektorizována autorkou práce. Roky 2014 a 2015 byly již předpřipraveny jinými 

zpracovateli a autorkou byly pouze zkontrolovány a upraveny. Před samotnou vektorizací 

bylo nutné stanovit měřítko, ve které měla vektorizace probíhat, a výsledné kategorie. 

V rámci těchto dat bylo zvoleno měřítko 1 : 1 500 a cílem vektorizace bylo klasifikovat 

území do těchto osmi kategorií:  

 

 

 

 

Vektorizace byla prováděna pomocí programu ArcMap firmy ESRI. V katalogu v ArcMap 

byla vytvořena nová databáze s určeným souřadnicovým systémem (v našem případě se 

jednalo o S-JTSK) a do této databáze byla pro každou oblast vytvořena jedna polygonová 

vrstva. Dále byly vytvářeny jednotlivé polygony pomocí nástroje Editor, Create Features 

a Attributes (ke každému polygonu bylo nutné určit typ krajinného pokryvu). Nejčastěji 

používanými nástroji při tvorbě jednotlivých polygonů byly Snapping a Tracing existing 

features. 

Jak již bylo řečeno, data nebyla vytvořena jedním zpracovatelem, tudíž bylo potřeba 

zkontrolovat jejich kvalitu, popřípadě odstranit nedostatky a výsledky sjednotit. Pro 

kontrolu kvality dat bylo použito opět programu ArcMap. Nejprve bylo potřeba vypořádat 

se s rozdílnou velikostí nejmenších polygonů. I přes stanovené měřítko vektorizace má 

totiž každý individuální pohled na krajinu a význam jednotlivých prvků. V některých 

případech tak byly vektorizovány polygony o velikosti 10 m2, v jiném případě až od 

velikosti 25 m2. Z tohoto důvodu byla stanovena nejmenší velikost polygonu pro data 

všech území ze všech let a tou bylo 25 m2. Menší polygony byly pomocí funkce Eliminate 

přiřazeny k polygonu, se kterým měly nejdelší hranici. Data byla následně zkontrolována 

funkcí Topology. Ve funkci byla stanovena dvě pravidla kontroly. Prvním pravidlem bylo 

Must not overlap které kontroluje, zda se jednotlivé polygony shapefile nepřekrývají. 
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Druhým pravidlem bylo Must not have gaps které kontroluje, zda se mezi jednotlivými 

polygony v shapefile nevyskytují mezery. Tyto dvě zásady byly velice důležité, jelikož 

právě rozlohy jednotlivých prvků byly pro tuto práci stěžejní. Rovněž okraje pro jednotlivé 

oblasti byly upraveny, jelikož nebyly srovnatelné. Například v rámci Vršan zasahovalo 

původní zájmové území do oblasti, která byla zaznamenána pouze na snímku z roku 2014.  

8.1.2 ANALÝZA KRAJINNÉHO POKRYVU 

Analýza vytvořených a zkontrolovaných dat byla provedena pomocí V-LATE (obr. 21). 

V-LATE je volně stažitelný nadstavbový nástroj pro ArcMap 9.x a vyšší. Nástroj pracuje 

pouze s daty ve formátu shapefile a umožňuje výpočet nejběžnějších krajinných indexů 

a uložení výsledků ve formátu text file (.txt).  

Pomocí programu byly postupně vypočítány a do tabulky zaznamenávány základní 

hodnoty týkající se struktury, jako jsou počet plošek ve třídě/zájmovém území, rozloha 

třídy/zájmového území, průměrná velikost plošky třídy/zájmového území a procentuální 

zastoupení jednotlivých tříd. Tyto základní strukturní informace byly doplněny o Mean 

shape index pro třídu/zájmové území, Shannonův index diversity a Shannonův index 

vyrovnanosti (evenness) oba pro zájmové území. 

Obrázek 21: Výpočet pomocí nástroje V-LATE; zdroj: vlastní zpracování 
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Mean shape index (MSI) nám přibližuje průměrný tvar plošky pro jednotlivé třídy, či pro 

celé zájmové území. Proměnnými ve vzorci jsou obvod plošky a rozloha plošky. V případě, 

že by hodnota indexu bylo 1, jednalo by se o plošku ve tvaru kruhu. Čím vyšší hodnoty 

index dosahuje, tím je ploška nepravidelnější a její tvar složitější. 

𝑀𝑆𝐼 =  ∑

(

 
 
(
0,25𝑝𝑖𝑗

√𝑎𝑖𝑗
)

𝑁

)

 
 

𝑚

𝑖=1

 

a…rozloha plošky 
p…obvod plošky 

m…počet tříd 
N…celkový počet plošek 

Shannonův index diversity (SHID) reprezentuje vyrovnanost zastoupení jednotlivých tříd. 

Index dosahuje maxima hodnot do ln(m), kde m je počet tříd zastoupených v krajině. Čím 

vyšší je hodnota tohoto indexu, tím rovnoměrněji jsou v daném území jednotlivé třídy 

zastoupeny. 

𝑆𝐻𝐷𝐼 =  −∑(𝑃𝑖ln (𝑃𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

Pi…procento zastoupení dané třídy 
m…počet tříd 

Shannonův index vyrovnanosti (SHEI) je odvozen od Shannonova indexu diversity 

a obdobně jako on se věnuje rovnoměrnosti rozmístění plošek v krajině. Index nabývá 

hodnot od 0 do 1, a čím jsou plošky v krajině zastoupeny rovnoměrněji (nevyskytuje se 

dominantní kategorie), tím je hodnota indexu vyšší. 

𝑆𝐻𝐸𝐼 =
𝑆𝐻𝐸𝐼

ln (𝑚)
 

SHEI…Shannon´s Evenness Index 
m…počet tříd 
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Výše zmíněné základní hodnoty, týkající se rozlohy jednotlivých tříd však mohou být 

v hodnocení změny zavádějící. Neodráží se v nich totiž případy, kdy je jedna kategorie 

zaměněna ve druhou na jednom místě a na jiném místě proběhne opačný proces. 

V tomto případě by z hodnot rozlohy vyplývalo, že ke změně pokryvu nedošlo, což by 

neodpovídalo realitě. Z tohoto důvodu byla vytvořena tabulka, zobrazující změny mezi 

jednotlivými kategoriemi. Na základě předpokladu, že změna probíhala relativně 

průběžně během celého sledovaného období, byla u každého zájmového území vytvořena 

jedna tabulka (tab. 1), porovnávající krajinný pokryv v roce 2014 s krajinným pokryvem 

v roce 2017. Tato tabulka byla inspirována Štychem (2010) a jeho porovnáním land use 

středních Čech. Data tabulky byla získána pomocí programu ArcMap a příkazu Intersec. 

Získaná data byla následně zpracována do přehledné tabulky pomocí programu Microsoft 

Excel.  

Vysvětlivky: světle modře označené buňky označují nezměněné (stabilní plochy) 
údaje ve sloupcích: rozloha kategorie se zvětšila o… 
údaje v řádcích: rozloha kategorie se zmenšila o… 
žlutě označeny změny nad 1 000 ar 
názvy sloupců odpovídají názvům řádků, jsou však napsány zkratkou 
 

Příklad:  Budeme-li sledovat řádek povrch výsypek bez vegetace a narazíme na sloupec VSBV 
(povrch výsypek s bylinnou vegetací), tabulka nám říká, že 34 418 ar se mezi lety 2014 
a 2017 změnilo z povrchu výsypek bez vegetace na povrch výsypek s bylinnou vegetací. 

 

8.2 ORNITOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ 

Data ornitologického pozorování lindušky úhorní byla poskytnuta stejně jako letecké 

snímky od organizace ALKA Wildlife, o. p. s. a byla pořízena v rámci projektu 

Technologické agentury ČR. Jednalo se o tři bodové shapefile, kdy v jednom byla data od 

roku 2012 až do roku 2015, a v dalších dvou již odděleně roky 2016 a 2017. Tato data byla 

rozdělena na základě jednotlivých let a následně rozdělena na základě území pomocí 

příkazu Select By Location. 

TUŠIMICE 2014 a 2017 (rozloha v AR) TJ VBV VSBV VSKV VSSV VP BZZK O

povrch těžební jámy 0 4 712 485 58 0 21 129 87

povrch výsypek bez vegetace 776 36 271 34 418 226 58 181 1 142 310

povrch výsypek s bylinnou vegetací 59 17 957 60 993 1 008 243 178 852 271

povrch výsypek s křovinnou vegetací 6 342 713 984 388 0 24 1

povrch výsypek se stromovou vegetací 0 0 24 0 101 0 0 0

vodní plochy 0 108 84 0 0 98 0 0

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 94 4 670 2 435 16 3 8 3 105 607

ostatní 18 166 260 0 0 0 20 82

Tabulka 1: Ukázka tabulky změny krajinného pokryvu; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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Data selektovaná na základě roku a oblasti byla následně zpracována ve dvou krocích. 

V prvním byla provedena analýza bodů výskytu, ve druhém kromě vyhodnocení polohy 

samotného nálezu, byl v okolí bodu nálezu vytvořen kruhový Buffer, jehož velikost byla 

expertně stanovena na poloměr 150 m. Buffer byl vytvořen nejen pro bodová data 

vyskytující se přímo uvnitř území, ale i pro data výskytu do vzdálenosti menší než 150 m 

od hranice zájmového území. 

S bodovou vrstvou bylo pracováno v rámci atributové tabulky, kdy k jednotlivým tabulkám 

výskytu pro konkrétní rok a konkrétní oblasti byla připojena odpovídající tabulka 

krajinného pokryvu. Ve vzniklé tabulce byl následně pomocí Select By Attributes, 

postupně zjištěn počet výskytu na jednotlivých typech krajinného pokryvu. 

Vzniklý Buffer byl využit k získání dat o rozloze ploch krajinného pokryvu, které linduška 

s největší pravděpodobností aktivně využívá. Pro tento účel bylo využito funkce Clip, kde 

byl vždy krajinný pokryv konkrétní oblasti v konkrétním roce ořezán pomocí příslušeného 

nálezového bufferu. V rámci vzniklé vrstvy, byl do atributové tabulky přidán sloupec 

„rozloha“, kde bylo pomocí Calculate Geometry vypočítána rozloha v m2. Vzhledem 

k většímu množství dat bylo k sumarizaci dat použitého jiného postupu než v rámci 

bodového výskytu, a to pomocí Summarize pro sloupec obsahující jednotlivé typy 

krajinného pokryvu a do kolonky Chose one or more summary statistics to be included in 

the output table bylo zvoleno Sum (součet) sloupce Rozloha. 

