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1. Úvodní slovo 
Předkládaná metodika je jedním z výstupů projektu TAČR TH04030496: „Tvorba 

nástrojů pro plánování a hodnocení ekologického benefitu městské vegetace“. 

Hlavním důvodem pro řešení tohoto projektu a vytvoření metodiky byla absence 

komplexnějšího hodnocení ekosystémových služeb (ES) veřejné sídelní zeleně 

v ČR. Přestože si je většina obyvatel vědoma „užitečnosti“ a multifunkčnosti 

sídelní zeleně, její ocenění je založeno na sumě nákladů vynaložených na její 

náhradu. Pravidla způsobů a kvantifikace nákladů jsou stanovena dvěma 

dokumenty. Jedním z nich je „Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)“, která vyjadřuje majetkovou 

hodnotu stromu. Kalkulace ceny je provedena na základě kvantifikaci nákladů, 

nutných pro vypěstování stromu daného věku na předmětném pozemku. Využívá 

se zejména pro vyčíslení celkové majetkové hodnoty stromu z pohledu jeho 

vlastníka (vlastníka pozemku). Druhým určujícícm dokumentem je „Metodika 

AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les (2017), která slouží k vyčíslení 

hodnoty možné náhrady (replacement cost) stromu. Za cíl si klade vyhodnotit 

celkovou výši nákladů na kompenzaci předmětného stromu formou výsadby 

nových jedinců, plně nahrazujících dimenze předmětného jedince během 

následujících 5-ti let růstu. Součástí metodiky je i vyčíslení biologické hodnoty 

stromu. Využívá se zejména orgány ochrany přírody při rozhodování o povolení 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

S měnícími se klimatickými podmínkami a jejich důsledky (např. teplotní ostrovy 

ve městech), rostoucí intenzitou dopravy a kumulací lidí ve větších městech, 

vyvstává stále naléhavěji potřeba měst pro přijetí a realizaci mitigačních 

a adaptačních strategií a opatření, které by nežádoucí účinky eliminovaly a život 

ve městech zpříjemnily. Sídelní zeleň, jakožto součást modrozelené 

infrastruktury měst, má velký potenciál k tomu, aby přispěla ke zlepšení 

podmínek. Předkládaná metodika je zaměřena právě na kvantifikaci vybraných 

aspektů tohoto potenciálu městské vegetace (stromů, keřů, travních porostů) na 

základě jejich fyzikálních a eko-fyziologických vlastností. 

Cíle metodiky 
Cílem řešitelů metodiky je popsat a kvantifikovat pět zvolených ekosystémových 

funkcí (EF) a jim odpovídající ekosystémové služby městské veřejné zeleně. Jsou 

zde zahrnuty čtyři funkce regulační, jmenovitě regulace teploty a mikroklimatu 

(chladicí efekt), záchyt CO2 a jeho ukládání do biomasy (sekvestrace uhlíku), 

záchyt znečišťujících látek z ovzduší, útlum hluku z dopravy, a jedna funkce 

informační, jmenovitě sdružená estetická a kulturně-rekreační funkce. 
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Aplikovatelnost uvedených algoritmů a naplnění potřebnými vstupními daty, 

převážně z veřejně přístupných zdrojů, byla ověřena vytvořením software na 

základě této metodiky. Uvedený software je dostupný na portále  

www.ekobenefity.cz. 

Cílem metodiky není substituce stávajících legislativně daných metod oceňování 
mimolesní vegetace, ale analytický popis a kvantifikace jejich ekosystémových 
funkcí. 

Forma a způsob řešení EF/ES 
Formální uspořádání metodiky bylo cíleně provedeno tak, aby jednotlivé EF/ES 

byly z hlediska obsahu samonosné a uživatel se tak mohl seznámit s vybranou 

EF/ES. Každá kapitola věnovaná jedné EF obsahuje stručný úvod do 

problematiky, fyzikální, chemické a biologické principy, které byly použity řešiteli 

při tvorbě modelů, a monetární vyjádření dané ES. Navazující algoritmizace 

výpočtu dané EF/ES je jednou z mnoha možností, jak EF/ES vyhodnotit na 

konkrétních datech, která řešitelé používají. Aktuální přehled používaných 

metod, postupů k hodnocení ES, je např. v Harrison et. al (2018). Hlavním 

určujícím a často limitujícím faktorem pro volbu metody výpočtu ekosystémové 

služby je existence vhodných dat, jejich dostupnost a s tím související finanční 

náročnost řešení. V metodice použité postupy/algoritmy využívají veřejně 

dostupná data z různých web serverů a data získaná a předzpracovaná řešiteli 

projektu. Postupy byly sestavovány tak, aby výsledná hodnota EF vyjadřovala 

hodnotu daného hodnoceného prvku (jednotlivého stromu/keře, plochy 

trávníku) na základě jeho skutečných dimenzí/vlastností, které lze zjistit 

z pasportu městské zeleně. Tímto adresným přístupem se metodika liší od 

přístupů řešení typu „benefit transfer“ (např. Macháč et al. 2019). 

Podrobnější přehledy studií, ze kterých řešitelé vycházeli při tvorbě postupů 

hodnocení jednotlivých EF/ES, jsou dostupné v ročních zprávách řešení projektu 

na TAČR nebo u řešitelů projektu. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v trvale měnících se nejen klimatických, ale 

i ekonomických podmínkách, je třeba při monetarizaci jednotlivých EF tento fakt 

zohlednit jak v přístupech výpočtů ES, tak v účelu využití výsledků. Z hlediska 

výpočtů se jedná o aktualizaci přepočtu EF na ES na základě stávajících platných 

cen (např. změna emisních povolenek, cena elektřiny, cena bytů apod.) nebo 

jejich statistických charakteristik (např. několikaleté průměry apod.). Jednotlivé 

komodity sloužící k cenovému vyjádření ekosystémových funkcí jsme zvolili 

z důvodu jejich názornosti jako jednu z možností vyjádření dané EF. Zároveň jsme 

si vědomi toho, že zvolené komodity nemusí obecně podléhat stejným trendům 

http://www.ekobenefity.cz/
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a pravidlům trhu. S tím bezprostředně souvisí i účel a využití získaného 

finančního ohodnocení jednotlivých ES. Výpočty všech EF a ES použité 

v metodice jsou bezprostředně vázány na prostorovou distribuci svých vstupních 

dat. Tento přístup umožňuje v rámci řešeného zájmového území vzájemné 

srovnání ceny dané ekosystémové služby mezi jednotlivými prvky i posouzení 

celkové hodnoty všech ES daného prvku. Při interpretaci výsledků je nutné 

zohlednit, zda a jak je daná EF/ES vázána na fyzikálně proměnlivé faktory 

prostředí, vstupní sociálně-demografické charakteristiky území a dynamice cen 

použité přepočtové komodity. 

Využití metodiky 
Řešitelé očekávají využití metodiky především ve dvou úrovních. Obecněji se dá 

využít jako shrnující zdroj teoretických znalostí o vybraných EF pro kohokoli, kdo 

se o tuto problamatiku zajímá a to jak profesně, tak laicky. Sem můžeme 

zahrnout lidi zabývající se krajinným a městským plánováním, učitele, studenty 

a ostatní zájemce.  

Primárně je ovšem metodika určena expertním uživatelům, zejména z řad firem 

provádějících inventarizaci městské zeleně, městské správy, architektů a dalších 

subjektů zodpovědných za kvalitu městského prostředí. V tomto případě se 

využívá uvedených algoritmických postupů prezentovaných v této metodice pro 

vytvoření vlastního softwaru nebo využití softwaru takto již vytvořeného.  Ten je 

dostupný u jednoho ze spoluřešitelů projektu na stránkách 

www.stromypodkontrolou.cz. Umožňuje zároveň plošný výpočet EF a ES prvků 

městské veřejné zeleně pro vybraná zájmová území.  Příkladem může být 

ohodnocení vlivu aktuálního stavu zeleně na vybraných místech obcí nebo návrh 

struktury a druhového zastoupení nově zřizované zeleně s ohledem na 

optimalizaci EF. Zároveň je možné zde získat přístup do databáze vlastností druhů 

dřevin využívaných ve středoevropském prostoru k městskému ozeleňování. 

Přehledy dřevin a jejich vlastnosti uvedené v tabulkách příloh mohou také sloužit 

správcům zeleně měst jako podklad pro výběr vhodných druhů vzhledem ke 

stanovištním podmínkám. Pro ohodnocení EF/ES individuálních prvků sídelní 

zeleně je dostupná web aplikace www.ekobenefity.cz. 

Následující kapitola je stručným úvodem do problematiky a pojmosloví 

využívaného v dalších částech metodiky.  

file:///C:/DATA/Projects/TACR_Epsilon/2021/Metodika/Certifikace_2022/20220330/mp/www.stromypodkontrolou.cz
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2. Ekosystémové funkce a ekosystémové služby sídelní 

zeleně 
Pojem ekosystém poprvé definoval v r. 1935 A. G. Tansley jako soubor organismů 

a faktorů jejich životního prostředí v jednotě libovolné hierarchické úrovně. 

Teoretické přístupy k hodnocení vztahů mezi neživým prostředím a biotou a mezi 

živými organizmy navzájem byly ponejvíce rozpracovány v 50tých a 60tých letech 

20. stol. zejména pro přírodní ekosystémy (Odum, 1983). Popis a kvantifikace 

interakcí organismů navzájem a interakcí mezi organismy a jejich prostředím, 

jsou označovány jako funkce ekosystémů. Antropocentrický přístup definuje jako 

funkce ekosystému udržování produktivity a kvality životního prostředí, spojené 

s podporou zdraví lidí, rostlin a živočichů (Andrén a Balandreau 1999; Seják et al. 

2010). Pokud člověk z ekosystémových funkcí nějak profituje na úrovni hmotné 

(např. suroviny, potraviny apod.) nebo nehmotné (např. zdravotní, kulturní 

apod.), mluvíme o ekosystémových službách (ES) (Bolund a Hunhammar, 1999). 

Ty musí navíc splňovat dva předpoklady: 

1/ Ekosystémová služba musí být spojena s identifikovatelným souborem 

lidských příjemců. Služba může být aspektem ekologického stavu a mohou z ní 

přímo nebo nepřímo profitovat příjemci. 

2/ Omezení fyzického a institucionálního přístupu nesmí lidem bránit v realizaci 

těchto výhod. 

Existuje několik typologií těchto služeb (např. TEEB – Kumar, (2010); CICES – 

Haines-Young a Potschin, (2011)). Nejvíce používaná je ale kategorizace dle 

Závěrečné souhrnné zprávy „Ekosystémy a lidský blahobyt“, která rozeznává 

regulační služby (např. regulace mikroklimatu, čištění ovzduší), podpůrné služby 

(např. tvorba půdy, primární produkce), zásobovací služby (např. pitná voda, 

dřevo), a kulturní služby (např. rekreace a vzdělávání) (Corvalán et al., 2005).  

V posledních letech jsou ale tyto nezbytné přínosy v úpadku z důvodu degradace 

ekosystémů a neudržitelného čerpání služeb (Corvalán et al., 2005). To platí 

zejména pro městské prostředí (urbánní ekosystém), kde jeho přírodně blízké 

prvky tvoří pouze malou část plochy, hlavně z důvodu převládajícího zastoupení 

technogenních prvků (stavby a jiná neživá infrastruktura měst).  Současně jsou 

ale ekosystémové služby ve městech obzvláště důležité, protože se zde 

soustřeďuje velká část populace. V České republice ve městském prostředí žije 

78 % populace (WorldBank, 2020) a do budoucna lze dále předpokládat její 

nárůst (Eurostat, 2021). Zvyšování městské populace bude znamenat také 

zvýšení poptávky po těchto službách, na kterých je společnost závislá.   
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Mimo nedostatku některých ekosystémových služeb ve městě a zvyšování 

poptávky po nich, je také problémem jejich nerovnoměrné prostorové 

rozmístění. To vede k jejich nespravedlivému rozdělení, neuspokojené poptávce 

po službách a prohloubení rozdílů v kvalitě života obyvatel v různých částech 

města (Wilkerson et al., 2018; Jennings et al., 2016). Hodnocení přínosů 

ekosystémových služeb v jednotlivých městských oblastech samostatně může 

odhalit tyto nesoulady v poskytování služeb. 

Hodnocení městských ekosystémových služeb se provádí na základě 

biofyzikálních vlastností ekosystémů, socio-kulturních hodnot, které se vážou 

k určitému ekosystému či oblasti, nebo skrze monetární hodnocení (Harrison et 

al., 2018). Některé přínosy ekosystémových služeb je obtížné peněžně 

kvantifikovat, zejména pokud nejsou běžně tržně hodnocenými 

produkty/službami.  Zároveň mohou být ekosystémové služby podceněny, pokud 

není hodnota řádně vyčíslena (Gómez-Baggethun et al., 2010). Kombinace metod 

hodnocení ekosystémů, jak biofyzikální, socio-kulturní a monetární, umožňuje 

zvážit přínosy jednotlivých ekosystémových služeb a na jejich základě činit 

informovaná rozhodnutí s ohledem na environmentální, sociální a ekonomickou 

prosperitu v rámci města.  

Přestože přínosy ekosystémových služeb jsou dnes dobře zmapovány, nejsou 

standardní součástí rozhodovacích procesů a tvoření politik (Antognelli et al., 

2018, McPhearson et al., 2015). Ekosystémové služby přímo i nepřímo ovlivňují 

společenský systém a kvalitu života obyvatel. Proto je nutné, aby se hodnocení 

ES stalo součástí podkladů při rozhodování v městském plánování za účelem 

skutečného zvyšování kvality života ve městech. 
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3. Stanovení regulace teploty a mikroklimatu městskou 

zelení na základě evapotranspirace 

Shrnutí problematiky 
Evapotranspirace je proces vypařování vody ze zemského povrchu do atmosféry. 

Tento celkový výpar se skládá z fyzikálního výparu (evaporace) a fyziologického 

výparu (transpirace). Evaporace zahrnuje výpar z půdy, vodních ploch, z vody 

zachycené na vegetaci po atmosférických srážkách (intercepce srážek), případně 

z dalších přírodních nebo umělých ploch na povrchu Země. Transpirace je výdej 

vody vegetací, zejména listy, jehlicemi, případně dalšími orgány rostlin. Rychlost 

transpirace je dána dostupností vody v půdě, okamžitým stavem atmosféry 

(zejména vodním sytostním doplňkem, teplotou, rychlostí větru), druhem 

transpirující rostliny, stupněm jejího ontogenetického vývoje, aktuální fenofází 

a zdravotním stavem. Při výparu vody, tedy při změně skupenství vody 

z kapalného na plynné dochází ke spotřebovávání skupenského tepla výparného, 

které činí 2,51 MJ kg-1 (při teplotě 0 °C). Tím dochází k ochlazování povrchu, ze 

kterého se voda vypařuje (v případě stromů listy, jehlice, šupiny) a současně také 

může docházet k ochlazování vzduchu proudícího okolo povrchu s výparem.         

Algoritmická část  

Pro kvantifikování chladicího efektu městské zeleně (trávníků, stromů a keřů) byl 

zvolen evapotranspirační model vycházející z metodiky FAO (Zotarelli et al., 

2015), postavené na modelu Penman-Monteith (Monteith, 1965). Podle této 

metodiky lze chladící efekt zeleně stanovit následujícím vztahem:  

𝐿𝐸 =
𝑠 · (𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝜌𝑐𝑝 ·

𝑉𝑃𝐷
𝑟𝑎

𝑠 + 𝛾 · (1 +
𝑟𝑠
𝑟𝑎
)

, 

kde LE je množství latentního tepla, které představuje chladící výkon zeleně 

vztažený na metr čtverečný plochy pokrytý městskou zelení. Tento vztah přímo 

závisí na tepelné bilanci porostu (dané radiačním tepelným tokem, tokem tepla 

do půdy a tepelným tokem způsobeným prouděním vzduchu) a nepřímo na 

poměru odporu vegetace ztrácet vodu a odporu hraniční vrstvy vzduchu kolem 

listů vegetace.  

Použití modelu zároveň předpokládá splněné několika podmínek. K těm hlavním 

patří vitalita dané vegetace, dostatečného zásobování vodou a volně-turbulentní 

pohyb vzduchu nad plochou či porostem. Ne vždy je naplnění těchto podmínek 

zaručeno v městském prostředí, které se vyznačuje velkou strukturální 
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variabilitou (typů pokryvu, výšek objektů apod.). Vitalita stromu může být 

posouzena expertem na základě jeho vnějších morfologických charakteristik. 

V metodice je vitalita zahrnuta při výpočtu indexu listové plochy (LAI), viz 

Kapitola 9.  Předpokládané dostatečné zásobení vodou (optimální stav pro daný 

typ vegetace) je na jedné straně otázkou stanovištních podmínek, např. 

z hlediska propustnosti povrchů v okolí vegetace, na druhé straně správné péče 

o městskou zeleň.  

Otázce volně-turbulentního pohybu vzduchu nad urbánními ekosystémy na 

různém detailu (mikro a mezo měřitko) se věnovala celá řada studií. Přehled 

používaných postupů a metod hodnocení hraniční vrstvy uvádí Barlow (2014). 

Nestabilní zvrstvení atmosféry nutné pro vznik turbulentního proudění 

v městském prostředí experimentálně prokázali pro různou prostorovou úroveň 

např. Eliasson et al. (2006), Weber a Kordowsky (2010). Penman-Monteith model 

je využíván také pro městské prostředí na úrovni jednotlivých stromů např. 

v software i-Tree (Hirabayashi a Endreny, 2016) nebo Riikonen et al. (2016). 

Popis jednotlivých veličin je udán v Tab.  1. 

Tab.  1 Parametry modelu Penman-Monteith 

Veličina Značka Jednotka 

latentní teplo – tepelný tok způsobený 
evapotranspirací  

LE [𝑊 𝑚−2] 

směrnice saturační křivky vodní páry s [𝑃𝑎 𝐾−1] 
radiační bilance Rn [𝑊 𝑚−2] 
tok tepla do půdy G [𝑊 𝑚−2] 
hustota vzduchu 𝜌 [𝑔 𝑚−3] 
tepelná kapacita vzduchu za konstantního tlaku cp [𝐽 𝑔−1 𝐾−1] 
sytostní doplněk vodní páry VPD [𝑃𝑎] 
odpor hraniční vrstvy ra [𝑠 𝑚−1] 
psychrometrická konstanta 𝛾 [𝑃𝑎 𝐾−1] 
odpor korunové vrstvy rs [𝑠 𝑚−1] 

Hodnoty jednotlivých veličin, které jsou nutné pro výpočet lantentního tepla, je 

možno vypočítat pomocí fyzikálních nebo fyziologických vztahů závislých na 

konkrétních podmínkách v dané lokalitě a čase. Postup výpočtu těchto veličin je 

popsán v následujících odstavcích. 

Výpočet směrnice saturační křivky vodní páry 
Při výpočtu saturační křivky vodní páry je třeba zohlednit, že vzduch je směs 

několika plynů, zejména dusíku, kyslíku, argonu, oxidu uhličitého a vodní páry. 
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Složení takovýchto plynných směsí se může s měnící se teplotou měnit, zejména 

obsah vodní páry je citlivý na změnu teploty. Pokud měříme tlak směsi plynů, tak 

výsledný tlak směsi se rovná součtu parciálních tlaků jednotlivých složek.  

Proto lze maximální množství vodní páry ve vzduchu vyjádřit pomocí jejího 

parciálního tlaku (Tab.  2), který je dán vztahem:  

𝑆𝑉𝑃 = 610,7 ∙ 10
7,5∙𝑡𝑎

237,3+𝑡𝑎 

Pro naše účely, je ale užitečnější znát směrnici této křivky než její absolutní 

hodnotu. Směrnice křivky je dána její derivací, která má následující předpis: 

𝑠 = 4098 ∙
𝑆𝑉𝑃

(𝑡𝑎 + 237,3)
2
 

Tab.  2 Parametry výpočtu saturační křivky 

Veličina Značka Jednotky 

teplota vzduchu ta [°𝐶] 
tlak saturované vodní páry SVP [𝑃𝑎] 
sklon saturační křivky vodní páry s [𝑃𝑎 𝐾−1] 

Výpočet radiační bilance Rn 
Radiační bilance zemského povrchu obecně je poměr mezi přicházejícím zářením 

ze Slunce a oblohy a zářením od zemského povrchu. Radiační bilance se skládá 

ze čtyř složek: i) přicházející krátkovlnné záření, ii) přicházející dlouhovlnné záření 

(vzdálené infračervené záření – FIR), iii) od zemského povrchu odražené 

krátkovlnné záření a iv) zemským povrchem vyzářené dlouhovlnné záření. 

Krátkovlnné záření je definováno rozsahy vlnových délek 300 nm až 4 000 nm, 

dlouhovlnné záření pak 4 000 nm až více než 40 000 nm. Pro výpočet radiační 

bilance nebyla zohledněna prostorová struktura prvků města a odsud vyplývající 

možné zastínění zeleně. 

Výpočet radiačního toku 

Hodnota radiačního toku je ovlivněna mnoha faktory, protože Země obíhá kolem 

Slunce po eliptické dráze, čímž se v průběhu roku mění vzdálenost těchto těles 

a tím i intenzita přicházejícího extraterestriálního záření.  

