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ABSTRAKT
Tato disertační práce je vystavěna na základě čtyř článků, které se zabývají biofyzikálními
faktory ovlivňujícími životní prostředí organismů vyskytujících se v rámci antropogenně
ovlivněných ekosystémů. I přes zdánlivou různorodost výzkumných ploch je základní jednotící
myšlenkou této práce koncept, který sice vede od jednotlivosti k syntéze, resp. dedukcím
vycházejících z diagnóz základních faktorů konkrétních prostředí k pochopení lokálních
ekosystémových procesů, ale snaží se též akcentovat, dnes již v základní vědě opět trochu
přehlížený, koncept zmíněného celkového pohledu na fungování přírodních jevů akcentujícího
důležitost bazálního pohledu na svět jako „propojené sítě“. Zejména je pak demonstrována ta
rovina faktu že antropogenní modifikace ekosystémů, kromě svých přímých dopadů modifikují
přirozené toky energie a hmoty což má další dopady na činnost organismů.
Prvním biofyzikálním faktorem, kterému byla věnována pozornost je světlo, resp. světelné
znečištění v Krkonošském národním parku pocházející z nočního osvětlení sjezdovek. To je
sice často zmiňováno v souvislosti s energetickou ztrátou, jeho efekt je však v přírodních
ekosystémech málo studován. V Krkonoších a na dalších místech ČR je noční osvětlení
sjezdovek využíváno k prodloužení periody lyžování. V této studii jsem se snažil odhadnout
plochu ovlivněnou osvětlením sjezdovek, kterou charakterizovala intenzita nočního osvětlení
> 0,1 lx, což je hraniční hodnota, která již ovlivňuje biologické procesy u zvířat. Dále byl
studován efekt vlivu počasí a vliv charakteristiky ekosystémů obklopujících sjezdové tratě.
Větší část práce se věnuje problematice spojené s půdním oxidem uhličitým (CO2), který je
spjat s půdní respirací. Půdní respirace představuje jeden z nejvýznamnějších toků CO2
v terestrických ekosystémech. Je charakterizována spotřebou kyslíku (O2) nebo uvolňováním
CO2 v důsledku půdní mikrobiální aktivity, respirace kořenů a ovlivněna je také difusí CO2
z půdy, která souvisí s permeabilitou půdy pro plyny.
Půdní respirace může vypovídat o biologické degradaci nejrůznějších látek v půdě, o průběhu
jejich mineralizace, toxicitě některých polutantů v kontaminovaných půdách, o množství
mikrobiální biomasy atd. Přesný odhad půdní respirace je nezbytný pro studium klíčových
pochodů v metabolismu celého ekosystému. Projekty zabývající se touto problematikou byly
zaměřeny zejména na exaktní objasnění respirace na plochách specifikovaných různorodými
environmentálními faktory (teplota, vlhkost, koncentrace organického C, difusibilita, míra
sukcese, mikrobiologická diverzita a aktivita atd.) v návaznosti na prostorovou a časovou

variabilitu půdní respirace na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách po těžbě uhlí a
změny půdní respirace během sukcese. V rámci projektu byl měřen půdní tok CO2 přímo
v terénu, dále byly odebírány půdní vzorky, jejichž respirace byla analyzována laboratorně na
Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Studie byly prováděny na 25 let starých rekultivovaných
a nerekultivovaných výsypkových půdách na Sokolovsku dlouhodobě sledovaných Ústavem
půdní biologie AVČR.
K hlubšímu porozumění vztahu mezi tokem CO2 a jeho koncentrací v půdě pak vedl
experiment, kdy byly v rámci jednotlivých permanentních bodů po 2 vegetační sezóny měřeny
koncentrace CO2 v půdě a jeho tok z ní. Měření toku CO2 bylo prováděno vždy na stejném místě
přístrojem ADC pomocí komory s infračerveným čidlem a simultánním měřením teploty. Pro
možnost porovnání závislostí toku CO2 na jeho koncentraci v půdě byla zároveň měřena jeho
koncentrace, a to pomocí půdních sond. V rámci uvedených měřených bodů byly také odebrány
uniformované půdní vzorky v různých hloubkách. Tyto vzorky byly důkladně analyzovány
laboratorně, a to zejména horizonty 0-5, 5-10 a 10-20 cm.
V neposlední řadě byly v rámci disertační práce zkoumány i efekt stáří, typu vegetačního
pokryvu a vegetace jako takové na teplotní fluktuace v rámci ploch vzniklých po těžbě uhlí na
Sokolovsku. Vegetační pokryv byl vyjádřen jako NDVI, jehož obraz byl získán pomocí
multispektrálních leteckých snímků. Teplota povrchů byla získána pomocí infračervené Flir
kamery, též připevněné k trupu letounu. Rozdíly mezi nejnižšími ranními a nejvyššími
odpoledními teplotami byl definován jako schopnost ekosystémů vyrovnávat denní teplotní
rozdíly. Tento efekt byl vyšší s rostoucím NDVI, nicméně významný vliv měl i vegetační
pokryv.

OBECNÝ ÚVOD
1. Biofyzikální faktory jejich vztahy a vliv na ekosystémové procesy
1.1. Světlo jako projev světelného znečištění v Krkonošském národním parku
V České republice je umělé osvětlení sjezdovek široce používané k prodloužení lyžařského dne
na mnoha místech, tato místa se však často vyskytují v chráněných územích. Cílem zkoumání
bylo zjistit, jak moc světlo generované osvětlenými sjezdovkami zasahuje do okolní krajiny a
identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují množství umělého světla dopadající na okolní
krajinu.
Hlavní otázky, které byly řešeny v této práci jsou: S jak vysokými hodnotami intenzity osvětlení
se můžeme na sjezdovkách v Krkonošském národním parku setkat?/Jak daleko se světlo ze
sjezdovek šíří do okolí a jak je toto šíření ovlivňováno orientací světel a charakterem okolní
krajiny?/Jakým způsobem ovlivňuje šíření světla aktuální počasí?/Jak velká ploch v okolí
sjezdovky je přímo zasažena světlem? a Jak jsou umělým osvětlením sjezdovek zasaženy
protější svahy?
1.1.1. Světlo
Světlo je významným ekologickým faktorem, zdrojem energie a významným informačním
faktorem ovlivňujícím přímo či nepřímo řadu organismů (Longcore a Rich, 2004). Je to
elektromagnetické vlnění určitých vlnových délek. Na viditelné světlo s vlnovou délkou 390 –
760 nm je citlivé savčí oko. Ultrafialové záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou
kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné,
existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat (např. Bennet a
Cuthill, 1994; Finger a Burkhardt, 1994; Gribakin et al., 1996).
Mimo oka jako zásadního receptoru světelného signálu, je druhou důležitou drahou systém,
který tvoří část vláken tvořících nervus opticus končící v suprachiasmatických jádrech, odkud
jsou hormonální cestou ovlivňovány biologické funkce organismu např. sekrece hormonů
melatoninu a serotoninu, které mají za úkol nastavení cirkadiánních a cirkanuálních rytmů
(Sumová a Illnerová, 2005).

1.1.1. Světelné znečištění
V případě světla jsou znečišťujícími látkami životního prostředí fotony odpovídající energie,
nebo elektromagnetické vlny odpovídající frekvence uměle přidané do životního prostředí,
které se rozptylují na vzdušném aerosolu. Světelné znečištění řadíme stejně jako např. hluk,
makroskopické objekty a viditelné jevy mezi znečištění fyzikální povahy (Hollan, 2004).
Nejužívanější jednotkou je lux (lx). Vyjadřuje, jak mnoho světla dopadá na jednotku nějaké
konkrétní plochy, neboli veličinu zvanou osvětlenost či intenzitu osvětlení. Při osvětlenosti
1 lx dopadá na 1 m2 právě jeden lumen.
O světelném znečištění lze hovořit tehdy, když je světlo polutantem, látkou v prostředí
cizorodou, nepatřičnou, nadbytečnou. Takové situace se začínají vyskytovat v době, když
přirozeného světla ubývá, tedy během stmívání, zcela běžné jsou pak v noci. V noci se uměle
přidané světlo stává nejnápadnějším a mnohdy i nejškodlivějším polutantem, který narušuje
základní vlastnost noci, totiž absenci silného světla. Jakékoliv antropogenní svícení v noci
venku je nutně znečišťováním (Hollan 2004).
1.1.2. Vliv světla a světelného znečištění na živočichy
Vzhledem k ústřední roli zraku při orientaci a řízení cirkadiánních, cirkanuálních a dalších
rytmů ovlivňující chování není překvapivé, že má světlo na chování živočichů značný efekt
(Sumová a Illnerová, 2005). Živočichové mohou být vlivem případného osvětlení ve větší míře
orientovaní nebo naopak dezorientovaní a mohou být přitahováni nebo odpuzováni oslněním.
Rychlé nárůsty intenzity osvětlení působí pokles schopnosti vidění, ze kterého se zrak může
zotavovat minuty až hodiny (Buchanan, 1993). Celá tato problematika ovlivňuje potravní
chování, reprodukci, komunikaci a ostatní důležité životní projevy organismů, které jsou tímto
fenoménem zasaženy (Jaeger a Hailman 1973, 1974; Ogden, 1996).
Jemnější vlivy umělého nočního osvětlení na chování druhů a ekologii společenstev jsou však
méně prozkoumány, známý je však posun fenologie městských populací ptáků, který do značné
míry souvisí s nočním osvětlením (Gorenzel a Salmon,1995; Bergen a Abs, 1997; Molenaar et
al., 2005 a Pollard, 2006;). Uměle přidané světlo narušuje mezidruhové interakce, které se
vyvinuly v přírodních podmínkách střídání světla a tmy, což má závažné důsledky pro ekologii
společenstev (Longcore a Rich, 2004).

Narušení světelného režimu, které změní biologické cirkadiánní hodiny, také ovlivňuje
produkci hormonů, nejvýznamněji melatonin, ten nezprostředkovává jen aktivity spojené
s denními rytmy, ale u obratlovců ovlivňuje mnoho fyziologických a behaviorálních rytmů. U
všech druhů je produkce melatoninu vyšší v noci a jeho koncentrace klesá ve dne. Jedním z jeho
nejdůležitějších rolí je také to, že zabraňuje růstu zhoubných nádorů. V laboratoři bylo zjištěno,
že již osvětlení 0,2 lx mělo zásadní vliv na jeho produkci a jejich tumory začaly extrémně růst
(Longcore a Rich, 2004). Prodloužení fotoperiody u ptáků například mění sekreci
luteinizačního hormonu, který je zodpovědný za konečnou fázi zrání a následnou ovulaci
vajíčka a udržuje v činnosti další hormonálně aktivní tkáň (Dawson, 2000).
Obratlovci, kteří jsou ovlivněni umělým osvětlením, jsou také ohroženi změnou cirkanuálních
hodin. Dochází ke každoroční změně jejich hmotnosti, k narušení hormonální rovnováhy,
k posunu reprodukce, hibernaci a cirkadiánních aktivit projevujících se v průběhu roku
(Goodson et al., 2005). Asynchronizací porodů s aktivitou predátorů dochází k většímu
usmrcování nově narozených jedinců. Světlo je stejně anebo možná i více důležité
v nastavování cirkanuálních rytmů než teplota. Problémem u posunutí biologických hodin je
také fázový posun se sousedy, kteří světlem ovlivněni nejsou (Longcore a Rich, 2004).
Dochází k rozchodu doby páření a tím pádem k menší úspěšnosti. U populací vykonávajících
kolektivní obranu, dochází ke snížení bdělosti atd. (Longcore a Rich, 2004). V neposlední řadě
má umělé osvětlení vliv na rozmístění živočichů.
Osvětlení může mít také ekosystémové efekty. Rezonující vlivy změn společenstev
způsobených umělým nočním osvětlením mohou ovlivnit ostatní funkce ekosystému. Přestože
důsledky zatím nelze předpovědět, a přestože redundance ekosystému může tlumit jeho změny,
existují náznaky, že ekosystémy ovlivněné světlem utrpí významné změny, které lze připsat
umělému osvětlení buď samotnému, nebo kombinovanému s dalšími poruchami (Longcore a
Rich, 2004). I vzdálené oblasti mohou být vystaveny zvýšenému osvětlení vlivem záře oblohy,
ale nejzřejmější vlivy se objeví v těch oblastech, kde jsou světla blízko k přírodním habitatům
nebo dokonce jako u nás, součástí národních parků.
Významný vliv na většinu živočichů má úplněk, který odpovídá intensitě osvětlení 0,1 lx
(Wolfe a Summerlin, 1989; Buchanan, 1993; Rahman et al., 2000; Yamamoto et al., 2008;
Grant et al., 2009), proto byl zvolen jako výchozí bod pro všechna měření.