Kromě těchto dat byl vypočítán i index preference, který porovnává využití krajinného 

pokryvu ve vztahu s jeho rozšířením. Tento index byl vypočítán jak pro bodovou vrstvu 

výskytu, tak pro vytvořený buffer. 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑖) =  
𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡í (𝑖)[%] 

𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑖)[%] 
 

i…typ krajinného pokryvu 
preference (i) = 1; bez preferencí 

preference (i) > 1; preference 
preference (i) < 1; avoidance (snaha se vyhnout) 
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9. VÝSLEDKY 

Vzhledem k velkému množství dat byly i výsledky podobně jako metodika rozděleny na 

zjištěné výsledky týkající se krajinného pokryvu a výsledky týkající se vyhodnocení 

ornitologických dat lindušky úhorní ve vztahu k dynamice habitatů.  

9.1 KRAJINNÝ POKRYV 

Z důvodu rozdílného přístupu zpracovatelů dat k oddělení kategorie budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace a kategorie ostatní, jsou v některých výsledcích vývoje rozlohy 

ploch a rámci interakce s nálezovými daty hodnoceny společně jako technická 

infrastruktura a vybavení. V rámci výsledků změny krajinného pokryvu, je ke každé oblasti 

přidán obrázek zobrazující čtyři mapy za čtyři sledovaná období. Mapy jsou zobrazeny 

popořadě, kdy vlevo nahoře je rok 2014 a vpravo dole rok 2017. Jedná se pouze 

o přehled, samostatné mapy ve vyšším rozlišení jsou k nalezení v přílohách. Do příloh byly 

rovněž vloženy tabulky krajinného pokryvu pro jednotlivé oblasti a roky. 

9.1.1 TUŠIMICE 

V zájmové oblasti lomu Tušimice došlo k očekávanému vývoji v rámci krajinného pokryvu 

(obr. 22), kdy k největším změnám došlo v rámci kategorií povrch technické infrastruktury 

Obrázek 22: Mapy krajinného pokryvu oblasti Tušimice; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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a vybavení, povrch výsypek bez vegetace a povrch s bylinnou vegetací (obr. 23). Rozloha 

povrchu výsypek bez vegetace ve většině sledovaného období klesala, a to konkrétně 

z maximální hodnoty 736,5 ha (42 %) v roce 2014 na minimální hodnotu 642,2 ha (37 %) 

v roce 2017. Podíl rozlohy technické infrastruktury a vybavení rovněž klesal, což odpovídá 

postupnému opouštění lomu, zastavení využívání dopravy a odstranění těžařských strojů. 

Ze stejného důvodu, jako klesala rozloha technické infrastruktury a vybavení, klesala 

postupně i rozloha těžebních jam. Toto tvrzení nepotvrzuje rok 2015, ve kterém dle 

statistických výsledků došlo z roku 2014 do roku 2015 k prudkému úbytku, naopak do 

roku 2016 prudkému skokovému nárůstu této kategorie. Tato odchylka je zřejmě 

způsobena rozdílnou klasifikací jihozápadní oblasti v rámci zájmového území, kdy v roce 

2015 je charakterizována jako povrch těžebních jámy a v roce 2016 jako povrch výsypek 

bez vegetace. Oproti výše zmíněním kategoriím kategorie ploch výsypek s bylinnou 

vegetací v průběhu celého sledovaného období přibývala z počáteční rozlohy 815,6 ha 

(47 %) na 994,1 ha (57 %). Ve zbylých kategoriích nedošlo během let k výrazným změnám.  

Mezi roky 2014 a 2017 došlo ke změne krajinného pokryvu celkem na 732 ha (42 %) 

sledovaného území lomu Tušimice. Tabulková zjištění (tab. 2) odpovídají předchozímu 

tvrzení, založeném pouze na velikosti jednotlivých rozloh. Největší změny probíhaly mezi 

kategoriemi budovy, zástavba a zpevněné komunikace a ostatní (v obrázku 23 společně 

jako povrch technické infrastruktury a vybavení), povrch výsypek bez vegetace a povrch 

výsypek s bylinnou vegetací. Nejvyšší byla zaznamenána přeměna povrchu výsypek bez 

vegetace na povrch výsypek s bylinnou vegetací a to 344 ha, což odpovídá téměř polovině 

celkové rozloze změn. 
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Obrázek 23: Graf vývoje krajinného pokryvu, oblast Tušimice; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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Nejnižších hodnot mean shape indexu dosahovaly ve všech obdobích kategorie povrch 

výsypek s křovinnou vegetací, povrch výsypek se stromovou vegetací a vodní plochy, což 

poukazuje na nejjednodušší tvar plošek. Nejvyšších hodnot dosahovaly naopak kategorie 

povrch těžební jámy a budovy, zástavba a zpevněné komunikace. Kategorie budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace dosahovala, díky téměř liniové povaze zpevněných 

komunikací, maximálních hodnot ve všech obdobích. Hodnoty indexu u plošně 

nejdominantnějších kategorií výsypek bez vegetace a výsypek s bylinnou vegetací se 

pohybovaly v rozmezí od 1,77 do 2,09. Trend v rámci zjednodušení či naopak zvýšení 

složitosti plošek jednotlivých kategorií či celých oblastí v čase nelze vypozorovat.  

Shannonův index diversity (tab. 3) se během zkoumaného území snížil, což značí snižující 

vyrovnanost zastoupení tříd. Tento fakt potvrzuje vyšší dominanci jedné třídy, v tomto 

případě se jedná o povrch výsypek s bylinnou vegetací. Nicméně rozdíly nejsou nějak 

výrazné a navíc mohou být ovlivněny extrémním rozdílem v počtu plošek a v absenci 

jedné z kategorií v roce 2015. Chybějící kategorie v roce 2015 se mnohem markantněji 

projevuje v hodnotách Shannonova indexu vyrovnanosti (tab. 3), jehož hodnota byla 

v roce 2015 nejnižší.  

  2014 2015 2016 2017 

Shannon´s diversity index 1,095 0,987 0,981 0,963 

Shannon´s Evenness Index 0,527 0,475 0,504 0,463 

 
9.1.2 BÍLINA 

V rámci zájmového území Bílina (obr. 24) nejsou, vzhledem k jeho menší velikosti, patrné 

tak velké změny v absolutních číslech jako v rámci Tušimic. Zájmová oblast Bíliny má totiž 

rozlohu necelých 30 % rozlohy zájmové oblasti Tušimic. Dalším rozdílem oproti Tušimicím 

Tabulka 3: Hodnota SHDI a SHEI pro oblast Tušimice; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

TUŠIMICE 2014 a 2017 (rozloha v AR) TJ VBV VSBV VSKV VSSV VP BZZK O

povrch těžební jámy 0 4 712 485 58 0 21 129 87

povrch výsypek bez vegetace 776 36 271 34 418 226 58 181 1 142 310

povrch výsypek s bylinnou vegetací 59 17 957 60 993 1 008 243 178 852 271

povrch výsypek s křovinnou vegetací 6 342 713 984 388 0 24 1

povrch výsypek se stromovou vegetací 0 0 24 0 101 0 0 0

vodní plochy 0 108 84 0 0 98 0 0

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 94 4 670 2 435 16 3 8 3 105 607

ostatní 18 166 260 0 0 0 20 82

Tabulka 2: Změna krajinného pokryvu v oblasti Tušimic mezi lety 2014 a 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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je opačný průběh nejvýraznějších změn (obr. 25), kdy oproti předpokladu došlo k úbytku 

kategorie povrch výsypky s bylinnou vegetací z 18,7 ha (37 %) na 16,8 ha (34 %), a naopak 

nárůstu kategorie povrch výsypky bez vegetace z počátečních 26,1 ha (53 %) na 

27,5 ha (55 %). Na základě leteckých snímků se dá tato změna přisoudit rozsáhlým 

zásahům v rámci rekultivační činnosti, kdy ve východní části oblasti zájmového území byla 

evidentně stržena bylinná vegetace samovolně vzniklá na skrývce umístěné zakladači 

a naopak v severní oblasti byly vytvořeny oblasti s bylinnou vegetací. Tato změnu lze 

sledovat na obrázku 24. 

Obrázek 24: Mapy krajinného pokryvu oblasti Bílina; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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Přestože z velikosti rozlohy jednotlivých kategorií v jednotlivých letech se může zdát, že 

nedošlo k příliš velkým změnám (obr. 25), z tabulky 4 vyplývá, že celková změna byla 

mnohem větší. Celkem došlo ke změně na 198,6 ha, což odpovídá 40 % celkové rozlohy 

zájmového území Bílina. Tyto znatelné změny můžeme kromě tabulky vysledovat i na 

obrázku 24. Největší změny opět proběhly mezi kategoriemi povrch výsypek bez vegetace 

a povrch výsypek s bylinnou vegetací, kdy si tyto dvě kategorie „vyměnily“ téměř 

srovnatelnou plochu, což odpovídá tvrzení výše.  

 
Na základě mean shape indexu je nejjednodušší ploškou povrch výsypek se stromovou 

vegetací, kdy hodnota indexu dosahuje pouze jednou přes 1,5. Dalšími jednoduššími tvary 

jsou plošky kategorií vodní plocha a povrch výsypek s křovinnou vegetací. Nejvyšších 

hodnot dosahují a nejsložitějšími tvary se opět jeví kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace a kategorie ostatní. Relativně vysoké hodnoty vykazuje kategorie povrchu 

výsypek bez vegetace, která až na jednu výjimku dosahuje hodnoty indexu nad 2. Trend 
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Obrázek 25 Graf vývoje krajinného pokryvu, oblast Bílina; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

BÍLINA 2014 a 2017 (rozloha v AR) TJ VBV VSBV VSKV VSSV VP BZZK O

povrch těžební jámy 0 13 0 11 0 0 6 0

povrch výsypek bez vegetace 0 18 605 7 526 108 191 26 824 224

povrch výsypek s bylinnou vegetací 0 6 233 10 044 121 119 12 277 28

povrch výsypek s křovinnou vegetací 0 49 281 52 28 5 5 0

povrch výsypek se stromovou vegetací 0 152 285 226 329 2 17 0

vodní plochy 0 34 108 3 0 205 14 1

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 0 856 411 7 2 1 371 1 371 47

ostatní 0 202 2 2 0 6 25 178

Tabulka 4: Změna krajinného pokryvu v oblasti Bílina mezi lety 2014 a 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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v rámci zjednodušení či naopak zvětšení složitosti plošek jednotlivých kategorií či celých 

oblastí nelze vypozorovat. 