Průběh intenzity extraterestriálního záření v jednotlivých dnech je dán několika 

parametry (Tab.  3). Hlavním parametrem tohoto průběhu je doba slunečního 

poledne neboli čas, kdy sluneční paprsky dopadají na vodorovný povrch 

atmosféry pod největším úhlem.  
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Čas t0, ve kterém nastane sluneční poledne v oblasti se středoevropským časem, 

lze určit z výrazu (Bhatia, 2014) 

𝑡0 = 12 −
−104,7 · sin𝜑 + 596,2 · sin 2𝜑 + 4,3 · sin 3𝜑 − 12,7 · sin 4𝜑 − 429,3 · cos𝜑 − 2 · cos 2𝜑 + 19,3 · cos 3𝜑

3600

−
𝐿𝑂𝑁 ∙

180
𝜋
− 15

15
, 

kde 𝜑 je vyjádřeno v radiánech jako 

𝜑 = (279,575 + 0,986 · 𝐷𝑂𝑌) ·
𝜋

180
. 

Dalšími parametry k určení maximální intenzity extraterestriálního záření jsou 

sluneční deklinace a zenitový úhel. Deklinace pro daný den v roce je určena 

vztahem 

𝐷 = sin−1(0,39785 · sin(4,869 + 0,0172 · 𝐷𝑂𝑌 + 0,03345 · sin(6,224 + 0,0172 · 𝐷𝑂𝑌))) 

Zenitový úhel, tedy maximální úhel, pod kterým může v daný den v průběhu roku 

dopadat sluneční záření na vodorovný povrch, je vyjádřen výrazem 

𝛹 = cos−1(sin(𝐿𝐴𝑇) · sin(𝐷) + cos(𝐿𝐴𝑇) · cos(𝐷) · cos(0,2618 · (𝑡 − 𝑡0))) 

Z výše uvedených vztahů lze nyní určit intenzitu extraterestriálního záření 

dopadajícího na vrchní vrstvy zemské atmosféry 

𝑅𝑒𝑥𝑡 = 𝐺𝑠𝑐 ∙ sin (
𝜋

2
− 𝛹), 

kde Gsc je sluneční konstanta o hodnotě 1367 [W m-2]. 

Tab.  3 Parametry výpočtu extraterestriálního záření 

Veličina Značka Jednotky 

sluneční deklinace D [𝑟𝑎𝑑] 
zeměpisná šířka LAT [𝑟𝑎𝑑] 
zeměpisná délka LON [𝑟𝑎𝑑] 
zenitový úhel Ψ [𝑟𝑎𝑑] 
sluneční konstanta Gcs [𝑊 𝑚−2] 
extraterestriální sluneční záření Rext [𝑊 𝑚−2] 

Z hodnoty extraterestriálního záření  𝑅𝑒𝑥𝑡, které dopadá na svrchní vrstvy 

atmosféry, určíme, jaké množství elektromagnetického záření (EZ) nebude 

pohlceno během průchodu zemskou atmosférou 𝑅𝑠. Množství EZ je závislé na 

nadmořské výšce, poloze Slunce na obloze a informaci o oblačnosti v daném 

čase. Pro zpřesnění modelu, aby nenadhodnocoval chladící funkci vegetace 
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během oblačných dnů, jsou informace o množství oblačnosti přebírány 

z meteorologického serveru (yr.no). Souhrn vlivů působících na průchod záření 

atmosférou je vyjádřen indexem čistoty oblohy 𝐶𝑁𝐼 

𝑅𝑠 = 𝐶𝑁𝐼 ∙ 𝑅𝑒𝑥𝑡, 

kde CNI je dán vztahem 

𝐶𝑁𝐼 = 0,78684 − 0,2552141 ∙ 𝑙𝑐𝑐 − 0,3177848 ∙ 𝑚𝑐𝑐 − 0,1059677 ∙ ℎ𝑐𝑐 

+0,04137079 ∙ 𝑚𝑐𝑐2 − 0,02049572 ∙ |𝑡 − 𝑡0| − 0,1922275 ∙ 10
−2 ∙ |𝑡 − 𝑡0|

2 

−0,385657 ∙ 10−2 ∙ |𝐷𝑂𝑌 − 172| + 0,8472517 ∙ 10−4 ∙ |𝐷𝑂𝑌 − 172|2 

−0,6996414 ∙ 10−6 ∙ |𝐷𝑂𝑌 − 172|3 + 0,1770827 ∙ 10−8 ∙ |𝐷𝑂𝑌 − 172|4 

+0,1690123 ∙ 10−4 ∙ 𝑧 + 0,1023228 ∙ 𝑙𝑐𝑐 ∙ 𝑚𝑐𝑐 + 0,05822824 ∙ 𝑙𝑐𝑐 ∙ ℎ𝑐𝑐 

+0,02668469 ∙ 𝑚𝑐𝑐 ∙ ℎ𝑐𝑐, 

kde 𝑙𝑐𝑐 je pokryvnost nízkou oblačností, 𝑚𝑐𝑐 je pokryvnost střední oblačností 

a ℎ𝑐𝑐 je pokryvnost vysokou oblačností. Jedná se o bezrozměrné parametry 

nabývající hodnot z intervalu [0-1]. Svislá čára | v členech rovnice znamená 

absolutní hodnotu rozdílu výrazu. Uvedený empirický regresní model byl 

sestaven na základě dat z měřících stanic a informací o oblačnosti dostupných 

z meteorologických serverů. Výčet všech parametrů pro výpočet radiačního toku 

je uveden v Tab.  4.  

V reálných podmínkách nikdy nedojde k úplnému pohlcení dopadajícího EZ, vždy 

se část EZ od povrchu odrazí. Poměr mezi odraženým a dopadajícím EZ se nazývá 

albedo a lze jej měřit. Výsledný pohlcený radiační tok je dán vztahem 

𝑅𝑛𝑠 = 𝑅𝑠 · (1 − 𝑎). 

Průměrná hodnota albeda pro jehličnany je 0,12 [-] a pro listnaté stromy je 0,17 

[-]. 

Další složkou dopadající radiace je dlouhovlnné EZ. Jeho výpočet je popsán 

následujícím vztahem 

𝑅𝑛𝑙 = 𝜎 · (𝑡𝑎 + 273,15)
4 · (0,34 − 0,14 · √𝑝𝑒𝑎) · (1,35 ·

𝑅𝑠
𝑅𝑠𝑜

− 0,35), 

kde  je Stefan-Boltzmanova konstanta 5,67·10−8 [W K-4 m-2], ta je teplota vzduchu 

[°C]. 
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pea je aktuální tlak vodní páry daný vztahem  

𝑝𝑒𝑎 = 𝑆𝑉𝑃 ·
𝑅𝐻

100
 

Výsledná radiační bilance je rozdílem krátkovlné a dlouhovlné složky EZ 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 

Jednotlivé veličiny jsou souhrnně popsány v Tab. 3. 

Tab.  4 Parametry výpočtu ozáření povrchu 

Veličina Značka Jednotky 

nadmořská výška z [𝑚] 
přímá sluneční radiace 𝑅𝑠𝑜 [𝑊 𝑚−2] 
dopadající krátkovlnná radiace 𝑅𝑠 [𝑊 𝑚−2] 
albedo a [−] 
radiační krátkovlnná bilance  𝑅𝑛𝑠  [𝑊 𝑚−2] 
aktuální tlak vodní páry pea [𝑃𝑎] 
relativní vlhkost vzduchu RH [%] 
Stefan-Boltzmanova konstanta 𝜎 [𝑊 𝐾−4 𝑚−2] 
radiační dlouhovlnná bilance Rnl [𝑊 𝑚−2] 
nízká oblačnost 𝑙𝑐𝑐 [−] 
střední oblačnost 𝑚𝑐𝑐 [−] 
vysoká oblačnost ℎ𝑐𝑐 [−] 
čas t [ℎ] 
doba, kdy nastane sluneční poledne t0 [ℎ] 
den roku DOY [−] 

 

Výpočet fyzikálních charakteristik vzduchu 

Hustota vzduchu  je ze stavové rovnice dána vztahem 

𝜌 = 1000 ·
𝑝

𝑅(𝑡𝑎 + 273,15)
, 

kde p je tlak vzduchu, ta je teplota vzduchu a R je specifická plynová konstanta  

287,058 [J kg-1 K-1] (Tab.  5). 

Tepelná kapacita vzduchu za konstantního tlaku vyjadřuje, kolik tepla je potřeba 

dodat jednomu kilogramu plynu, aby při konstantním tlaku zvýšil svou teplotu 

o jeden Kelvin.  
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Pro vzduch je dána vztahem 

𝑐𝑝 =
1005 + (𝑡𝑎 + 23,12)

2

3,364 ∙ 106
 

Sytostní doplněk vodní páry určuje, jaké množství páry chybí ve vzduchové 

směsi, aby došlo k plné saturaci. Vypočítá se podle následující rovnice  

𝑉𝑃𝐷 =
(100 − 𝑅𝐻)

100
· 𝑆𝑉𝑃 

Psychrometrický parametr je určen následujícím vztahem 

𝛾 =
𝑐𝑝 · 𝑝

𝑒𝜆
. 

Hodnota směšovacího poměru (poměr molárních hmotností vody a suchého 

vzduchu) je e = 0,622. 

Tab.  5 Parametry hustoty vzduchu 

Veličina Značka Jednotky 

tlak vzduchu p [𝑃𝑎] 
specifická plynová konstanta 𝑅 [𝐽 𝐾−1] 
směšovací poměr e [−] 
latentní výparné teplo vody λ [𝐽 𝑔−1] 

Aerodynamický odpor 
Aerodynamický odpor určuje odpor hraniční vrstvy vzduchu kolem listů pro 

odpar vody z listů do okolního vzduchu. Původní postup výpočtu (Thorm, 1975) 

je odvozen z mezní rychlosti vzduchu a uvažovaného logaritmického tvaru 

rychlostního profilu, který je závislý na střední výšce aerodynamických 

nerovností, koeficientu drsnosti, naměřené rychlosti proudění vzduchu ve výšce 

zm a výšce ve které byla měřena vlhkost vzduchu, k je von Karmanova konstanta 

0,41 (Tab.  6).  

𝑟𝑎 =
1

𝑘2 · 𝑢𝑧
ln (

𝑧𝑚 − 𝑑

𝑧0
) · ln (

𝑧ℎ − 𝑑

0,1 · 𝑧0
) 
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Tab.  6 Parametry výpočtu aerodynamického odporu 

Veličina Značka Jednotky 

von Karmanova konstanta k [−] 
rychlost větru ve výšce z 𝑢𝑧 [𝑚 𝑠−1] 

výška, ve které se měřila rychlost větru 𝑧𝑚 [𝑚] 
výška, ve které se měřila vlhkost vzduchu 𝑧ℎ [𝑚] 
střední výška aerodynamických nerovností 𝑑 [𝑚] 
koeficient drsnosti 𝑧0 [𝑚] 

Tento postup jsme modifikovali tak, aby umožnil výpočet i pro korunovou vrstvu 

vegetace nacházející se pod úrovní střední výšky aerodynamických nerovností (to 

původní rovnice neumožňuje kvůli logaritmu záporných čísel). Pro výpočet se 

používá hodnota rychlosti větru ve výšce 10 m nad zemí (u10) z meteorologických 

modelů (Tab.  7), tedy výšce dobře odpovídající výšce korun stromů. Tímto 

zjednodušením se aerodynamický odpor určí vztahem 

   𝑟𝑎 =
1

𝑘2·𝑢10
 

Tab.  7 Parametry zjednodušeného výpočtu aerodynamického odporu 

Veličina Značka Jednotky 

von Karmanova konstanta k [−] 
rychlost větru ve výšce 10 m 𝑢10 [𝑚 𝑠−1] 

 

Výpočet odporu korunové vrstvy  
Odpor korunové vrstvy vegetace je přímo úměrný stomatální rezistenci (odporu 

průduchů) dobře osluněných listů a nepřímo úměrný indexu listové plochy dobře 

osvětleného listoví a je vyjádřen vztahem 

𝑟𝑠 =
𝑟𝑙

𝐿𝐴𝐼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
 

Index listové plochy dobře osvětleného listoví je dán rovnicemi 

𝐿𝐴𝐼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚) = 0,7 ∙ 𝐿𝐴𝐼 

𝐿𝐴𝐼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑘𝑒ř, 𝑡𝑟á𝑣𝑛í𝑘) = 0,5 ∙ 𝐿𝐴𝐼 

Parametry obou rovnic a jejich specifikace jsou uvedeny v Tab.  8 a Tab.  9. 

Konstanty 0,7 a 0,5 jsou empirickým odhadem osvětlené části listoví. U keřů 

a bylin jsou hodnoty stomatální resistence a stomatálního odporu určeny pouze 

na základě typu uhlíkového cyklu (C3, C4 a CAM). Pro keře jsou uvedeny příklady 
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zástupců druhů s častým zastoupením ve městech. Pro bylinnou vegetaci pak 

rozlišení na trávy (převážně C4) a ostatní byliny (převážně C3). Byliny s CAM 

cyklem (převážně sukulenty) mají během slunečního dne velmi omezenou nebo 

žádnou transpiraci, a proto zde nejsou uvažovány. 

Výpočet hodnoty LAI je popsán v samostatné kapitole „Určení hodnoty indexu 

listové plochy – LAI“, (str. 72), kde je řešena i problematika snížení hodnoty LAI 

vlivem horšího zdravotního stavu (částečná defoliace).  

Tab.  8 Parametry výpočtu odporu korunové vrstvy 

Veličina Značka Jednotky 

index listové plochy LAI [𝑚2 𝑚−2] 
index listové plochy dobře osvětleného listoví 𝐿𝐴𝐼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  [𝑚2 𝑚−2] 
stomatální resistence dobře osluněných listů 𝑟𝑙 [𝑠 𝑚−1] 

 
Tab.  9 Stomatální odpor vybrané vegetace  

K
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Stromy     

K-H-R1 Castanea sativa 0,090 450 Saez et al., 2012 

K-H-R2 Quercus robur 0,180 225 Medlyn et al., 2001 

K-H-R3 Elaeagnus 

angustifolia 
0,200 200 

Zhao et al., 2007 

K-S-R1 Acer 

pseudoplatanus 
0,100 405 

Lemoine et al., 2001 

K-S-R2 Betula pendula 0,250 160 Medlyn et al., 2001 

K-M-R1 Populus deltoides 0,300 135 Urban et al., 2017 

K-M-R2 Fraxinus excelsior 0,185 220 Medlyn et al., 2001 
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Stromy     

K-M-R3 Morus alba 0,090 450 Ramanjulu et al., 1998 

N-H-R2 Thuja plicata 0,100 405 Pepin et al., 2002 

N-H-R3 Pinus sylvestris 0,150 270 Medlyn et al., 2001 

N-S-R1 Abies alba 0,150 270 Piovani et al., 2011 

N-S-R2 Larix decidua 0,080 505 Matyssek & Schulze, 1987 

N-M-R2 Picea abies 0,100 405 Medlyn et al., 2001 

Keře     

N 
Berberis 

thunbergii 
0,35 115 

Xu et al., 2007 

S 
Ligustrum 

vulgare 
0,30 135 

Beikircher and Mayr, 2009 

V Padus avium 0,10 405 Aasamaa and Söber, 2001 

Byliny/traviny    

C3 byliny  0,1 405 Procházka et al., 2003 

C4 traviny 0,3 135 Novák, 1995 

Výše popsaným postupem byly odvozeny všechny potřebné parametry pro 

výpočet latentního tepla. 
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Oceňování 
Oceňování regulace teploty a mikroklimatu je prováděno jako přepočet 

chladicího výkonu zeleně uvedeného v kWh na hodnotu v Kč vynásobením 

tohoto výkonu cenou za jednu kWh elektrické energie. Vzhledem k variabilitě cen 

energií je vhodné použít průměrnou cenu za delší časové odobí (3-5 let).  

𝐸𝐶ℎ = ∑
𝐿𝐸𝑖
1000

∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝑒𝑛𝑎𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡ř𝑖𝑛𝑦

𝑛

𝑖=1,
𝑡𝑎≥25°𝐶

 

kde LEi je průměrný hodinový tok latentního tepla způsobený evapotranspirací, 

S je průmět koruny stromu nebo plocha hodnoceného prvku zeleně (m2) a n je 

délka hodnoceného období v hodinách. Uvedený výpočet je prováděn jen 

v období (hodinový krok), kdy je teplota vzduchu vyšší než 25 °C a lze ji považovat 

za diskomfortní pro obyvatele města. Výsledná monetární hodnota představuje 

cenu za energii nutnou pro odpaření daného množství vody během období 

s teplotou vyšší než 25 °C. Tato hodnota slouží především pro vzájemné 

porovnání významu jednotlivých dřevin na mikroklima v rámci zájmového území 

a nelze ji považovat za cenu dané dřeviny.  
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4. Ukládání uhlíku (CO2) v biomase vegetace 

Shrnutí problematiky 
Sekvestrací uhlíku rozumíme jeho přijímání z atmosféry ve formě oxidu 

uhličitého (CO2) v procesu fotosyntézy a jeho následné dlouhodobé vázání 

v biomase (tělech rostlin) a půdě. Velkou roli v sekvestraci uhlíku v terestrických 

ekosystémech hrají stromy, které dokážou sekvestrovat uhlík po dobu desítek až 

stovek let. Stanovení množství uhlíku sekvestrovaného ve stromech obvykle 

vychází ze znalostí o množství biomasy daného stromu a obsahu uhlíku 

v rostlinné biomase (Lamlom a Savidge, 2003). Ze známých parametrů stromů 

(výčetní tloušťka a výška) ve dvou různých časech lze pomocí známých 

alometrických rovnic vypočítat biomasu jednotlivých stromů. Ze změny biomasy 

a ze známého podílu obsahu uhlíku v biomase stromů pak můžeme vypočítat 

množství sekvestrovaného uhlíku za dané období.  

Hlavní posun v řešení byl v získání dostatečně reprezentativních a přesných 

alometrických rovnic pro velkou taxonomickou a věkovou pestrost zastoupení 

různých dřevin v městské zeleni. Podmínkou pro využití níže uvedeného postupu 

je, že parametry alometrických rovnic (výška a výčetní tloušťka stromu) musí být 

dostupné z tabulek atributů jednotlivých prvků městské zeleně. 

Dalším prvkem zelené infrastruktury měst, který lze charakterizovat zejména 

jeho velkým plošným rozsahem, jsou trávníky. Trávníky ve městech lze zařadit do 

dvou skupin na základě intenzity jejich ošetřování, které se promítá do jejich 

druhového složení a množství biomasy: extenzivněji ošetřované plochy trávníků 

se svým charakterem blíží lučním porostům s vyšším zastoupením bylin, zatímco 

intenzivním parkovým trávníkům dominují druhy travin odolné sešlapu. Tato 

společenstva mohou během roku vytvořit značné množství biomasy (5 až  

12 t ha-1 rok-1). Jejich nadzemní biomasa je ale snadno rozložitelná, v důsledku 

čehož se jejich schopnost dlouhodobě zadržovat uhlík omezuje zejména na 

akumulaci uhlíku v půdě. Odhaduje se, že množství uhlíku, které se za rok 

akumuluje v půdě pod travním porostem, odpovídá zhruba 10 % této biomasy. 

Různé studie uvádí, že v půdách pod trávníky se může akumulovat 0,4 až 1,2 t ha-

1 rok-1 (Soussana et al., 2004, 2010). V případě intenzivních trávníků (zavlažování, 

hnojení) může být akumulace i vyšší (Zirkle et al., 2011). 

Algoritmická část 
Pro určení celkové biomasy (hmotnost živých částí rostliny po jejich vysušení) 

jednotlivých stromů bylo využito alometrických rovnic publikovaných v rozsáhlé 

přehledové studii (Zianis et al., 2005). V této publikaci je uvedeno celkem 607 
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alometrických vztahů, které popisují 37 druhů z různých lokalit Evropy. Protože 

často dochází k rozdílným odhadům množství biomasy z různých alometrických 

vztahů, byl zvolen postup využívající vážený průměr jednotlivých odhadů ke 

stanovení celkové biomasy. Z důvodu, že neexistují alometrické rovnice pro 

všechny druhy dřevin, které jsou ve městech středoevropského regionu 

zastoupeny, byly vytvořeny čtyři skupiny dřevin: 

1. listnaté krátkověké 

2. listnaté dlouhověké 

3. jehličnaté s tenčími letokruhy (pomalu rostoucí) 

4. jehličnaté se silnějšími letokruhy (rychle rostoucí) 

Do těchto skupin byly jednotlivé druhy zařazeny (viz Příloha 1: Kategorizace 

dřevin dle rychlosti růstu). Ke každé skupině byly vybrány všechny relevantní 

alometrické vztahy, určující množství jejich biomasy celkově, případně 

v jednotlivých částech rostlinného těla: nadzemní biomasa (AB), kmen s kůrou 

(ST), koruna (BR), kořeny (RT) a v případě kategorie jehličnatých stromů s tenčími 

letokruhy i celková nadzemní biomasa dohromady s kořeny (TB), viz Příloha 2: 

Alometrické rovnice pro výpočet biomasy dřevin. Rovnice byly vybírány podle 

uvedených koeficientů determinace a šířky rozsahu parametrů: průměr kmene 

ve výčetní výšce (D) a výška stromu (H), pro které byly tyto vztahy stanoveny. 

V případě použití více různých alometrických vztahů pro tentýž výpočet, jsou 

použity všechny takto vypočítané hodnoty a z nich je vypočítán vážený průměr. 

Celková biomasa je pak stanovena jako součet biomas jednotlivých částí těla 

stromu (kmen, větve, kořeny atd.).   