1.1.3. Světelné znečištění a veřejné zdraví
Z posledních výzkumů vyplývá mnoho závěrů, které dokazují negativní vliv uměle přidaného
na lidské zdraví. Světelné znečištění, kterému je vystavena celá populace vyspělého světa,
způsobuje mnoho vážných onemocnění, jako například duševní poruchy, Alzheimerovu
chorobu, onemocnění metabolismu, rakovinu a další (Hastings et al., 2003; Takahashi et al.,
2008).
Na základě skutečnosti, že světlo v noci potlačuje expresy melatoninu a narušuje cirkadiánní
rytmy, bylo v roce 1987 ustanoveno, že rostoucí spotřeba elektrické energie a s tím související
noční svícení zvyšuje riziko rakoviny, a to hlavně rakovinu prsu, na celém světě. Důkazy jsou
např. tyto: noční směny zvyšují riziko, slepota riziko snižuje, dlouhé trvání spánku riziko
snižuje, zvyšující se intenzita nočního osvětlení koreluje s výskytem rakoviny prsu na úrovni
celé lidské populace (Stevens, 2009).
Experimenty na zvířatech přinášejí jednoznačné důkazy o pozitivním vlivu melatoninu na růst
nádorů a jejich vznik. Navíc má silný antioxidační účinek a kontroluje další ochranné
mechanismy. Jak již bylo řečeno výše, nejvíce má melatonin vliv na vznik rakoviny prsu díky
regulaci produkce estrogenu, který je zodpovědný za patologické změny prsní tkáně
(Drahoňovská, 2004). Souvislost se snížením koncentrace melatoninu v krvi byla dokázána
také u zhoubného bujení orgánů, které podléhají cirkadiánním rytmům, jako jsou například
prostata, vaječníky, děloha, plíce a další (Drahoňovská, 2004).
1.1.4. Závěry
a) Průměrné intenzity osvětlení se na krkonošských sjezdovkách pohybují okolo 105 lx, měřeno
na zemi a 135 lx měřeno 1,5 m nad povrchem, nejvyšší naměřené hodnoty značně přesahují
300 lx. Maximální hodnota činila 390 lx, Benecko - Kejnos. Nejnižší hodnoty byly naměřeny
na sjezdovce ve Vítkovicích-Aldrově, kde se průměr pohyboval okolo 15 lx. Na krajích
sjezdovky se hodnoty pohybovaly okolo 1 lx. Tato sjezdovka byla hojně využívána lyžaři, kteří
se nevyhýbali ani nejméně osvětleným částem. Důvod pro výskyt vyšších hodnot tedy není.
b) Studie ukazuje významný účinek vegetace na snížení světelného znečištění, ke zlepšení stavu
by tedy přispěla změna lesnického managementu v okolí sjezdovek. Světlo se nejdále šíří přes
otevřenou planinu, o ostatních typech habitatů (mladý hustě zapojený smrkový porost,
uzavřený smrkový porost, otevřený smrkový porost) můžeme říci, že jsou rozdíly mezi jejich

vlivy na šíření světla podobné. Obecně jimi světlo proniká méně než přes planinu. Ve směru
svícení se světlo šíří dále než v proti směru a v 1,5 m nad zemí dále, než při měření na zemi.
Plošné mýcení porostu sousedícího se sjezdovkami proto není žádoucí.
c) Na šíření světla se významně podílí vliv mlhy a nízké oblačnosti. Rozdíl v dosvitu světla za
jasného počasí a za mlhy je až stonásobný. Případné omezení nočního lyžování za těchto
podmínek by bezpochyby přispělo k redukci světelného znečištění.
d) Významným faktorem přispívajícím ke světelnému znečištění je odrážející se světlo ze
sjezdovek, které dopadá na protilehlé svahy. Průměrná zvýšená intenzita osvětlení na protějších
svazích ve vzdálenosti 0,4-2,9 km činí 0,35±0,57 lx. Protilehlé kopce jsou tedy zasaženy
světlem, jehož hodnota má biologický vliv na organismy.
e) Při celkové délce osvětlených krkonošských sjezdovek, která činí 30 km, svítí sjezdovky na
plochu 13 km2 (přibližně 4% KRNAPu). Přibližně 1 km dlouhá sjezdovka Hromovka
(Špindlerův Mlýn) s průměrnou šířkou 35 m (0,035 km2) svítí na plochu zhruba 0,42 km2.
Z celkové rozlohy plochy, na kterou osvětlovací soustava přímo svítí, činí sjezdovka jen 8,3 %.
Směřování světla by zlepšila správná geometrie svítidel a doplnění soustavy o jednoduché
clonící prvky.
f) Z práce plynou následující praktická doporučení:
Vzhledem k nevelikým rozměrům Krkonoš by mělo být do budoucna počítáno s osvětlením,
které by se pohybovalo mezi 0,3 – 0,5 lx. Takovéto osvětlení by mohlo být dlouhodobě
udržitelné.
Lesnický management v okolí sjezdovek by měl podporovat vegetaci omezující šíření světla do
okolí.
Mělo by dojít k zákazu používání umělého osvětlení za podmínek podporujících rozptyl světla
zejména za mlhy a sněžení.

1.2. Vliv pedologických, mikroklimatických a ekosystémových podmínek na výměnu
CO2 mezi půdou a ostatními částmi ekosystému
CO2 pochází z mikrobiálního rozkladu – heterotrofní dýchání a z kořenů autotrofní dýchání.
Transport CO2 probíhá jak v plynné tak kapalné fázi. Produkce CO2 závisí na množství, typu
stejně jako na distribuci organické hmoty a kořenů v půdním profilu. Půdní CO2 je vychytáván
kořeny – kořenová čistička. CO2 nejvíce ovlivňuje teplota, méně voda, například Jassal et al.,
2004.
Tato část projektu byla zaměřena na objasnění respirace na plochách specifikovaných
různorodými environmentálními faktory (teplota, vlhkost, koncentrace organického C,
difusibilita, míra sukcese, mikrobiologická diverzita a aktivita, atd.) v návaznosti na
prostorovou a časovou variabilitu půdní respirace na rekultivovaných a nerekultivovaných
plochách po těžbě uhlí a změny půdní respirace během sukcese. V projektu je měřen půdní tok
a koncentrace CO2 v půdě přímo v terénu, dále byly odebírány půdní vzorky, jejichž respirace
a permeabilita byla analyzována laboratorně na Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Studie
jsou prováděny na 25 let starých rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkových půdách na
Sokolovsku, dlouhodobě sledovaných týmem školitele.
Studijní oblast o rozloze 9000 ha je tvořena výsypkovým materiálem, který překrýval ložiska
hnědého uhlí (Šourková et al., 2005a). Celá oblast se vyznačuje mozaikou rekultivovaných i
nerekultivovaných ploch a ploch v různém stupni spontánní sekundární sukcese. Hlavními
tématy, kterými se dosavadní výzkumy na těchto plochách zabývaly, jsou například:
mikrobiální aktivita na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách výsypkových půd
(Helingerová et al., 2010), dynamika organické půdní hmoty ovlivněná opadem a půdní faunou
(Frouz et al., 2007), rozvoj vegetace na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách (Mudrák
et al., 2010), efekt makrofauny na strukturu půd (Frouz et al., 2007), sledování vlhkosti půdy
na různě rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách (Cejpek 2009), atd. Velká pozornost
je věnována i rozvoji půd, na nichž dochází ke spontánní sukcesy vegetace (Frouz et al., 2008;
Frouz a Nováková, 2005). Aktuálněji pak byly například v roce 2013 Šnajdrem et al. zkoumány
vlivy stromů na složení mikrobiální biomasy na výsypkových půdách. Nebo podobný výzkum
zabývající se vlivem opadu určujících stromů na diverzitu společenství na mikrobiální a
houbové úrovni, Urbanová et al, 2015.
Nicméně problematikou spojenou s velmi významným ekologickým faktorem, tokem CO2
z půdy a faktory, které ho ovlivňují, se zatím nikdo zcela relevantně nezabýval, tudíž bylo cílem

autora tuto mezeru začít vyplňovat. Nízká úroveň znalostí půdní respirace a toku CO2 z půdy,
se navíc netýká jenom našeho území, ale přerůstá i evropské ba dokonce dosahuje i měřítka
světového.
Z nemnoha prací, které byly na toto téma zpracovány, vyplývají některé základní předpoklady,
které jsou s půdním CO2 významně spojeny.
1.2.1. Definice toku CO2 z půdy
CO2 pochází z mikrobiálního rozkladu – heterotrofní dýchání a z kořenů a mykorhizního
systému - autotrofní dýchání (Fenn et al., 2010). Transport CO2 probíhá pomocí plynných i
kapalných fází. Produkce CO2 závisí na množství, typu a distribuci organické hmoty a kořenů
v půdním profilu (Jassal et al., 2005).
Dominantním faktorem, který řídí regulaci půdního toku CO2 po většinu roku je teplota půdy
např. (Kim et al., 2010; Fenn et al., 2010; Wang et al., 2010, Subke et al., 2003). Podle Fanga
a Moncrieffa, 2001 roste půdní respirace s teplotou exponenciálně. Druhým nejvýznamnějším
faktorem ovlivňujícím variabilitu půdní respirace je půdní vlhkost např. (Fenn et al., 2010;
Wang et al., 2010; Jassal et al., 2005). Ta se ale na variabilitě podílí jen zhruba 20 % (Fenn et
al., 2010).
Podle Kima et al., 2010 se tok CO2 z půdy jeví nezávislý na lokálním typu vegetace (listnaté,
jehličnaté a smíšené lesy). Naproti tomu Shi et al., 2006 říká, že sezónní variabilita půdního
toku CO2 je vysoce závislá na rostlinné fenologii a pozitivně koreluje s listovou plochou (LAI).
Fenologie rostlin upravuje teplotní závislost toku CO2 v různých obdobích růstu (Li et al.,
2004). Podle Elberlinga, 2007 je zase flóra důležitá kvůli množství a kvalitě půdní organické
hmoty, která půdní respiraci pohání. Navíc vliv flory na respiraci ovlivňuje sluneční záření,
vystupující zde jako zdroj pro fotosyntézu rostlin, ta sice není pro celkový půdní tok CO 2
signifikantní, avšak pozitivně koreluje s kořenovo-rhizosférním a mykorrhizním dýcháním
(Fenn et al., 2010).
Dle Li et al., 2004 má nezastupitelnou roli v ovlivňování půdní respirace opad a kořeny. Z jeho
výzkumů vyplývá, že na plochách bez opadu a kořenů byla respirace značně redukována na
rozdíl od kontrolních ploch. Na polích mělo na snížení respirace větší vliv odstranění kořenů
naopak v lese odstranění opadu.