Trend nelze vypozorovat ani v rámci Shannonova indexu diversity a Shannonova indexu 

vyrovnanosti (tab. 5). Nejmenší vyrovnanost v rámci zastoupení jednotlivých kategorií 

byla zjištěna v roce 2015, nejvyšší v roce 2014. Nejvyšší hodnota Shannonova indexu 

vyrovnanosti byla naměřena rovněž v roce 2015. 

  2014 2015 2016 2017 

Shannon´s diversity index 1,038 1,163 1,084 1,053 

Shannon´s Evenness Index 0,533 0,559 0,557 0,507 

 
9.1.3 VRŠANY 

V zájmové oblasti Vršany (obr. 26) došlo během let 2014 až 2017 k očekávaným změnám 

podobně jako u oblasti Tušimic. K největším změnám došlo i zde v kategoriích povrch 

výsypek bez vegetace a povrch výsypek s bylinnou vegetací (obr. 27). Rozloha povrchu 

výsypek bez vegetace se snížila z původních 490,2 ha (49 %) na 403,8 ha (40 %) a rozloha 

povrchu výsypek s bylinnou vegetací se zvýšila z počátečních 359,1 ha (36 %) na 497,5 ha 

(49 %) v roce 2017. Dle očekávání došlo rovněž k úbytku technické infrastruktury 

 Tabulka 5: Hodnota SHDI a SHEI pro oblast Bílina; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Obrázek 26: Mapy krajinného pokryvu oblasti Vršany; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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a vybavení, jejíž rozloha klesla ze 48,3 ha (4,9 %) v roce 2014 téměř na polovinu a v roce 

dosahovala 25,2 ha (2,5 %). Rozloha těžebních jam rovněž klesla, a to z původních 74,9 ha 

(7,5 %) v roce 2014 na 23,2 ha (2,3 %) v roce 2017. Zajímavostí v oblasti Vršan je skokový 

nárůst povrchu výsypky se stromovou vegetací a povrchu výsypky s křovinnou vegetací. Ke 

skoku v rámci povrchu výsypky s křovinnou vegetací došlo mezi lety 2015 a 2016, kdy 

vzrostla jeho rozloha více než dvojnásobně z 12,0 ha (1,2 %) na 29,8 ha (3,0 %). Podobný 

skok můžeme sledovat v rámci povrchu výsypek se stromovou vegetací mezi lety 2016 

a 2017, kdy v letech 2014 až 2016 byla rozloha kategorie menší než 1 ha a v roce 2017 

byla 11,5 ha. Skokový nárůst těchto kategorií svědčí o rekultivačním zásahu v oblasti.  

V rámci zájmové oblasti došlo mezi lety 2014 a 2017 ke změně krajinného pokryvu celkem 

na 416 ha, což odpovídá téměř 42 % oblasti. K největším změnám došlo v rámci povrchu 

těžební jámy, povrchu výsypek bez vegetace a povrchu výsypek s bylinnou vegetací. 

Rovněž znatelná byla změna mezi kategorií budovy, zástavba a zpevněné komunikace 

a kategorií povrch výsypek bez vegetace (tab. 6). Tato změna je způsobena postupným 
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Obrázek 27: Graf vývoje krajinného pokryvu, oblast Vršany; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

VRŠANY 2014 a 2017 (rozloha v AR) TJ VBV VSBV VSKV VSSV VP BZZK O

povrch těžební jámy 668 5 908 839 23 3 31 20 2

povrch výsypek bez vegetace 1 264 27 183 19 091 382 161 204 583 151

povrch výsypek s bylinnou vegetací 305 4 317 28 515 1 793 435 111 412 19

povrch výsypek s křovinnou vegetací 0 73 286 132 465 7 8 2

povrch výsypek se stromovou vegetací 0 13 1 2 56 0 0 0

vodní plochy 19 303 200 10 10 751 0 2

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 67 2 582 634 798 6 9 48 86

ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka 6: Změna krajinného pokryvu v oblasti Vršany mezi lety 2014 a 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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ukončováním těžby v oblasti, kdy mizí těžební stroje, pásy a oblasti původně řazené mezi 

komunikace se přestávají využívat a jsou řazeny mezi povrch výsypek bez vegetace. 

Stejně jako v předchozích zájmových územích dosahuje nejvyšších hodnot v rámci mean 

shape indexu kategorie budovy, zástavba a zpevněné komunikace. Dalšími kategoriemi 

s relativně jednoduchými tvary plošek a s hodnotou mean shape indexu pod 1,5 jsou 

kategorie povrch výsypek se stromovou vegetací a vodní plochy. Stejně jako u přechozích 

území nelze sledovat trend během jednotlivých let.  

Hodnota Shannonova indexu diversity neklesla ani v jednom ze sledovaných období 

pod 1, což značí nerovnoměrnosti v zastoupení tříd. Shannonův index vyrovnanosti je ve 

všech sledovaných letech rovněž vysoký, nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2017 (tab. 7). 

Stejně jako v předchozí zájmové oblasti ani v rámci Vršan nelze sledovat jednoznačný 

trend v rámci diversity a vyrovnanosti krajiny 

 

 9.2 ORNITOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ 

Vzhledem k množství dat byly i výsledky ornitologického pozorování rozděleny do dílčích 

částí na základě zájmových oblastí. Ke každé oblasti s výjimkou Tušimic byly zpracovány 

výsledky pro roky 2014, 2015, 2016 a 2017. V zájmových oblastech se nacházelo celkem 

3 369 bodových nálezů a do oblastí zasahovalo celkem 3 570 vytvořených bufferů. Nejvíce 

výskytů bylo zaznamenáno v oblasti lomu Vršany a nejméně v oblasti lomu Bílina (tab. 8). 

Mapy výskytu jsou, stejně jako tabulky s výslednímy hodnotami, umístěny v přílohách 

práce. 

  

2014 2015 2016 2017 celkem 

bod buffer bod buffer bod buffer bod buffer bod buffer 

Tušimice 0 0 20 22 60 68 40 42,0 120 132 

Bílina 19 20 21 34 45 51 12 14,0 97 119 

Vršany 457 493 891 933 792 821 1012 1072,0 3152 3319 

 

  2014 2015 2016 2017 

Shannon´s diversity index 1,165 1,149 1,215 1,093 

Shannon´s Evenness Index 0,599 0,552 0,584 0,526 

Tabulka 8: Počet nálezů lindušky úhorní; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

 Tabulka 7: Hodnota SHDI a SHEI pro oblast Vršany; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 
50 

9.2.1 TUŠIMICE 

Zájmová oblast Tušimice byla druhou nejpočetnější, co se nálezů týká, a to přestože 

nebyla v roce 2014 zkoumána. Celkově bylo zjištěno 120 nálezů a 132 bufferů zasahujících 

do řešeného území. 

V roce 2015 byl zaznamenán výskyt lindušky úhorní celkem na 20 místech a na třech 

různých typech krajinného pokryvu. Dle očekávání se jich nejvíce vyskytovalo na povrchu 

výsypek bez vegetace a na povrchu výsypek s bylinnou vegetací, v obou případech se 

jednalo o 9 nálezů (45 % a 45 %). Zbylé 2 nálezy (10 %) byly zaznamenány na kategorii 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace. Při vytvoření bufferu se zájmového území 

týkalo 22 nálezů, které zasahovaly do sedmi typů krajinného pokryvu. Největších hodnot 

dosahovaly kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací 6 732 ar (57 %) a povrch výsypek 

bez vegetace s 4 059 ar (34 %). 

Jako preferované území, v případě výpočtu indexu preference (obr. 28) na základě 

bodových nálezů, vyšly kategorie povrch výsypek bez vegetace (1,09) a budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace (2,77). Poblíž hranice hodnoty indexu 1 se rovněž pohyboval 

i povrch výsypek s bylinnou vegetací (0,87). V případě výpočtu indexu na základě bufferu 

(obr. 28) dosahoval nejvyšší hodnoty povrch těžební jámy (10,93). Tato extrémně vysoká 

hodnota je způsobena extrémně malým podílem kategorie na krajinném pokryvu (0,02). 

Podobné odůvodnění má i vysoká hodnota u vodních ploch (3,08). Dále se nad hodnotu 1, 

tudíž jako preferovaný typ pokryvu, dostaly kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací 

(1,10) a budovy, zástavba a zpevněné komunikace (1,84). Index preference pro povrch 

výsypek bez vegetace dosáhl hodnoty 0,83. 
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V roce 2016 byl zaznamenán výskyt lindušky úhorní na 60 místech, nacházejících se na 

čtyřech kategoriích krajinného pokryvu. Z toho nejvíce nálezů bylo zjištěno 28 (47 %) na 

povrchu výsypek bez vegetace, dalšími početnějšími kategoriemi byly povrch výsypek 

s bylinnou vegetací s 20 (33 %) nálezy a budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 11 

(18 %) nálezy. Vytvořených bufferů bylo v rámci zájmového území zjištěno 68 

a zasahovaly celkem do šesti krajinných kategorií. Nejvyšší rozlohy opět dosahovaly 

kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací s 14 413 ar (56 %) a povrch výsypek bez 

vegetace s 12 012 ar (35 %). Další více zastoupenou kategorií byla kategorie budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace s 2 003 ar (7 %). 

