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11 Přílohy 

Příloha 1: Shrnutí hlavních hydrologických účinků změny ve využívání půdy 

(Calder, 1993, upraveno) 

Změna land use Ovlivněné složky 
Zapojení základních 

hydrologických procesů 

Geografické měřítko a 

pravděpodobný rozsah 

účinku 

Zalesňování 
(odlesňování má 

opačné účinky, s 

výjimkou případů, 

kdy narušení 

způsobené 

vykácením lesa může 

mít zásadní význam) 

Roční průtok Zvýšení intercepce ve 

vlhkých obdobích 
Měřítko povodí; rozsah 

úměrný velikosti 

zalesněné plochy, 

světový průměr je 

34 mm∙rok
-1 

Zvýšení transpirace v 

suchých obdobích 

prostřednictvím zvýšené 

dostupnosti vody k 

hlubokému kořenovému 

systému 

Sezónní průtok Zvýšení intercepce a 

zvýšení transpirace v 

suchém období zvyšuje 

deficit půdní vlhkosti a 

snižuje průtok v suchém 

období 

Měřítko povodí; může 

mít dostatečnou velikost 

k zastavení průtoků v 

suchém období 

Odvodňovací činnosti 

spojené s výsadbou 

mohou zvýšit v suchém 

období průtok 

prostřednictvím 

počátečního odvodnění 

a také prostřednictvím 

dlouhodobých účinků 

drenážního systému 

Měřítko povodí; drenážní 

aktivity zvyšují průtok 

v suchých obdobích 

Oblak vody (mlha), 

zvyšuje v suchých 

obdobích průtok 

Pouze vysoko položená 

povodí; zvýšené 

ukládání vody z oblaků 

může mít významný 

vliv na průtok v 

suchých obdobích 

 
Povodně Intercepce snižuje 

povodně tím, že odstraní 

část z dešťových srážek 

a dovoluje tak vytvoření 

zásobárny půdní 

vlhkosti 

Měřítko povodí; účinek 

je obecně malý, ale 

největší je pro malé 

srážkové události 
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Činnosti managementu: 

pěstování, odvodnění, 

výstavba silnic, všechny 

zvyšují riziko povodní 

Měřítko povodí; zvýšení 

rizika povodně pro 

všechny velikosti 

srážkových událostí 

Eroze Vysoká míra infiltrace v 

přírodních, smíšených 

lesích snižuje 

povrchový odtok a erozi 

Měřítko povodí; snižuje 

erozi 

Stabilita svahu se zvyšuje 

snížením tlaku vody v 

půdních pórech a 

vázáním lesních kořenů 

Měřítko povodí; snižuje 

erozi 

Klima Zvýšení evaporace a 

pokles citlivých 

tepelných toků z lesů 

ovlivňují klima 

Mikro, meso a globální 

měřítko; lesy obecně 

ochlazují a zvlhčují 

atmosféru; zvýšení 

regionální teploty o 2 

°C je předpovídané pro 

Amazonii, pokud bude 

odlesňování pokračovat 

Intenzifikace 

zemědělství 
Množství vody Změna míry transpirace 

ovlivňuje odtok 
Měřítko povodí; vliv je 

okrajový 

Mění se načasování 

dešťového odtoku díky 

odvodňování půdy 

Měřítko povodí; 

významný vliv 

Odvodnění mokřadů Sezónní průtok Vrcholová rašeliniště, 

slatiniště a africké 

dambos mají jen malý 

vliv při udržování 

průtoků v suchých 

obdobích 

Měřítko povodí; 

odvodnění nebo 

odstranění mokřadů 

nesníží, ale může zvýšit 

průtoky v suchém 

období 

Snížení hladiny 

podzemní vody může 

vyvolat napětí půdní 

vlhkosti, snížení 

transpirace a zvýšit 

průtok v suchém období 

Měřítko povodí; je 

zapotřebí snížení 

hloubky hladiny 

podzemní vody na 

minimálně 30 cm pod 

povrchem 
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Počáteční odvodnění 