Všechna tato základní data, jako teplota, vlhkost, biomasa opadanky a kořenů, množství
organického uhlíku, LAI, atd., byla pro tento projekt získána a vyhodnocena. Navíc zde bylo
velmi zásadně zdokumentován vztah mezi tok CO2 z půdy a jeho koncentrací v ní.
1.2.2. Faktory ovlivňující tok CO2 z půdy
Důležitost půdního toku CO2 v globální bilanci uhlíku a v půdní ekologii je zřejmá (Asensio et
al., 2007). Půdní tok CO2 je významnou součástí celkové respirace mnoha ekosystémů. Je proto
důležité pochopit, jak přírodní prostředí půdní tok CO2 kontroluje a to zejména za účelem
posouzení možných reakcí ekosystémů na změnu klimatu, například (Wytham Woods) a (Fenn
et al., 2010). Významným úkolem je pak zastavení zvyšování emisí CO2 do atmosféry (Scala,
Jr. et al., 2005).
Jak již bylo řečeno na kolísání respirace má obecně největší vliv teplota a vlhkost (Wang et al.,
2010). Teplota půdy je pak hlavní hnací silou celkového toku půdního CO2 primárně přes její
pozitivní vztah k rozkladu organické hmoty (Fenn et al., 2010). Teplota půdy je dominantním
faktorem, který řídí regulaci půdního toku CO2 po většinu roku. Méně významným faktorem se
pak po laboratorních testech jeví vliv vysoušení a následného znovuzamokření půdy, tedy
vlhkosti, například Kim et al., 2010.
Co se týče sezónních a meziročních změn, ukazuje se, že vlhkost půdy je hlavním faktorem
ovlivňující sezónní a meziroční změny v půdní respiraci, a že reakce půdní respirace na
zvýšenou teplotu je omezena půdní vlhkostí. To dokládá například experiment (Asensio et al.,
2007), kdy byly vysušeny doubravy a sledovány sezónní a meziroční změny v respiraci.
Vysušené lokality měly respiraci dvakrát vyšší za vlhčích let než za suchých.
1.2.3. Teplota jak hlavní faktor ovlivňující půdní vlhkost
Měření oxidu uhličitého z povrchu půdy může indikovat potenciál pro určení půdní respirace,
spotřebu uhlíku mikrobiální biomasou a kořenovou aktivitu (Emran et al., 2012).
V průměru byly dle Emrmana et al., 2012 nejvyšší hodnoty emisí CO2 v terénu zaznamenány
v nejteplejších obdobích roku a s vlhkostí povrchu půdy ne nižší než 3% nezávisle na použité
metodě. Vysoká teplota povrchu půdy s půdní vlhkostí nižší než 3% drasticky snížila produkci
CO2 ze suché půdy. Zemědělsky aktivní prostředí a půda v lesích patřila k vyšším producentům
CO2 než opuštěné půdy nechané ladem v závislosti na době opuštění, klimatických podmínkách
a v rámci ploch nechaných ladem i na případných disturbancích. Opuštěné půdy, které nebyly
ovlivněny distrubancemi, jako je například požár, ukázaly vyšší potenciál pro akumulaci

organického uhlíku, jak je vidět z nejnižších měřených hodnot emisí CO2 s ohledem na obsah
půdního organického uhlíku, během období pozorování (Emran et al., 2012).
Konkrétně lze říci, že vyšší náchylnost ke ztrátě uhlíku v rámci zkoumaných půd je dle
Emrmanem et al následující: půda pod vinnou révou (V)> pod olivami (O)> pod borovicemi
(PI)> pod korkovými stromy (S) (PR)> pod čističem Cistus (MC)> pomocí metody Erica (MB)
metodou SL a metodou IR> V> O> PI> S> MC> MB> PR. Mimo uvedené závěry je tíž velkou
myšlenkou Emrmanovi práce konstatování, že je pro obnovu krajinné heterogenity velmi třeba
kvalitná nastavení managmentu opuštěných oblastí .
1.2.4. Stratifikace půdy vzhledem k toku uhlíku z půdy
Výpočty ukazují, že více než 75 % půdního toku CO2 vzniká v horních 20 cm půdy. Produkce
CO2 se mění s teplotou půdy, půdní vlhkostí a sezonou, při teplotách menších než 10 ° C se
ukazují také denní variability. Nicméně tok CO2, jeho koncentrace, stejně jako teplota půdy
se s hloubkou mění. Změny v ukládání CO2 ve vrstvě 0-50 cm půdy jsou pak řádově menší než
měřený tok, např. Jassal et al., 2005.
Nan et al., 2016 hodnotil produkci a transport CO2 na vysoce výnosových polích a potvrdil
hlavní zdroje a hlavní faktory ovlivňující CO2 v různých hloubkách půdy.
Výsledky dle Nan et al., 2016 ukázaly, že kumulativní produkce a tok CO2 z půdy klesaly s
hloubkou; většina produkce a toku CO2 se vyskytovala v povrchové půdě (0-15 cm), kde
kumulativní produkce a tok CO2 představovaly 72,3 % a 76,3 % z celkových množství v půdním
profilu (0-100 cm). Vyšší rychlosti toku byly pozorovány při vysokých produkčních
rychlostech od šestého listového stupně (V6) až po stupeň silking (R1), což je období rychlého
růstu kukuřice a vodního stresu v půdě. Během tohoto období představovaly průměrné
kumulativní toky 52-57% z roční bilance.
1.2.5. Vliv kořenů a opadanky na tok CO2 z půdy
Příkladem může být práce Li et al., 2004, která zkoumala vyloučení kořenů a opadu na tok CO2
z půdy a mikrobiální biomasu v půdě v hloubce 25 cm v sekundárním lese (dominují
heterophylla Tabebuia) a borovice (Pinus caribaea). Půdní respirace na plochách bez opadu a
kořenů byla silně redukována na rozdíl od kontrolních ploch. Na volné ploše mělo na snížení
respirace větší vliv odstranění kořenů naopak v zapojeném lese odstranění opadanky.
V sekundárním lese došlo po odstranění kořenů ke značné redukci půdní biomasy, na otevřené
došlo k redukci menší. U opadanky byly výsledky podobné. Výsledky Li et al., 2004 naznačují,

že povrchové vstupy opadu a kořeny (kořenový opad a exudáty) diferencovaně ovlivňují půdní
tok CO2 a mikrobiální biomasu v rámci různých typů vegetace.
Podobně hodnotí své výstupy i Shi et al., 2006, když konstatuje, že kořenové dýchání během
vegetačního období lze odhadnout přibližně pomocí rozdílu mezi tokem CO2 během
vegetačního období a obdobím klidu.
1.3. Tok CO2 z globálního pohledu
CO2 je jedním z nejdůležitějších plynů spojených se změnou klimatu a představuje výzvu pro
současnou zemědělskou produktivitu (Al-Kayssi a Mustafa, 2016).
Pomocí pozorování koncentrace CO2 na 355 místech pomocí 104 eddy-kovariančních věžích
na severní polokouli bylo v období 1997-2006 získána komplexní analýza vývoje a kolísání
atmosférické koncentrace CO2 nad suchozemským ekosystémem (ACTE), Liu et al., 2015.
Liu et al., 2015 dále konstatuje, že sezónní kolísání CO2 bylo převážně způsobeno terestrickým
tokem CO2, tj. změnou čisté produkce ekosystémů (NEP) a hrubou primární produkcí (GPP).
Vliv uhlíkových toků na koncentraci CO2 však nebyl v meziročním měřítku významný, což
naznačovalo, že meziroční změny klimatických emisí CO2 na severní polokouli pravděpodobně
více závisí na antropogenních zdrojích emisí CO2 než na změnách ekosystémů. Pokles ročního
ACTE by mohl být připsán dramatickému globálnímu nárůstu emisí CO2 během studovaného
období, zatímco rostoucí amplituda by mohla souviset s nárůstem biosférické aktivity na
severní polokouli. Studie Liu et al., 2015 též zjistila, že roční koncentrace CO2 vykazovala
velké rozdíly mezi ekosystémy, přičemž vysoká hodnota se objevila v listnatých lesích, a na
pastvinách. Tyto rozdíly jsou připisovány rozdílným místním antropogenním dopadům a
schopnostem sekvestrace uhlíku v různých typech ekosystémů.
1.3.1. Vliv zvýšení CO2 na fenologii rostlin
Al-Kayssi a Mustafa, 2016 testovali vliv zvýšení koncentrace CO2 v souvislosti s tepelným
tokem půdního vzduchu a růstem a výtěžností rostlin zvýšením koncentrace CO2 ve speciálních
sklenících, kde byl pěstován v zimních měsících pepř.
Zaznamenané záření se dle Al-Kayssi a Mustafa, 2016 v lednu zvýšilo z 524,81 na 1111,84
Wm2, když koncentrace CO2 vzrostla z 352 na 1761 ppm. Stejný trend byl zaznamenán i v
únoru. Kromě toho byly minimální teploty půdy a vzduchu výrazně zvýšeny z -1,3 a -6,8 ° C
na 3,4 a 0,6 ° C, když koncentrace CO2 vzrostla z 352 na 1761 ppm. Kromě toho zvyšující se
koncentrace CO2 způsobila také zvýšení tepelného toku z půdy a ukládání tepla v ní. Zvýšením