Jako preferované kategorie krajinného pokryvu, na základě výpočtu indexu preference 

pomocí nálezových bodů (obr. 29), vyšly tři kategorie, kterými byly budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace s hodnotou indexu 3,79, povrch výsypek bez vegetace s hodnotou 

1,30 a překvapivě povrch výsypek s křovinnou vegetací s 1,07. Poslední dvě zmíněné 

kategorie dosahují takovéto hodnoty pravděpodobně z důvodu malé rozlohy. Překvapivě 

nízkou hodnotu vykazoval povrch výsypek s bylinnou vegetací a to 0,59. Na základě 

výpočtu pomocí bufferu (obr. 29) vyšly jako preferované kategorie budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace s hodnotou indexu 1,44 a povrch výsypek bez vegetace 
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Obrázek 28: Index preference, Tušimice 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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s hodnotou 1,16. Rovněž kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací se blížila hodnotě 1 

a to konkrétně 0,89. 

V roce 2017 byl zaznamenán výskyt lindušky úhorní na 40 místech, nacházejících se na 

čtyřech krajinných kategoriích. Jednalo se o povrch výsypek bez vegetace s 21 (52 %) 

nálezy, povrch výsypek s bylinnou vegetací s 13 (33 %) nálezy, budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace s 5 (13 %) nálezy a 1 nález byl zjištěn v kategorii ostatní. Bufferů 

bylo v rámci zájmového území zjištěno 42 a zasahovaly do všech kategorií krajinného 

pokryvu. Nejvíce zastoupenou kategorií byl povrch výsypek s bylinnou vegetací s 13 056 ar 

(57 %) a povrch výsypek bez vegetace s 9 556 ar (37 %). Poslední kategorií dosahující více 

než 1 000 ar, byla kategorie budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 1 049 ar (3 %)  

Jako preferované kategorie krajinného pokryvu, na základě indexu preference zjištěného 

pomocí nálezových bodů (obr. 30), vyšly tři kategorie, kterými byly budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace s hodnotou indexu 4,15, ostatní s hodnotou 3,22 a povrch 

výsypek bez vegetace s 1,43. Na základě výpočtu pomocí bufferu (obr. 30) vyšly jako 

preferované kategorie povrch výsypek bez vegetace, vodní plochy a ostatní, jejichž 

hodnoty indexu se pohybovaly lehce nad 1. Nejvyšší hodnoty dosahovala kategorie 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 1,15. Těsně pod hranicí preference se 

nacházela kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací s hodnotou 0,95. 
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Obrázek 29: Index preference, Tušimice 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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9.2.2 BÍLINA 

V zájmovém území Bílina bylo během let 2014 až 2017 zjištěno celkem 97 nálezů, což je ze 

třech sledovaných oblastí nejméně. Nejméně bylo rovněž i bufferů, které se území 

dotýkaly, a to pouze 119. Nejvíce nálezů bylo ve všech sledovaných rocích nalezeno poblíž 

okolí Jezera Most. 

V roce 2014 byly všechny nálezy zjištěny pouze v oblasti okolo Jezera Most. Bylo zjištěno 

celkem 19 nálezů lindušky, nacházejících se na dvou krajinných kategoriích. Na kategorii 

povrch výsypek s bylinnou vegetací bylo zjištěno 16 (84 %) nálezů a na povrchu výsypek 

bez vegetace 3 (16 %). Do území v tomto roce zasahovalo celkem 20 bufferů, které 

zasahovaly do všech kategorií krajinného pokryvu s výjimkou povrchu těžební jámy. 

Většina kategorií však byla zastoupena rozlohou menší než 2 %. Výjimkou jsou kategorie 

povrch výsypek s bylinnou vegetací s 2 451 ar (81 %), povrch výsypek bez vegetace s 320 ar 

(11 %) a budovy, zástavba a zpevněné komunikace s rozlohou 159 ar (5 %). 

Jak je patrné z obrázku 31, jako preferovaná kategorie v rámci indexu preference 

počítaného pomocí bodových nálezů vyšla pouze kategorie povrch výsypek s bylinnou 

vegetací s hodnotou indexu 2,22. Při výpočtu pomocí bufferu se jedná již o tři preferované 

kategorie. Nejvyšší hodnotu má opět povrch výsypek s bylinnou vegetací s 2,15, dále pak 
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Obrázek 30: Index preference, Tušimice 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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povrch výsypek s křovinnou vegetací s 1,75 a budovy, zástavba a zpevněné komunikace 

s hodnotou indexu 1,03. 

V roce 2015 bylo v území zjištěno 21 nálezů nacházejících se na třech krajinných 

kategoriích, kterými jsou povrch výsypek s bylinnou vegetací s 16 (76 %) nálezy, povrch 

výsypek bez vegetace se 4 (19 %) nálezy a 1 (5 %) nález byl zjištěn na kategorii budovy 

zástavba a zpevněné komunikace. Bufferů do území zasahovalo celkem 34 a obsahovaly 

všechny kategorie krajinného pokryvu. Největších rozloh dosahovaly kategorie povrch 

výsypek s bylinnou vegetací s 3 928 ar (49 %) a povrch výsypek bez vegetace s 3 137 ar 

(39 %). 

Jako preferovaný typ krajinného pokryvu, na základě bodových nálezů (obr. 32), vyšla 

pouze kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací s hodnotou 2,12. Hodnotě 1 se 

vzdáleně přiblížila kategorie budovy, zástavba a zpevněné komunikace s hodnotou 0,80. 

Při výpočtu pomocí bufferu se jako preferované jevily tři kategorie (obr. 32), kterými byly 

povrch výsypek s křovinnou vegetací s 1,85, povrch výsypek se stromovou vegetací s 1,53 

a povrch výsypek s bylinnou vegetací s 1,38. Hodnotě 1 se blížila i kategorie budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace s hodnotou indexu 0,95. 
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Obrázek 31: Index preference, Bílina 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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V roce 2016 bylo v rámci oblasti Bílina zjištěno nejvíce nálezů za sledované období. 

Vyskytlo se zde 45 bodových nálezů a 51 zasahujících bufferů. Bodové nálezy se vyskytly 

na třech krajinných kategoriích, 23 (51 %) na kategorii povrch výsypek s bylinnou vegetací, 

16 (36 %) na kategorii povrch výsypek bez vegetace a 6 (13 %) nálezů na kategorii budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace. Vytvořený buffer zasahoval do všech kategorií kromě 

kategorie povrch těžební jámy, tato kategorie se zde v roce 2016 totiž vůbec 

nevyskytovala. Nejvyšší rozlohy dosahovaly kategorie povrch výsypek bez vegetace 

s 6 1049 ar (43 %), povrch výsypek s bylinnou vegetací s 5 998 ar (42 %) a budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace s 1 124 ar (8 %). Překvapivě velké rozlohy dosáhla 

kategorie povrch výsypek se stromovou vegetací s 527 ar (4 %). 

Jako preferované na základě bodových nálezů vyšly dvě kategorie (obr. 33), kterými byly 

povrch výsypek s bylinnou vegetací s hodnotou indexu 1,15 a budovy zástavba a zpevněné 

komunikace s 2,2. Zajímavě vyšly preferované kategorie na základě bufferů (obr. 33), kde 

se kolem hodnoty 1 či nad ní vyskytovalo hned šest krajinných typů. Hodnotu nad 1 

dosáhly kategorie povrch výsypek se stromovou vegetací s hodnotou indexu 2,48, budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace s hodnotou 1,32 a  kategorie ostatní s hodnotou 1,12. 

Zbylé kategorie měly hodnotu indexu preference vyšší než 0,9, s výjimkou kategorie vodní 
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Obrázek 32: Index preference, Bílina 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 
56 

plochy, která měla nižší hodnotu a kategorie povrch těžební jámy, která se zde 

nevyskytovala. 

V roce 2017 byl zaznamenán nejmenší počet výskytu. V oblasti se vyskytovalo pouze 12 

bodových nálezů a zasahovalo do ní 14 bufferů. Nálezy se vyskytovaly na třech krajinných 

kategoriích. Těmito kategoriemi byly povrch výsypek bez vegetace s 5 (42 %) nálezy, 

povrch výsypek s bylinnou vegetací rovněž s 5 (42 %) nálezy a budovy, zástavba 

a  zpevněné komunikace se 2 (16 %) nálezy. 

V rámci indexu preference (obr. 34), zjištěného pomocí bodových nálezů, jako 

preferované vyšly dvě ze tří zasažených kategorií. Nejvyšší preference dosáhla kategorie 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace s hodnotou 3,05, jako další preferovaná 

kategorie vyšla kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací s hodnotou 1,22. Při výpočtu 

indexu pomocí bufferu (obr. 34) vyšly jako preferované hned čtyři kategorie. Nejvyšší 

preference dosáhla kategorie povrch výsypek se stromovou vegetací s hodnotou 1,91, 

dalšími preferovanými kategoriemi byly vodní plochy s 1,51, budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace s 1,37 a povrch výsypek s bylinnou vegetací s hodnotou 1,24. 
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Obrázek 33: Index preference, Bílina 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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9.2.3 VŘŠANY 

Zájmové území Vršany bylo v rámci všech let podrobeno největšímu sledování, čemuž 

odpovídá i celkový počet zjištěných nálezů a zasahujících bufferů. Za všechna sledovaná 

období bylo zjištěno 3 152 nálezů a do území zasahovalo 3 319 bufferů. 

V roce 2014 byl zaznamenán nejmenší počet nálezů za sledované období. Bylo zjištěno 

457 výskytů na čtyřech krajinných typech a do území zasahovalo 493 bufferů. Nejvíce 

nálezů bylo zaznamenáno 317 (69 %) v kategorii povrch výsypek bez vegetace, další 

významnou kategorií výskytu byl povrch výsypek s bylinnou vegetací s 76 (17 %) nálezy. 