Váhy jednotlivých odhadů jsou stanoveny podle míry příslušnosti parametrů 

konkrétního jedince (tloušťka kmene ve výčetní výšce, výška stromu) do 

jednotlivých rozsahů parametrů vybraných alometrických rovnic. Obecný tvar 

váhové funkce je vyobrazen na Obr.  1, kde 𝑟 vyjadřuje uvažovaný rozměr 

jedince, buď  𝐷 průměr kmene jedince ve výčetní výšce, nebo 𝐻 výšku jedince. 

Z obrázku je patrné, že hodnoty parametrů lze rozdělit do pěti oblastí. V první 

a páté oblasti je hodnota váhové funkce rovna nule, protože parametry jedince 

nevyhovují rozsahům parametrů alometrických rovnic a docházelo by 

k extrapolaci odhadů a chyba odhadu by mohla vzrůst nad přijatelnou mez. 

Druhá a čtvrtá oblast vyznačují takové rozsahy parametrů, ve kterých danému 

odhadu začíná, případně končí platnost. Tyto oblasti byly navrženy, aby 

nedocházelo ke skokovým změnám v odhadech biomasy jedinců, při použití 

jiných alometrických rovnic (překryv rozsahů parametrů pro různé rovnice), 
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popřípadě, když parametry lehce překročí rozsahy jednotlivých odhadů. Ve třetí 

oblasti již parametry vyhovují rozsahům a hodnota váhové funkce je rovna jedné. 

 

Obr.  1 Váhová funkce 

Předpisy váhových funkcí jsou uvedeny zde 

𝑤𝑖,𝐷 =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝐷 < 𝐷𝑖,𝑚−
𝐷 − 𝐷𝑖,𝑚−

𝐷𝑖,𝑚+ − 𝐷𝑖,𝑚−
, 𝐷𝑖,𝑚− ≤ 𝐷 < 𝐷𝑖,𝑚+

1, 𝐷𝑖,𝑚+ ≤ 𝐷 < 𝐷𝑖,𝑀−
𝐷𝑖,𝑀+ − 𝐷

𝐷𝑖,𝑀+ − 𝐷𝑖,𝑀−
, 𝐷𝑖,𝑀− ≤ 𝐷 < 𝐷𝑖,𝑀+

0, 𝐷𝑖,𝑀+ ≤ 𝐷

𝑤𝑖,𝐻 =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝐻 < 𝐻𝑖,𝑚−
𝐻 − 𝐻𝑖,𝑚−

𝐻𝑖,𝑚+ − 𝐻𝑖,𝑚−
, 𝐻𝑖,𝑚− ≤ 𝐻 < 𝐻𝑖,𝑚+

1, 𝐻𝑖,𝑚+ ≤ 𝐻 < 𝐻𝑖,𝑀−
𝐻𝑖,𝑀+ − 𝐻

𝐻𝑖,𝑀+ − 𝐻𝑖,𝑀−
, 𝐻𝑖,𝑀− ≤ 𝐻 < 𝐻𝑖,𝑀+

0, 𝐻𝑖,𝑀+ ≤ 𝐻

 

Jednotlivé parametry, definující oblasti parametrů, jsou pro jednotlivé rovnice 

uvedeny v tabulkách v Příloha 2: Alometrické rovnice pro výpočet biomasy 

dřevin. Tyto hodnoty byly určeny na základě rozsahů uvedených v Zianis et al. 

(2005) a základních poznatků z oblasti regresní analýzy (Anděl, 1978). Pro každý 

odhad se stanoví samostatné váhy 𝑤𝑖,𝐷 a 𝑤𝑖,𝐻, ze kterých se stanoví výsledná 

váha  𝑤𝑖, kde 𝑖 je pořadový index odhadu. Výsledná váha se určí následujícím 

vztahem 

𝑤𝑖 = min(𝑤𝑖,𝐷, 𝑤𝑖,𝐻) 
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Následně je z vah jednotlivých odhadů určen finální odhad biomasy. Jednotlivé 

složky finálního odhadu se určí následujícími vztahy: 

𝑆𝑇 =

{
 
 

 
 ∑ 𝑆𝑇𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

, ∑ 𝑤𝑖 ≠ 0
𝑛

𝑖=1

0, ∑ 𝑤𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

, 

𝐴𝐵 =

{
 
 

 
 ∑ 𝐴𝐵𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

, ∑ 𝑤𝑖 ≠ 0
𝑛

𝑖=1

0, ∑ 𝑤𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

, 

𝐵𝑅 =

{
 
 

 
 ∑ 𝐵𝑅𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

, ∑ 𝑤𝑖 ≠ 0
𝑛

𝑖=1

0, ∑ 𝑤𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

, 

𝑅𝑇 =

{
 
 

 
 ∑ 𝑅𝑇𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

, ∑ 𝑤𝑖 ≠ 0
𝑛

𝑖=1

0, ∑ 𝑤𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

. 

Pro kategorii jehličnatých stromů s tenčími letokruhy je třeba vypočítat i odhad 

celkové nadzemní biomasy s biomasou kořenů 

𝑇𝐵 =

{
 
 

 
 ∑ 𝑇𝐵𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

, ∑ 𝑤𝑖 ≠ 0
𝑛

𝑖=1

0, ∑ 𝑤𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

 

V případech, kdy je odhadována biomasa druhu, který má své rovnice v tabulkách 

(viz Příloha 2), a maximální hodnota váhy je menší než jedna, jsou použity 

i ostatní rovnice odhadů v dané skupině. Jedná se o lineární kombinaci odhadu 

druhu s odhadem celé skupiny: 

𝑆𝑇𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á = 𝑆𝑇𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 ∙  𝑤 + (1 − 𝑤) ∙ 𝑆𝑇𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 , 

𝐴𝐵𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á = 𝐴𝐵𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 ∙  𝑤 + (1 − 𝑤) ∙ 𝐴𝐵𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 , 

𝐵𝑅𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á = 𝐵𝑅𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 ∙  𝑤 + (1 − 𝑤) ∙ 𝐵𝑅𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 , 

𝑅𝑇𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á = 𝑅𝑇𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 ∙  𝑤 + (1 − 𝑤) ∙ 𝑅𝑇𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 , 
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𝑇𝐵𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á = 𝑇𝐵𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 ∙  𝑤 + (1 − 𝑤) ∙ 𝑇𝐵𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 , 

kde 𝑤 je dána vztahem 

𝑤 = max
𝑖
(𝑤𝑖,𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢) 

Korekce biomasy solitérů 
Jelikož vztahy v Příloze 2 byly stanoveny pro odhad biomasy stromů v zápoji 

(Zianis et al., 2005), je nutné korigovat odhad biomasy ve větvích pomocí 

opravných faktorů listoví 𝑂𝑙 (Tab.  10) podle vztahu 

𝐵𝑅′ = 𝐵𝑅 ∙ 𝑂𝑙 , 

kde 𝐵𝑅′ je korigovaný odhad biomasy v koruně. Opravný faktor listoví byl pro 

každý druh vypočítán jako poměr LAI (viz kap. Stanovení chladicího efektu 

městské zeleně transpirací) ku 95% kvantilu hodnot LAI pro daný druh (Iio et al., 

2014). Z důvodu dalšího zpracování je ovšem třeba o stejnou hodnotu navýšit 

i odhady nadzemní biomasy a celkové nadzemní biomasy s kořeny. Toho je 

docíleno následujícími vztahy: 

𝐴𝐵′ = 𝐴𝐵 ∙ (1 + (𝑂𝑙 − 1) ∙
𝐵𝑅

𝐴𝐵
), 

𝑇𝐵′ = 𝑇𝐵 ∙ (1 + (𝑂𝑙 − 1) ∙
𝐵𝑅

𝑇𝐵
). 

Hodnoty opravných faktorů listoví 𝑂𝑙 pro jednotlivé druhy a skupiny jsou 

uvedeny v Tab.  10. 
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Tab.  10 Tabulka opravných faktorů listoví (listy, jehlice) 

 

  

Skupina Druh Opravný faktor listoví 

𝑶𝒍 

listnaté 

krátkověké 

Betula pendula 1,02 

Alnus glutinosa 1,21 

Alnus incana 1,28 

Opravný faktor skupiny 1,17 

listnaté 

dlouhověké 

Fagus sylvatica 1,25 

Quercus spp. 1,2 

Tilia cordata 1,33 

Acer pseudoplatanus 1,17 

Fraxinus excelsior 1,3 

Opravný faktor skupiny 1,25 

jehličnaté 

s menšími 

letokruhy 

Picea abies 1,23 

Pinus sylvestris 1,14 

Opravný faktor skupiny 1,185 

jehličnaté 

se silnějšími 

letokruhy 

Pseudotsuga menziesii 1,02 

Larix sibirica (Siberian larch) 1,25 

Opravný faktor skupiny 1,135 
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Určení celkového odhadu množství biomasy a uhlíku v biomase 
Z dílčích odhadů jednotlivých složek biomasy je třeba určit celkový odhad 

biomasy 𝑚𝑑ř𝑒𝑣𝑎. Tento výpočet závisí na dostupnosti dílčích odhadů.  

𝑚𝑑ř𝑒𝑣𝑎 =

{
 
 
 

 
 
 
𝑇𝐵′ + 𝑅𝑇

2
+
𝐴𝐵′ + 𝑆𝑇 + 𝐵𝑅′

4
, 𝑇𝐵′ ≠ 0, 𝐴𝐵′ ≠ 0

𝑅𝑇 +
𝐴𝐵′ + 𝑆𝑇 + 𝐵𝑅′

2
, 𝑇𝐵′ = 0, 𝐴𝐵′ ≠ 0

𝑇𝐵′ + 𝐵𝑅′ + 𝑆𝑇 + 𝑅𝑇

2
, 𝑇𝐵′ ≠ 0, 𝐴𝐵′ = 0

𝑆𝑇 + 𝐵𝑅′ + 𝑅𝑇, 𝑇𝐵′ = 0, 𝐴𝐵′ = 0

 

Z celkové hodnoty biomasy 𝑚𝑑ř𝑒𝑣𝑎 je nutné spočítat celkové množství uhlíku 𝑚𝐶 , 

tento odhad závisí na typu dřeviny  

𝑚𝐶 = {
0,484 ∙ 𝑚𝑑ř𝑒𝑣𝑎 , 𝑝𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑛𝑎𝑡é 𝑑ř𝑒𝑣𝑖𝑛𝑦
0,51 ∙ 𝑚𝑑ř𝑒𝑣𝑎 , 𝑝𝑟𝑜 𝑗𝑒ℎ𝑙𝑖č𝑛𝑎𝑡é 𝑑ř𝑒𝑣𝑖𝑛𝑦

, (Lamlom a Savidge, 2003) . 

Obsah uhlíku v dřevní biomase je závislý na poměru zastoupení jednotlivých 

organických sloučenin ve dřevě. 

Speciální případy 
Ve speciálních případech rozměrů může nastat stav, kdy alespoň jeden z dílčích 

odhadů nejde stanovit, protože součet vah celé skupiny, ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , se rovná nule. 

V takových případech se jednotlivé odhady určí pomocí následujících vztahů. 

Listnaté dlouhověké  

𝑅𝑇 = 574 + 19,8131 ∙ (𝐷 − 64) + 21,8627 ∙ (𝐻 − 29) 

Jehličnaté s menšími letokruhy 

𝑆𝑇 = 1443 + 27,4 ∙ (𝐷 − 63,4) + 8 ∙ (𝐻 − 35,6) 

𝐵𝑅 = 254,81 + 8,50071 ∙ (𝐷 − 67,6) 

𝑅𝑇 = 101,5 + 4,66 ∙ (𝐷 − 45) 

Jehličnaté se silnějšími letokruhy 

𝐴𝐵 = 665 + 42,3 ∙ (𝐷 − 38) 

𝑆𝑇 = 561,6 + 28,5 ∙ (𝐷 − 38) + 16,45 ∙ (𝐻 − 25,9) 

𝐵𝑅 = 76,96 + 8,9 ∙ (𝐷 − 38) − 8,2 ∙ (𝐻 − 25,9) 
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Oceňování 
Pro rychlost záchytu CO2 tedy potřebujeme znát změnu množství uhlíku 

obsaženého v biomase Wc∆ [kg C rok-1]  za určitý čas:  

𝑊𝑐∆ = 3,7 ∙
𝑚𝐶,2−𝑚𝐶,1

𝑡2−𝑡1
, 

kde mC,i – množství uhlíku v biomase [kg] v čase t1 a t2 [roky] stanovaní biomasy.    

Přírůst biomasy je třeba stanovit při inventarizacích. V případě chybějících 

informací o množství biomasy v minulosti lze vypočítat průměrnou rychlost 

záchytu C ze stávajícího množství biomasy a stáří stromu: 

𝑊𝑐∆ = 3,7 ∙
𝑚𝐶

𝑡𝑠
, 

kde mC – biomasa v čase inventarizace, ts – stáří stromu [roky] v čase 

inventarizace. Koeficient 3,7 je poměr molekulových hmotností CO2  a C. Z této 

hodnoty nyní určíme ekosystémovou službu stromu [Kč rok-1] 

𝐸𝑆 = 𝑘𝑢𝑟𝑧 ∙ 𝐸𝑇𝑆 ∙
𝑊𝑐∆
1000

 , 

kde 𝐸𝑇𝑆 [€] je tříletá průměrná cena emisní povolenky obchodovaná na EU ETS 

(EU Emissions Trading System) a tuto cenu je dále nutno pomocí kurzu přepočítat 

na Kč. Ke dni 7. 1. 2021 byla cena emisní povolenky 34,76 € za tunu CO2. Obdobně 

jako u finančního vyjádření chladící funkce vegetace, je nutné přihlédnout při 

interpretaci hodnoty záchytu CO2 k fluktuaci cen emisních povolenek, které 

mohou podléhat např. geopolitické situaci. Proto doporučujeme použít 

průměrnou cenu za delší časové odobí, např. 3 let. Tato hodnota může sloužit 

především pro vzájemné porovnání významu jednotlivých dřevin při záchytu CO2 

z atmosféry.  
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5. Záchyt suspendovaných částic PM10, ozonu, oxidů 

dusíku a oxidu siřičitého povrchem vegetace 

Shrnutí problematiky 
Znečištění ovzduší z dopravy, průmyslu, lokálních topenišť a spalování odpadu je 

zodpovědné za zvýšení výskytu kardiovaskulárních a respiračních onemocnění 

v městském prostředí (Sunyer et al., 2002). Lepší kvality ovzduší může být 

dosaženo mitigačními a adaptačními opatřeními. Mitigační opatření znamenají 

přímé snižování emisí z jejich zdrojů. K nejdůležitějším adaptačním opatřením, 

která mohou přispívat k čistotě ovzduší a zároveň ovlivňovat lokální 

mikroklimatické podmínky, patří výsadba městské zeleně, zejména stromů. Zeleň 

zlepšuje kvalitu ovzduší záchytem znečišťujících látek z atmosféry, mimo jiné 

i suspendovaných částic menších než 10 µm (PM10), (Nowak 1994; Escobedo 

a Nowak, 2009; Tallis et al., 2011). Tyto částice představují významné zdravotní 

riziko zejména z důvodu schopnosti proniknout hluboko do dýchacích cest 

a uvolňovat tam volné radikály způsobující buněčné záněty (Birmili a Hoffmann, 

2006). Záchyt a redukce suspendovaného aerosolu PM10, přízemního ozonu, 

oxidů dusíku a oxidu siřičitého vegetací je přitom ve srovnání s jinými krajinnými 

pokryvy zdaleka nejefektivnější (Fowler et al., 1989). 

Vegetace odstraňuje suspendované částice z ovzduší primárně záchytem na 

povrchu listů (Cavanagh et al., 2009). Množství sedimentovaných částic přitom 

závisí na velikosti, respektive hmotnosti suspendovaných částic a rychlosti 

proudění vzduchu (Janhäll, 2015). Po sedimentaci na listy se mohou jemné 

částice menší než 1 µm dále infiltrovat přes listové průduchy do mezibuněčných 

prostorů, kde mohou být dále absorbovány. Většina zachycených částic však 

zůstává usazena na povrchu vegetace. Zachycené částice jsou často následně 

resuspendovány do atmosféry, vymyty srážkami nebo deponovány na zem při 

opadu listí. V důsledku toho může být vegetace pouze dočasným retenčním 

místem suspendovaných částic (Nowak et al., 2006).  

Kromě přímého záchytu na površích ovlivňuje městská vegetace koncentraci 

suspendovaných částic v ovzduší i nepřímo změnou atmosférického prostředí ve 

městech. Hlavním mechanismem je zejména snížení rychlosti proudění vzduchu.  

Vegetace slouží jako efektivní větrolam, kdy na závětrné straně dochází z důvodu 

poklesu rychlosti proudění k depozici suspendovaných částic na zem a celkovému 

snížení jejich koncentrace v ovzduší.  Vegetace dále modifikuje i místní teplotu 

vzduchu. Nižší denní teploty jsou dány zejména omezeným množstvím 

procházejícího slunečního záření skrz korunový zápoj a evapotranspirací 
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vegetace.  Snížená teplota vzduchu způsobená živou vegetací může snížit 

koncentraci PM10, protože emise většiny částic nebo jejich prekurzorů je závislá 

na teplotě.  

Přes tyto pozitivní efekty na snížení koncentrace PM10 v ovzduší může sama 

vegetace být zdrojem suspendovaných částic. Jejím produktem jsou pylová zrna, 

která však v obvyklých případech přesahují velikost částic PM10 a jsou tak 

zdravotně méně riziková. Naopak vážnější problém představují těkavé organické 

látky (BVOC), které jsou vegetací emitované do atmosféry (Gheorghe a Ion, 

2011). Některé z nich jsou přitom dostatečně malé, aby způsobily stejná 

zdravotní rizika jako PM10 (Litschke a Kuttler, 2008). Přesto se však obecně 

předpokládá, že převládající je pozitivní efekt vegetace na čistotu ovzduší. 

Vliv vegetace na záchyt suspendovaných částic závisí zejména na morfologických 

vlastnostech zeleně. Důležitým aspektem jsou přitom tvar a rozložení listů 

a jehlic, tak jako drsnost na povrchu (Gheorghe a Ion, 2011). Rozhodující nejsou 

pouze vlastnosti rostlinných orgánů, ale i celková struktura porostu, například 

výška, zápoj a prostorové uspořádání větvení (Litschke a Kuttler, 2008). Obecně 

platí, že čím větší povrch aktivní zelené hmoty, tím větší záchyt částic PM10. 

V důsledku toho jsou vzrostlé stromy oproti nízké vegetaci, tvořené jen bylinným 

patrem, účinnější (Powe a Willis, 2004). Celkově tak mohou oblasti s větším 

zastoupením stromů v městském prostředí, jako například v parcích a zahradách, 

dosahovat až čtyřikrát příznivější kvality ovzduší oproti okolí (Nowak a Heisler, 

2010). Významný redukční efekt mohou představovat i ozeleněné stěny 

výškových budov, tzv. vertikální zahrady (Pugh et al., 2012). Často se totiž 

v ulicích hustě zastavěného městského prostředí může vyskytnout jev, při 

kterém je proudění vzduchu zpomaleno bočními stěnami budov, čímž dochází 

k větší koncentraci polétavého prachu v meziprostoru. Strategické umístění 

těchto zeleněných stěn však může efektivně toto znečištění zachytávat. Podobně 

příznivý dopad může způsobit i výsadba vegetace na střechách budov (Currie 

a Bass, 2008). Se změnami fenofází a jím odpovídajícím změnám vlastností 

vegetace během roku, vykazuje i záchyt částic vegetací značnou sezónní 

variabilitu. Experimentální pokusy ukázaly významně vyšší záchyt částic 

v průběhu roku neopadavými stromy (v našich zeměpisných šířkách 

zastoupených převážně jehličnany), oproti stromům opadavým (převážně 

listnáče), u kterých po opadu listů mimo vegetační sezonu schopnost záchytu 

částic výrazně klesne (Freer-Smith et al., 2005). 

Výběr druhu pouze na základě fenologie a doby trvání zelené plochy však 

nereflektuje všechny složité vztahy mezi mechanismem záchytu zelenou 
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infrastrukturou a kvalitou ovzduší, včetně ostatních poskytovaných 

ekosystémových služeb, jako je regulace mikroklimatu (Elmqvist et al., 2015). 

Navíc se efektivita záchytu pravděpodobně liší podle konkrétní látky znečištění. 

V případě troposférického ozonu některé studie poukazují na vyšší efektivitu 

listnatých druhů před jehličnatými (Alonso et al. 2011). Můžeme tedy 

předpokládat, že pro efektivnější záchyt širšího rozsahu znečišťujících látek je 

nejvhodnější kombinace listnatých a jehličnatých rostlin. Zastoupení vyšší 

druhové rozmanitosti obou skupin navíc zvyšuje i odolnost vůči sezónním 

a klimatickým výkyvům. 

Při návrhu výsadby zeleně je třeba z pohledu znečištění ovzduší zohlednit rovněž 

citlivost konkrétních druhů vůči znečištění ovzduší typické v daném místě. Jeho 

hodnoty by v ideálním případě měly vycházet z monitoringu imisní zátěže. 