minimálních teplot vzduchu a půdy v tunelu v rámci ošetření koncentrací CO2 1063, 1407 a
1761 ppm bylo dosaženo významného výtěžku pepře (3,19, 5,06 a 6,13 kg.m-2) v důsledku
úpravy mikroprostředí zvýšením koncentrace CO2 bylo zabráněno vlivu mrazu na pepřovníky
a přispělo tak ke zrychlení jejich růstu.
1.3.2. Je obohacení atmosféry o CO2 v rámci půdní respirace fenologie rostlin
opravdu problém?
Pochopení účinků zvýšení atmosférické koncentrace CO2 na uhlíkové (C) vztahy v dospělých
lesních porostech je klíčem k pochopení toků a zásobníků ekosystémového C v budoucím světě
s vysokým obsahem CO2. V práci Bader et al., 2016 bylo zkoumáno zvýšení fotosyntézy
indukované oxidem uhličitým a denní kolísání asimilace uhlíku, emise CO2 z kmenů a půdní
respirace v 110-letém a 37 m vysokém smrkovém lese (Picea abies (L.) H. Karst.), které rostou
ve volném ovzduší obohaceném CO2 (FACE) ve smíšeném, téměř přírodním lese v severním
Švýcarsku.
Nálezy Bader et al., 2016 naznačují silné zvýraznění fotosyntézy během počáteční fáze
obohacování CO2, ale neposkytují žádný důkaz o celkové nebo denní závislost stimulace toků
CO2, což naznačuje, že přidaný C nebyl rychle vrácena do atmosféry prostřednictvím
respiračních procesů smrkových kmenů nebo okolní půdy.
1.3.3. Vliv zvýšení koncentrace CO2 na zemědělských půdách v souvislosti s
hnojením
Yao et al., 2017 provedl v letech 2014 až 2015 terénní experiment na agrárně-ekologické stanici
Changwu, Shaanxi, v Číně kdy zjišťoval vliv CO2 a hnojení N na fenologii rostlin a tok CO2
z půdy. Experiment zahrnoval čtyři treatmenty: nezemědělskou a N nezatíženou půdou (C0),
neosetou půdu pohnojenou 225 kg N ha-1 (CN), půdu s vysázenou kukuřicí bez hnojení N (P0)
a půdou osázenou kukuřicí pohnojenou 225 kg N Ha-1 (PN). V pokusu byla měřena
koncentrace a tok CO2 v půdě v hloubce 0-50 cm při rozlišení 10 cm.
Vstupy N významně snížily koncentraci CO2 na osázené půdě v hloubkách 10, 20 a 30 cm v
roce 2015 a zvýšily celkový tok CO2 v půdních vrstvách o hloubce 0-50 cm v období růstu
kukuřice o 6 % v roce 2014 a o 18 % v roce 2015, přičemž kumulativní tok CO2 se zvýšil o 20
% resp. o 29 % (Yao et al., 2017). Výsledky ukázaly, že byl tok CO2 ovlivněn fenologií
kukuřice a že aplikace nasycených hnojiv N tok zvyšuje a to hlavně zvýšením toku CO 2
odvozeného z rostlin v pozdním vegetačním období.

Při hnojení uhlíkem – biochar – bylo dle Hawthorne et al., 2017 zase zjištěno, že aplikace
biocharu při vysokých (10%) aplikačních dávkách zvýšila emise CO2 z půdy pokud nebylo
aplikováno N hnojivo. Z hlediska ekvivalentu CO2 byla čistá změna emisí skleníkových plynů
z půdy kontrolována hlavně emisemi CO2 bez ohledu na treatment, přičemž CH4 a N2O
společně představovaly méně než 1,5 % celkových emisí.
Dalším příkladem je pokus ze severozápadní Číny, kdy došlo ke změně tradičního kultivačního
systému (TC) bez mulčování a zavlažování na modernější kultivační systém (MC) za použití
mulčování plastovými fóliemi s kapajícím zavlažováním. LI et al., 2011 byla provedena terénní
studie, která porovnávala koncentrace CO2 v půdě a jeho tok z ní mezi systémy TC a MC během
vegetační sezóny bavlny. Koncentrace CO2 v půdním profilu byly vyšší v systému MC (31079212 μL L-1) než v systému TC (1275-8994 μL L-1), avšak rychlost toku CO2 byla nižší v
systému MC. Možné důvody zahrnovaly sníženou možnost difuze plynu a vyšší vlhkost půdy
v důsledku mulčovacího krytu v systému MC a spotřebu půdního CO2 povětrnostními vlivy
(weathering reactions?), LI et al., 2011.
Dle LI et al., 2011. by bylo možné těmito zemědělskými postupy – mulčování pomocí
plastových fólií – snížit půdní emise CO2 přibližně o 100 g C/m2/rok na zemědělských
pozemcích ve vyprahlých a / nebo polosuchých oblastech.
Použití dusíkatých hnojiv dle Nan et al., 2016 výrazně zlepšilo růst rostlin a výnos zrna a mírně
podpořilo produkci a tok CO2. Avšak aplikace dusíkatého hnojiva neovlivnila poměr
produktivního přínosu, tj. příspěvková rychlost produkce CO2 v každé půdní vrstvě k
celkovému profilu (% z celkového množství), což ukázalo, že produkce a tok CO2 reagovaly
na dusíkaté hnojivo pouze slabě. Naproti tomu aplikace statkoých hnojiv výrazně zvýšila
produkci a tok CO2 v rámci půdních profilů a výrazně zlepšila produkci CO2 v povrchovém
profilu půdy, takže přínos hnoje byl větší než přínos z dusíkatých hnojiv.
Na závěr této části by mělo být konstatováno, že zastavení zvyšování emisí CO2 do atmosféry
je důležitým úkolem a že půdní tok a možnost jeho ovlivnění díky různým metodickým
postupům v ošetřování půdy, by v tomto mohl hrát významnou roli, například La Scala, Jr. et
al., 2005. Navíc v oblastech s nízkým obsahem organického uhlíku v půdě je navíc potřeba
tento uhlík v půdě zachovat a to zejména u zemědělsky využívané půdy a půd antropogenních.
Problém lze řešit jak správným managementem v rámci rekultivačních ploch, tak použitím
hnojení a například i změnou kypření půdy zemědělskými stroji, kdy je například z výzkumu
La Scala, Jr. et al., 2005 patrné, že se již po 10 dnech, po zavedení nových orebních opatření

ukazuje, že kumulativní tok CO2 z půdy klesl o 40 %. Stačí snížit otáčky rotačního kypřiče
z 216 ot./min. na 122 ot./min a změnit nastavení radlice. Po tomto zásahu se respirace blíží
k přirozenému stavu nenarušené půdy (La Scala, Jr. et al., 2005).
Zmíněné fenomény by pak bylo možné využít jak v rámci rekultivačních postupů tak
v souvislosti s nastavením různých způsobů obdělávaní zemědělských půd i v podmínkách
České republiky.
1.4. Povrchová teplota půdy, fenologie rostlin a pokryvnost
Povrchová teplota je u většiny výzkumů zabývajících se jejím vlivem na různorodé procesy
korelována s land use, land cover, půdní vlhkostí - Normalized Difference Moisture Index
(NDMI) a vegetační pokryvností - Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), například
(Moghavvemi et al., 2005, Wang et al., 2006 and Yang et al., 2011).
Vzhledem k intenzivnímu hromadění vytěžených materiálů a odstranění vegetačního krytu na
sokolovských výsypkách, došlo k výraznému nárůstu teploty povrchu a poklesu vegetačního
krytu - NDVI a NDMI. Z uvedeného je patrná významná role vegetace při tvorbě povrchové
teploty a vlhkostních parametrů a vlivu na přeměnu sluneční energie na povrchu. Odstranění
vegetačního krytu na rozsáhlém území může mít vliv i na regionální klima a hlavně změnu
hydrologického režimu, na kterém je závislé prostorové rozložení vegetace, které se mění na
základě transformací vodního režimu, jehož změny mohou vytvářet hydrologické niky pro
potencionální rostlinné druhy. V případě sokolovských výsypek jsou dány hydrologické
poměry morfologií navezeného materiálu, kdy se můžeme setkat s dvěma hlavními typy
struktur, které tvoří rovnoběžné vlny s výraznými vrcholy a úpatími a dále zde existují rozsáhlé
zarovnané plošiny. Tyto morfologické struktury pak hrají významnou roli ve vodním režimu a
rozložením teplot na výsypkových půdách.
V našem případě jsme se primárně při zjišťování efektu teplotních poměrů na výsypkových
půdách po těžbě hnědého uhlí, zabývali korelací teploty s NDVI a to hlavně proto, že NDVI
většinou významně koreluje s teplotou povrchů, např. Rodriguez-Galianoa et al., 2012. NDVI
je velice důležitou veličinou, která je charakterizována jako indikátor density chlorofylu
v listové tkáni (Johansen et al., 2014). Navíc je dle Soudani et al., 2012 sledování a konstituce
snímků NDVI možností jak efektivně in-situ sledovat variabilitu struktury porostů a jejich
fenologii. Časové řady poskytují dle Soudani et al., 2012 efektivní odhady fotosyntetizující
biomasy a přinášejí přesné odhady hlavních fenologických událostí, jako je pučení a žloutnutí
listů. Bezkonkurenčně pak tento systém předčí vizuální pozorování. NDVI přináší výtečné

informace o dynamice pokryvu vegetace a lepší porozumění časové variabilitě výměny uhlíku
a vody mezi vegetací a nejnižší vrstvou atmosféry Soudani et al., 2012. V našem případě jmse
brali v potaz pouze časovou a prostorovou variabilitu pokryvnosti vegetace v závislosti na
povrchové teplotě, NDVI a také v souvislosti s vlhkostí.
Vztah těchto veličin nám umožnil popsat efekt rozdílných druhů vegetačního pokryvu na
teplotní podmínky a též možnost popsat vliv rekultivovaných a nerekultivovaných ploch, jejich
stáří a vliv sukcese na kontrolu teploty a vice versa.
Vegetační kryt hraje na výsypkových půdách důležitou roli při přeměně sluneční energie na
povrchu země na jednotlivé energetické toky, tj. citelné teplo, latentní teplo, evapotranspirace
a tepelný tok do země. Způsob přeměny solární energie (tepla) na aktivní plochu má značný
vliv na utváření místního klimatu, a tím i na klima jako takové v širším slova smyslu. Krajinný
pokryv, resp. vegetační kryt, má významný vliv na cirkulaci vzduchu v přízemní vrstvě
atmosféry, na klimatické charakteristiky a rovněž na hydrologický režim území. Díky jeho
schopnosti chladit aktivně povrch během procesu evapotranspirace a schopnosti udržet a
distribuovat vodu v půdě je vegetace stabilizátorem teploty a vodního režimu území.
Sezónní variace půdního toku CO2 je závislá také na klimatu a rostlinné fenologii (Shi et al.,
2006).
Jako výchozí bod pro tuto část práce sloužili studie podobné té od Shi et al., 2006, kde jsou se
například ukazuje, že denní tok na orné půdě byl minimální v 5.00 a maximální v 11.00 – 14.00.
Sezónně byl tok CO2 z půdy nejvyšší v červnu a nejnižší v lednu. Podobně byl tok vyšší ve
vegetačním období a nižší v klidovém období. Respirace silně korelovala s teplotou a to nejvíce
v hloubce 5 cm. Dále pozitivně korelovala s listovou plochou (LAI), což významně souvisí
s NDVI a živou kořenovou biomasou ve vegetačním období. Výsledky tedy naznačují, že
teplota půdy je určujícím faktorem kontrolujícím časovou změnu půdního toku CO2 a fenologie,
LAI a NDVI plodin upravuje teplotní závislost toku CO2 v různých obdobích růstu.
1.5. Závislost toku CO2 na jeho koncentraci v půdě
Produkce CO2 podmíněná jeho koncentrací je určena difusním gradientem a následně
permeabilita půdy pro plyny podmiňuje tok CO2 z ní. Z tohoto pohledu může být vztah mezi
koncentrací a tokem CO2 z půdy jak pozitivní, tak negativní. My jsme se pokusili přispět
myšlenkou, že koncentrace CO2 v půdě může mít negativní zpětnou vazbu na produkci CO2.
Negativní vztahy nastávají pravděpodobněji v případech, kdy je pohyb plynu skrz půdu velmi
pomalý a jeho koncentrace v půdě je již velmi vysoká, což zapříčiňuje redukci produkce CO2.