Zbylé nálezy byly zaznamenány v kategoriích povrch těžební jámy 32 (7 %) a budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace 31 (7 %). Největší rozlohu v rámci bufferu měla 

kategorie povrch výsypek bez vegetace s 20 602 ar (47 %) a povrch výsypek s bylinnou 

vegetací s 14 074 ar (33 %). Dalšími významnějšími kategoriemi byl povrch těžební jámy 

s 4 022 ar (10 %) a budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 2 583 ar (6 %).  
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Obrázek 34: Index preference, Bílina 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 
58 

Jako preferované kategorie (obr. 35) vypočítané na základě bodových nálezů, vyšly 

kategorie povrch výsypek bez vegetace s hodnotou indexu 1,41 a kategorie budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace s hodnotou 1,40. Poblíž hodnoty 1 se pohybovala ještě 

kategorie povrch těžební jámy s hodnotou 0,93. Překvapivě nízké hodnoty 0,46 dosáhla 

kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací. Při výpočtu pomocí bufferu vyšly jako 

preferované tři kategorie. Nejpreferovanější kategorií byl povrch těžební jámy s 1,27, dále 

budovy, zástavba a zpevnění komunikace s 1,26 a povrch výsypek s křovinnou vegetací 

s 1,11. Nad hodnotu indexu 0,9 se dostaly kategorie povrch výsypek bez vegetace a povrch 

výsypek s bylinnou vegetací. 

V roce 2015 bylo zaznamenáno 891 nálezů lindušky a do území zasahovalo 933 bufferů. 

Nejvíce nálezů bylo zjištěno 424 (48 %) na kategorii povrch výsypek bez vegetace, druhou 

nejčetněji zastoupenou kategorií byl s 350 (39 %) nálezy povrch výsypek s bylinnou 

vegetací. Dalšími zastoupenými kategoriemi byla kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace, povrch těžební jámy a ostatní. Vytvořený buffer zasahoval do všech 

krajinných kategorií. Nejvyšší rozlohy dosáhly opět kategorie povrch výsypek bez vegetace 

s 22 703 ar (47 %) a povrch výsypek s bylinnou vegetací s 18 1141 ar (37 %). 

Jako preferované kategorie vyšly (obr. 36) v rámci výpočtu pomocí bodů nálezů čtyři 

kategorie. Nejvyšší hodnoty indexu dosáhla kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace s 1,49. Dalšími preferovanými kategoriemi byly ostatní s 1,23, povrch těžební 
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Obrázek 35: Index preference, Vršany 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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jámy s 1,06 a povrch výsypek s bylinnou vegetací s 1,01. Těsně pod hranici 1 se dostal 

povrch výsypek bez vegetace s hodnotou indexu 0,99. V rámci výpočtu pomocí bufferu 

vyšly jako preferované rovněž čtyři kategorie, akorát se zde vyskytovala místo povrchu 

výsypek s bylinnou vegetací kategorie povrch výsypek s křovinnou vegetací. Nejvyšších 

hodnot dosahoval již zmíněný povrch výsypek s křovinnou vegetací s 1,39. Dalšími 

preferovanými kategoriemi byly povrch těžební jámy s 1,36, budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace s 1,28 a ostatní s 1,26. Těsně pod hranici preference se opět dostala 

kategorie povrch výsypek bez vegetace s 0,97 a povrch výsypek s bylinnou vegetací s 0,96. 

V roce 2016 bylo zaznamenáno 792 nálezů lindušky úhorní a 821 vzniklých bufferů 

zasahovalo do zájmového území. Linduška byla zaznamenána na téměř všech 

vyskytujících se kategorií krajinného pokryvu, nebyla zaznamenána pouze na povrchu 

výsypek se stromovou vegetací, nicméně rozloha této kategorie byla v tomto roce menší 

než 0,05 %. Nejvíce bylo zaznamenáno 344 (43 %) nálezů na povrchu výsypek s bylinnou 

vegetací. Další významnou kategorií byl povrch výsypek bez vegetace s 305 (39 %) nálezy. 

Buffer zasahoval do všech kategorií krajinného pokryvu, největší rozlohu měl povrch 

výsypek s bylinnou vegetací 28 821 ar (46 %) a povrch výsypek bez vegetace s 23 701 ar 

(36 %). Dalšími významnými kategoriemi byly povrch těžební jámy s 4 710 ar (7 %) 

a budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 3 714 ar (6 %). 
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Obrázek 36: Index preference, Vršany 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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Jako preferované kategorie vyšly (obr. 37), v rámci výpočtu indexu preference pomocí 

nálezů, tři kategorie. Nejvyšší hodnoty dosáhla kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace s 1,65. Dalšími preferovanými kategoriemi byly povrch těžební jámy s 1,37 

a povrch výsypek bez vegetace s 1,07. Těsně pod hranicí 1 se dostala kategorie povrch 

výsypek s bylinnou vegetací s 0,90. Co se týká preference vypočítané na základě bufferu 

(obr. 37), vyšlo šest kategorií jako preferované a zbylé dvě vyšly lehce pod hranici 1 

(povrch výsypek s bylinnou vegetací a vodní plochy). Nejvyšší hodnoty dosáhla kategorie 

povrch výsypek se stromovou vegetací s 1,53, povrch výsypek s křovinnou vegetací s 1,24 

a povrch těžební jámy s 1,17. Zbylé preferované kategorie dosahovaly hodnot pouze lehce 

nad 1. 

V roce 2017 bylo zjištěno nejvíce záznamů v rámci všech sledovaných let a všech územích. 

Bylo zaznamenáno 1 012 nálezů lindušky a do území zasahovalo 1 072 bufferů. Nálezy 

byly zjištěny na pěti krajinných kategoriích. Naprostá většina nálezů se vyskytovala na 

kategorii povrch výsypek bez vegetace s počtem 572 (57 %) nálezů a povrch výsypek 

s bylinnou vegetací s 402 (40 %) nálezy.  

Jako preferované kategorie vyšly (obr. 38), v rámci výpočtu indexu preference pomocí 

bodů nálezů, pouze dvě kategorie. Těmito kategoriemi byly budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace s hodnotou indexu 1,57 a povrch výsypek bez vegetace s 1,39. Zbylé kategorie 

se hodnotě 1 nepřiblížily. Při výpočtu indexu pomocí bufferu (obr. 38) vyšly jako 
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Obrázek 37: Index preference, Vršany 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 
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preferované tři kategorie. Nejpreferovanější kategorií byla kategorie povrch výsypek bez 

vegetace s 1,23, budovy, zástavba a zpevněné komunikace s 1,11 a těsně nad hodnotu 1 

se dostala kategorie ostatní s 1,06. 
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Obrázek 38: Index preference, Vršany 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 
62 

10. DISKUZE 

10.1 VÝVOJ KRAJINNÉHO POKRYVU 

Předpoklady pro vývoj krajinného pokryvu v rámci zájmového území vychází z průběhu 

spontánní sukcese (Chuman 2012; Gremlica a kol 2011; Sádlo, Tichý 2002). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o nedávno opuštěná území, měly by dominovat kategorie povrch 

výsypek bez vegetace a povrch výsypek s bylinnou vegetací. Zároveň lze předpokládat 

zvyšování rozlohy kategorie povrch s bylinnou vegetací, právě na úkor kategorie povrch 

výsypek bez vegetace. Kromě poznatků z průběhu sukcese je třeba brát v potaz i zjištění 

týkajících se konkrétně zájmových území. Jedná se o oblasti výsypek vzniklých povrchovou 

těžbou hnědého uhlí, tudíž se zde kromě výše zmíněných kategorií vyskytují specifické 

kategorie jako jsou povrch těžební jámy a kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace (popřípadě kategorie ostatní). Vzhledem k postupnému opouštění oblastí 

těžebními společnostmi (Vrba 2019; Šafářová, Chytka 2009), lze předpokládat pokles 

rozlohy i těchto kategorií, na úkor kategorie povrch výsypek bez vegetace. 

Předpokladem vycházejícím z rešeršní části byla dominance kategorií povrch výsypek bez 

vegetace a povrch výsypek s bylinnou vegetací, přičemž z důvodu probíhající sukcese se 

dalo očekávat přibývání kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací na úkor kategorie 

povrch výsypek bez vegetace. Dalšími kategoriemi, u kterých bylo předpokládané 

postupné snižování rozlohy, byly povrch těžební jámy, budovy zástavba a zpevněné 

komunikace a kategorie ostatní.  

Na všech sledovaných územích za celé sledované období dominovaly dle předpokladu 

kategorie povrch výsypek bez vegetace a povrch výsypek s bylinnou vegetací. Tyto 

kategorie ve všech letech dosahovaly rozlohy více než 84 % celkové plochy konkrétních 

zájmových území. V územích Tušimice a Vršany docházelo k postupnému zvyšování podílu 

kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací na úkor kategorií povrch výsypek bez 

vegetace a součtu kategorií budovy, zástavba a zpevněné komunikace a ostatní. Tento 

fakt odpovídá předpokladům zjištěných z rešerše o postupném opouštění těžebních 

oblastí a postupné spontánní sukcesy, kdy došlo k přeměně kategorie povrch výsypek bez 

vegetace v kategorii povrch výsypek s bylinnou vegetací. Tomuto předpokladu odpovídají 

i tabulky změn mezi roky 2014 a 2017, kde v případě Tušimic došlo ke změně povrchu na 

celkem 42 % území a největší změna proběhla právě z kategorie povrch výsypek bez 
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vegetace v kategorii povrch výsypek s bylinnou vegetací, kde proběhla téměř polovina 

všech změn. Podobný výsledek byl zjištěn i v případě Vršan.  

Na území lomu Bílina k výše zmíněným očekávaným změnám nedošlo a ve všech 

sledovaných obdobích dosahovala největší rozlohy kategorie povrch výsypek bez 

vegetace, jehož rozloha během většiny let dokonce rostla a rozloha kategorie povrch 

výsypek s bylinnou vegetací se naopak snižovala. Tento překvapivý vývoj lze, i na základě 

map krajinného pokryvu, přisoudit rozsáhlým rekultivačním zásahům, kdy byla již vzniklá 

bylinná vegetace stržena. Zmíněný předpoklad lze nejlépe dokázat při porovnání map z let 

2014 (příloha 34) a 2015 (příloha 36), kdy byla ve východní části oblasti evidentně stržena 

bylinná vegetace samovolně vzniklá na zakladači umístěné skrývce (typický obloukovitý 

tvar) a naopak v severní oblasti nárazově vznikly oblasti s bylinnou vegetací. Tomuto 

vysvětlení nepředpokládaných změn odpovídá i téměř stejná velikost změn mezi těmito 

kategoriemi (tab. 4). 