Z pohledu vlivu kvality ovzduší na zdravotní stav většiny druhů dřevin jsou 

zásadní množství suspendovaných částic (PM1, PM2,5, PM10) na povrchu listů 

a koncentrace troposférického ozonu, oxidů dusíku a oxidu siřičitého (O3, NOx, 

SO2). Vysoká množství prachových částic na površích listů přímo snižují dostupné 

množství záření, mohou snižovat průchodnost průduchů a v závislosti na 

chemickém složení poškozovat povrch listů (Rahul a Jain, 2014). Důsledky 

působení produktů transformace vysokých koncentrací NOx a SO2 byly v ČR dobře 

zdokumentované (Šrámek, 1998; Oulehle et al., 2021). V listech dochází rovněž 

k přímému působení. Oxidy dusíku se v buňkách rozpouštějí a mohou vznikat 

fytotoxicky působící dusitanové anionty (NO2). Oxid siřičitý po vstupu do listů 

ovlivňuje aktivitu průduchů a tím může limitovat ostatní ekosystémové funkce 

(ochlazování, záchyt uhlíku) (Rai et al., 2011). Koncentrace troposférického 

ozónu mohou v městském prostředí za určitých podmínek velmi vysokých 

koncentrací (Lelieveld a Dentener, 2000), přičemž už malé zvýšení koncentrace 

ozónu výrazně ovlivňuje metabolismus rostlin. Po průchodu do listu ozón reaguje 

s okolním prostředím, čímž vznikají volné radikály a mění oxidačně-redukční 

prostředí. Pro vyrovnání prostředí musí rostliny aktivovat regulační metabolické 

dráhy, což vede ke snížení množství zachyceného uhlíku a v konečném důsledku 

může vést k dřívějšímu nástupu senescence (Saxena et al., 2019). V případě 

troposférického ozonu lze říci, že listnaté dřeviny jsou obecně více citlivé než 

dřeviny jehličnaté (Novotný et al., 2009). Při experimentálních pozorováních byla 

prokázána relativně vysoká citlivost u některých druhů čeledi růžovitých, např. 

třešeň (Schaub et al., 2005), břízovitých (Pääkkönen et al., 1998) a vrbovitých 

(druhy olše a topolů) (Skärby et al., 1998). Z jehličnatých dřevin se mezi citlivé 

druhy řadí například borovice kleč (Pinus mugo). 
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Modely záchytu suspendovaných částic PM10 a plynů (O3, NOx, SO2) povrchem 

vegetace vychází hlavně z časových řad pozemně měřených dat 

o meteorologických podmínkách, koncentraci znečišťujících látek a informaci 

o vegetaci. Při volbě nejvhodnějšího modelu je nutné vycházet jak z cílů 

hodnocení, tak z dostupnosti dat pro naplnění modelu. Naším cílem bylo 

hodnotit záchyt částic a plynů plošnými a individuálními prvky veřejné zeleně a 

využít k tomu data dostupná z databází a pasportů městské zeleně a veřejně 

dostupných dat o kvalitě ovzduší a meteorologických situacích. 

Pro účel této metodiky a následného možného převedení do software jsme zvolili 

a zdrojům dat uzpůsobili depoziční model pro suspendované částice (Fang et al., 

1999) a depoziční model pro plyny (Wesely, 1989).  

Algoritmická část 

Kvantifikace záchytu částic a plynů povrchem vegetace 
Kvantifikace záchytu znečišťující látky vegetací (Q) během určitého časového 

období bude vypočtena podle (Janhäll, 2015): 

𝑄 = 𝐿𝐴𝐼 · 𝐹 · 𝑇 

kde Q je množství plynů a částic zachycených vegetací v určité oblasti a určitém 

časovém období [g m-2], F je depoziční tok plynů a částic [g m-2 s-1], LAI je index 

listové plochy [m2 m-2] a T je časové období (s). Depoziční tok (F) plynů a částic 

bude stanoven z naměřených koncentrací těchto složek a z odpovídajících 

depozičních rychlostí: 

𝐹 = 𝑣𝑑(𝑧) · 𝑐(𝑧) · 0,315 

kde vd je depoziční rychlost složky [cm s-1] a c(z) je koncentrace složky ve výšce 

z nad zemí [µg m-3]. Depoziční rychlosti plynů budou modelovány pomocí 

několikanásobného rezistenčního modelu (Zapletal, 2006) z meteorologických 

dat a charakteristik zeleně.  

Depoziční rychlost vd pro ozon (O3), oxidy dusíku (NOx) a oxid siřičitý (SO2) bude 

vypočtena jako inverzní hodnota součtu tří rezistencí:       

𝑣𝑑(𝑧) =
1

𝑅𝑎(𝑧) + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑐
 

kde Ra je aerodynamická rezistence [s m-1], Rb je laminární rezistence [s m-1] a Rc 

je rezistence povrchu [s m-1].  
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Aerodynamická rezistence Ra odhaduje odpor kladený depoziční složce při 

přenosu v určité výšce nad povrchem, ve které je koncentrace dané složky 

měřena. Povrchová rezistence Rc zahrnuje rostlinný zápoj a půdu. Schéma 

rezistenčních komponent zahrnutých do depozičního modelu je uvedeno na Obr.  

2. 

 

Obr.  2 Schéma rezistenčních komponent zahrnutých do depozičního modelu (Zapletal, 2014). 

Depoziční rychlost vd(z) částic PMx lze vypočítat podle Fang a Wu (1999): 

𝑣𝑑 = 𝑉𝑠𝑡 + 1,12𝑢∙ ∙ 𝑒
(−
30,36
Dp

)
 

kde  Vst pro PM10 = 0,5 (cm s-1), Vst pro PM2.5 = 0,02 (cm s-1), Vst pro PM1 = 0,00757 

(cm s-1),  Dp je velikost částic (µm), 𝑢∙ je třecí rychlost (cm s-1). 

  



 

38 
 

Aerodynamickou rezistenci Ra lze vypočítat podle mikrometeorologických vztahů 

(Hicks et al., 1987, 1989): 

𝑅𝑎(𝑧) =
ln (

𝑧
𝑧0
) − 𝜓𝑐

𝑘𝑢∙
 

Výpočet třecí rychlosti u. je dán rovnicí: 

𝑢∙ =
𝑘 · 𝑢𝑧

ln (
𝑧
𝑧0
) − 𝜓𝑚

 

kde k je von Karmanova konstanta (0,4), uz je horizontální rychlost větru ve výšce 

nad nulovou rovinou posunutí, z0 je drsnost povrchu, m je korekční stabilitní 

funkce pro hybnost (momentum) a c je korekční stabilitní funkce pro 

koncentraci znečišťující látky. Drsnost povrchu z0 (m) pro vybrané typy vegetace 

je uvedena v Tab.  11: 

Tab.  11 Koeficient drsnosti povrchu 

Typ povrchu z0 (m) 

jehličnatý les 0,9 

listnatý les 0,9 

travnatá louka        0,14 

Pro stabilní podmínky vertikálního zvrstvení atmosféry (0 < z/L < 1) lze m a c 

vypočítat pomocí následující rovnice: 

ψ𝑚 = 𝜓𝑐 = −
5𝑧

𝐿
 

v níž L je Monin-Obuchovova délka. Pro modelování třecí rychlosti byl zvolen 

poměr z/L = 0.03 charakterizující stabilní podmínky vertikálního zvrstvení 

atmosféry a blízký neutrálním podmínkám (Erisman, 1992).  

Laminární rezistenci Rb lze vypočítat z empirického vztahu (Hicks et al., 1987):      

𝑅𝑏 =
5 · √𝑆𝑐2

3

𝑢∙
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kde Sc je Schmidtovo číslo — poměr kinematické vazkosti vzduchu a molekulární 

difuze plynu (Tab.  12) (Hicks et al., 1987; Pul et al., 1995). 

Tab.  12 Hodnota Schmidtova čísla vybraných plynů 

Plyn Sc 

NOx 1,07 

O3 1,07 

SO2 1,25 

 
Rc se pro jednotlivé plyny vypočte na základě globálního záření Q (W m-2) 

(Wesely, 1989): 

𝑅𝑐𝑁𝑂𝑥 = 10304𝑄
−0,692 

𝑅𝑐𝑂3 = 4147,7𝑄
−0,577 

𝑅𝑐𝑆𝑂2 = 4533,8𝑄
−0,562 

 
Pro naplnění tohoto modulu daty o koncentraci látek v ovzduší je možné využít 

více zdrojů, v závislosti na velikosti hodnoceného území a dostupnosti dat.  

K takovým zdrojům patří např. mapy koncentrací na web serverech European air 

quality | Copernicus Atmosphere Monitoring Service, PM10 interpolated maps - 

Overview (arcgis.com),  OZKO (chmi.cz). Průměrnou roční rychlost větru lze získat 

z web ČHMÚ, plošné zastoupení vegetace a průměty korun stromů jsou 

v databázích inventarizací městské zeleně a LAI pro jednotlivé druhy dřevin je 

odvozen v kapitole 9. 

Oceňování 
Cena za kilogram jednotlivých plynů a částic zachycených vegetací v určité oblasti 

a určitém časovém období byla přebrána ze studie (Ning et al. 2016). V  Tab.  13 

jsou ceny původně vyjádřené v US$ převedeny na Kč k roku 2015. 

  

https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/
https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=141151e01e194736a254036dac3c1231
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=141151e01e194736a254036dac3c1231
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
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Tab.  13 Cena zachycených polutantů k roku 2015 

Látka Cena Kč/kg 

NOx 14,8 

O3 86,4 

PM10 370,4 

PM2,5 3703,5 

SO2 5,2 

Výsledná cena záchytu znečišťujících látek se pak vypočte na základě množství 

znečišťující látky zachycené daným typem vegetace [g m-2], plochy/průmětu 

koruny hodnoceného prvku zeleně a jednotkové ceny zachyceného polutantu. 

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑄 · 𝑆 · 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 

Aktualizece těchto cen na současné ceny může být provedena, podobně jako 

v případě oceňování útlumu hluku, na základě změn HDP. 
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6. Vliv vegetace na snižování hluku 

Shrnutí problematiky 
Další funkcí, kterou lze spolu s výše popsanou funkcí záchytu znečišťujících látek 

zařadit do kategorie funkcí hygienických, je funkce redukce hluku. Jelikož lidský 

organismus nemá proti působení zvukových signálů téměř žádné obranné funkce 

a nadměrná hluková expozice snižuje produktivitu i kvalitu práce u pracující 

populace a zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění celé populace (Nový, 

2009), nelze tuto funkci vegetace v urbanizovaném prostředí opomíjet. 

Mezi nejčastější zdroje hluku, kterému jsou lidé v urbanizovaném prostředí 

dlouhodobě vystaveni, patří doprava (silniční, železniční, letecká). Jelikož je hluk 

z železniční a zejména z letecké dopravy specifickým oborem a jeho zdroje 

nejsou přítomny v každé obci, bude tato metodika zaměřena na hluk ze silniční 

dopravy. Každý zdroj hluku je možné charakterizovat z pohledu prostoru, 

frekvence a hlasitosti. Na hluk ze silniční dopravy lze nahlížet jako na liniový zdroj 

hluku, který má největší intenzitu na frekvencích okolo 1 kHz (Obr.  3).  

 

Obr.  3 Frekvenční spektrum dopravního hluku (Cook a Haverbeke, 1971) 

Zvuk (hluk) se v atmosféře šíří jako akustické vlnění, které způsobuje změny tlaku 

vzduchu, ty jsou zachyceny uchem. Jelikož je akustický tlak prahu bolesti přibližně 

milionkrát vyšší než tlak prahu slyšitelnosti, používá se pro hodnocení intenzity 

“hladina akustického tlaku”, jejíž jednotkou je decibel (dB) a je vyjádřena jako 
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log10(reálný akustický tlak/ akustický tlak slyšitelnosti) 

Pokud tedy došlo ke zvýšení hladiny akustického tlaku o 3 dB, značí to 

zdvojnásobení hluku (např. 70 + 70 = 73). Při hodnocení hlukové zátěže a návrhu 

protihlukových opatření je dále potřeba brát v úvahu přirozený pokles hladiny 

akustického tlaku, která u liniových zdrojů dosahuje 3 dB při zdvojnásobení 

vzdálenosti od zdroje (viz Obr.  4). 

 

Obr.  4 Přirozený pokles hladiny hluku (Hanson et al., 2004). 

Při návrhu zelených protihlukových opatření je třeba zohlednit řadu faktorů, 

které ovlivňují výsledný protihlukový efekt. Prvním z nich je prostorová 

náročnost. Použití vegetace jako účinného prostředku pro snížení hlučnosti bylo 

popsáno již Eyringem roku 1946 a od té doby bylo toto téma předmětem mnoha 

studií. Ze všech vyplynulo, že pro dosažení akustického útlumu je potřeba více 

kusů vegetace (rostlin, stromů, keřů apod.) či kombinace různých druhů 

vegetace. V případě vegetace je tedy pro dosažení podobného efektu jako u čistě 

technických opatření potřeba mnohem více prostoru, který je v městském 

prostředí vysoce nedostatkový. Základním předpokladem zeleného opatření 

s charakterem pásu, je dostatečná velikost (větší délka podél komunikace než 

šířka); vhodné prostorové uspořádání prvků uvnitř pásu a patrovitost z důvodu 

dosažení vysoké hustoty; a akusticky měkký podklad. Z hlediska druhového 

složení jsou za účinnější považovány listnaté druhy, které jsou v našich 

podmínkách většinou opadavé a potenciál pro útlum hluku v mimo-vegetačním 

období tak výrazně klesá. Ukázka takové situace z příkladové studie, provedené 
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Centrem dopravního výzkumu a CzechGlobe v ul. Sportovní, Brno, ukazuje Obr.  

5  a Tab.  14.  

 

 

Obr.  5 Měření hluku z komunikace I/43 (ul. Sportovní, Brno), vegetační pás v termínu 26. 2. 
2020 (nahoře) a 17. 6. 2020 (dole). Měření provedlo Centrum dopravního výzkumu v. v. i., Brno. 



 

48 
 

Tab.  14 Hodnoty útlumu vegetací vypočtené na základě měření hluku na komunikaci I/43 

pořadí měření útlum zima útlum léto rozdíl léto-zima 

I. 9,5 10,6 1,1 

II. 10,1 10,7 0,6 

III. 9,9 11,1 1,2 

IV. 9,9 12 2,1 

průměr 9,9 11,1 1,2 

V neposlední řadě je potřeba uvažovat dobu růstu, než je dosaženo plánovaných 

rozměrů a celkovou životnost, s níž jsou spojeny náklady na údržbu a obnovu. 

Stále častěji se tak setkáváme s technickými opatřeními, která jsou doplněna 

o zelenou složku. Ta nejenže fyzikálně zlepšuje výsledný efekt opatření, ale bylo 

prokázáno, že stejná hladina hluku je příznivěji vnímána v přítomnosti vegetace. 

To přispívá k celkově lepšímu vnímání dané lokality.  

Algoritmická část 

Předpoklady algoritmizace  
Útlum hluku vegetací z liniového dopravního zdroje je v horizontálním směru 

výrazně ovlivněn geometrickým uspořádáním vegetace v prostoru následovně: 

● Potenciál vegetace pro útlum hluku výrazně vzrůstá v případě 

pásového/shlukového uspořádání vegetace a její blízkostí od zdroje 

(komunikace). 

● S rostoucí vzdáleností od komunikace potenciál vegetace pro útlum 

hluku klesá. 

● S rostoucí hustotou vegetace její potenciál roste. 

● S rostoucí výškou nasazení koruny potenciál klesá. 

Základní rovnice pro výpočet útlumu hluku z liniového zdroje: 

𝐴 = 10 · log10(𝑑1 𝑑2)⁄ 𝑥
, 

kde d1, d2 jsou vzdálenosti dané geometrií hodnoceného polygonu, hodnota 

mocnitele x je závislá na hustotě listové plochy. 
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Pro větší názornost postupu výpočtu prostorových vztahů vegetačních prvků jsou 

jednotlivé části doplněny obrazovou přílohou. Jako demonstrační území byl 

vybrán park (Obr.  6) mezi ulicemi Božetěchova a Sportovní v Brně (49,2281706N; 

16,5972828E). 

Vstupy 
● Hluková mapa zájmového území (Obr.  7) 

● Vektorová vrstva komunikací  

● Rastrová mapa počtu obyvatel s velikostí pixelu 250 m (např. BrnoGrid) 

● Mapa inventarizace městské zeleně s atributy: 

o Plošné prvky (polygon): druhová skladba (výška porostu, výška 

nasazení koruny, LAI_leto, LAI_zima) 

o Stromy: pozice, druh, výška (v), průměr koruny (D), výška 

nasazení koruny, LAI_léto, LAI_zima 

Odvozené charakteristiky stromů/keřů (bodových prvků zeleně) 
a. Objem aktivní části korun (Vki) – vypočten na základě zvoleného modelu 

tvaru koruny (tvar válec, kužel, elipsoid – podle typu dřeviny), průmětu 

koruny, výšky nasazení koruny, výšky stromu [m3] 

b. Celkový objem  

Vpi = objem aktivní části + objem podkorunové části stromu [m3] 

c. Celková listová plocha  

CLPi = π∙(D/2)2∙LAIi      [m2] 

d. Hustota listové plochy v objemu koruny  

HLAIki = CLPi /Vki  [m2 m-3] 

Odvozená charakteristika hustoty obyvatel 
Hustota obyvatel v daném čtverci (griduj)  

𝐻𝑂𝑗 =  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 č𝑡𝑣𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑𝑢⁄     [počet obyv. na m2] 
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Obr.  6 Demonstrační/zájmové území pro výpočet útlumu hluku skupinami stromů. 

 

Obr.  7 Hluková mapa území z obr. 5. (MZČR, http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlukove-mapy). 
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Strom/keř bodový – geometrická část převod na polygony 
U bodových prvků je nutné určit, které jsou samostatné a které tvoří shluky. 

Samostatné stromy/keře mají na útlum dopravního hluku nižší efekt, který se 

ovšem může zvyšovat při nízkém nasazení koruny od země a dostatečné délce 

(průmětu koruny). Shluky keřů/stromů pak fungují stejně jako polygonové 

(shlukové/pásové) bariéry. 

1. výpočet plochy kruhového bufferu pro každý strom/keř (Obr.  8) 

velikost bufferu = průmět koruny D/2 

2. dissolve - rozpuštění hranic ploch bufferů, které se dotýkají/překrývají 

(Obr.  9) 

3. převod multipolygonu na single polygon 

Takto vzniklé polygony korun jednotlivých stromů nebo shluků stromů vstupují 

spolu s plošnými prvky keřů/stromů, které mají v databázi formu polygonu, do 

navazující geometrické části výpočtu. 

 

Obr.  8 Průmět korun jednotlivých stromů vypočtený z průměru koruny. 
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Obr.  9 Shluky stromů vypočtené na základě dotyků/překryvů průmětů korun. 

Shlukový/pásový objekt – geometrická část 
4. výpočet centroidu polygonu (Obr.  10) 

5. výpočet aktivní plochy (AP) skupiny stromů (single polygon) = průmět 

korun s překryvy 

6. identifikace nejbližší komunikace k polygonu na základě nejkratší 

vzdálenosti centroidu od linie komunikace (Obr.  11) 

7. konvexní obálka polygonu vegetace (Error! Reference source not 

found.) 

8. z každého bodu obálky nejkratší vzdálenost k vybrané nejbližší 

komunikaci a průsečíky vzdáleností s komunikací (Error! Reference 

source not found.) 
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9. výpočet aktivní délky pásu: 

● pomocná přímka pro určení aktivní délky = přímka vedená mezi dvěma 

průsečíky (určenými v bodě 8) s nejdelší vzdáleností po komunikaci 

● nejvzdálenější rovnoběžka s pomocnou přímkou tečná k polygonu 

vegetace 

● průsečíky kolmic ke komunikaci v bodech s nejdelší vzdáleností po 

komunikaci a nově vytvořené rovnoběžky 

● aktivní délku tvoří úsek mezi takto vzniklými průsečíky (Obr.  14) 

 

 

Obr.  10 Převod multipolygonu na single polygon a výpočet centroidu (černé body). 
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Obr.  11 Nejkratší vzdálenost centroidu od středu komunikace. 

 

 

 

 

Obr.  12 Konvexní obálka polygonu vegetace. Obr.  13 Z bodů (vertexů) obálky nejkratší 
vzdálenost k vybrané nejbližší komunikaci 
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Obr.  14 Aktivní úsek (červená úsečka) pro dvě různá prostorová uspořádání “vegetace - 

nejbližší komunikace” – komunikace modře. 
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10. přímka procházející centroidem a kolmá na vybraný úsek komunikace 

11. určení hodnot d1, d2 v závislosti na pozici polygonu vůči nejbližší 

komunikaci: 

A. pokud není žádný průnik polygonu vegetace s komunikací nebo je podíl 

délky průniku a aktivní délky menší než 50 % (Obr.  15): 

● d1 = vzdálenost mezi dvěma body ležícími na přímce procházející 

centroidem kolmo ke komunikaci, z nichž první leží na průniku 

přímky s komunikací a druhý na bližším průsečíku přímky s konvexní 

obálkou 

● d2 = vzdálenost mezi dvěma body ležícími na přímce procházející 

centroidem kolmo ke komunikaci, z nichž první leží na průniku 

přímky s komunikací a druhý na vzdálenějším průsečíku přímky 

s konvexní obálkou  

 
Obr.  15 Určení vzdáleností d1 a d2 pro případ A. 
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B. pokud je podíl délky průniku polygonu vegetace s komunikací a aktivní 

délky větší než 50 %, tj. x1/x2 > 0,5; viz Obr.  16  

Pozn. Stromy leží svým průmětem koruny převážně nad komunikací 

● d1 = průměrná výška nasazení koruny za hodnocený polygon 

● d2 = vzdálenost mezi dvěma body ležícími na přímce procházející 

centroidem kolmo ke komunikaci, z nichž první leží na průniku přímky 

s komunikací a druhý na průsečíku přímky s konvexní obálkou. Tento 

druhý bod leží na té části přímky od komunikace, která obsahuje 

centroid. 