V rámci výzkumu této problematiky byla měřena koncentrace CO2 v půdě a jeho tok. Měření
toku CO2 bylo prováděno vždy na stejném místě přístrojem ADC se simultánním měřením
teploty půdy v 5 cm hloubce. Jak již bylo v této práci několikrát uvedeno, je teplota jedna
z hlavních veličin, které tok CO2 z půd ovlivňují. Pro možnost porovnání závislostí toku CO2
na jeho koncentraci v půdě byla zároveň měřena jeho koncentrace pomocí půdních sond a ro
jak horizontálně tak vertikálně v půdním profili. Měřené body byly ustaveny jak na
rekultivovaných tak na nerekultivovaných plochách, které byly definovány různými biotickými
a abiotickými faktory.
Součástí pokusu bylo i odebrání uniformovaných půdních vzorků z různých hloubek.. Tyto
vzorky byly důkladně analyzovány laboratorně, a to zejména horizonty 0-5, 5-10 a 10-20 cm.
Celkový výčet měřených laboratorních hodnot, které byly základem výsledů uvedených
v tomto článku jsou následující: hmotnost vzorků, hmotnost sušiny, hmotnost kořenů, respirace,
respirace po fumigaci, pórovitost vzorků, hustota vzorků a pH.
Hlavními výsledky, které z práce vzešli v souvislosti se vztahem koncentrace CO2 v půdě a jeho
tokem jsou, že koncentrace CO2 je pozitivně korelována v hlubších vrstvách s kořenovou
biomasou a negativně s mikrobiální biomasou. Obecně je vztah mezi koncentrací a tokem spíše
logaritmický než lineární, což značí vysokou korelaci koncentrace s tokem v mělčích vrstvách.
Nicméně, v případě značně velkých koncentrací CO2 tok spíše klesá. V případě, že bereme
v potaz konkrétní body, setkáváme se jak se silně pozitivní, tak se silně negativní korelací.
V případě, kdy se zdá koncentrace CO2 v půdě nižší a mikrobiální respirace vyjádřena na cm3
je vysoká je vztah mezi vtah mezi koncentrací a tokem spíše negativní. Na rozdíl od popsaného
je v situaci, kdy je koncentrace v CO2 vysoká a v hlubších vrstvých je značné množství kořenů
je korelace mezi tokem a koncentrací pozitivní. To znamená, že v systémech, kde je
koncentrace CO2 spouštěna zejména mikrobiální respirací je koncentrace nižší a vztah mezi
koncentrací a tokem negativní, zatímco v půdách, kde je CO2 koncentrace řízena zejména
kořenovou biomasou je koncentrace vyšší a vztah mezi tokem a koncentrací pozitivní. Na
základě všech výsledků má vztah mezi tokem a koncentrací v obou hloubkách logaritmický
průběh. Rozdíly mezi mírami koncentrací v mělčích a hlubších vrstvách je lineární. Z pohledu
individuálních bodů je vidět, že vztah mezi koncentrací a tokem varíruje od silně pozitivních
k silně negativním.
Podobný pokus avšak z jiného úhlu pohledu přináší Šantrůčková et al., 1997, kdy potvrzuje
známý jev, že tok CO2 z půdy může být dočasně potlačen zvýšením koncentrace CO2 v půdním

vzduchu. Navíc je dle Šantrůčková et al., 1997 tento jev doprovázen snížením mikrobiální
biomasy. Ve shodě s jejími dřívějšími zjištěními byla potvrzena nižší mineralizace glukózy při
vysokých emisích CO2. V uvedeném experimentu byla inhibice respirace a biomasy
pozorována při koncentraci CO2 více než 5 % v půdním vzduchu.
1.5.1. Heterotrofní fixace CO2 – vliv zvýšení koncentrace CO2 na snížení jeho toku
z půdy
Co se týká přítomnosti heterotrofické fixace CO2 v půdě, vyplývá z výzkumu Šantrůčková et
al., 2003, že při měření efektu zvýšení CO2 na mikrobiální biomasu (počet, chloroformová
fumigace), složení mikrobiálních společenstev (PLF), mikrobiální aktivita (respirace,
dehydrogenázová aktivita) a turnover byla heterotrofní fixace CO2 prokázána ve všech typech
zkoumaných půd s nejvyšším efektem u půd neutrálních. Největší množství fixovaného CO2
byl prokázán u extracelulárních metabolitů (98-99 %), do mikrobiálních buněk pak bylo
inkoroporováno pouhé 1 %. Vysoká koncentrace CO2 vždy vedla k nárůstu mikrobiální aktivity,
změnám v složení mikrobiální komunity a ke snížení mikrobiálního obratu (turnoveru).
Výsledky Šantrůčková et al., 2003 naznačují, že heterotrofní fixace CO2 může být v půdě
rozšířeným procesem.
Šantrůčková et al., 2003 dále též sledovala sezónní změny v tmavé fázi fixace CO2 v
zemědělské půdě. Míra fixace uhlíku se pohybovala od 0,2 do 4,8 mg CO2 m2/h a byla pozitivně
korelována s teplotou půdy a vývojem CO2 v ní. Množství fixovaného uhlíku bylo navíc vyšší
v půdách s hodnotou pH vyšší než 7.
Zajímavostí je, že se mikrobiální biomasa obvykle nezvyšovala při vysokých emisích CO2.
Znamenalo by to, že je mikrobiální růst je omezený uhlíkem. Mikrobiální růst v půdě by tak
mohl být omezen více uhlíkem než přísunem energie (Šantrůčková et al., 2003).
K uvedenému přispívá i již zmiňovaná studie Šantrůčkové et al., 1997, kdy při obohacení půdy
klasickým vzduchem s 0,5 % CO2. byl ve většině případů zaznamenán pokles půdní respirace
varýrující od 7 do 78 % a následovaný snížením mikrobiální biomasy o 10-60 %. Uvedené též
potvrzuje jev, že respirace půdy může být dočasně potlačena zvýšením koncentrace CO2 v
půdním vzduchu. Co však v tomto směru nebylo v uvedených pracech zodpovězeno, je jaký je
mechanismus vlivu CO2? CO2 v půdním vzduchu může přímo nebo nepřímo ovlivnit
mikrobiální buňky změnami v půdním roztoku v důsledku rozpouštění (H2CO3) a disociaci
(HCO3 - / CO3 2) CO2 nebo jde o pokles hodnoty pH, což ovlivňuje půdní mikroorganismy více
než CO2 ve vzduchu. Vliv snížení pH roztoku se zdá jako nejpravděpodobnější. Nicméně zbývá

ještě jeden pohled a to ten, že je produkce CO2 podmíněná jeho koncentrací v ní a je určena
difusním gradientem a následně permeabilitou půdy pro plyny, což podmiňuje tok CO 2 z ní a
je dokazováno v kapitole xy této práce.
Dueñas et al., 1999 například uvádí, že korelace mezi toky a permeabilitou půdy jsou lepší než
korelace mezi toky a teplotou půdy a to na základě denního měření permeability, která byla
vyhodnocována z parametrů půdy jako tortuosita a vlhkost půdy a koeficientu molekulární
difuze ve vzduchu.
1.5.2. Tok CO2 z pohledu mikrostruktur – „peak vs. bottom“
Jak již bylo naznačeno v kapitole 1.4. formování výsypkových půd je velmi charakteristické.
Buďto se zde setkáváme s navážkami, které jsou charakterizované paralelně navezenými
vlnami s vrcholy a úžlabími a nebo s výsypkami, které jsou navežené plošně bez významných
topografických struktur. Půda je tedy v některých částech nakypřená jinde zase ovlivněna
značnou impakcí.
Zhutnění půdy a obecně její přeměna například přesun těžba apod. snižují provzdušňování půdy
a infiltraci vody, což též snižuje pórovitost pórů vyplněných vzduchem, což může mít vliv na
biologické procesy spojené s půdním tokem CO2 a je tak snižován potenciál pro snižování emisí
skleníkových plynů v rámci zemědělských, lesních, výsypkových a jiných antropogenních půd
Epron et al., 2016.
Epron et al., 2016 například uvádí, že silný provoz strojů na lesních půdách výrazně zvýšil
„hrbolatost“ povrchu půdy – byly vytvořeny vrcholy a úžlabí. Póry vyplněné vzduchem v
prvních 10 cm byly významně menší zejména v úžlabích a to zejména ve srovnání podobných
struktur na kontrolní ploše a to téměř po celý rok. Teplotní citlivost toku CO2 byla na kontrolní
ploše vždy vyšší, a to jak pro vrcholy tak pro úžlabí. To samé se týká kumulativního toku CO2,
který byl mnohem vyšší na kontrolní ploše a to opět jak v dírách tak i na kopečcích (Epron et
al., 2016).
1.6. Obnova výsypkových půd
1.6.1. Využití rychle rostoucích dřevin
Důsledky aplikace výsypkových půd na krajinu jsou významné, jelikož vykopaný materiál je
obyčejně umístěny ve formě hromad, které pokrývají původní půdní plochu. Výsypkové půdy
zničí původní půdní prostředí, které poskytovalo uhlík vázaný na půdu, což je po ukončení
těžby v rámci rekultivací velmi těžké obnovit (Tripathia et al., 2016).

Tripathia et al., 2016 například sledoval vývoj vegetačního krytu na výsypkových půdách v
Indii po 19 let od obnovy. Potenciál rekultivace v souvislosti s ukládáním uhlíku byl zkoumán
prostřednictvím rozvoje vývoje nadzemní a podzemní biomasy. Bylo zjištěno, že organický
uhlík v půdě a uhlík z mikrobiální biomasy výrazně rostly s věkem, přičemž nadzemní biomasa
se zvýšila 23krát a podzemní biomasa se během studie zvýšila 26krát. Půdní organický uhlík
a mikrobiální biomasa se zvýšily o 4x a 6,6x krát. Průměrný roční budget uhlík byl 8,40 t/ ha
/ rok, z toho 2,14 t/ ha byla nadzemní biomasa, 0,31 T / ha podzemní, 2,84 T / ha opad a 1,35
T / ha půda. Tato práce ukázala, že vývoj biomasy po obnově výsypkových půd je značný a že
velké množství uhlíku bylo uloženo v nadzemní i podzemní biomase rostlin i v půdě samotné.
Tripathia et al., 2016 dospěl se k závěru, že vhodné strategie obnovy mohou být použity k
rychlému vytvoření životaschopného, zdravého a udržitelného ekosystému, který vede k
ukládání uhlíku do výsypkových půd.
Příkladem může dále bát využití povrchové těžby uhlí v tropickém lesním ekosystému, který
vede k drastické degradaci a poškození půdy. Od obnovy extrémně degradovaných ploch
vysázením rychle rostoucích druhů se očekává, že rychle obnoví dynamiku organickouhlíkových zásob (Agusa et al., 2016).
Dle Agusa et al., 2016 byly rekultivační programy s rychle rostoucími druhy po 9 letech
revitalizace schopny na výsypkových půdách obnovit nadzemní biomasu ze dvou třetin
předchozího sekundárního lesního ekosystému. Podzemní biomasa u 1-9 let starých rychle
rostoucích druhů se pohybovala v rozmezí 0,19-0,95 mg C.ha-1. Uhlíkové zásoby v opadu
sedmiletého porostu byly vyšší než u přírodního lesa, protože byly zásobovány z opadu a
podrostu. Půdní organický uhlík v oblastech 9-letého porostu Acacia mangium byl 23,2 Mg.ha1, téměř se rovnal hodnotě původního sekundárního lesa (28,5 Mg.ha-1), zatímco jeho hodnota
v půdě byla před osázením pouhých 4,3 Mg.ha-1. Obnova životního prostředí v oblastech po
těžbě uhlí prostřednictvím obnovy vegetace rychle rostoucími plodinami jsou schopné ve velmi
krátké době obnovit zásoby biomasy a uhlíku, které jsou téměř podobné původním sekundárním
lesním porostům.
Vztahy mezi biomasou, podmínkami důlních půd po těžbě uhlí a potenciálem sekvestrace
uhlíku ekosystému byly studovány též na širokém spektru revitalizovaných důlních typů půd,
které byly obnoveny pomocí borovice (Pinus sylvestris L.) ve střední Evropě (Polsko)
Pietrzykowskia et al., 2014. Z práce Pietrzykowskia et al., 2014 vychází, že sekvestrace uhlíku
v mladých lesních ekosystémech je ve srovnání se sousedícími ekosystémy, které nebyly
ovlivněny těžbou relativně vysoká.