Pravidelnost plošek byla hodnocena pomocí mean shape indexu. Nejvyšší hodnotu 

dosahovala, tudíž nejméně pravidelná byla, dle očekávání kategorie budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace, což je vzhledem k jejímu téměř liniovému charakteru logické. 

Nejnižších hodnot dosahovaly, tudíž nejjednoduššími tvary byly, ve většině případů vodní 

plochy, povrch výsypek s křovinnou vegetací a povrch výsypek s bylinnou vegetací. Stromy 

a keře se v územích často vyskytovaly jako solitéry či v malých skupinkách, které 

dosahovaly téměř kruhovitého tvaru. V rámci sledovaného období, se nedal vypozorovat 

žádný trend. Tento fakt byl překvapivý, jelikož se dalo předpokládat postupné 

zjednodušování plošek, hlavně co se týká kategorií povrch výsypek bez vegetace a povrch 

výsypek s bylinnou vegetací, kdy mělo docházet k zacelování mozaik vzniklých zakladači 

právě bylinnou vegetací. 

V rámci Shannonova indexu diversity a Shannonova indexu vyrovnanosti (indexů 

naznačující vyrovnanost kategorie) se nedalo v žádném území vysledovat trend vývoje 

v rámci let. Všechna území byla z důvodu naprosto dominujících kategorií povrch bez 

vegetace a povrch s bylinnou vegetací velmi nevyrovnaná. Ve výpočtech navíc hrál často 

roli počet kategorií, kdy v některých případech chyběla kategorie ostatní či povrch těžební 

jámy.  
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10.2 ORNITOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ 

Při hodnocení nálezů lindušky úhorní je v první řadě nutné si uvědomit, že každé výsypce 

nebyl věnován stejný čas a rovněž intenzita pozorování v různých letech se lišila. Proto 

není možné jednoduše porovnávat jednotlivý počet nálezů, a tvrdit například, že v roce 

2017 se nacházelo v oblasti Vršany nejvíce lindušek úhorních, protože bylo zaznamenáno 

nejvíce nálezů. Tento fakt potvrzuje rok 2014, kdy například v oblasti Tušimice nebyl 

výzkum proveden vůbec a v oblasti Bílina bylo zkoumáno pouze okolí Jezera Most. Rozdíly 

mezi lokalitou Vršan a dalšími oblastmi byly však tak extrémní, že lze tvrdit, že se jedná 

o výsypku s největší přítomností lindušky úhorní (Beran a kol. 2018) a zřejmě o jednu 

z nejdůležitějších výsypek v rámci budoucího výskytu lindušky úhorní v rámci Česka.  

Na základě předchozích poznatků a obecné charakteristiky habitatu lindušky úhorní 

(Beran a kol. 2018; Beran 2009; Šťastný a kol. 2006) se dala očekávat naprostá dominance 

výskytu nálezů na kategoriích povrch výsypek bez vegetace a povrch výsypek s bylinnou 

vegetací. Tento předpoklad byl potvrzen, kdy ve všech výsledcích (ať už nálezových či 

získaných pomocí bufferu) naprosto dominují tyto dvě kategorie. Další významnou 

kategorií měla být dle přechozích pozorování kategorie budovy, zástavba a zpevněné 

komunikace, jelikož byla linduška v minulosti vídána, jak využívá zbytky technického 

vybavení jako místo k rozhledu či vhodné místo ke zpěvu (Beran a kol. 2018). Tento fakt 

potvrzují všechny výsledky vzniklé z bodových nálezů, kdy v deseti z jedenácti 

výsledkových tabulek, je třetí nejčetnější kategorií právě kategorie budovy, zástavba 

a zpevněné komunikace. Jediný výsledek, který neodpovídá, je oblast Bíliny v roce 2014. 

V tomto roce zde však bylo zaznamenáno pouze 19 nálezů, tudíž je výsledek méně 

vypovídající než například oblast Vršan, která má v odpovídajícím roce 457 nálezů.  

V rámci výsledků zjištěných pomocí vzniklých bufferů se na třetím místě v rámci 

teoretického procentuálního využití nejčastěji vyskytovala rovněž kategorie budovy, 

zástavba a zpevněné komunikace. Pouze ve dvou případech ji nahradila kategorie povrch 

těžební jámy. Jedná se o Vršany 2014 (příloha 43) a Vršany 2016 (příloha 47). Tato 

skutečnost může naznačovat preferenci lindušky na prostor poblíž (do 150 m) od 

opuštěných těžebních jam, kde mohou být nerušeny okolním (Beran a kol. 2018). Navíc 

v tomto výsledku může hrát velkou roli i rozloha této kategorie, která je v obou případech 

vyšší než 7 %. Nicméně v devíti z jedenácti případů i zde vychází jako třetí nejrozsáhlejší 
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kategorie budovy, zástavba a zpevněné komunikace, stejně jako při analýze pomocí 

bodových nálezů výskytu.  

Kromě výše zmíněné analýzy nálezů pouze pomocí procentuálního zastoupení, byl pro 

každou oblast a časový úsek vypočítán i index preference (souhrnná tabulka jako příloha 

24 a 25). Tento index je velice ovlivněn procentuálním zastoupením jednotlivých 

krajinných pokryvů, což se projevilo hlavně ve výsledcích počítaných pomocí vytvořených 

bufferů.  

Ve výpočtech pomocí bodových nálezů jako preferovaná vyšla nejčastěji kategorie 

budovy, zástavba a zpevněná komunikace, která vyšla jako preferovaná v devíti 

z jedenácti případů. Tento výsledek potvrzuje preferenci tohoto povrchu v rámci dílčích 

činností lindušky úhorní, zároveň v tomto výsledku hraje roli výše zmíněná rozloha, kdy 

dosahuje tato kategorie výjimečně hodnot nad 6 % (v polovině případů se jejich hodnota 

vyskytuje dokonce kolem 3 %). Jako preferovaná byla očekávána hlavně kategorie povrch 

výsypek bez vegetace. Kategorie povrch výsypek bez vegetace vyšla jako preferovaná 

v šesti z jedenácti případů. V jednom případu dosáhl index hodnoty 0,99, tudíž se dá 

teoreticky také považovat za preferovanou. Je zajímavé, že zbylé hodnoty, které byly nižší 

než 1, se všechny nacházejí v oblasti Bílina. V případu Bíliny bylo ve všech sledovaných 

obdobích zaznamenáno nejméně nálezů, což teoreticky může snižovat relevanci výsledků. 

Zároveň je Bílina jediná oblast, kde ve všech obdobích měla největší podíl na rozloze 

právě kategorie povrch výsypek bez vegetace. Druhá zmíněná kategorie povrch výsypek 

s bylinnou vegetací naopak vyšla v oblasti Bílina jako preferovaná ve všech sledovaných 

obdobích, jelikož většina nálezů byla ve všech letech zjištěna právě na této kategorii. 

Kromě Bíliny vyšla tato kategorie jako preferovaná pouze jednou, a pouze jednou dosáhla 

hodnot nad 0,90. Ve dvou případech vyšla jako preferovaná kategorie povrch těžební 

jámy, v obou případech se jednalo o oblast Vršan. V jednom případě dosáhl hodnoty 

nad 1 povrch výsypek s křovinnou vegetací, nicméně tento fakt je ovlivněn pouze malou 

procentuální rozlohou této kategorie, jelikož na ni byl v odpovídající době a oblasti 

(Tušimice 2016) zjištěn pouze jeden nález. 

Jak již bylo řečeno, výsledky indexu preference počítaného pomocí bufferu byly zřejmě 

extrémně zkresleny rozdílnými rozlohami typů krajinného pokryvu, tudíž jim nelze 

přikládat příliš velký význam. Jako příklad lze uvést povrch těžební jámy v oblasti Tušimice 
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v roce 2015, kdy tato kategorie dosáhla hodnoty indexu 10,93, přestože se zde 

nevyskytoval žádný bodový nález, a přestože procentuální rozloha bufferu byla pouze 

0,19 %. Nicméně rozloha této kategorie byla pouze 0,02 %, a když takto malým číslem 

dělíme, významně se nám zvětší výsledná hodnota preferenčního indexu. Z tohoto 

důvodu se jako preferované často jevily i kategorie jako povrch výsypek s křovinnou 

vegetací či povrch výsypek se stromovou vegetací. Nicméně zaměříme-li se pouze na 

předpokládané preferované kategorie povrch výsypek bez vegetace, povrch výsypek 

s bylinnou vegetací a budovy zástavba a zpevněné komunikace dosahovaly 

v sedmadvaceti případech z třiatřiceti nad hodnotu 0,9. Tudíž se i při tomto druhu 

výpočtu jevily jako nejpreferovanější. 
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11. ZÁVĚR 

Práce byla zaměřena na oblast Severočeské uhelné pánve, konkrétně na tři hnědouhelné 

výsypky Tušimice, Bílina a Vršany. Cílem práce bylo analyzovat letecké snímky oblastí z let 

2014, 2015, 2016 a 2017 a zhodnotit vývoj krajinného pokryvu na výsypkách. Vzniklé 

kategorie krajinných pokryvů následně analyzovat s ornitologickými nálezy lindušky 

úhorní rovněž z let 2014 až 2017.  

V rámci vývoje krajinného pokryvu lze obecně říci, že většina předpokladů byla potvrzena. 

K nejčastějším změnám kategorií krajinného pokryvu docházelo mezi povrch výsypek bez 

vegetace, povrch výsypek s bylinnou vegetací a budovy, zástavba a zpevněné komunikace 

(popřípadě povrch těžební jámy). Ve většině případů docházelo k úbytku zmíněných 

kategorií na úkor kategorie povrch výsypek s bylinnou vegetací. Tento fakt podporoval 

probíhající sukcesi a postupné opouštění těžebních prostor. V případu Bíliny však došlo 

k úbytku této kategorie na úkor kategorie povrch výsypek bez vegetace, což naznačuje 

probíhající rekultivační činnost v oblasti, podobně jako skokový nárůst kategorií povrch 

výsypky s křovinnou vegetací (mezi roky 2015 a 2016) a povrch výsypek se stromovou 

vegetací (mezi roky 2016 a 2017) v oblasti Vršany. 