 

Obr.  16 Určení vzdáleností d1 a d2 pro případ B. 

12. atributy objektu  

Celkový objem (Vp) 
1. objekt vegetace je polygon bez parametrů jednotlivých stromů: 

objem Vp = plocha polygonu · výška porostu 

  



 

58 
 

2. objekt vegetace je shluk dotýkajících/překrývajících se 

individuálních stromů/keřů: 

𝑉𝑝 =∑𝑉𝑝𝑖  

Celkový objem aktivní korunové vrstvy (Vk) 
1. objekt vegetace je polygon bez parametrů jednotlivých stromů: 

objem Vk = plocha polygonu · výška porostu 

výpočet je identický s Vp, protože u polygonového tvaru neznáme 

výšku nasazení – jedná se o kombinace keřů a stromů. 

2. objekt vegetace je shluk dotýkajících/překrývajících se 

individuálních stromů/keřů: 

𝑉𝑘 =∑𝑉𝑘𝑖 

LAI upravený na plochu průmětů korun s překryvy (LAIk) (jde vlastně 
o „zahuštění z důvodu překryvů korun“) 

𝐿𝐴𝐼𝑘 = ∑(𝐶𝐿𝑃𝑖) 𝐴𝑃⁄  

Vstupní hladina hluku - určí se z hlukové mapy v bodě na obálce, ze 
kterého je počítána vzdálenost d1 pro případ popsaný v sekci 11.A. Pro 
případ popsaný v sekci 11.B je hluková hladina získána z bodu, který je 
průsečíkem komunikace a přímky vedené centroidem. 
 
Počet příjemců ekosystémové služby (PES) 
1. spočteme dílčí úseky (DUi) aktivní délky v jednotlivých čtvercích 

griduj (počet obyvatel v griduj je znám) 

2. výpočet plochy čtverců nad dílčími úseky aktivních délek (DUi)2 

3. pokud je některá plocha nad aktivní délkou (DUi)2 ≥ celková plocha 

griduj nebo ∑(DUi)2 ≥ celková plocha griduj, je celkový počet PES 

roven celkovému počtu obyvatel v gridu (COG); rozpočet příjemců 

k jednotlivým aktivním délkám je proveden na základě 

𝑃𝐸𝑆𝑖 = (𝐷𝑈𝑖)
2 ∑(𝐷𝑈𝑖)2 · 𝐶𝑂𝐺⁄  

4. pokud je ∑(DUi)2 < celková plocha griduj, je počet příjemců k aktivní 

délce vegetace v daném griduj roven  

𝑃𝐸𝑆𝑖 = (𝐷𝑈𝑖)
2 · 𝐻𝑂𝑗 
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Určení útlumu polygonem vegetace 
Základní rovnice pro výpočet útlumu hluku z liniového zdroje: 

𝐴 = 10 · log10(𝑑1 𝑑2)⁄ 𝑥
  

Vzdálenosti d1, d2 jsou dány geometrií hodnoceného polygonu. 

Hodnota mocnitele “x” se mění v závislosti na hodnotě předpokládaného LAI pro 

daný pokryv a stav olistění v rámci roku (LAI_leto, LAI_zima).  

Vegetační období je uvažováno od 10. 5. do 31. 10. V tomto období se pro 

výpočet mocnitele “x” použije hodnota atributu LAI_leto. Pro zbývajících období 

se “x” vypočte z hodnoty atributu LAI_zima. 

Hodnota mocnitele “x” se vypočte pomocí funkce odvozené z experimentálních 

měření provedených řešitelským týmem. Závislost “x” na LAI je definována 

dvěma funkcemi. Do LAI ≤ 14 má funkce tvar sférického semivariogramu, pro 

vyšší hodnoty pak lineární závislost (Obr.  17). Zároveň vycházíme z předpokladu, 

že od určité vysoké hodnoty LAI se hodnota útlumu vegetací s rostoucí hodnotou 

LAI výrazně nemění. 

𝑥(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 · (
3ℎ

2𝑎
−

ℎ3

2𝑎3
), 

kde C0, C jsou konstanty získané z experimentálních měření, h je proměnná 

hodnota LAI; a je „dosah“, tj. hodnota LAI, za kterou zvýšení hustoty LAI 

nepřispívá ke změně x a x má konstantní max. hodnotu. Parametry 

semivariogramu (rovnice níže) byly odvozeny z dat experimentálních měření 

provedených v Brně řešiteli projektu ve spolupráci s Centrem dopravního 

výzkumu. 

𝑥(𝐿𝐴𝐼) = 1 + 2,3 · (
3 · 𝐿𝐴𝐼

2 · 14
−

𝐿𝐴𝐼3

2 · 143
) , 𝐿𝐴𝐼 ≤  14  

𝑥(𝐿𝐴𝐼) = 2,95 + 0,025 · 𝐿𝐴𝐼, 14 < 𝐿𝐴𝐼 ≤ 22 

Z důvodu malého počtu studií zabývajících se měřením/odhadem hodnoty LAI 

městských trávníků, a hodnoty indexu dřevní biomasy pro zimní období pro ně 

byly stanoveny konstatní hodnoty LAI (kap. Určení hodnoty indexu listové 

plochy - LAI). Přepočtem podle výše uvedeného vztahu byly pro tyto kategorie 

získány hodnoty mocnitele “x” (Tab.  15). 
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Obr.  17 Semivariogram závislosti mocnitele “x” na hodnotách LAI a použitým pro výpočet 
intenzity hluku; Hodnoty C0 = 1; C=2,3; a = 14 byly odvozeny z experimentálních měření a rovnice 
šíření hluku. 

Tab.  15 Hodnoty mocnitele "x" pro vybrané povrchy 

Kategorie vegetace x 

trávník léto 1,49 
trávník zima 1,12 
dřeviny zima (opadavé) 1,29 

Oceňování 
Ocenění se provádí na základě očekávané výstupní hladiny hluku vypočtené jako 

rozdíl vstupní hladiny hluku získané z hlukové mapy a vypočteného teoretického 

útlumu vegetací. Dalším vstupem je kontrolní hodnota útlumu, na kterou by 

vstupní hladina hluku poklesla za předpokladu, že se v prostoru místo hodnocené 

vegetace nachází akusticky tvrdý povrch (např. asfalt) bez vegetace nad 

povrchem, pro kterou je mocnitel v základní rovnici výpočtu útlumu roven x = 1. 

Představuje tudíž přirozený pokles hladiny hluku s rostoucí vzdáleností. Pro ni 

v případě liniového zdroje platí, že pokles je o 3 dB na dvojnásobnou vzdálenost 

(Obr.  4). 

Kontrolní a očekávaná výstupní hladina hluku je následně monetarizována 

pomocí funkce odvozené z metodiky Evropské komise, (van Essen et al., 2019) 
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pro výpočet externalit dopravy, korigované na současné ceny pomocí HDP (Obr.  

18).  

Výpočet obou cen (kontrolní a očekávaná) je proveden na základě rovnice 

𝐶 = 4 ∙ 10−6 ∙ 𝑥3.9469 [€/osoba/rok] 

kde x udává očekávanou hladinu hluku za vegetační bariérou, resp. kontrolní 

hladinu hluku, pokud žádný objekt v tomto prostoru nebude. Obě hodnoty jsou 

v jednotkách dB. 

 

 

Obr.  18 Vztah mezi intenzitou hluku a cenou, kterou jsou obyvatelé ochotni platit za snížení 
hluku. 

Cena útlumu (CU) objektu vegetace je pak vyjádřena rozdílem cen kontrolní 

a očekávané. 

Celková cena útlumu objektu vegetace je součtem ocenění za vegetační 

a mimovegetační část roku. 

Postup ocenění za jednotlivé části roku je stejný, liší se v hodnotě potenciálního 

útlumu vegetací v důsledku změny hodnoty LAI (opadavé/neopadavé). 

Celková cena hodnoceného objektu za dané období (CCOo) se vypočte: 

𝐶𝐶𝑂𝑜 = 𝐶𝑈 · 𝑃𝐸𝑆 · (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 365⁄ ) 
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Při určování výsledné ceny je dále nutné zohlednit původní geometrický typ 

objektu v databázi. 

Pokud je původní objekt polygon: 

● a zároveň je trávník, hodnota ocenění se dále neupravuje, 

● a zároveň je pás keřů/stromů, hodnota ocenění za dané období se upraví 

na základě výšky nasazení a objemů korun následovně: 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 =  𝐶𝐶𝑂𝑜 · (𝑉𝑘 𝑉𝑝⁄ ) 

kde Vk je objem korunové vrstvy a Vp celkový objem pásu. 

Pokud jsou původními objekty individuální stromy/keře, tj. hodnocený objekt byl 

získán na základě shlukování pomocí průmětu korun, je nutné rozpočítat cenu za 

vegetační a mimovegetační období zpětně pro původní prvky pomocí výšky 

nasazení, objemů korun a celkové listové plochy. 

Postup je následující: 

1. vypočteme proporci (procentické zastoupení) aktivního objemu 

jednotlivých stromů (Vki) vůči celkovému aktivnímu objemu objektu (Vk), 

tj. propojené skupině stromů/keřů 

(Vki /Vk) 

2. pro jednotlivé stromy spočteme proporci aktivního objemu jednotlivých 

stromů (koruny) vůči celkovému objemu jednotlivých stromů  

(Vki/Vpi) 

3. postup výpočtu ceny pro jednotlivé stromy/keře se neliší pro vegetační 

a mimovegetační období a závisí jen na změně LAI. 

I. ocenění za objem koruny  

𝐶𝐶𝑉𝑖 = 𝐶𝐶𝑂𝑜 · (𝑉𝑘𝑖 𝑉𝑘⁄ ) · (𝑉𝑘𝑖 𝑉𝑝𝑖⁄ ) 

II. ocenění za hustotu listoví koruny 

𝐶𝐶𝐻𝑖 = 𝐶𝐶𝑉𝑖 · 𝐻𝐿𝐴𝐼𝑘𝑖 (𝐿𝐴𝐼𝑘 · 𝜋 · (𝐷 2⁄ )2/𝑉𝑘𝑖)⁄  

III. konečná cena za jednotlivé stromy CCSi po standardizaci 

vzhledem k hustotě LAI v aktivním objemu koruny: 
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𝐶𝐶𝑆𝑖 = 𝐶𝐶𝐻𝑖 · (
∑𝐶𝐶𝑉𝑖
∑𝐶𝐶𝐻𝑖

) 
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7. Kulturně rekreační a estetické ekosystémové služby 

Shrnutí problematiky 
Kulturně rekreační a estetické ekosystémové služby jsou společně s regulačními 

pravděpodobně nejvýznamnější ES pro městské prostředí, protože městští 

obyvatelé jsou často vystaveni stresu, který je spojený s hektickým moderním 

životním stylem ve městě (Bertram a Rehdanz, 2015). Rostoucí množství 

literatury podporuje tvrzení, že přírodě blízké plochy ve městech zlepšují život 

obyvatel, podporují lidské fyzické a duševní zdraví, sociální soudržnost a celkový 

blahobyt skrze poskytování těchto ES (např. Jennings a Bamkole, 2019; Brabauch 

et al., 2017; Tzoulas et al., 2007). Lidé získávají tyto nemateriální přínosy 

prostřednictvím „duchovního obohacení, kognitivního vývoje, reflexe, rekreace 

a estetického zážitku“ v městské modro-zelené infrastruktuře (Gómez-

Baggenthun et al., 2013, s. 178). Podle hypotézy biofilie (Kellert et al., 1995) je 

lidské spojení s přírodou považováno za vrozenou vlastnost zakořeněnou 

v evoluci. Existuje několik teorií odvozených z psychologie a neurobiologie, které 

se zabývají duševním zdravím v souvislosti s expozicí přírodě. Například teorie 

snížení stresu (Ulrich et al., 1991) a teorie obnovy pozornosti (Kaplan et al., 1995) 

naznačují, že po kontaktu lidí s přírodou dochází ke snížení zdraví škodícímu 

psychologického stresu a obnově kognitivních funkcí a pozornosti. Nedávná 

studie o vlivu městské přírody na lidské štěstí, provedená Schwartzem et al., 

(2019) za pomoci záznamů z Twitteru v San Franciscu zjistila, že trávení času 

v parcích má pozitivní vliv na zlepšení nálady. Tento účinek je větší v parcích, ve 

kterých je výrazné zastoupení souvislých ploch stromů. Studie také poukazuje na 

pro-sociálnější chování lidí vystavených přírodě v důsledku posunu od 

jednotlivce ke kolektivnímu myšlení. Přírodní prostředí má tedy přímý dopad na 

lidi, zejména pak ve městském prostředí, kde nabízí příležitost pro činnosti, které 

jinde ve městě nejsou možné (Gómez-Baggenthun et al., 2013). Proto 

představuje nenahraditelnou hodnotu pro zdravý život ve městě.   

Ve většině městských prostředí tvoří zeleň jen malou plochu ve srovnání s ostatní 

vybudovanou technickou infrastrukturou. Vysoká hustota obyvatel a jejich 

vysoká koncentrace v některých městských částech vytvářejí nedostatek 

požadovaných ES a jejich nerovnoměrné poskytování pro všechny obyvatele 

města (Elmqvist et al., 2015).  

Vzhledem k neexistujícím přímým tržním cenám je ekonomická kvantifikace 

kulturně rekreačních a estetických ES velmi obtížná (Constanza et al., 1997). Bylo 

vytvořeno několik metod ekonomického ocenění těchto ES. Rekreace je často 

hodnocena jako nejcennější socio-kulturní ES, zatímco estetické hodnoty přírody 
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drží vysoké sociální a ekonomické standardy díky zvýšené obyvatelnosti 

a dostupnosti městských oblastí (Mell et al., 2016).  

Principiálně lze metody monetárního hodnocení kulturně rekreačních 

a estetických ES rozdělit na přímé a nepřímé.   

Ve skupině nepřímých metod můžeme dále rozlišovat „revealed” and „stated” 

preferenční metody (Chen a Jim, 2008). Technika oceňování pomocí „revealed” 

je založena na pozorování volby obyvatel na již existujících trzích, což odhaluje 

jejich preference (Pascual et al., 2010). K nejčastěji využívaným „revealed“ 

metodám patří metoda cestovních nákladů (TCM) a hedonická tvorba cen (HP). 

TCM se nejčastěji používá k ocenění míst určených pro rekreaci a scénických 

a kulturních destinací. Odhaduje hodnotu destinace na základě nákladů, které se 

vyskytnou během cesty uživatelů, a to ve formě cestovních a časových nákladů 

a vstupních poplatků (Badura et al., 2016), které se mohou mezi návštěvníky lišit 

(Riera et al., 2012). U hedonické tvorby cen je nezbytné, podobně jako u TCM, 

mít referenční trh související s daným environmentálním atributem. HP získává 

hodnotu z informací o poptávce po environmentálním zdroji (Riera et al., 2012) 

a souvisí se změnou cen nemovitostí založené na poptávkové funkci. Tato funkce 

je vázána na vnější environmentální přínosy prostřednictvím ukazatelů, jako je 

blízkost nemovitosti k zeleni (a tedy příležitost obyvatel k rekreaci), scénickém 

výhledu nebo estetickém vzhledu (s atributy přírodního prostředí) nemovitosti 

(Tyrväinen, 1997).  

Obě metody jsou velmi citlivé na kvalitu vstupních dat. To činí analýzy 

nákladnými a časově náročnými. Při použití těchto metod může monetární 

hodnota ES působit zavádějícím dojmem v důsledku selhání politiky nebo 

nedokonalostí trhu (Pascual et al., 2010).  

U metod „stated” je hodnota odhadována na základě chování obyvatel 

v hypotetických situacích (Badura et al., 2016). K nejčastěji používaným „stated“ 

metodám patří metody „contingent valuation“ (CVM) (Bateman et al., 2002, Jim 

a Chen, 2006) a „choice experiment“ (CE).  

U CVM se respondenti potýkají s hypotetickou otázkou, do jaké míry jsou ochotni 

zaplatit za změnu v poskytování dané ES (Riera et al., 2012). Metoda CE je 

založena na ekonomické teorii hodnoty (theory of value; Lancaster, 1966) 

a hédonické cenové teorii (hedonic pricing theory; Rosen, 1974). V této metodě 

jsou respondentům dány dvě nebo více alternativních možností různých úrovní 

stejného environmentálního atributu (Pasqual et al., 2010).  
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Oba přístupy čelí limitům čestného chování subjektu, a to, zda odpověď subjektu 

na hypotetickou otázku odpovídá chování tohoto subjektu v reálné situaci 

(Pascual et al., 2010). 

U metod přímých jsou respondenti požádáni o jejich ochotu platit (WTP) (Hong 

et al., 2018; Adamowicz et al., 1994). WTP představuje částku peněz, kterou je 

městský obyvatel připraven zaplatit za poskytnutou ES. Používá se v různých 

kontextech, jako je WTP pro údržbu (Ezebilo, 2016), zachování (Dahal et al., 

2018), renovaci (Zhao et al., 2013), změny preferencí (Hong et al., 2018; Collins 

et al., 2017) nebo vylepšení (Brent et al., 2017, Dallimer et al., 2014). WTP může 

být například přidaná hodnota ve formě daně, vstupného, vyúčtování (Dahal et 

al., 2018) nebo fondu (Hong et al., 2018). 

Přenos přínosů je v kontextu monetárních hodnot rekreačních a estetických 

služeb v urbánním prostředí obzvláště obtížný, protože (podle našich nejlepších 

znalostí a vědomí) neexistuje dostatek studií, které by umožňovaly přenos 

agregovaných zprůměrovaných hodnot pro dané kategorie ekosystému. 

Na základě databáze vytvořené pomocí systematické rešerše by tak bylo možné 

přenést jen takové hodnoty studií, které zcela odpovídají svou politickou 

stránkou a charakteristikami studované lokalitě.  

Algoritmická část 
Pro aproximaci rekreační a estetické funkce je využita rovnice pro přenos hodnot 

z původní české studie Melichar a Kaprová (2013) zabývající se vlivem zeleně na 

trh nemovitostí v Praze, která byla na základě rešerše českých i zahraničních 

studií vyhodnocena jako nejvhodnější pro tento účel z hlediska zaměření, detailu 

i dostupnosti dat pro přenos hodnot do jiných lokalit. Pro přenos hodnot je 

využita funkce, která je přímo navržena pro agregaci implicitních cen za 

zkoumané území (v původní studii se jednalo o jednotlivá katastrální území 

Prahy) a přenos hodnot1. Vzhledem k faktu, že původní studie byla prováděna 

pouze na území Prahy, jsou odvozené parametry rovnic do určité míry limitovány 

demografickými a socio-ekonomickými charakteristikami v původní lokalitě. 

                                                            
1 Většina studií hedonické ceny zabývajících se vlivem zeleně na cenu nemovitostí 
vyjadřuje "vybavenost okolí nemovitosti zelení" s využitím méně "agregovaných" 
proměnných, než je zastoupení zeleně v katastrálním území - například vzdálenost 
k nejbližší zelené ploše od jednotlivých nemovitostí nebo zastoupení zeleně v malém 
perimetru (např. 50 m) kolem jednotlivých nemovitostí. Pro přenos hodnot je takový 
parametr často obtížně zjistitelný v území, kam je hodnota přenášena, což znesnadňuje 
agregaci hodnot i přenos hodnot.  
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Z tohoto důvodu jsou hodnoty kulturně estetické ES získané níže popsaným 

postupem dostatečně věrohodné pro sídla s počtem obyvatel větším než 20 000. 

Model, z nějž je funkce přenášena, je logaritmicko-lineární (logaritmována byla 

vysvětlovaná proměnná cena nemovitosti; procento daného typu zeleně 

v katastrálním území jako vysvětlující proměnná nebylo transformováno) – tato 

transformace nejlépe odpovídala datům v původní studii. Z toho vyplývá, že 

implicitní cena zvýšení zeleně o 1 procentní bod pro jednu domácnost 

(odpovídající jednomu bytu) je dána následující rovnicí: 

𝑃_𝑖𝑚𝑝𝑙𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 = 𝛽𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 · 𝑃_𝑎𝑣𝑔_𝑎𝑝𝑝𝑡,  

kde P_implgreen je implicitní cena zeleně pro 1 byt 

βgreen je koeficient zeleně z modelu 

P_avg_appt je průměrná cena bytu v katastrálním území 

Jedná se o implicitní cenu za zvýšení průměrného zastoupení zeleně 

v katastrálním území o 1 procentní bod vztaženou k domácnosti bydlící v daném 

bytě.  