2. Cíle práce


Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry v Krkonošském nádrodním parku biologicky
aktivní světlo generované osvětlenými sjezdovkami zasáhne okolní krajinu, a
identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují množství umělého světla šířícího se okolní
krajinou.



(Článek 1)
Objasnit respirační

procesy

na

plochách

specifikovaných
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environmentálními faktory (například teplota, vlhkost, koncentrace organického C,
difusibilita, míra sukcese, mikrobiologická diverzita a aktivita) v návaznosti na její
prostorovou a časovou variabilitu na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách po
těžbě uhlí a změny půdní respirace během sukcese. (Článek 2)


Zjistit efekt teplotních poměrů na výsypkových půdách po těžbě hnědého uhlí, zejména
v souvislosti s korelací teploty a NDVI (Článek 3)



Zjisit jak, a zda vůbec, koreluje tok CO2 z půdy s její koncentrací v ní (Článek 4)

3. Přehled studií
Všechny čtyři články, které tvoří jádro této práce již byly publikovány v odborných
periodikách. Chronologicky se jedná o Light pollution caused by artificial illumination on
downhill ski tracks in the Krkonoše Mts National Park, 2014; In situ soil respiration at
reclaimed and unreclaimed post-mining sites: Responses to temperature and reclamation
treatment, 2014 a Relationships between the normalized difference, vegetation index and
temperature fluctuations in post-mining sites, 2017. Poslední článek nese název Flow of
CO2 from soil may not correspond with CO2 concentration in soil a vyšel v časopise
SCIENTIFIC REPORTS (www.nature.com/scientificreports/) . V prvních třech případech
figuruje autor této disertační práce jako první autor, v posledně zmíněném článku je pak
uveden na druhém místě v tandemu s prof. Frouzem.
Jednalo se o následující články:
Článek 1: Bujalský, L., Březina, S., Matějíček, L., & Frouz, J., 2014. Light pollution
caused by artificial illumination on downhill ski tracks in the Krkonoše Mts National
Opera Corcontica 51: 109–124.

Článek 2:

Bujalský, L., Kaneda, S., Dvorščík, P., Frouz, J., 2014. In situ soil

respiration at reclaimed and unreclaimed post-miningsites: Responses to temperature
and reclamation treatment. Ecological Engineering 68, 53–59.
Článek 3: Bujalský, L., Jirka, V., Zemek, F., & Frouz, J., 2017. Relationships between
the normalised difference vegetation index and temperature fluctuations in postmining sites. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. 254263, 32.
Článek 4: Frouz, J., & Bujalský, L., 2018. Flow of CO2 from soil may not correspond
with

CO2

concentration

in

soil,

Scientific

Reports

8

(10099),

www.nature.com/scientificreports.

3.1.

Materiál a metodika

Článek 1:
Měření probíhala během prosince až března v sezónách 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011
na deseti sjezdovkách, nacházejících se v osmi největších zimních střediscích rozmístěných
podél celého pohoří Krkonošského národního parku. Délka sledovaných sjezdovek se
pohybovala od 300 do 1 500 m, šířka od 60 do 200 m. Na každé z těchto sjezdovek jsme po
vrstevnici vytyčili 1–13 transektů zejména v závislosti na heterogenitě okolního prostředí
(npříklad otevřená planina, uzavřený smrkový porost, rozvolněný les apod.), na kterých
jsme v pravidelných odstupech zaznamenávali hodnoty osvětlení. Osvětlení každého bodu
bylo změřeno citlivým luxmetrem Extech EA 30 a zařázením MINI-LUX. Z důvodu
pozdější možnosti zanesení sítě bodů do map a kvůli orientaci byly zaznamenány
souřadnice každého bodu pomocí přístroje GPS TRIMBLE GeoXT; postprocesing probíhal
v programu Pathfinderoffice a ArchiCAD.
Článek 2:
Měření probíhalo na 5 rekultivovaných a 5 nerekultivovanách lokalitách na území
sokolovských výsypek. Výzkum probíhal v letech 2007 a 2010 a to vždy od dubna do září.
Tok CO2 byl měřen přístrojem SR1000 CO2 analyzer (ADC UK©). Tento otevřený systém
funguje na bázi schopnosti CO2 pohltit infračervené záření. Půdní teplota byla běhme

měření toku analýzována v hloubce 2 cm pod povrchem senzorem přístroje SR1000. Pro
každý bod byly zaznámenány 3 hodnoty po 20 s.
Po první sezónně byly z měřench míst odebrány vzroky půd (váleček 6 cm v průměru) Byla
zaznamenána mocnost Oe vrstvy a substrát byl oddělen od kořenové fáze a usušen. V takto
ošetřené půdě bylo změřeno pH a obsah půdního C. Kořeny byly usušeny a zváženy.
Analýza vztahu půdního C, mocnosti Oe vrstvy a kořenové biomasy, půdní tok a vztah toku
a teploty byly následně analyzovány třemi hlavními statistickými metodami – lineární a
exponenciální regresí a regresí vícenásobnou.
Článek 3:
Pro výzkum bylo vybráno pět typů ploch – nerekultivovaný lesní a luční porost a
rekultivovaná olšina, smrčina a lučina. Měření proběhlo na 29 plochách (8
nerekultivovaných lesních, 6 nerekultivovaných lučin, 4 rekultivované olšiny, 6
rekultivovaných smrčin a 5 rekultivovaných lučin). Věk se u rekultivovaných ploch
pohyboval mezi 8 a 52 roky; u nerekultivovaných ploch mezi 10 a 55. Věk byl stanoven na
základě doby poslední disturbance, což bylo navezení výsypkových půd u
nerekultivovaných ploch a nivelace u rekultivovaných.
K popisu teplotních podmínek byla použita kamera s možností záznamu infračerveného
spektra a vegetačního pokryvu definovaného jako NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index). Snímky byly letecky pořízeny během dopolední (nízké teploty) a
odpolední (vysoké) teplotní epizody dne. Pro studii byly vybrány 3 až 4 teplotně definované
a plošně stejné čtverce na základě typu měření kvůli zajištění robustnosti dat, které byly
asociovány s NDVI daty a povrchovou teplotou. Strana každého čtverce měla 2 respektive
5 m.
Procesní postup při zpracování dat byl proveden pomocí ArcGIS10. Souřadnice
předmětných čtverců byly přeneseny do map definovaných NDVI hodnotami. Poté byla
spočítána hodnota NDVI pro každý jednotlivý čtverec, který byl součástí čtverce. Po té byla
pomocí programu Flir spočítána jejich průměrná teplota, směrodatná odchylka a maximální
a minimální teplota. Celkově bylo analyzováno 87 čtverců na 29 plochách, z nichž byl
nakonec spočítán průměr hodnot pro každou zkoumanou plochu.

Článek 4:
Na výsypkách bylo ustanoveno 36 bodů na rekultivovaných a 36 bodů na nerekultivovaných
plochách, na kterých byla měřena půdní respirace, koncentrace CO2 v 5 cm hloubce a
hloubce 20 cm a to ve vegetečních sezónách 2011 a 2012. Tok CO2 z půdy byl měřen
pomocí ADC ACE Soil CO2 Flux Systému a koncentrace CO2 v půdě pomocí Vaisala
CARBOCAP® Hand-Held Carbon Dioxide Meter GM70.
Laboratorní část byla zaměřena na sledování vlivu disturbance, teploty a CO2 na půdní
respiraci ve vzorcích půd. V jedné variantě byla půda rozmělněna na malé agregáty a přesně
navážena. V druhém případě byl v terénu odebrán přesně stanovený vzorek, který byl
analyzován v neporušeném stavu. Role agregátů má vliv na mnoho environmentálních
faktorů, jež s respirací souvisí. V laboratorních stanoveních byla respirace měřena titračně,
vzorky byly hermeticky uzavřeny do skleněných laboratorních nádob, kde docházelo k
půdní respiraci a vzniklý CO2 byl jímán do NaOH.
Pro ověření vlivu CO2 na mikrobiální respiraci bylo použito modifikace titrační metody, při
níž byl CO2 lapán do NaOH buď kontinuálně, jak je obvyklé, nebo až na konci inkubace,
toho bylo docíleno tak, že se do nádoby přidal prázdný kalíšek, do kterého se NaOH vstříklo
přes septum až na konci inkubace. To umožnilo porovnání varianty s nízkým CO2, (NaOH
po celou dobu), s přirozeně zvýšeným CO2 (NaOH až na konci kultivace) a s vysokým CO2,
kde bylo známé množství CO2 přidáno již na počátku, samozřejmě u všech variant byla k
dispozici slepá měření bez půdy.

3.2.

Výsledky a diskuse

Článek 1 se zabývá popisem šíření světla generovaného osvětlením sjezdovek v Krkonošském
národním parku a identifikací hlavních faktorů, které šíření ovlivňují. Měření probíhala na 56
transektech, vedoucích po vrstevnicích od deseti osvětlených sjezdovek, a rovněž na jejich
protisvazích. Většina výsledků byla získána při zatažené obloze. Tři nejosvětlenější sjezdovky
dosahovaly maxima osvětlení ozařující sjezdovou plochu v hodnotě přes 200 luxů (lx),
maximální osvětlení nejméně osvětlené sjezdovky dosahovalo 19,5 lx. Zásadním faktorem
ovlivňujícím vzdálenost šíření světla bylo počasí. V závislosti na celkových světelných emisích
ze sjezdovky může za mlhy hodnota osvětlení v krajině pohybovat nad kritickou hranici 0,1 lx
(tj. Intenzitu světla Měsíce v úplňku) až několik kilometrů od zdrojových lamp intenzivně
osvětlené sjezdovky, i když z daného místa není sjezdovka přímo patrná. To je řádově dále než

za jasného počasí. Velkou roli hraje okolní prostředí: ve smrkovém porostu s větvemi blízko u
země klesá osvětlení asi 5× rychleji než na otevřené planině. Intenzita osvětlení protisvahů
vzdálených 0,4–2,9 km klesla vypnutím sjezdových lamp v průměru osmkrát, přestože měření
byla ovlivněna i osvětlením z blízkých center krkonošských obcí. Naše výsledky podpořily
dřívější zjištění, že za nepříznivého počasí může být světly z intenzivně osvětlených sjezdovek
ovlivněno prakticky celé území národního parku, a že intenzita jejich osvětlení je díky srovnání
se situací na méně osvětlených sjezdovkách těžko ospravedlnitelná péčí o bezpečnost lyžařů.
Naše výsledky potvrdily, že světelné emise z lamp v okolí sjezdových tratí výrazně mění noční
prostředí Krkonoš, a to nejen ve svém okolí, ale za nepříznivého počasí prakticky na celém
území národního parku.