Jako preferované habitaty pro lindušku úhorní vyšly kategorie povrch výsypek bez 

vegetace, povrch výsypek s bylinnou vegetací a budovy, zástavba a zpevněné komunikace. 

Tento fakt odpovídá předpokladům, přestože by se mohlo zdát, že linduška jako stepní 

pták využívá hlavně povrch bez vegetace, je pro ni důležitý i výskyt povrchu s vegetací. 

Z toho vyplývá, že se nedá jako řešení pro zachování jejího výskytu na výsypkách brát 

velkoplošné strhávání povrchu s bylinnou vegetací a je potřeba zachovávat krajinnou 

mozaiku z těchto dvou kategorií. Další preferovaná kategorie budovy, zástavba a bylinná 

vegetace by se na úplně první pohled mohla zdát překážkou, nicméně již z předchozích 

pozorování (Beran a kol. 2018; Beran 2009) vyšlo najevo, že jedinci tyto prostory využívají 

k rozhledu po okolí a ke zpěvu. Nicméně je potřeba vzít v potaz, že tato kategorie se zde 

vyskytuje více méně v liniových tvarech a v nepříliš velké rozloze, tudíž nelze usuzovat, 

jaký vliv by mohly mít rozsáhlejší plochy. Stejně tak nelze jednoznačně říci, jakým limitem 

je výskyt křovinné a stromové vegetace. Bodové nálezy se zde téměř nevyskytovaly 

a velikost bufferu byla tak veliká, že občas do těchto oblastí zasahovala. Pro zjištění limitu 

by bylo potřeba zaměřit se na konkrétní jedince, jejich chování a pohyb v rámci oblasti. 
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PŘÍLOHY 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 14 546280 39020,00 1,99 3,12 

povrch výsypek bez vegetace 735 7365137 10020,59 1,99 42,07 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 607 8156352 13437,15 1,86 46,59 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 170 245734 1445,49 1,57 1,40 

povrch výsypek se stromovou vegetací 11 12541 1140,09 1,35 0,07 

vodní plochy 67 29019 433,12 1,62 0,17 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 42 1097090 26121,19 5,45 6,27 

ostatní 113 54582 483,03 1,58 0,31 

zájmové území 1759 17506735 9952,66 1,94 100,00 

 

počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 1 3096 3096,00 2,62 0,02 

povrch výsypek bez vegetace 1859 7208971 3877,88 1,77 41,17 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 859 9011420 10490,59 1,81 51,47 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 442 389172 880,48 1,47 2,22 

povrch výsypek se stromovou vegetací 11 11089 1008,09 1,36 0,06 

vodní plochy 158 58755 371,87 1,43 0,34 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 34 631737 18580,50 5,97 3,61 

ostatní 265 195406 737,38 1,89 1,12 

zájmové území 3629 17509646 4824,92 1,78 100,00 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 4 190975 47743,75 2,50 1,09 

povrch výsypek bez vegetace 415 6295865 15170,76 2,03 35,98 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 232 9809380 42281,81 2,09 56,05 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 154 273839 1778,18 1,56 1,56 

povrch výsypek se stromovou vegetací 16 62022 3876,38 1,87 0,35 

vodní plochy 22 21811 991,41 1,35 0,12 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 35 846052 24172,91 5,40 4,83 

ostatní 0 0 \ \ \ 

zájmové území 878 17499944 19931,60 2,08 100,00 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 4 117880 29470,00 2,17 0,67 

povrch výsypek bez vegetace 450 6422452 14272,12 2,01 36,71 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 279 9941140 35631,33 2,01 56,82 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 139 223811 1610,15 1,62 1,28 

povrch výsypek se stromovou vegetací 89 79272 890,70 1,48 0,45 

vodní plochy 61 48597 796,67 1,45 0,28 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 30 527246 17574,87 6,61 3,01 

ostatní 65 135814 2089,45 3,34 0,78 

zájmové území 1117 17496212 15663,57 2,09 100,00 

Příloha 1: Analýza krajinného pokryvu, oblast Tušimice 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 2: Analýza krajinného pokryvu, oblast Tušimice 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 3: Analýza krajinného pokryvu, oblast Tušimice 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 4: Analýza krajinného pokryvu, oblast Tušimice 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 0 0 \ \ 0,00 

povrch výsypek bez vegetace 364 2614407 7182,44 2,07 53,01 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 310 1868318 6026,83 1,95 37,88 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 93 55245 594,03 1,47 1,12 

povrch výsypek se stromovou vegetací 48 67032 1396,50 1,53 1,36 

vodní plochy 19 25645 1349,74 1,99 0,52 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 45 253902 5642,27 4,60 5,15 

ostatní 72 47719 662,76 2,81 0,97 

zájmové území 951 4932268 5186,40 2,12 100,00 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 1 99486 99486,00 2,97 2,02 

povrch výsypek bez vegetace 219 2536711 11583,16 2,16 51,43 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 210 1771218 8434,37 1,88 35,91 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 59 87469 1482,53 1,58 1,77 

povrch výsypek se stromovou vegetací 59 63117 1069,78 1,48 1,28 

vodní plochy 19 30321 1595,84 1,69 0,61 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 49 292242 5964,12 4,43 5,92 

ostatní 19 52213 2748,05 3,58 1,06 

zájmové území 635 4932777 7768,15 2,15 100,00 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 0 0 \ \ \ 

povrch výsypek bez vegetace 163 2218936 13613,10 2,13 44,98 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 254 2201637 8667,86 1,95 44,63 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 67 70045 1045,45 1,73 1,42 

povrch výsypek se stromovou vegetací 66 74002 1121,24 1,46 1,50 

vodní plochy 33 35708 1082,06 1,68 0,72 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 39 296355 7598,85 4,47 6,01 

ostatní 20 36493 1824,65 5,30 0,74 

zájmové území 642 4933176 7684,07 2,17 100,00 

  

počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 1 2988 2988,00 2,11 0,06 

povrch výsypek bez vegetace 178 2754566 15475,09 2,09 55,84 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 239 1683600 7044,35 1,95 34,13 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 87 42009 482,86 1,57 0,85 

povrch výsypek se stromovou vegetací 91 100895 1108,74 1,52 2,05 

vodní plochy 29 36399 1255,14 1,63 0,74 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 31 269575 8695,97 5,01 5,46 

ostatní 28 43113 1539,75 3,86 0,87 
zájmové území 684 4933145 7212,20 2,09 100,00 

 

Příloha 5: Analýza krajinného pokryvu, oblast Bílina 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 6: Analýza krajinného pokryvu, oblast Bílina 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 7: Analýza krajinného pokryvu, oblast Bílina 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

 

Příloha 8: Analýza krajinného pokryvu, oblast Bílina 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

  
počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 44 749389 17031,57 1,87 7,52 

povrch výsypek bez vegetace 295 4902073 16617,20 1,93 49,22 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 386 3590768 9302,51 1,80 36,05 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 108 97374 901,61 1,45 0,98 

povrch výsypek se stromovou vegetací 3 7104 2368,00 1,40 0,07 

vodní plochy 67 129445 1932,01 1,38 1,30 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 107 483429 4518,03 3,70 4,85 

ostatní 0 0 \ \ 0,00 

zájmové území 1010 9959582 9860,97 2,12 100,00 

 

počet 
plošek 

rozloha 
[m

2
] 

prům. vel. 
plošek [m

2
] 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 13 420798 32369,08 1,90 4,22 

povrch výsypek bez vegetace 721 4810976 6672,64 1,87 48,30 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 688 3891545 5656,32 1,85 39,07 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 163 120094 736,77 1,52 1,21 

povrch výsypek se stromovou vegetací 3 5214 1738,00 1,38 0,05 

vodní plochy 132 134613 1019,80 1,41 1,35 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 47 531987 11318,87 6,72 5,34 

ostatní 61 45607 747,66 1,91 0,46 

zájmové území 1828 9960834 5449,03 1,92 100,00 

 

počet 
plošek 

rozloha 
(m

2
) 

prům. vel. 
plošek (m

2
) 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 5 613493 122698,60 1,93 6,16 

povrch výsypek bez vegetace 96 3592959 37426,66 2,12 36,07 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 207 4791777 23148,68 1,98 48,11 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 88 297822 3384,34 1,62 2,99 

povrch výsypek se stromovou vegetací 2 434 217,00 1,20 0,00 

vodní plochy 35 101717 2906,20 1,35 1,02 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 31 541553 17469,45 5,39 5,44 

ostatní 11 20678 1879,82 1,52 0,21 

zájmové území 475 9960433 20969,33 2,10 100,00 

 

počet 
plošek 

rozloha 
(m

2
) 

prům. vel. 
plošek (m

2
) 

MSI 
proporce 

[%] 

povrch těžební jámy 5 232344 46468,80 2,45 2,33 

povrch výsypek bez vegetace 174 4038427 23209,35 2,20 40,54 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 251 4974905 19820,34 2,04 49,94 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 145 234989 1620,61 1,52 2,36 

povrch výsypek se stromovou vegetací 72 114026 1583,69 1,54 1,14 

vodní plochy 42 115144 2741,52 1,61 1,16 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 22 226244 10283,82 5,35 2,27 

ostatní 23 26164 1137,57 3,25 0,26 

zájmové území 734 9962243 13572,54 2,04 100,00 

 

 