Průměrná cena bytu se zjistí na základě veřejně dostupných informací 

publikovaných Českým statistickým úřadem jako tabulky: 

 Historický lexikon obcí České republiky - 1869 – 2011  

 Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2017 – 2019 podle okresů v závislosti 

na velikosti obcí a stupni opotřebení 

 Průměrná obytná plocha obydlených bytů v přepočtu na 1 byt a 1 osobu 

podle druhu domu a podle velikostních skupin obcí okresů a správních 

obvodů ORP 

 Podle počtu obyvatel obce a správní oblasti se z tabulek odečte 

průměrná velikost bytu a cena za 1 m2 podlahové plochy, ze kterých se 

vypočte průměrná cena bytu. Tabulované informace (zejména o cenách) 

je potřeba průběžně aktualizovat. Pro výpočet součtu implicitních cen za 

všechny domácnosti v katastrálním území pro stávající úroveň zeleně 

a přepočet hodnoty na menší jednotku zeleně (1 m2) je nutné data 

agregovat následujícím způsobem (podobně jako ve studii Melichar 

a Kaprová, 2013, tabulka 6) : 

𝑃_𝑖𝑚𝑝𝑙_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚2 = 
𝑃_𝑖𝑚𝑝𝑙𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 .  𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑝𝑒𝑟𝑐 .  𝑁𝑜_𝑎𝑝𝑝𝑡𝑠

𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑚2
,  
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kde P_impl_totalm2 je aproximace rekreační a estetické hodnoty pro rezidenty 

na 1 m2 (součet implicitních cen za všechny domácnosti v katastrálním území 

pro stávající úroveň zeleně přepočtený na 1 m2 zeleně daného typu) 

P_implgreen je implicitní cena zeleně pro 1 byt 

green_perc je procento průmětu plochy zeleně daného typu z celkové plochy 

zastavěného území 

green_aream2 je plocha průmětu zeleně daného typu v daném zastavěném území 

měřená v m2 

No_appts je počet bytů v zastavěném území  

Plocha zastavěného území se získá z územního plánu dané obce jako GIS vrstva. 

Počet bytů v zastavěném území se vypočte pod maskou zastavěného území 

sečtením počtu bytových jednotek (atribut PocetBytu) z vrstvy „stavební 

objekty” v databázi RÚIAN. 

Jelikož je hodnocena kulturně-estetická funkce jen veřejné zeleně, použije se 

hodnota βgreen pouze pro kategorii „URB_PARK” z tabulky koeficientů 

jednotlivých typů zeleně (Tab.  16) pro přenos hodnot (Melichar, Kaprová 2013). 

Tab.  16 Typy zeleně použité pro výpočet estetické a rekreační funkce. 
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GREEN_SEL 
sady, 
zahrady, 
pole 

D1_02 + 
D1_11 

14,91 20,14 0,53 55,57 0,0023262 *** 

FOREST 
lesní 
pozemky 

D1_08 5,32 8,75 0 24,27 0,0007368 * 

URB_PARK 
městské 
parky 

D1_01 2,80 4,10 0 88,89 0,0024621 ** 

 

                                                            
2 Registr „Povrchy a zeleň - bilance za katastrální území" (Magistrát hl. m. Prahy 2011). 

3 */**/*** Signifikantní na 1%/5%/10% hladině významnosti. 

https://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx
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Cena kulturně estetické služby poskytované jednotlivými prvky zeleně je určena 

na základě průmětu plochy hodnocených prvků a jednotkové implicitní ceny 

(P_impl_totalm2) 

Z charakteristik modelu fitovaného na data a výsledné výše uvedené přenosové 

funkce vyplývá, že: 

● Hodnota zeleně pro jednotlivé byty či pro určité katastrální území přímo 

úměrně závisí na ceně bytu či průměrné ceně nemovitostí v katastrálním 

území. 

● Pro různá zastoupení zeleně v katastrálním území se hodnota zeleně na 

1 m2 liší – přičemž pro katastrální území s vyšším zastoupením zeleně je 

průměrná hodnota 1 m2 zeleně nižší, než pro katastrální území, kde je 

zeleň zastoupena jen vzácně. Tento fakt může na první pohled působit 

zvláštně, avšak je v souladu s ekonomickou teorií klesajícího mezního 

užitku. Zde užitek pro obyvatele dále neroste po určitém nasycení území 

zelení.  

● Tato hodnota nezahrnuje možné přínosy zeleně návštěvníkům oblasti 

nebydlícím přímo v místě nebo neužitné hodnoty (hodnoty odkazu či 

existenční hodnoty), které jsou důležitou součástí celkové hodnoty 

zeleně. Rezidenti vnímají pravděpodobně vícero přínosů, podle Bollunda 

a Hunhammara (1999) je pravděpodobně rekreační přínos 

nejpodstatnější. 

● Použitá metoda hedonické ceny neumožňuje přímo odlišit, která 

„část”odhadnuté implicitní ceny či hodnoty se týká které funkce či služby 

poskytované zelení. Jednak tedy nelze nijak odlišit vliv „rekreační funkce" 

od „estetické funkce".  Kromě toho však nelze ani odlišit, zda vůbec nebo 

nakolik je hodnota tato určena ostatními funkcemi, např. 

mikroklimatickou, případně jinými. Nelze tedy zcela vyloučit dvojí 

započtení hodnot při výpočtu celkové hodnoty zeleně jako součtu 

jednotlivých, výše popisovaných ES. 

● Cena bytů podléhá jak místním tak časovým změnám. Proto hodnotu 

této ekosystémové služby vegetace má smysl srovnávat pouze v daném 

území a daném čase. 
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8. Charakterizace prvků městské zeleně 
Většina vlastností a dendrometrických parametrů stromů a keřů vstupujících do 

různých modulů výpočtu ES městské zeleně je na různé úrovni zpracována jako 

součást inventarizací zeleně u mnoha měst ČR ve formě databází a GIS vrstev. 

Sem patří zejména základní charakteristiky hodnocené podle metodiky 

„Hodnocení stavu stromů“ (AOPK, 2018)4. Další atributy doplněné do těchto 

databází a potřebné k výpočtům EF/ES přes navržené moduly metodiky (např. 

čeleď, taxon, vzhled habitu, krytosemennost, nahosemennost, typ olistění, 

hloubka a typ kořenového systému, průměrný věk, výška, odolnost vůči zasolení, 

alergenní vlastnosti) jsou zpracovány a dostupné na www.ekobenefity.cz. Níže je 

uveden jejich výčet, základní charakteristika a symbolika v použité databázi.   

1. N/K 

- Nahosemenné (N): V naprosté většině případů jehličnaté stromy, dále cykasy 

a jinany. Jedná se o evolučně starší druhy dřevin, které mají pouze cévice. Jsou 

náchylnější ke kavitaci (vznik dutin) v důsledku sucha. 

- Krytosemenné (K): Ostatní dřeviny, evolučně mladší s dokonalejšími vodivými 

pletivy (cévami), které jsou zpravidla odolnější vůči kavitaci. 

2. kořenový systém (root system) 

- Mělký kořenový systém (M): stromy s mělkými kořeny jsou zpravidla náchylnější 

k vyschnutí 

- Srdčitý kořenový systém (S): přechodná forma kořenového systému mezi 

mělkým a hlubokým systémem 

- Hluboký kořenový systém (H): stromy s hlubokými kořeny dosáhnou pro vodu 

do hlubších vrstev a jsou tím pádem méně citlivé k povrchovému suchu 

3. vitalita 

- rozdělená do kategorií po 20 % – V1 (velmi nízká vitalita) až V5 (maximální 

vitalita) 

4. rezistence k suchu 

- 3 kategorie R1 (málo rezistentní) až R3 (velmi rezistentní) 

                                                            
4 Kolařík, J., Janíková, J., Krása, A., Mikita, T., Praus, L., Romanský, M., Šimek, P., 
Vojáčková, B., Weberová, Š., 2018. Hodnocení stavu stromů (No. SPPK A01 001:2018), 
Standardy péče o přírodu a krajinu. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, 
Praha. 
 

http://www.ekobenefity.cz/
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5. LAI – odhady listové plochy (LAI) použitých dřevin z Globální databáze LAI 

stromů a keřů,  viz kapitola níže. 

9. Určení hodnoty indexu listové plochy - LAI 
Index listové plochy (LAI – Leaf Area Index) je jedním z klíčových parametrů pro 

výpočet hodnoty většiny zde popisovaných ekosystémových funkcí (Gower 

a Norman 1991, Currie a Bass, 2008; Escobedo a Nowak, 2009; Tallis et al., 2011). 

Z tohoto důvodu je postup určení jeho hodnoty popsán samostatně. 

LAI je definován jako jednostranná plocha zeleného listu na jednotku plochy 

půdy (Watson, 1947). V případě jehličnatých dřevin se pak vztahuje k jedné 

polovině celkové plochy povrchu jehlic na jednotku horizontální plochy terénu 

(Chen a Black 1992). Na základě databáze LAI dřevin (Iio et al., 2014) lze 

konstatovat, že průměrná hodnota LAI dřevin je 5,5 ± 3,5 a většinou nepřesahuje 

hodnotu 12.  

Pro určení hodnoty LAI byla vyvinuta řada metod, které lze rozdělit na přímé, 

polopřímé a nepřímé postupy.  

Přímé přístupy zahrnují výpočet celkového objemu listového opadu ze sběrných 

pastí (Vyas et al., 2010), nebo z objemu uměle vyvolaného odlistění zelené 

biomasy stromů (Hutchison et al., 1986). Jsou sice oproti ostatním metodám 

teoreticky více exaktní, díky jejich časové náročnosti, destruktivnímu charakteru 

a nemožnosti automatizace jsou však čím dál méně využívány (Jonckheere et al., 

2004).  

Přechodem mezi přímými a nepřímými metodami jsou metody, které využívají 

ostatní běžné parametry lesnické inventarizace, ze kterých se na základě 

alometrických rovnic odvozují vlastnosti korunového zápoje. Nejčastěji se 

využívá průměru kmene ve výčetní výšce (DBH - Diameter at Breast Height), 

případně výšky porostu, výšky základny stromového patra, nebo průměrné 

bazální plochy (Jonckheere et al. 2004). Přenositelnost těchto vztahů na jinou 

lokalitu je nízká a může vyžadovat rekalibraci modelu na základě stanovištních 

podmínek (Mencuccini a Grace, 1995). 

Nepřímé pozemní metody vychází z aproximací empiricky zjištěných vztahů mezi 

optickými vlastnosti korunového zápoje a jeho celkovou plochou případně 

objemem (Jennings, 1999). Ke stanovení LAI na základě optických nepřímých 

metod se využívá buď měření množství procházejícího světla korunovým 

zápojem pomocí pyranometrů (Hassika et al., 1997), nebo analýzy 

hemisférických fotografií (Fournier a Hall 2017). Výpočet LAI se následně provede 

https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1231
https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1231
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na základě modelů aplikující Lambert-Beerův zákon, tedy matematický vztah 

mezi absorpcí elektromagnetického záření a vlastnostmi korunového zápoje. 

Analýza hemisférických fotografií oproti tomu představuje fotografickou 

techniku využívající širokoúhlou čočku objektivu (zorný úhel cca 180°), díky které 

je možné pořídit celkový pohled na korunový zápoj nad umístěním kamery 

(Fournier a Hall, 2017). Analýza hemisférických fotografií je založena na neřízené 

klasifikaci černobílého obrazu do dvou tříd. Podle definované prahové hodnoty 

jsou jednotlivé pixely rozřazeny do tříd, z nichž jedna reprezentuje volný povrch 

(oblohu) a druhá jakékoliv fyzické překážky (listí, větve a kmeny stromů, okolní 

terén), které brání průniku slunečního záření. Jejich poměrem je určeno celkové 

pokrytí stromového zápoje, ze kterého se podobně jako v případě radiačních 

měření odvodí hodnoty LAI (Fournier a Hall, 2017). 

Všechny výše zmíněné polopřímé a nepřímé postupy mají svůj původ v lesnickém 

výzkumu, kde předpokládají jistou míru uniformity rozložení korunového patra. 

V městském prostředí nacházíme spíše samostatně rostoucí stromy, často 

obklopené budovami, značením a dalším městským mobiliářem. V těchto 

situacích nelze některé metody využít, u jiných je potřeba postup upravit. Toto 

solitérní uspořádání vegetace může být výhodnější pro dnes stále spíše 

experimentální postupy založené na pozemním laserovém skenování, analýze 

bočních fotografií, případně metodách využívajících fotogrammetrické postupy 

(Hu et al., 2018; Peper and McPherson, 1998; Zhang et al., 2019). 

Jelikož v ČR převládají v městské zeleni opadavé druhy dřevin, je nutné 

promítnout změnu hodnoty LAI ve vegetačním a nevegetačním období do 

výpočtu ekosystémových funkcí/služeb. V mimo-vegetačním období je hodnota 

LAI rovna nule, avšak v případě dřevin na lokalitě zůstává skelet, který může ve 

snížené míře poskytovat některé ekosystémové funkce/služby. Přítomnost 

dřevní biomasy lze vyjádřit indexem plochy dřevní biomasy (WAI – wood area 

index). Pro zjištění jeho hodnoty se používají totožné postupy jako pro LAI. 

Hodnotu WAI nelze přímo spojovat s produkční funkcí lesa a v porovnání s LAI 

není tudíž zjišťována tak často. Asi nejobsáhlejší nepřímé měření WAI urbánních 

stromů v oblasti Evropy provedl Sjöman et al., 2016, kteří uvádějí hodnoty WAI 

v rozsahu 0,27 – 2,09. 

Trávníky tvoří ve městech většinu pokryvu nezpevněných veřejných ploch. Dosud 

podléhala většina těchto ploch vcelku intenzivnímu režimu kosení, což se 

projevovalo v nízké variabilitě hodnoty v rámci vegetačního období (Dąbrowski 

et al., 2013), kdy se hodnota LAI blíží hodnotám pokoseného lučního porostu 

(Dusseux et al., 2014). Stále častěji se dnes v reakci na měnící se vzorce počasí 
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a tlaku na udržování biodiverzity při údržbě veřejných trávníků setkáváme s tzv. 

dělenou sečí, kdy je část souvislé plochy ponechána bez kosení, tak, aby se porost 

mohl přirozeně obnovit. V důsledku tohoto typu managementu bude nutné při 

hodnocení ES městských trávníků uvažovat vyšší hodnoty LAI. 

Algoritmická část 
Hodnota indexu listové plochy (LAI) byla stanovena na základě dat uvedených 

v přehledové studii (Iio et al., 2014), získaných z terénních měření 244 druhů na 

1216 lokalitách. Na základě této databáze, fotografií z databáze SafeTrees 

a snímků dostupných na botanických serverech, byla pro vybrané druhy 

metodou expertního odhadu stanovena hodnota LAI pro zdravé soliterní jedince. 

Příloha 4 obsahuje sumární výstup tohoto zpracování. 

Z důvodu vysoké taxonomické bohatosti dřevin používaných pro ozeleňování 

veřejných prostor byl dendrology vytvořen postup, který umožnil LAI určit 

u taxonů a kultivarů, které nebyly určeny pomocí publikace Iio et al. (2014), a to 

na základě shodných vlastností asimilačního aparátu (velikost a tvar listů, vztah 

ke světlu definující hustotu listového aparátu, habitus koruny typický pro daný 

taxon atd.). 

Na základě těchto vlastností vznikla pěti stupňová klasifikační tabulka definující 

typickou hustotu koruny daného taxonu (Tab.  17): extrémně hustá, hustá, 

průměrná, řídká, extrémně řídká. Zařazení se řídí dle škály rozsahu určeného LAI 

samostatně u listnatých a jehličnatých stromů. 

Tab.  17 Kategorie hustoty koruny 

Kategorie LAI - dle hustoty 

koruny 

Popis  LAI rozsah  

listnaté 

stromy 

LAI rozsah 

jehličnaté 

stromy 

1  extrémně řídká koruna 1-3 1-4 

2  řídká koruna 4-6 5-8 

3  průměrně hustá koruna 7-9 9-12 

4  hustá koruna 10-12 13-16 

5  extrémně hustá koruna 13-15 17-22 

U řešeného stromu, který se nevyskytuje v databázi LAI, tedy dojde k určení typu 

jehličnatá/listnatá dřevina a hustota koruny, která je pro daný habitus typická ve 
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stavu její maximální vitality a následně je stanovena hodnota LAI. Pro určení 

hustoty koruny dle jejího typického habitu slouží 3D model zpracovaný na 

základě analýzy nálezové databáze oborového portálu 

www.stromypodkontrolou.cz společnosti SAFE TREES. Tento model na základě 

dendrometrických veličin (základních popisných dat každého dendrologického 

průzkumu) změřených v terénu následně stromy rozřadí do 7 kategorií podle 

tvaru koruny (Obr.  19).  

 

Obr.  19 Tvary koruny použité pro odhad LAI. 

Pro výpočty listové plochy konkrétních stromů jsou typické hodnoty LAI 

vynásobeny hodnotou korekčního koeficientu dle kategorie vitality (Tab.  18) 

vyjadřující míru defoliace, odhadnutou uživatelem z terénního hodnocení 

konkrétního stromu, případně uvedenou v databázi správce městské zeleně. Pro 

účely metodiky byla použita stupnice vitality dle „Standardu péče o přírodu 

a krajinu A01 001 - Hodnocení stavu stromů“, k dispozici na standardy.nature.cz. 

Tab.  18 Kategorie vitality stromů a hodnota korekčního koeficientu 

kategorie V1 V2 V3 V4 V5 

vitalita 1 0,75 0,5 0,25 0 

Hodnoty LAI pro trávníky a WAI pro dřeviny v mimovegetačním období byly 

převzaty z geograficky blízkých studií. Nízký počet studií neumožnil další 

diferenciaci v rámci druhového složení (Tab.  19). 

https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068331.pdf?seek=1552472268


 

79 
 

Tab.  19 Hodnoty LAI/WAI pro vybraný druh vegetačního pokryvu 

Druh pokryvu LAI (WAI) Zdroj 

trávník vegetační období 2 Dąbrowski et al., 2013 

trávník mimo vegetační období 0,5 Dąbrowski et al., 2013 

dřeviny mimo vegetační období 1,2 Sjöman et al., 2016 
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10. Závěr 
S měnícími se klimatickými podmínkami můžeme ve většině měst pozorovat 

intenzívní zájem o využití modrozelené infrastruktury v procesu územního 

plánování a přípravy adaptačních strategií na změnu klimatu. Příprava těchto 

dokumentů a jejich následná realizace vyžaduje, mimo jiné, vhodné nástroje pro 

mapování a ohodnocení prvků městské zeleně. Samotné mapování veřejné 

zeleně je dnes dostatečně rozvinuté v rámci procesů pasportizace a inventarizace 

zeleně a stává se součástí informačních systémů měst. Pokud jsou u zmapované 

zeleně hodnoceny ES, jsou používány především metody „benefit transfer“, které 

přímo nevyčíslují jednotlivé ekosystémové funkce zeleně, tedy parametry nutné 

pro přípravu výše zmiňovaných plánů/strategií. 

Tato metodika navrhuje konkrétní postupy kvantifikace pěti zvolených 

ekosystémových funkcí městské zeleně. Výpočty jsou řešeny na úrovni 

jednotlivých prvků (jednotlivého stromu/keře, plochy trávníku) na základě jejich 

skutečných dimenzí/vlastností. Následné je vyjádřena jejich finanční hodnota. 

Metodika umožňuje hodnotit: 

● regulaci mikroklimatu transpirací, 

● ukládání uhlíku (CO2) v biomase vegetace, 

● záchyt znečišťujících látek, 

● útlum hluku ze silniční dopravy, 

● kulturně rekreační a estetickou hodnotu. 

Pro hodnocení byly vybrány vhodné biofyzikální/statistické modely a bylo 

provedeno jejich zjednodušení při zachování platných principů. Hlavním 

důvodem pro zjednodušení je dostupnost vhodných a existujících dat. Proto jsou 

do modelů využity zejména následující vstupní data: 

● údaje o městské vegetaci, které jsou zajišťovány v rámci inventarizace 

veřejné městské zeleně samosprávami měst,  

● volně nebo pro obecní správu zdarma dostupné mapové podklady 

o městském území, meteorologických podmínkách a sociodemografické 

situaci. 
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Užití a interpretace výsledků 
Předkládaná metodika se zabývá specifickými segmenty funkčního potenciálu 

prvků zelené infrastruktury (stromy, keře, travní porost) ve vztahu ke konkrétním 

ekobenefitům. Záměna či náhrada tohoto typu kalkulace za postupy uvedené 

v oceňovací vyhlášce nebo metodice AOPK by byla zmatečná, protože byť je 

objekt stejný, konkretizace oceňované funkce je zcela odlišná. Metodika 

oceňování dle AOPK ČR přistupuje k vyčíslení hodnoty stromu či keře pomocí 

globálního vyjádření veškerého relevantního funkčního potenciálu formou 

umístění nových jedinců na danou lokalitu. Tyto nové stromy v průběhu svého 

růstu po dobu prvních 5-ti let dosáhnou dendrometrických parametrů, kterými 

kompenzují funkční potenciál oceňovaného stromu. Oproti tomu námi uvedená 

metodika detailně analyzuje konkrétní pozitivní funkce oceňovaného prvku 

(strom, keř, trávník) zpravidla ve fyzikálních jednotkách. Tato úroveň výpočtu je 

hlavním výstupem, který demonstruje konkrétní efektivitu potenciální funkčnosti 

prvku za podmínek jeho optimálního eko-fyziologického stavu, přírodních 

podmínek stanoviště a správné péče o vegetaci. Umožňuje analýzu jeho 

potenciálu ve vztahu k ostatním prvkům v hodnoceném souboru. Monetizace je 

uvedena pouze za účelem možnosti sumarizovat funkční potenciál v rámci více 

typů ekobenefitů. Objektem oceňování není tedy komplexní funkční potenciál 

prvku (např. stromu), ale pouze vybrané ekobenefity vztažené ke konkrétnímu 

časovému intervalu. Zároveň, vzhledem k měnícímu se ekonomickému prostředí, 

je třeba při monetarizaci jednotlivých ES vždy aktualizovat výpočet ceny na 

základě stávajících platných cen (např. změna emisních povolenek, cena 

elektřiny, cena bytů, apod.). Jednotlivé komodity, které byly zvoleny k cenovému 

vyjádření ekosystémových funkcí, nemusí obecně podléhat stejným trendům 

a pravidlům trhu.  