Byl prokázán fakt, že šíření světla je v reálné krajině významně ovlivňováno typem
prostředí v okolí sjezdovky. Typ okolního prostředí se ukázal být dokonce jako více
významný prediktor vzdálenosti šíření světla než intenzita maximálního osvětlení
sjezdových tratí.



Průměrné intenzity osvětlení se na krkonošských sjezdovkách pohybují okolo 105
lx, měřeno na zemi a 135 lx měřeno 1,5 m nad povrchem, nejvyšší naměřené
hodnoty značně přesahují 300 lx. Při celkové délce osvětlených krkonošských
sjezdovek, která činí 30 km, svítí sjezdovky na plochu 13 km2 (přibližně 4%
KRNAPu). Biologicky aktivní hranice intenzity osvětlení je hodnota 0,1 lx, který
charkterizuje úplněk. Tato hodnota již má zcela zásadní vliv na řízení
chronobiologických procesů místních organismů.

V rámci Krkonoš jsou pak nejvíce světelným znečištěním ovlivněni migrující i stále přítomní
ptáci. Další skupinou živočichu jsou zejména predátoři, ať už sovy nebo savci jako rys ostrovid
(Lynx lynx), potažmo vlci (Canis lupus), jejichž výskyt v Krkonoších byl nedávno rovněž
potvrzen. V neposlední řadě se pak jedná o vleké savce. Zvýšená hladina osvětlení se však může
logicky projevit i na chování potenciální kořisti, která se může vyhýbat osvětleným místům.
Článek 2: Bujalský, L., Kaneda, S., Dvorščík, P., Frouz, J., 2014. In situ soil respiration at
reclaimed and unreclaimed post-miningsites: Responses to temperature and reclamation
treatment. Ecological Engineering 68, 53–59.

Půdní respirace představuje jeden z nejvýznamnějších toků CO2 v terestrických ekosystémech.
Tento tok představuje velkou část CO2 uvolněného z terestrických ekosystémů do atmosféry.
Přesný odhad tohto toku je nezbytný pro studium klíčových pochodů v metabolismu celého
ekosystému.
Ačkoli respirace závisí na teplotě, vztah mezi ní a teplotou se může v rámci jedné půdní plochy
lišit. My jsme měřili půdní respiraci a teplotu půdy v rámci různých chronosekvencí na
rekultivovanách a nerekultivovaných post-těžebních plochách (10-50 let staré výsypky po
těžbě hnědého uhlí blízko Sokolova, Česká republika) z důvodu určení hlavních faktorů
ovlivňujících teplotně závislou respiraci půdy. Respirace byla opakovaně měřena in situ v
letech 2011 a 2012 na pěti rekultivovaných lokalitách (vysázená olše) a pěti nerekultivovaných
lokalitách (spontánně zarostlé vrbami, břízami a osikami). Kromě toho byla prostorová
heterogenita posouzena opakovaným měřením respirace půdy na 30 trvale určených místech a
na jedné ploše staré 28 let (30 bodů) v letech 2007-2008. Ve všech lokalitách byla rovněž
měřena kořenová biomasa, obsah uhlíku v půdě (C), pH půdy a tloušťka vrstvy Oe. Na
chronosekvencích a ploše se 30 body docházelo k zyvšování korelaci vztahu mezi respirací
půdy a teplotou s vyššém obsahem půdního C; respirace půdy nesouvisela s teplotou, pokud
obsah půdního C byl <9%. Zvýšení korelace respirace s teplotou bylo umocněno zesilující se
vrstvou Oe a vysokými hodnotami kořenové biomasy. Zvyšování respirace bylo korelováno
s věkem a to až do stáří 30 let ploch na rekultivovaných místech pak docházelo ke snížení.
Pokles respiračních aktivit na starších plochách bylo spojeno s poklesem teploty půdy (spojeno
se zvýšeným zastíněm). Respirace na nerekultivovaných plochách se zvyšovala s věkem a byla
obecně nižší než u olšinových ploch stejného věku.


Respirace půdy byla analyzována na 30 bodech, které se nacházely na studijní ploše
v rámci nerekultivované části výsypek. Jako jedna z nejvýznamnějších skutečností, ke
které jsme dospěli, byl fakt, že korelace mezi půdní teplotou a respirací nebly významná
v případě, že byl obsah půdního uhlíku byl <9%, což může být způsobeno přítomností
uhlíku fosilního. Jakmile se procentuální zastoupení uhlíku v půdě dostává přes
uvedenou hranici, začíná být již uvedená korelace významnější.



Vztah mezi teplotou a půdní respirací stoupá i na místech, kde se vyskytuje silnější
horizont Oe. Když jsme použili chronosekvence rekultivovaných a nerekultivovaných
lokalit, opakovaná regrese ukázala, že obsah půdy C, Oe vrstvy a kořenová biomasa
mají větší vliv na respiraci půdy než teplota, která se jeví jako nevýznamná.

V případě, kdy byly použity chronosekvence z rekultivovaných i nerekultivovaných ploch bylo
pomocí vícenásobná regrese dokázáno, že obsah uhlíku, mocnost Oe horizontu a kořenová
biomasa mají na půdní respiraci významnější vliv než teplota.
Článek 3: Bujalský, L., Jirka, V., Zemek, F., & Frouz, J., 2017. Relationships between the
normalised difference vegetation index and temperature fluctuations in post-mining sites.
International Journal of Mining, Reclamation and Environment. 254-263, 32.
Teplota povrchů land surface temeperature (LST) je u většiny výzkumů zabývajících se jejím
vlivem na různorodé procesy korelována s land use, land cover, půdní vlhkostí - Normalized
Difference Moisture Index (NDMI) a Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
V rámci článku 3 byl primárně zjišťován efekt teplotních poměrů na výsypkových půdách po
težbě hnědého uhlí, kdy jsme se zabývali korelací teploty s NDVI a to hlavně proto, že NDVI
většinou významně koreluje s teplotou povrchů. NDVI je velice důležitou veličinou, která je
charakterizována jako indikátor density chlorofylu v listové tkáni. Navíc je sledování a
konstituce snímků NDVI možností jak efektivně in-situ sledovat variabilitu struktury porostů a
jejich fenologii. V našem případě bereme v potaz pouze časovou a prostorovou variabilitu
pokryvnosti vegetace v závislosti na LST, NDVI a také v souvislosti s vlhkostí.
Primárně byly sledovány účinky věku, hustoty vegetace (NDVI) a jejího typ na teplotní výkyvy
v rámci lokalit těžby uhlí v České republice. Imformace o NDVI a povrchových teplotách byly
získány z leteckých multispektrální fotografií a měření infračervenou kamerou FLIR. Rozdíl
mezi ránními a odpoledními teplotami byly považovány za míru schopnoti ekosystému pufrovat
teplotu povrchů. Schopnost pufrace se zvyšovala se zvyšujícím se NDVI, ale také závisela na
typu vegetace, kdy mají rekultivované plochy významně vyšší vyrovnávací schopnost než
plochy nerekultivovan.. Na rozdíl od travnatých plání lesní porost postupně zvyšoval
vyrovnávací kapacitu teploty v závislosti na zvyšujícím se stáří. Obecně lze říci, že aplikace
ornice na čerstcý povrch výsypky též pufrační kapacitu podstatně zvyšuje.


V této práci byly studovány účinky věku, vegetačního krytu (NDVI), vegetačního
typu a původu (rekultivace / sukcese) na povrchové teplotní fluktuace. Výsledky
ukazují, že se pufrační kapacita zvyšuje se zvyšujícím se NDVI, ale že také závisí
na typu vegetace a typu vzniku ekosystémů. Obecně řečeno, rekultivované plochy
mají výrazně vyšší pufrační schopnost než plochy nerekultivované. Toto zjištění

předpokládá i možnost rychlejší obnovy určitých ekosystémových služeb na
plochách rekultivovaných. Na druhou stranu z uvedeného plyne, že rekultivované
ekosystémy mají vyšší evapotranspiraci a jsou proto závislejší na vodě než ty
plochy, které byly obnoveny spontánně. Tepelná vyrovnávací kapacita je velmi
omezená v rámci mladých nerekultivovaných ploch, nicméně již na plochách
padesátiletých je často výraznější než na stejně starých plochách rekultivovaných.
To svědčí o vyšší biodiverzitě a stabilitě přirozeně obnovených ekosystémů, které
navíc poskytují širší spektrum ekosystémových služeb.


Závěry této studie by měly být využitelné zejména pro různé projekty obnovy
disturbovaných ploch. Z dlouhodobého hlediska by měl být kladen větší důraz na
prosazování spontánní sukcese, protože umožní lepší rozvoj ekosystémových služeb
a funkcí, což vede k vyšší kvalitě a stabilitě těchto systémů a udržitelnosti
v budoucnu. Pokud však z nějakého váženého důvodu není možné přistoupit
k ponechání disturbovaných ploch přirozené sukcesy je pak nejlepší volbou
okamžitá rekultivace holých povrchů.

Článek 4: Frouz, J., & Bujalský, L., 2018. Flow of CO2 from soil may not correspond with
CO2 concentration in soil, Scientific Reports 8 (10099).
Vztah mezi tokem a koncentrací CO2 v půdě v půdě byl koumán na 72 dlouhodobě měřenách
vzorkovacích místech na dvou zalesněných post-těžebních plochách na severozápadě České
republiky.
V rámci jednotlivých permanentních bodů byly po dvě vegetační sezóny měřeny koncentrace
CO2 a jeho tok. Měření toku CO2 bylo prováděno vždy na stejném místě přístrojem ADC
pomocí komory s infračerveným čidlem a simultánním měřením teploty. Což je jedna z havních
veličin, která tok CO2 z půd ovlivňuje. Pro možnost porovnání závislostí toku CO2 na jeho
koncentraci v půdě byla zároveň měřena jeho koncentrace v ní a to pomocí sond, které byly
vyrobeny na zakázku tak, aby přesně odpovídaly desigenu celého pokusu. Celá technologie
byla vpravován do země do hloubky 25 cm v případě vertikálního měření a také horizontálně
v případě podpovrchového měření a to v hloubce 5 cm. Část trubky, která se nepodílela na
měření, byla hermeticky uzavřena pomocí pneumatického systému, takže byl znemožněn
přístupu atmosférického vzduchu k sondě a zajištěn konstantní objemu v rámci aktivní měřící
části sondy.