následující po tvorbě 

drenáží zvyšuje průtok v 

suchém období 

Měřítko povodí; účinek 

může trvat od 1-2 let po 

desetiletí 

Hlubší vývod odtoku 

drenážního systému 

vede ke zvýšení průtoku 

v suchých obdobích 

Měřítko povodí; účinek 

je dlouhodobý 

Roční průtok Počáteční odvodnění 

následující po tvorbě 

drenáží zvyšuje roční 

průtok 

Měřítko povodí; účinek 

může trvat od 1-2 let po 

desetiletí 

Zalesnění následující po 

tvorbě drenáží snižuje 

roční průtok 

Měřítko povodí; vliv 

stejný jako pro 

zalesnění 

Povodně Metoda odvodnění, typ 

půdy, vylepšení kanálů, 

to vše ovlivňuje reakci 

na povodňovou situaci 

Měřítko povodí; otevřené 

drenáže zvyšují, 

uzavřené drenáže 

snižují povodňové 

maximum 
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Příloha 19: Změny mezi kategoriemi krajinného pokryvu v letech 1975, 1987 a 

2010 

Pořadí 
Kategorie 

1975 
Kategorie 

1987 
Kategorie 

2010 
Plocha 

[a] 
Reklasifikační 

kód 

1 les louky a pastviny louky a pastviny 31539,50 122 

2 louky a pastviny louky a pastviny louky a pastviny 28024,27 222 

3 les les les 19455,20 111 

4 les louky a pastviny les 16967,64 121 

5 rašeliniště rašeliniště rašeliniště 14200,74 333 

6 les les louky a pastviny 10051,02 112 

7 louky a pastviny louky a pastviny les 7894,25 221 

8 louky a pastviny les les 5063,52 211 

9 les rašeliniště rašeliniště 2366,01 133 

10 louky a pastviny les louky a pastviny 2002,97 212 

11 louky a pastviny louky a pastviny rašeliniště 1762,80 223 

12 les les rašeliniště 1592,42 113 

13 rašeliniště louky a pastviny louky a pastviny 938,73 322 

14 louky a pastviny louky a pastviny zástavba 427,22 225 

15 rašeliniště rašeliniště louky a pastviny 311,61 332 

16 rašeliniště louky a pastviny rašeliniště 301,14 323 

17 louky a pastviny rašeliniště rašeliniště 296,30 233 

18 les louky a pastviny rašeliniště 259,49 123 

19 zástavba zástavba zástavba 205,49 555 

20 vodní plocha vodní plocha vodní plocha 198,49 444 

21 zástavba louky a pastviny louky a pastviny 192,21 522 

22 rašeliniště les louky a pastviny 191,33 312 

23 rašeliniště louky a pastviny les 172,84 321 

24 rašeliniště les les 149,64 311 

25 zástavba louky a pastviny zástavba 116,10 525 
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Příloha 20: Fotogalerie (Foto Petra Kratochvílová) 

 

Foto 1: Krajina u obce Hora sv. Šebestiána 

 

Foto 2: Krajina u obce Hora sv. Šebestiána 

 

Foto 3: Krajina u obce Hora sv. Šebestiána – vlevo vysázené smrkové porosty, vpravo louka 

 

Foto 4: Krajina u obce Hora sv. Šebestiána – louky a lesní porost 

 

Foto 5: Podmáčené okolí Chomutovky u bývalého mostu na železniční trati Marienberg-Křimov 
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Foto 6: Krajina u obce Hora sv. Šebestiána – podmáčené pastviny, v dálce vlevo smrkový a uprostřed 

březový porost 

 

Foto 7: Okolí Novoveského rybníka 

  

Foto 8: Lesnická těžební činnost v oblasti 

 

Foto 9: Vysázený nový lesní porost – vlevo 

modříny, vpravo smrky 

  

Foto 10: Vysázené smrkové porosty na úkor luk 

a pastvin 

Foto 11: Údolí Chomutovky po Horou sv. 

Šebestiána 
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Foto 12: Hnědá rašelinná voda v toku horní 

Chomutovky 

Foto 13: Retence vody na porvchu způsobená 

využíváním těžkých  těžařských strojů 

  

Foto 14: Těžba rašeliny na hranici povodí 

 

Foto 15: Vyhřívající se zmije na cestě poblíž 

opuštěného domu Tišina 

  

Foto 16: Podmáčené travnaté údolí Chomutovky Foto 17: Patrně zanešený lesní odvodňovací kanál  

 