Software je určen pro uživatele, obeznámené s metodikou a principy výpočtu. 

Podmínkou pro správnou implementaci vypočtených hodnot do rozhodovacích 

mechanismů a odborných zpráv je detailní prostudování problematiky aplikace 

ekobenefitů. Relevantní části metodiky a odkazy na ni budou přidané do 

pomocných odkazů (help) software.  
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11. Přílohy 

Příloha 1: Kategorizace dřevin dle rychlosti růstu 
taxony/druhy listnaté  

dlouhověké 
listnaté 
krátkověké 

jehličnaté  
rychlerostoucí 

jehličnaté  
pomalurostoucí 

Abies alba    X 
Abies amabilis    X 
Abies balsamea    X 
Abies concolor    X 
Abies grandis    X 
Abies homolepis    X 
Abies lasiocarpa    X 
Abies magnifica    X 
Abies sibirica    X 
Abies veitchii    X 
Acer spp. X    

Acer rubrum X    

Acer saccharum X    

Aesculus octandra  X   

Alnus glutinosa  X   

Alnus incana  X   

Alnus spp.  X   

Betula ermanii  X   

Betula 
maximowicziana 

 X   

Betula pendula  X   

Betula platyphylla  X   

Betula pubescens  X   

Betula spp.  X   

Camellia japonica X    

Carpinus betulus X    

Castanea sativa X    

Cryptomeria japonica    X 
Cupressus spp.   X  
Fagus sylvatica X    

Fraxinus excelsior X    

Fraxinus oruns  X   

Fraxinus pennsylvanica X    

Chamaecyparis obtusa   X  
Ilex aquifolium X    

Larix decidua   X  
Larix spp.   X  
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taxony/druhy listnaté  
dlouhověké 

listnaté 
krátkověké 

jehličnaté  
rychlerostoucí 

jehličnaté  
pomalurostoucí 

Liquidambar 
styraciflua 

X    

Liriodendron tulipifera X    

Magnolia obovata  X   

Metasequoia 
glyptostroboides 

  X  

Picea spp.    X 
Picea abies    X 
Picea engelmannii    X 
Picea glauca    X 
Picea mariana    X 
Picea sitchensis    X 
Pinus banksiana   X  

Pinus cembra    X 
Pinus contorta    X 
Pinus densiflora   X  

Pinus mugo    X 
Pinus nigra    X 
Pinus ponderosa    X 

Pinus spp.    X 
Pinus strobus   X  
Pinus sylvestris    X 
Populus balsamifera  X   

Populus canadensis 
Moench (clone I-214) 

 X   

Populus deltoides  X   

Populus grandidentata  X   

Populus spp  X   

Populus tremula  X   

Populus tremuloides X    

Populus trichocarpa X    

Pseudotsuga menziesii   X  
Quercus spp. X    

Quercus cerris X    

Quercus frainetto X    

Quercus petraea X    

Quercus pubescens X    

Quercus robur X    

Quercus rubra X    

Robinia pseudoacacia  X   
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taxony/druhy listnaté  
dlouhověké 

listnaté 
krátkověké 

jehličnaté  
rychlerostoucí 

jehličnaté  
pomalurostoucí 

Salix viminalis  X   

Sequoia sempervirens    X 
Taxodium distichum   X  
Thujopsis dolabrata   X  
Tsuga canadensis    X 
Tsuga heterophylla    X 
Zelkova serrata X    

Tilia cordata X    

Tilia platyphyllos X    

Platanus  X    

Prunus   X   

Rhus typhina  X   
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Příloha 2: Alometrické rovnice pro výpočet biomasy dřevin 
Použité alometrické vztahy vycházejí z výčetní tloušťky (D) a výšky (H). Písmenem m/M je kódována dolní/horní přechodová zóna 

a znamenkem + nebo - pak hodnota parametru pro dolní a horní hranici přechodové zóny (viz Obr. 1 v kapitole 4). 

Ve sloupečku „B“ je vyznačeno o jakou část biomasy se jedná AB – celková nadzemní, RT – kořeny, ST – kmen, BR – větve a listoví. 

Kategorie listnaté – krátkověké 

Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Betula pendula          

0.00087 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.28639 AB   0,61   2,99 12,51 14,89   1,53   4,87 18,23 21,57 

0.050118 ∙ 𝐷2.3547 RT ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.015849 ∙ 𝐻0.9308 ∙ 𝐷1.8616 RT ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0008 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.28244 ST   0,61   2,99 12,51 14,89   1,53   4,87 18,23 21,57 

0.193 ∙ 𝐷2.25 ST ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0281953 ∙ 𝐻0.5772 ∙ 𝑒8.2827∙
𝐷
𝐷+7 ∙ 𝑒0.0393∙𝐻 

ST ND ND 31,5 38,5 ND ND ND ND 

0.0742 ∙ 𝐷2.24 BR ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.00002 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.63001 BR   0,61   2,99 12,51 14,89   1,53   4,87 18,23 21,57 

0.0001549 ∙ 𝐻1.2911 ∙ 𝐷2.5822 BR   7,1 10,9 26,1 29,9 12,06 13,94 21,46 23,34 
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Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

0.1942939 ∙ 𝐷2.6639 ∙ 𝐻−2.9662 ∙ 𝑒0.406∙𝐻 BR   0,01   1,79   8,91 10,69   1,06   2,54   8,46   9,94 

𝑒−3.3633+10.2806∙
𝐷

𝐷+10 
BR ND ND 31,5 38,5 ND ND ND ND 

Alnus glutinosa          

0.00309 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.022126 AB 10,59 13,81 26,69 29,91 11,76 14,24 24,16 26,64 

0.0859 ∙ 𝐷2.3537 AB ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.005609 ∙ (𝐷 ∙ 10)1.888345 ST 10,59 13,81 26,69 29,91 11,76 14,24 24,16 26,64 

0.0841 ∙ 𝐷2.4501 ST ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.000003 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.880598 BR 10,59 13,81 26,69 29,91 11,76 14,24 24,16 26,64 

0.0146 ∙ 𝐷2.5191 BR ND ND ND ND ND ND ND ND 

Alnus incana          

0.000499 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.337592 AB   7,33 10,47 23,03 26,17 11,77 14,23 24,07 26,53 

0.000368 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.335763 ST   7,33 10,47 23,03 26,17 11,77 14,23 24,07 26,53 

0.0001 ∙ (𝐷 ∙ 10)2.297058 BR   7,33 10,47 23,03 26,17 11,77 14,23 24,07 26,53 
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Kategorie listnaté – dlouhověké 

Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Fagus sylvatica          

0.453 ∙ 𝐷2.139 AB 0,06 11,34 56,46 67,74 6,73 11,67 31,43 36,37 

0.056586 ∙ 𝐷2.095 ∙ 𝐻0.678 AB ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.70961 ∙ 𝐷2.0666 AB 30,62 39,38 74,42 83,18 ND ND ND ND 

0.0306 ∙ 𝐷2.347 ∙ 𝐻0.59 AB ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.019081 ∙ 𝐷2,0828 ∙ 𝐻1.0414 AB 6,8 17,2 58,8 69,2 9,2 12,8 27,2 30,8 

0.01 ∙ 𝐷2.7 RT 8,5 15,5 43,5 50,5 ND ND ND ND 

0.0218776 ∙ 𝐷2.54 RT 1,3 4,7 18,3 21,7 ND ND ND ND 

0.0014342 ∙ 𝐷2,208 ∙ 𝐻1.104 RT 6,8 17,2 58,8 69,2 ND ND ND ND 

0.494 ∙ 𝐷2.07 ST 0,06 11,34 56,46 67,74 6,73 11,67 31,43 36,37 

0.0109 ∙ 𝐷1.951 ∙ 𝐻1.262 ST ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0894 ∙ 𝐷2.4679 ST 0,95 7,05 31,45 37,55 4,87 7,33 17,17 19,63 

0.021 ∙ 𝐷2.471 BR 0,06 11,34 56,46 67,74 6,73 11,67 31,43 36,37 
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Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

0.002 ∙ 𝐷3.265 BR ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0019258 ∙ 𝐷3.328 BR ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0114 ∙ 𝐷3.682 ∙ 𝐻−1.031 BR ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.0006146 ∙ 𝐷2,4962 ∙ 𝐻1.2481 BR 6,8 17,2 58,8 69,2 9,2 12,8 27,2 30,8 

Quercus spp.          

0.088638 ∙ 𝐷2.4682 AB ND ND 47,25 56,75 ND ND ND ND 

0.098048 ∙ 𝐷2.4029 AB 1,23 7,37 31,93 38,07 ND ND ND ND 

0.41354 ∙ 𝐷2.14 AB ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.045009 ∙ 𝐷2.6996 AB 2,97 8,43 30,27 35,73 ND ND ND ND 

Tilia cordata          

0.068455 ∙ 𝐷2.4542 AB 2,02 4,38 13,82 16,18 ND ND ND ND 

Acer pseudoplatanus          

0.063254 ∙ 𝐷2.5189 AB 0,97 6,43 28,27 33,73 ND ND ND ND 

0.067085 ∙ 𝐷2.5751 AB 1,05 5,95 25,55 30,45 ND ND ND ND 
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Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Fraxinus excelsior          

0.085452 ∙ 𝐷2.4882 AB ND ND 29,99 36,01 ND ND ND ND 

0.084433 ∙ 𝐷2.5466 AB 1,5 4,5 16,5 19,5 ND ND ND ND 

Kategorie jehličnaté – pomalu rostoucí (tenčí přírůst letokruhů) 

Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Picea abies        

0.8007 ∙ 𝐷1.9075 TB 21,2 26,8 49,2 54,8 31,36 32,64 37,76 39,04 

0.1245 ∙ 𝐷2.3585 TB 20,85 27,15 52,35 58,65 21,223 22,777 28,993 30,547 

0.2543 ∙ 𝐷2.1872 TB 22,6 29,4 56,6 63,4 29,377 30,623 35,607 36,853 

−33.225 + 2.3915 ∙ 𝐷 RT 14,35 17,65 30,85 34,15 ND ND ND ND 

0.01995 ∙ 𝐷2.36 RT 3 7 23 27 ND ND ND ND 

−45.94 + 3.58 ∙ 𝐷 RT 12,7 15,3 25,7 28,3 19,6 20,4 23,6 24,4 

0.02 ∙ 𝐷2.36 RT 14,2 15,8 22,2 23,8 ND ND ND ND 

0.00939 ∙ 𝐷1.7892 ∙ 𝐻0.8946 RT 12,7 17,3 35,7 40,3 17 19 27 29 
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Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

0.11023 ∙ 𝑒7.4361∙
𝐷

𝐷+14 ∙ 𝑒0.0186∙𝐻 ∙ 𝐻0.7595 ST ND ND 57,09 69,71 ND ND 32,17 39,03 

51 + 3.8 ∙ 𝐷 + 0.344 ∙ 𝐷2 ST 14,8 19,2 36,8 41,2 20 22 30 32 

0.08159 ∙ 𝐷2.44277 ST ND ND 47,87 57,73 1,28 7,12 30,48 36,32 

0.13335 ∙ 𝑒11.1926∙
𝐷

𝐷+14 ST ND ND 57,09 69,71 ND ND 32,17 39,03 

0.0999 ∙ 𝑒7.2309∙
𝐷

𝐷+14 ∙ 𝑒0.0355∙𝐻 ∙ 𝐻0.703 ST ND ND 57,09 69,71 ND ND 32,17 39,03 

0.00045394 ∙ 𝐷2,2524 ∙ 𝐻1.1262 BR 7,4 14,6 43,4 50,6 12,1 15,9 31,1 34,9 

11.74 ∙ (
𝐷

100
)
2,4

∙ 𝐻1.2 BR ND ND 45 55 2,5 7,5 27,5 32,5 

0.019025 ∙ 𝐷2.2552 BR ND ND 61,02 74,18 ND ND 38,73 46,87 

3.98 ∙ (
𝐷

100
)
2.612

∙ 𝐻1.306 BR 28 32 48 52 23,4 24,6 29,4 30,6 

0.0042229 ∙ 𝐷2.7044 BR 7,4 14,6 43,4 50,6 12,1 15,9 31,1 34,9 

10.81 ∙ (
𝐷

100
)
2,1

∙ 𝐻1.05 BR 19 21 29 31 17,7 18,3 20,7 21,3 

0.000999 ∙ 𝐷2.833374 BR 20,1 25,9 49,1 54,9 31,31 32,69 38,21 39,59 
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Rovnice B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Pinus sylvestris          

0.1182 ∙ 𝐷2.3281 AB   0,6   3,4 14,6 17,4   3,3   4,7 10,3 11,7 

0.32555 ∙ 𝐷2 − 6.10936 AB   5,7   8,3 18,7 21,3 ND ND ND ND 

0.0146 ∙ (𝐷 + 1)2.3868−0.0618∙log𝐷 ∙ 𝐻0.8581 AB   0,6   3,4 14,6 17,4   3,3   4,7 10,3 11,7 

0.2585 ∙ 𝐷2 − 2.39157 AB   6,2   7,8 14,2 15,8 ND ND ND ND 

0.012883 ∙ 𝐷2.74 RT   2   6 22 26 ND ND ND ND 

0.038872 ∙ 𝐷2.066783 RT   0,01   8,19 40,91 49,09 ND ND ND ND 

0.010789 ∙ 𝐷2.458 RT   5,54   8,46 20,14 23,06   7,21   8,59 14,11 15,49 

0.0071 ∙ 𝐷2.7743 BR   0,6   3,4 14,6 17,4   3,3   4,7 10,3 11,7 

0.024692 ∙ 𝐷2 + 1.8622 BR 14,5 15,5 19,5 20,5 ND ND ND ND 

0.033675 ∙ (𝐷 + 1)3.263 ∙ 𝐻−1.202 BR ND ND 36,2 43,8 ND ND ND ND 

0.0228 ∙ (𝐷 + 1)−0.2728+1.8144∙log𝐷 ∙ 𝐻0.6324 BR   0,6   3,4 14,6 17,4   3,3   4,7 10,3 11,7 

0.0517587 ∙ 𝐷2 + 0.40296 BR   6,2   7,8 14,2 15,8 ND ND ND ND 
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Kategorie jehličnaté – rychlerostoucí (silnější přírůst letokruhů) 

 B Dm- Dm+ DM- DM+ Hm- Hm+ HM- HM+ 

Pseudotsuga menziesii          

0.141282 ∙ 𝐷2.2996 AB   6,87 10,53 25,17 28,83 ND ND ND ND 

0.099959 ∙ 𝐷2.42 AB ND ND 34,5 41,5   4,78   8,62 23,98 27,82 

0.01 ∙ 𝐷2.63 RT   2,8   7,2 24,8 29,2 ND ND ND ND 

0.012885 ∙ 𝐷2.5786 RT ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.035752 ∙ 𝐷2.1641 RT ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.042596 ∙ 𝐷1.929 ∙ 𝐻0.759 ST ND ND 34,5 41,5   4,78   8,62 23,98 27,82 

0.068907 ∙ 𝐷4.42 ∙ 𝐻−2.784 BR ND ND 34,5 41,5   4,78   8,62 23,98 27,82 

Larix sibirica (Siberian larch)          

0.1081 ∙ 𝐷1.53 ∙ 𝐻0.9482 AB  0,47   6,13 28,77 34,43   1,3   4,7 18,3 21,7 
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Příloha 3: Kategorizace dřevin pro výpočet evapotranspirace 
Stromy dle oddělení  (K- krytosemenné, N – nahosemenné); typů kořenění (M – 

mělce, H – hluboce, S – středně), rezistence k suchu (R1 – nízká, R2 – střední, R3 

– vysoká)  

Druh ‘kultivar’ latinsky Druh česky Kategorie 

Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ javor klen K-H-R1 

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ javor klen K-H-R1 

Castanea sativa 'Judia' kaštanovník setý K-H-R1 

Castanea sativa kaštanovník setý K-H-R1 

Juglans regia ořešák královský K-H-R1 

Mespilus germanica mišpule obecná K-H-R1 

Nyssa sylvatica tupela lesní K-H-R1 

Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’ javor klen K-H-R2 

Amygdalus communis mandloň obecná K-H-R2 

Carya cordiformis ořechovec hořký K-H-R2 

Carya ovata ořechovec vejčitý K-H-R2 

Catalpa ovata katalpa vejčitá K-H-R2 

Catalpa speciosa katalpa nádherná K-H-R2 

Cerasus avium třešeň ptačí K-H-R2 

Cerasus avium ‘Plena’ třešeň ptačí K-H-R2 

Cerasus serrula třešeň tibetská K-H-R2 

Cerasus serrulata ‘Amanogawa’ třešeň pilovitá K-H-R2 

Crataegus crus-galli hloh kuří noha K-H-R2 

Crataegus laevigata hloh obecný K-H-R2 

Crataegus laevigata ‘Paul´s Scarlet’ hloh obecný K-H-R2 

Crataegus mollis hloh měkký K-H-R2 

Crataegus monogyna hloh jednosemenný K-H-R2 

Crataegus x lavallei hloh Lavallův K-H-R2 

Crataegus x lavallei ‘Carrierei’ hloh Lavallův K-H-R2 

Crataegus x persimilis hloh slívolistý K-H-R2 

Crataegus x prunifolia ‘Splendens’ hloh slívolistý K-H-R2 

Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný K-H-R2 

Juglans nigra ořešák černý K-H-R2 

Laburnum x watereri štědřenec Watererův K-H-R2 

Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’ liliovník tulipánokvětý K-H-R2 

Maclura pomifera maklura jablkovitá K-H-R2 

Persica vulgaris broskvoň obecná K-H-R2 

Persica vulgaris ‘Elberta’ broskvoň obecná K-H-R2 

Prunus avium třešeň ptačí K-H-R2 
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Prunus armeniaca meruňka obecná K-H-R2 

Pyrus calleryana ‘Stone Hill‘ hrušeň Calleryova K-H-R2 

Pyrus communis hrušeň obecná K-H-R2 

Pyrus salicifolia hrušeň vrbolistá K-H-R2 

Quercus cerris dub cer K-H-R2 

Quercus coccinea dub šarlatový K-H-R2 

Quercus crispula dub mongolský K-H-R2 

Quercus frainetto dub uherský K-H-R2 

Quercus macrocarpa dub velkoplodý K-H-R2 

Quercus petraea dub zimní K-H-R2 

Quercus robur dub letní K-H-R2 

Quercus robur ‘Concordia’ dub letní K-H-R2 

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ dub letní K-H-R2 

Quercus robur ‘Fastigiata’ dub letní K-H-R2 

Tamarix gallica tamaryšek francouzský K-H-R2 

Ulmus laevis jilm vaz K-H-R2 

Ulmus minor jilm ladní K-H-R2 

Zelkova carpinifolia zelkova habrolistá K-H-R2 

Zelkova serrata zelkova ostrolistá K-H-R2 

Celtis australis břestovec jižní K-H-R3 

Celtis occidentalis břestovec západní K-H-R3 

Cerasus mahaleb slivoň turecká K-H-R3 

Elaeagnus angustifolia hlošina úzkolistá K-H-R3 

Elaeagnus commutata hlošina stříbrná K-H-R3 

Fraxinus ornus jasan zimnář K-H-R3 

Fraxinus ornus ‘Meczek’ jasan zimnář K-H-R3 

Fraxinus ornus ‘Obelisk’ jasan zimnář K-H-R3 

Gleditsia triacanthos ‘Rubylace’ dřezovec trojtrnný K-H-R3 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ dřezovec trojtrnný K-H-R3 

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ dřezovec trojtrnný K-H-R3 

Gleditsia triacanthos f. inermis dřezovec trojtrnný K-H-R3 

Ostrya carpinifolia habrovec habrolistý K-H-R3 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘ hrušeň Calleryova K-H-R3 

Quercus macranthera dub velkokvětý K-H-R3 

Quercus pubescens dub pýřitý K-H-R3 

Robinia pseudoacacia trnovník akát K-H-R3 

Sorbus aria jeřáb muk K-H-R3 

Sorbus aria ‘Magnifica’ jeřáb muk K-H-R3 

Sorbus domestica jeřáb oskeruše K-H-R3 

Sorbus torminalis jeřáb břek K-H-R3 
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Tamarix pentandra tamaryšek pětimužný K-H-R3 

Tamarix tetrandra tamaryšek čtyřmužný K-H-R3 

Ulmus pumila jilm sibiřský K-H-R3 

Acer pseudoplatanus javor klen K-S-R1 

Alnus glutinosa olše lepkavá K-S-R1 

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ olše lepkavá K-S-R1 

Betula pubescens bříza pýřitá K-S-R1 

Fraxinus angustifolia jasan úzkolistý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Altena’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Asplenifolia’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Atlas’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Globosa’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ jasan ztepilý K-S-R1 
Fraxinus excelsior ‘Monophylla 
Pendula’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Monophylla’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Nana’ jasan ztepilý K-S-R1 