V rámci pokusu byly odebrány uniformované půdní vzorky v různých hloubkách. K tomuto
účelu byla použita půdní sonda s průměrem 12 cm. Tyto vzorky byly důkladně analyzovány
laboratorně a to zejména horizonty 0-5, 5-10 a 10-20 cm. Celkový výčet měřených
laboratorních hodnot, které byly základem výsledů uvedených v tomto článku jsou následující:
hmotnost vzorků, hmotnost sušiny, hmotnost kořenů, respirace, respirace po fumigaci,
pórovitost vzorků, hustota vzorků a pH.
Na základě celého souboru údajů (72 bodů vzorkovaných měsíčně během vegetačního období),
můžeme říci, že byl tok CO2 z půdy pozitivně korelován s koncentrací CO2 v ní. Koncentrace
CO2 v hlubších půdních vrstvách pozitivně korelovala s množstvím kořenové biomay a
negativně s mikrobiálním respiračním procesem. V případě uvažování jednotlivých ploch se
vztah mezi tokem CO2 a jeho koncentrací v půdě mění z výrazně pozitivního (30 % bodů) na
výrazně negativní (7 %), ale většinou nebyl statisticky významný (63 %). Pozitivní korelace se
vyskytovala zejména v rámci bodů s vysokou kořenovou biomasou a v hlubších půdních
profilech, zatímco negativní korelace byla zaznamenána v místech s vysokým zastoupením
mikrobiálním respirace na cm3 půdy. Laboratorní experimenty ukázaly, že produkce CO 2
mikrobiální respirací může zpětně mikrobiální dýchání snížit, naproti tomu produkce CO2
respirací kořenů efektivitu jeho toku z půdy nezmenšuje. Výsledky ukazují, že pokud je půdní
ventilace slabá, mikrobiální respirace může dostatečně zvýšit koncentraci CO2 v půdě tak, aby
se toto dýchání snížilo, což značně zvyšuje variabilitu ve vztahu mezi tokem CO 2 z půdy a
koncentrací CO2 v ní.


Studie ukazuje, že existuje pozitivní vztah mezi koncentrací CO2 v půdě a jeho
tokem z ní. Nicméně při pohledu na jednotlivé body zjistíme, že jsou v tomto
smyslu mezi nimi výrazné rozdíly a že se vztah mezi koncentrací CO2 v půdě a jeho
tokem liší od vysoce pozitivních až po vysoce negativní vazby. Pozitivní vztahy
mezi koncentrací CO2 v půdě a tokem CO2 z ní pozitivně korelují s kořenovou
biomasou a obecně vyšší úrovní koncentrace CO2, zatímco negativní vztahy jsou v
souvislosti s mikrobiální biomasou, mikrobiální respirací a nižší porézností půdního
systému.



Laboratorní experiment ukazuje, že mikrobiální respirace, ale ne dýchání kořenů,
může být sníženo zvýšením koncentrace CO2 při nízké permeabilitě půdy. Na
základě toho usuzujeme, že negativní vztahy mezi koncentrací CO2 v půdě a tokem

CO2 mohou být způsobeny negativní zpětnou vazbou mezi koncentrací CO2 v půdě
a mikrobiální respirací.

3.3.

Závěr

V rámci části zabývající se světelným znečištěním jsme došli k následujícím závěrům.
Průměrné intenzity osvětlení se na krkonošských sjezdovkách pohybují okolo 105 lx, měřeno
na zemi a 135 lx měřeno 1,5 m nad povrchem, nejvyšší naměřené hodnoty značně přesahují
300 lx. Maximální hodnota činila 390 lx, Benecko - Kejnos. Nejnižší hodnoty byly naměřeny
na sjezdovce ve Vítkovicích-Aldrově, kde se průměr pohyboval okolo 15 lx. Studie ukazuje
významný účinek vegetace na snížení světelného znečištění, ke zlepšení stavu by tedy přispěla
změna lesnického managementu v okolí sjezdovek. Světlo se nejdále šíří přes otevřenou
planinu, o ostatních typech habitatů (mladý hustě zapojený smrkový porost, uzavřený smrkový
porost, otevřený smrkový porost) můžeme říci, če jsou rozdíly mezi jejich vlivy na šíření světla
podobné. Obecně jimi světlo proniká méně než přes planinu. Plošné mýcení porostu
sousedícího se sjezdovkami proto není žádoucí. Na šíření světla se významně podílí vliv mlhy
a nízké oblačnosti. Rozdíl v dosvitu světla za jasného počasí a za mlhy je až stonásobný.
Případné omezení nočního lyžování za těchto podmínek by bezpochyby přispělo k redukci
světelného znečištění. Významným faktorem přispívajícím ke světelnému znečištění je
odrážející se světlo ze sjezdovek, které dopadá na protilehlé svahy. Protilehlé kopce jsou
zasaženy světlem, jehož hodnota má biologický vliv na organismy.
V případě půdní respirace měřené na nerekultivované ploše s 30 body, bylo zjištěno, že půdní
respirace není v korelaci s půdní teplotou a to v případě, že byl obsah půdního C <9 %. Uvedené
může být způsobeno přítomností fosilního C, které v této kategorii tvoří většinu celkového C.
Obecně lze nicméně říci, že zyvšující se obsah půdního C korelaci mezi respirací a teplotou
půdy umocňuje. Konvergence vztahu mezi teplotou a raspirací však stoupá na místech, které se
vyznačují silnější Oe vrstvou. Když jsme však použily chronosekvenční data z rekultivovaných
výsyspek, bylo pomocí vícenásobné regrese dokázáno, že obsah půdního C, mocnost Oe vrstvy
a kořenová biomasa mají na respiraci půdy větší vliv než teplota, která se v uvedeném případě
jeví jako nevýznamná.
Ve studii byl

zkoumán i efekt věku, NDVI, vegetačního typu a způsobu vzniku

(rekultivace/sukcese) na teplotní fluktuace, resp. jejich pufrační efekt. Výsledky ukazují, že se
pufrční kapacita zvyšuje se zvyšujícím se NDVI, ale zásadními jsou i faktory jako je typ

vegetace a způsob vzniku. Obecně mají rekultivované plochy významně vyšší pufrační kapacitu
teploty než plochy vzniklé spontánně. Uvedení naznačuje, že na takto vzniklé plochy dochází
k rychlejšímu návratu ekosystémovýh služeb.
Na druhou stranu je nutné zmínit fakt, že rekultivované plochy „trpí“ vyšší úrovní
evapotranspirace a jsou tedy více závislé na dostupnosti vody než plochy vzniklé přirozenou
sukcesí. Pufrační teplotní kapacita je velmi omezení na mladých nerekultivovaných plochách,
ale při srovnání 50letých rekultivovaných a nerekultivovaných ploch se tento jev překlápí ve
prospěch ploch vzniklých spontánně. Lze tedy konstatovat, že uvedné jasně vypovídá, že starší
nerekultivované plochy disponují větší biodiverzitou a poskytují více ekosystémových služeb
než stejně staré plochy rekultivované.
Výsledky této studie jsou využitelné pro rekultivační projekty, kdy by měl být z dlouhodobého
pohledu kladen větší důraz na metodiku ponechávající větší část těchto území nulovému
managementu. Díky vyšší kvalitě biodiverzity i poskytování ekosystémových služeb jsou tyto
ekosystémy v budoucnu dlouhodobě udržitelné bez větší potřeby zíasahl ze strany
managementu. V případě, že není možné ponechat disturbované plochy sukcesním procesům
je nejlepším řešením rekultivovat holé výsypkové půdy co nejrychleji po jejich vzniku.
Na závěr jsme se zabývali vztahem tokcu CO2 z půdy a jeho koncentrací v ní. Ačkoli je vztah
mezi tokem CO2 z půdy a jeho koncentrací v ní obecně pozitivní, setkáváme se v naší studii
nezřídka s případy, kdy se tento vztah pohybuje od silně pozitivního k silně negativnímu.
Tendence k zesilování korelace se zvyšuje v případě, že se v půdě nachází větší množství
biomasy kořenů, v pórech je vyšší koncentrace CO2 a více z ní uniká do atmosféry. Negativní
vztah se projevuje v případech, kdy je mikrobiální biomasa a tedy i její respirační aktivita
vysoká a porosita půdy nízká. Labortorní měření ukazují, že mikrobiální respirace, ne však
respirace kořenů, může být redukována zvýšeným obahem CO2 v půdních pórech díky
zamezení ventilace mezí půdním a atmosferickým prostředím. Závěrem tedy je, že negativní
vztah mezi koncentrací CO2 v půdě a jeho tokem může být způsoben variabilitou půdní
permeability a zesilován negativní zpětnou vazbou vztahu mezi koncentrací CO2 a mikrobiání
respirací.

1) Přímé dopady antropogenních disturbancí


Vliv silnic a silniční dopravy na životní prostředí a definování plochy přímého impaktu



Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku



Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy



Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu a krajinný ráz v oblasti těžby a
úpravy uranové rudy v okolí Dolní Rožínky



Vliv disturbancí a managementu lesa na odtokový proces



Hodnocení fragmentace krajiny Západních Karpat ve vztahu k výskytu velkých šelem



Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí.



Zjištění četnosti disturbancí na gradientu nadmořské výšky a jejich vlivu na stromovou
vegetaci v přirozených lesích NP Seoraksan (Jižní Korea) pomocí …



Změny početnosti a rozšíření ptáků ve střední a východní Evropě: environmentální
příčiny a vliv ochrany přírody



Vliv úprav vodních toků na odtokové procesy a průběh povodní (na příkladu povodí
Košáteckého potoka)



Dopad šíření invazních druhů rostlin na poříční ekosystém Moravy



Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu
zavlečených rostlin

Science direct: „anthropogenic disturbances“


Characterizing interactions between fire and other disturbances and their impacts on tree
mortality in western U.S. Forests
(Forest Ecology and Management, Volume 405, 1 December 2017, Pages 188-199
Jeffrey M. Kane, J. Morgan Varner, Margaret R. Metz, Phillip J. van Mantgem)



Humans as niche constructors: Revisiting the concept of chronic anthropogenic
disturbances in ekology (Perspectives in Ecology and Conservation, In Press, Corrected
Proof, Available online 18 October 2017
Ulysses Paulino Albuquerque, Paulo Henrique Santos Gonçalves, Washington Soares
Ferreira Júnior, Leonardo Silva Chaves, Regina Célia da Silva Oliveira, Temóteo Luiz
Lima da Silva, Gilney Charll dos Santos, Elcida de Lima Araújo)



Mixed-severity natural disturbances promote the occurrence of an endangered umbrella
species in primary forestsOriginal Research Article
(Forest Ecology and Management, Volume 405, 1 December 2017, Pages 210-218

Martin Mikoláš, Marek Svitok, Kurt Bollmann, Jiří Reif, Radek Bače, Pavel Janda,
Volodymyr Trotsiuk, Vojtěch Čada, Lucie Vítková, Marius Teodosiu, Joy Coppes,
Jonathan S. Schurman, Robert C. Morrissey, Hana Mrhalová, Miroslav Svoboda)


Migration of two antibiotics during resuspension under simulated wind–wave
disturbances in a water–sediment systém Original Research Article
(Chemosphere, Volume 192, February 2018, Pages 234-243
Shu Li, Zheng Huang, Yi Wang, Yu-Qing Liu, Ran Luo, Jing-Ge Shang, Qian-Jia-Hua
Lia)



How do disturbances and climate effects on carbon and water fluxes differ between
multi-aged and even-aged coniferous forests? (Science of The Total Environment,
Volumes 599–600, 1 December 2017, Pages 1583-1597
Xuguang Tang, Hengpeng Li, Mingguo Ma, Li Yao, Matthias Peichl, Altaf Arain, Xibao
Xu, Michael Goulden)



Ecosystem health assessment in coastal waters by considering spatio-temporal
variations with intense anthropogenic disturbanceOriginal Research Article
(Environmental Modelling & Software, Volume 96, October 2017, Pages 128-139
Feng Zhang, Xiaoxiao Sun, Yan Zhou, Congjiao Zhao, Zhenhong Du, RenYi Liu)
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