Příloha 9: Analýza krajinného pokryvu, oblast Vršany 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 10: Analýza krajinného pokryvu, oblast Vršany 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 11: Analýza krajinného pokryvu, oblast Vršany 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 12: Analýza krajinného pokryvu, oblast Vršany 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 0,02 0 0,00 0,00 2294 0,19 10,93 

povrch výsypek bez vegetace 41,17 9 45,00 1,09 405903 34,21 0,83 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 51,47 9 45,00 0,87 673206 56,74 1,10 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 2,22 0 0,00 0,00 4306 0,36 0,16 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,06 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

vodní plochy 0,34 0 0,00 0,00 12261 1,03 3,08 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 3,61 2 10,00 2,77 78905 6,65 1,84 

ostatní 1,12 0 0,00 0,00 9673 0,82 0,73 

 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 1,09 0 0,00 0,00 14250 0,50 0,45 

povrch výsypek bez vegetace 35,98 28 46,67 1,30 1201268 41,79 1,16 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 56,05 20 33,33 0,59 1441350 50,14 0,89 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,56 1 1,67 1,07 14196 0,49 0,32 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,35 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

vodní plochy 0,12 0 0,00 0,00 3223 0,11 0,90 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 4,83 11 18,33 3,79 200390 6,97 1,44 

ostatní 0,00 0 0,00 \ 0 0,00 \ 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 0,67 0 0,00 0,00 9055 0,38 0,56 

povrch výsypek bez vegetace 36,71 21 52,50 1,43 955551 39,71 1,08 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 56,82 13 32,50 0,57 1305550 54,26 0,95 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,28 0 0,00 0,00 2943 0,12 0,10 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,45 0 0,00 0,00 2221 0,09 0,20 

vodní plochy 0,28 0 0,00 0,00 7239 0,30 1,08 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 3,01 5 12,50 4,15 104863 4,36 1,45 

ostatní 0,78 1 2,50 3,22 18871 0,78 1,01 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 0,00 0 0,00 \ 0 0,00 \ 

povrch výsypek bez vegetace 53,01 3 15,79 0,30 32019 10,63 0,20 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 37,88 16 84,21 2,22 245110 81,35 2,15 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,12 0 0,00 0,00 5898 1,96 1,75 

povrch výsypek se stromovou vegetací 1,36 0 0,00 0,00 1567 0,52 0,38 

vodní plochy 0,52 0 0,00 0,00 624 0,21 0,40 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 5,15 0 0,00 0,00 15941 5,29 1,03 

ostatní 0,97 0 0,00 0,00 143 0,05 0,05 

 

Příloha 13: Analýza výskytu, oblast Tušimice 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 14: Analýza výskytu, oblast Tušimice 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 15: Analýza výskytu, oblast Tušimice 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 16: Analýza výskytu, oblast Bílina 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 0,00 0 0,00 \ 0 0,00 \ 

povrch výsypek bez vegetace 44,98 16 35,56 0,79 614928 43,45 0,97 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 44,63 23 51,11 1,15 599757 42,38 0,95 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,42 0 0,00 0,00 18204 1,29 0,91 

povrch výsypek se stromovou vegetací 1,50 0 0,00 0,00 52738 3,73 2,48 

vodní plochy 0,72 0 0,00 0,00 5344 0,38 0,52 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 6,01 6 13,33 2,22 112405 7,94 1,32 

ostatní 0,74 0 0,00 0,00 11729 0,83 1,12 

 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 0,06 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

povrch výsypek bez vegetace 55,84 5 41,67 0,75 223898 43,97 0,79 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 34,13 5 41,67 1,22 215107 42,24 1,24 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 0,85 0 0,00 0,00 2304 0,45 0,53 

povrch výsypek se stromovou vegetací 2,05 0 0,00 0,00 19866 3,90 1,91 

vodní plochy 0,74 0 0,00 0,00 5686 1,12 1,51 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 5,46 2 16,67 3,05 38120 7,49 1,37 

ostatní 0,87 0 0,00 0,00 4247 0,83 0,95 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 7,52 32 7,00 0,93 402180 9,52 1,27 

povrch výsypek bez vegetace 49,22 317 69,37 1,41 2060223 48,77 0,99 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 36,05 76 16,63 0,46 1407425 33,31 0,92 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 0,98 1 0,22 0,22 45979 1,09 1,11 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,07 0 0,00 0,00 1531 0,04 0,51 

vodní plochy 1,30 0 0,00 0,00 49034 1,16 0,89 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 4,85 31 6,78 1,40 258286 6,11 1,26 

ostatní 0,00 0 0,00 \ 0 0,00 \ 

 

 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 2,02 0 0,00 0,00 36 0,00 0,00 

povrch výsypek bez vegetace 51,43 4 19,05 0,37 313669 39,48 0,77 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 35,91 16 76,19 2,12 392757 49,44 1,38 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,77 0 0,00 0,00 26261 3,31 1,86 

povrch výsypek se stromovou vegetací 1,28 0 0,00 0,00 15560 1,96 1,53 

vodní plochy 0,61 0 0,00 0,00 1500 0,19 0,31 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 5,92 1 4,76 0,80 44597 5,61 0,95 

ostatní 1,06 0 0,00 0,00 89 0,01 0,01 

Příloha 17: Analýza výskytu, oblast Bílina 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 18: Analýza výskytu, oblast Bílina 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 19: Analýza výskytu, oblast Bílina 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 20: Analýza výskytu, oblast Vršany 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 

  
LC [%] 

NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 4,22 40 4,49 1,06 277930 5,73 1,36 

povrch výsypek bez vegetace 48,30 424 47,59 0,99 2270341 46,81 0,97 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 39,07 350 39,28 1,01 1814162 37,40 0,96 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,21 0 0,00 0,00 81454 1,68 1,39 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,05 0 0,00 0,00 132 0,00 0,05 

vodní plochy 1,35 1 0,11 0,08 46029 0,95 0,70 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 5,34 71 7,97 1,49 332229 6,85 1,28 

ostatní 0,46 5 0,56 1,23 27904 0,58 1,26 

  
LC [%] NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 6,16 67 8,46 1,37 470973 7,23 1,17 

povrch výsypek bez vegetace 36,07 305 38,51 1,07 2370117 36,40 1,01 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 48,11 344 43,43 0,90 2982091 45,80 0,95 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 2,99 3 0,38 0,13 240896 3,70 1,24 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,00 0 0,00 0,00 434 0,01 1,53 

vodní plochy 1,02 1 0,13 0,12 60775 0,93 0,91 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 5,44 71 8,96 1,65 371395 5,70 1,05 

ostatní 0,21 1 0,13 0,61 13896 0,21 1,03 

 

  
LC [%] 

NÁLEZY BUFFER 

počet % index m
2
 % index 

povrch těžební jámy 2,33 1 0,10 0,04 43245 0,86 0,37 

povrch výsypek bez vegetace 40,54 572 56,52 1,39 2508515 50,02 1,23 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 49,94 402 39,72 0,80 2171242 43,29 0,87 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 2,36 1 0,10 0,04 67987 1,36 0,57 

povrch výsypek se stromovou vegetací 1,14 0 0,00 0,00 49981 1,00 0,87 

vodní plochy 1,16 0 0,00 0,00 32627 0,65 0,56 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 2,27 36 3,56 1,57 127556 2,54 1,12 

ostatní 0,26 0 0,00 0,00 14010 0,28 1,06 

Příloha 21: Analýza výskytu, oblast Vršany 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 22: Analýza výskytu, oblast Vršany 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 23: Analýza výskytu, oblast Vršany 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 

INDEX PREFERENCE (vytvořený buffer) 

2014 2015 2016 2017 

Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany 

povrch těžební jámy 0,00 1,27 10,93 0,00 1,36 0,45 0,00 1,17 0,56 0,00 0,37 

povrch výsypek bez vegetace 0,20 0,99 0,83 0,77 0,97 1,16 0,97 1,01 1,08 0,79 1,23 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 2,15 0,92 1,10 1,38 0,96 0,89 0,95 0,95 0,95 1,24 0,87 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 1,75 1,11 0,16 1,86 1,39 0,32 0,91 1,24 0,10 0,53 0,57 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,38 0,51 0,00 1,53 0,05 0,00 2,48 1,53 0,20 1,91 0,87 

vodní plochy 0,40 0,89 3,08 0,31 0,70 0,90 0,52 0,91 1,08 1,51 0,56 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 1,03 1,26 1,84 0,95 1,28 1,44 1,32 1,05 1,45 1,37 1,12 

ostatní 0,05 0,00 0,73 0,01 1,26 0,00 1,12 1,03 1,01 0,95 1,06 

 

INDEX PREFERENCE (bodové nálezy) 

2014 2015 2016 2017 

Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany Tušimice Bílina Vršany 

povrch těžební jámy 0,00 0,93 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,04 

povrch výsypek bez vegetace 0,30 1,41 1,09 0,37 0,99 1,30 0,79 1,07 1,43 0,75 1,39 

povrch výsypek s bylinnou vegetací 2,22 0,46 0,87 2,12 1,01 0,59 1,15 0,90 0,57 1,22 0,80 

povrch výsypek s křovinnou vegetací 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,13 0,00 0,00 0,04 

povrch výsypek se stromovou vegetací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

vodní plochy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 

budovy, zástavba a zpevněné komunikace 0,00 1,40 2,77 0,80 1,49 3,79 2,22 1,65 4,15 3,05 1,57 

ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,61 3,22 0,00 0,00 

Příloha 24:Souhrnná tabulka hodnot indexu preference dle bodových nálezů (tmavě označené hodnoty nad 1, světle nad 0,9); zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 25:Souhrnná tabulka hodnot indexu preference dle vytvořené bufferu (tmavě označené hodnoty nad 1, světle nad 0,9); zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

Příloha 26: Mapa krajinného pokryvu, Tušimice 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 27: Mapa výskytu, Tušimice 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 28: Mapa krajinného pokryvu, Tušimice 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 29: Mapa výskytu, Tušimice 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 30: Mapa krajinného pokryvu, Tušimice 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 31: Mapa výskytu, Tušimice 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 32: Mapa krajinného pokryvu, Tušimice 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 33: Mapa výskytu, Tušimice 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 34: Mapa krajinného pokryvu, Bílina 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 35: Mapa výskytu, Bílina 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 36: Mapa krajinného pokryvu, Bílina 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 37: Mapa výskytu, Bílina 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 38: Mapa krajinného pokryvu, Bílina 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 39: Mapa výskytu, Bílina 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 40: Mapa krajinného pokryvu, Bílina 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 41: Mapa výskytu, Bílina 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 42: Mapa krajinného pokryvu, Vršany 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 43: Mapa výskytu, Vršany 2014; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 44: Mapa krajinného pokryvu, Vršany 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 45: Mapa výskytu, Vršany 2015; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 Příloha 46: Mapa krajinného pokryvu, Vršany 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 47: Mapa výskytu, Vršany 2016; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 



 

 

 
 

Příloha 48: Mapa krajinného pokryvu, Vršany 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 

Příloha 49: Mapa výskytu, Vršany 2017; zdroj: vlastní zpracování, ALKA Wildlife 