Fraxinus excelsior ‘Pendula’ jasan ztepilý K-S-R1 

Liquidambar styraciflua ambroň západní K-S-R1 

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ ambroň západní K-S-R1 

Padus avium ‘Colorata’ střemcha obecná K-S-R1 

Padus avium ‘Nana’ střemcha obecná K-S-R1 

Padus avium ‘Watereri’ střemcha obecná K-S-R1 

Populus nigra topol černý K-S-R1 

Populus nigra ‘Italica’ topol černý K-S-R1 

Quercus bicolor dub dvoubarevný K-S-R1 

Ulmus glabra jilm horský K-S-R1 

Acer campestre javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Elegant’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Elsrijk’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Green Column’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Nana’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Nanum’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Queen Elizabeth’ javor babyka K-S-R2 

Acer campestre ‘Red Shine’ javor babyka K-S-R2 

Acer crataegifolium javor hloholistý K-S-R2 

Acer davidii javor Davidův K-S-R2 

Acer grosseri javor Davidův hrubý K-S-R2 

Acer monspessulanum javor francouzský K-S-R2 
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Acer platanoides javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Cleveland’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Columnare’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Crimson King’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Deborah’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Dissectum’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Drummondii’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Emerald Queen’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Faassen´s Black’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Globosum’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Leopoldii’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Olmstedt’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Royal Red’ javor mléč K-S-R2 

Acer platanoides ‘Schwedleri’ javor mléč K-S-R2 

Aesculus flava jírovec žlutý K-S-R2 

Aesculus hippocastanum jírovec maďal K-S-R2 

Aesculus pavia jírovec pávie K-S-R2 

Aesculus x carnea jírovec pleťový K-S-R2 

Aesculus x carnea ‘Briotii’ jírovec pleťový K-S-R2 

Amygdalus x amygdalo-persica broskvomandloň K-S-R2 

Armeniaca vulgaris meruňka obecná K-S-R2 

Betula pendula bříza bělokorá K-S-R2 

Betula pendula ‘Fastigiata’ bříza bělokorá K-S-R2 

Betula pendula ‘Laciniata’ bříza bělokorá K-S-R2 

Betula pendula ‘Pendula’ bříza bělokorá K-S-R2 

Betula pendula ‘Youngii’ bříza bělokorá K-S-R2 

Carpinus betulus habr obecný K-S-R2 

Carpinus betulus ‘Columnaris’ habr obecný K-S-R2 

Carpinus betulus ‘Fastigiata’ habr obecný K-S-R2 

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ habr obecný K-S-R2 

Carpinus betulus ‘Pendula’ habr obecný K-S-R2 

Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá K-S-R2 

Cerasus fruticosa ‘Globosa’ třešeň křovitá K-S-R2 

Cerasus sargentii třešeň Sargentova K-S-R2 

Cerasus sargentii ‘Accolade’ třešeň Sargentova K-S-R2 

Cerasus sargentii ‘Rancho’ třešeň Sargentova K-S-R2 

Cerasus serrulata třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Kanzan’ třešeň pilovitá K-S-R2 
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Cerasus serrulata ‘Kiku–shidare–
sakura’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Royal Burgundii’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Schmitii’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Schmitzii’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Subhirtella Pendula’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus serrulata ‘Sunset Boulevard’ třešeň pilovitá K-S-R2 

Cerasus subhirtella třešeň chloupkatá K-S-R2 

Cerasus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ třešeň chloupkatá K-S-R2 

Cerasus subhirtella ‘Autumnalis’ třešeň chloupkatá K-S-R2 

Cerasus subhirtella ‘Fukubana’ třešeň chloupkatá K-S-R2 

Cerasus subhirtella ‘Pendula’ třešeň chloupkatá K-S-R2 

Cerasus vulgaris višeň obecná K-S-R2 

Cerasus x yedoensis slivoň jedoská K-S-R2 

Cercis canadensis zmarilka kanadská K-S-R2 

Cercis siliquastrum zmarilka Jidášova K-S-R2 

Corylus colurna líska turecká K-S-R2 

Cotinus coggygria ruj vlasatá K-S-R2 

Fagus sylvatica buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’ buk lesní K-S-R2 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea 
Fastigiata’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Dawyck’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Laciniata’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Rohanii’ buk lesní K-S-R2 

Fagus sylvatica ‘Roseomarginata’ buk lesní K-S-R2 

Fraxinus americana jasan americký K-S-R2 

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ jasan úzkolistý K-S-R2 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý K-S-R2 

Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský K-S-R2 

Fraxinus pennsylvanica ‘Aucubifolia’ jasan pensylvánský K-S-R2 

Gymnocladus dioicus nahokvětec dvoudomý K-S-R2 

Hamamelis virginiana vilín virginský K-S-R2 

Ilex aquifolium cesmína ostrolistá K-S-R2 
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Laburnum x watereri ‘Vossii’ štědřenec Watererův K-S-R2 

Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý K-S-R2 

Louiseania triloba mandloň trojlaločná K-S-R2 

Malus ‘Evereste’ jabloň K-S-R2 

Malus ‘Royalty’ jabloň K-S-R2 

Malus ‘Rudolph’ jabloň K-S-R2 

Malus ‘Van Eseltine’ jabloň K-S-R2 

Malus baccata jabloň bobulovitá K-S-R2 

Malus baccata ‘Georgeous’ jabloň bobulovitá K-S-R2 

Malus floribunda jabloň mnohokvětá K-S-R2 

Malus pumila jabloň nízká K-S-R2 

Malus sieboldii jabloň Sieboldova K-S-R2 

Malus sylvestris jabloň lesní K-S-R2 

Malus toringo ‘Rosea’  K-S-R2 

Malus x arnoldiana jabloň Arnoldova K-S-R2 

Malus x purpurea jabloň purpurová K-S-R2 

Malus x zumi ‘Golden Hornet’ jabloň zumi K-S-R2 

Malus x zumi ‘Professor Sprenger’ jabloň zumi K-S-R2 

Morus alba "Kanwa-2" morušovník bílý K-S-R2 

Morus alba ‘Pendula’ morušovník bílý K-S-R2 

Morus nigra morušovník černý K-S-R2 

Padus maackii střemcha Maackova K-S-R2 

Paulownia tomentosa paulovnie plstnatá K-S-R2 

Platanus occidentalis platan západní K-S-R2 

Platanus orientalis platan východní K-S-R2 

Platanus x hispanica platan javorolistý K-S-R2 

Platanus x hispanica ‘Huissen’ platan javorolistý K-S-R2 

Platanus x hispanica ‘Pyramidalis’ platan javorolistý K-S-R2 

Platanus x hispanica ‘Tremonia’ platan javorolistý K-S-R2 

Prunus cerasifera slivoň myrobalán K-S-R2 

Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ slivoň myrobalán K-S-R2 

Prunus cerasifera ‘Nigra’ slivoň myrobalán K-S-R2 

Prunus domestica slivoň švestka K-S-R2 

Prunus domestica ‘Stanley’ slivoň švestka K-S-R2 

Prunus gondouinii ‘Schnee’ slivoň Gondounova K-S-R2 

Prunus hillieri ‘Spire’ slivoň Hillierova K-S-R2 

Prunus insititia slivoň obecná K-S-R2 

Prunus spinosa slivoň trnka K-S-R2 

Ptelea trifoliata křídlatec trojlistý K-S-R2 

Pyrus communis ‘Beech Hill’ hrušeň obecná K-S-R2 
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Pyrus pyraster hrušeň polnička K-S-R2 

Quercus rubra dub červený K-S-R2 

Sorbus aucuparia ‘Edulis’ jeřáb obecný K-S-R2 

Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ jeřáb obecný K-S-R2 

Sorbus aucuparia ‘Pendula’ jeřáb obecný K-S-R2 

Sorbus intermedia jeřáb prostřední K-S-R2 

Sorbus x hybrida jeřáb zvrhlý K-S-R2 

Sorbus x thuringiaca jeřáb duryňský K-S-R2 

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ jeřáb duryňský K-S-R2 

Staphylea pinnata klokoč zpeřený K-S-R2 

Tilia americana lípa americká K-S-R2 

Tilia cordata 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Erecta’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Green Globe’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Greenspire’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Pyramidalis’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Rancho’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia cordata ‘Roelvo’ 
lípa srdčitá; lípa 
malolistá K-S-R2 

Tilia petiolaris lípa řapíkatá K-S-R2 

Tilia platyphyllos lípa velkolistá K-S-R2 

Tilia platyphyllos ‘Fastigiata’ lípa velkolistá K-S-R2 

Tilia platyphyllos ‘Rubra’ lípa velkolistá K-S-R2 

Tilia tomentosa lípa stříbrná K-S-R2 

Tilia tomentosa 'VI' lípa stříbrná K-S-R2 

Tilia tomentosa 'Balaton' lípa stříbrná K-S-R2 

Tilia tomentosa ‘Brabant’ lípa stříbrná K-S-R2 

Tilia x euchlora lípa zelená K-S-R2 

Tilia x europaea lípa evropská K-S-R2 

Tilia x europaea ‘Pallida’ lípa evropská K-S-R2 

Ulmus glabra ‘Camperdownii’ jilm horský K-S-R2 

Ulmus glabra ‘Pendula’ jilm horský K-S-R2 

Ulmus hybride ‘Lobel’ jilm K-S-R2 

Ulmus x hollandica jilm holandský K-S-R2 

Ulmus x hollandica ‘Lobel’ jilm holandský K-S-R2 
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x Sorbaronia fallax jeřáboplodec klamný K-S-R2 

x Sorbopyrus auricularis hruškojeřáb ouškatý K-S-R2 

Acer rubrum 'Autumn Flame' javor červený K-M-R1 

Acer rubrum ‘October Glory’ javor červený K-M-R1 

Acer rubrum ‘Scanlon’ javor červený K-M-R1 

Acer saccharinum javor stříbrný K-M-R1 

Acer saccharinum ‘Pyramidale’ javor stříbrný K-M-R1 

Betula nigra bříza černá K-M-R1 

Betula papyrifera bříza papírovitá K-M-R1 

Betula utilis bříza užitečná K-M-R1 

Euonymus europaeus brslen evropský K-M-R1 

Populus deltoides topol bavlníkový K-M-R1 

Populus simonii topol Simonův K-M-R1 

Populus trichocarpa topol chlupatoplodý K-M-R1 

Pterocarya fraxinifolia lapina jasnolistá K-M-R1 

Salix alba vrba bílá K-M-R1 

Salix alba ‘Tristis’ vrba bílá K-M-R1 

Salix fragilis vrba křehká K-M-R1 

Salix matsudana vrba Matsudova K-M-R1 

Salix matsudana ‘Tortuosa’ vrba Matsudova K-M-R1 

Salix nigra vrba černá K-M-R1 

Salix viminalis vrba košíkářská K-M-R1 

Salix x sepulcralis vrba náhrobní K-M-R1 

Taxodium distichum tisovec dvouřadý K-M-R1 

Acer cappadocicum javor kapadocký K-M-R2 

Acer ginnala javor amurský K-M-R2 

Acer japonicum javor japonský K-M-R2 

Acer negundo ‘Aureo-variegatum’ javor jasanolistý K-M-R2 

Acer negundo ‘Flamingo’ javor jasanolistý K-M-R2 

Acer negundo "Kelly´s Gold" javor jasanolistý K-M-R2 

Acer negundo ‘Variegatum’ javor jasanolistý K-M-R2 

Acer opalus javor kalinolistý K-M-R2 

Acer palmatum javor dlanitolistý K-M-R2 

Acer rubrum javor červený K-M-R2 

Acer rubrum ‘Red Sunset’ javor červený K-M-R2 

Acer saccharinum ‘Wierii’ javor stříbrný K-M-R2 

Acer saccharum javor cukrový K-M-R2 

Acer tataricum javor tatarský K-M-R2 

Alnus cordata olše srdčitá K-M-R2 

Alnus incana olše šedá K-M-R2 
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Amelanchier arborea muchovník stromovitý K-M-R2 

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ muchovník stromovitý K-M-R2 

Amelanchier laevis muchovník hladký K-M-R2 

Betula jacquemontii bříza Jacquemontova K-M-R2 

Betula lenta bříza tuhá K-M-R2 

Betula platyphylla bříza mandžuská K-M-R2 

Cercidiphyllum japonicum zmarličník japonský K-M-R2 

Cornus mas dřín obecný K-M-R2 

Cryptomeria japonica kryptomerie japonská K-M-R2 

Cydonia oblonga kdouloň obecná K-M-R2 

Euonymus fortunei brslen Fortunův K-M-R2 

Koelreuteria paniculata svitel latnatý K-M-R2 

Laburnum anagyroides štědřenec odvislý K-M-R2 

Ligustrum lucidum ptačí zob lesklý K-M-R2 

Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý K-M-R2 

Magnolia ‘Galaxy’ šácholan K-M-R2 

Magnolia ‘Spectrum’ šácholan K-M-R2 

Magnolia acuminata šácholan přišpičatělý K-M-R2 

Magnolia grandiflora šácholan velkokvětý K-M-R2 

Magnolia kobus šácholan kobus K-M-R2 

Magnolia stellata šácholan hvězdokvětý K-M-R2 

Magnolia stellata ‘Royal Star’ šácholan hvězdokvětý K-M-R2 

Magnolia x loebneri šácholan K-M-R2 

Magnolia x soulangeana šácholan Soulangeův K-M-R2 

Padus serotina střemcha pozdní K-M-R2 

Parrotia persica parocie perská K-M-R2 

Phellodendron amurense korkovník amurský K-M-R2 

Populus alba topol bílý K-M-R2 

Populus alba ‘Nivea’ topol bílý K-M-R2 

Populus alba ‘Pyramidalis’ topol bílý K-M-R2 

Populus balsamifera topol balzámový K-M-R2 

Populus simonii ‘Fastigiata’ topol Simonův K-M-R2 

Populus suaveolens topol vonný K-M-R2 

Populus tremula topol osika K-M-R2 

Populus tremula ‘Erecta’ topol osika K-M-R2 

Populus x canadensis topol kanadský K-M-R2 

Populus x canescens topol šedý K-M-R2 

Prunus mira  K-M-R2 

Quercus palustris dub bahenní K-M-R2 

Rhus typhina škumpa orobincová K-M-R2 
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Salix caprea vrba jíva K-M-R2 

Salix caprea ‘Pendula’ vrba jíva K-M-R2 

Salix x erythroflexuosa vrba argentinská K-M-R2 

Sambucus nigra bez černý K-M-R2 

Sambucus racemosa bez červený K-M-R2 

Sophora japonica jerlín japonský K-M-R2 

Sophora japonica ‘Pendula’ jerlín japonský K-M-R2 

Sorbus aucuparia jeřáb obecný K-M-R2 

Syringa vulgaris šeřík obecný K-M-R2 

Ulmus minor ‘Wredei’ jilm ladní K-M-R2 

Acer negundo javor jasanolistý K-M-R3 

Ailanthus altissima pajasan žláznatý K-M-R3 

Betula ermanii bříza Ermanova K-M-R3 

Morus alba morušovník bílý K-M-R3 

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ trnovník akát K-M-R3 

Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’ trnovník margaretta K-M-R3 

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ trnovník akát K-M-R3 

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ trnovník akát K-M-R3 

Robinia pseudoacacia ‘Unifolia’ trnovník akát K-M-R3 

Calocedrus decurrens pazerav sbíhavý N-H-R2 

Pinus flexilis borovice ohebná N-H-R2 

Pinus jeffreyi borovice Jeffreyova N-H-R2 

Pinus parviflora borovice drobnokvětá N-H-R2 

Pinus peuce borovice rumelská N-H-R2 

Pinus pinea borovice pinie N-H-R2 

Pinus ponderosa borovice těžká N-H-R2 

Pinus rigida borovice tuhá N-H-R2 

Pinus rotundata borovice blatka N-H-R2 

Pinus strobus borovice vejmutovka N-H-R2 

Pinus wallichiana borovice himalájská N-H-R2 

Thuja plicata zerav obrovský N-H-R2 

Thuja plicata ‘Zebrina’ zerav obrovský N-H-R2 

Pinus aristata borovice osinatá N-H-R3 

Pinus banksiana borovice Banksova N-H-R3 

Pinus cembra borovice limba N-H-R3 

Pinus contorta borovice pokoucená N-H-R3 

Pinus heldreichii borovice Heldreichova N-H-R3 

Pinus nigra borovice černá N-H-R3 

Pinus sylvestris borovice lesní N-H-R3 

Pinus sylvestris ‘Fastigiata’ borovice lesní N-H-R3 
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Pinus sylvestris ‘Watereri’ borovice lesní N-H-R3 

Abies alba jedle bělokorá N-S-R1 

Abies fraseri jedle Fraserova N-S-R1 

Abies grandis jedle obrovská N-S-R1 

Abies homolepis jedle nikkoská N-S-R1 

Abies lasiocarpa jedle plstnatoplodá N-S-R1 

Abies magnifica jedle nádherná N-S-R1 

Abies nordmanniana jedle kavkazská N-S-R1 

Abies pinsapo jedle španělská N-S-R1 

Abies procera jedle vznešená N-S-R1 

Abies veitchii jedle Veitchova N-S-R1 

Abies cephalonica jedle řecká N-S-R2 

Abies concolor jedle ojíněná N-S-R2 

Cedrus atlantica cedr atlaský N-S-R2 

Cedrus libani cedr libanonský N-S-R2 

Ginkgo biloba jinan dvoulaločný N-S-R2 

Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ jinan dvoulaločný N-S-R2 

Juniperus communis jalovec obecný N-S-R2 

Juniperus scopulorum jalovec skalní N-S-R2 

Juniperus virginiana jalovec virginský N-S-R2 

Larix decidua modřín opadavý N-S-R2 

Larix decidua ‘Pendula’ modřín opadavý N-S-R2 

Larix gmelinii modřín dahurský N-S-R2 

Larix kaempferi modřín japonský N-S-R2 

Pseudotsuga glauca douglaska sivá N-S-R2 

Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá N-S-R2 

Taxus baccata tis červený N-S-R2 

Taxus baccata ‘Adpressa’ tis červený N-S-R2 

Taxus baccata ‘Fastigiata’ tis červený N-S-R2 

Taxus cuspidata tis japonský N-S-R2 

Taxus x media tis prostřední N-S-R2 

Abies koreana jedle korejská N-M-R2 

Cupressocyparis leylandii cypřišovec Leylandův N-M-R2 

Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův N-M-R2 

Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’ cypřišek Lawsonův N-M-R2 

Chamaecyparis lawsoniana ‘Aurea’ cypřišek Lawsonův N-M-R2 
Chamaecyparis lawsoniana 
‘Columnaris’ cypřišek Lawsonův N-M-R2 

Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ cypřišek Lawsonův N-M-R2 

Chamaecyparis nootkatensis cypřišek nutkajský N-M-R2 
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Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’ cypřišek nutkajský N-M-R2 

Chamaecyparis obtusa cypřišek tupolistý N-M-R2 

Chamaecyparis pisifera cypřišek hrachonosný N-M-R2 

Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’ cypřišek hrachonosný N-M-R2 

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’ cypřišek hrachonosný N-M-R2 
Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa 
Aurea’ cypřišek hrachonosný N-M-R2 

Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’ cypřišek hrachonosný N-M-R2 

Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’ cypřišek hrachonosný N-M-R2 

Metasequoia glyptostroboides metasekvoje čínská N-M-R2 

Picea abies smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Barryi’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Inversa’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Nidiformis’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Rothenhaus’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Viminalis’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea abies ‘Virgata’ smrk ztepilý N-M-R2 

Picea asperata smrk štětinatý N-M-R2 

Picea bicolor smrk dvoubarvý N-M-R2 

Picea breweriana smrk Brewerův N-M-R2 

Picea engelmannii smrk Engelmannův N-M-R2 

Picea glauca smrk sivý N-M-R2 

Picea glauca ‘Conica’ smrk sivý N-M-R2 

Picea jezoensis smrk ajanský N-M-R2 

Picea mariana smrk černý N-M-R2 

Picea omorika smrk omorika N-M-R2 

Picea orientalis smrk východní N-M-R2 

Picea pungens smrk pichlavý N-M-R2 

Picea pungens ‘Argentea’ smrk pichlavý N-M-R2 

Picea pungens ‘Glauca’ smrk pichlavý N-M-R2 

Picea pungens ‘Hoopsii’ smrk pichlavý N-M-R2 

Picea sitchensis smrk sitka N-M-R2 

Picea x mariorica smrk Boomův N-M-R2 

Pinus mugo borovice kleč N-M-R2 

Platycladus orientalis zeravec východní N-M-R2 

Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský N-M-R2 

Thuja occidentalis zerav západní N-M-R2 

Thuja occidentalis ‘Aurea’ zerav západní N-M-R2 

Thuja occidentalis ‘Fastigiata’ zerav západní N-M-R2 

Thuja occidentalis ‘Malonyana’ zerav západní N-M-R2 
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Thuja occidentalis ‘Smaragd’ zerav západní N-M-R2 

Thujopsis dolabrata zeravinec japonský N-M-R2 
 

Keře dle nároků na vodu N – nízká, S – střední, V – vysoká 

Latinský název Český název kategorie 
Abelia x grandiflora abélie velkokvětá S 
Aesculus parviflora jírovec drobnokvětý V 
Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův S 
Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’ muchovník Lamarckův S 
Amorpha fruticosa netvařec křovitý N 
Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý S 
Berberis hemsleyana dřišťál S 
Berberis julianae dřišťál Juliin S 
Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův N 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea‘ dřišťál Thunbergův N 
Berberis vulgaris dřišťál obecný N 
Buddleia davidii komule Davidova S 
Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený S 
Caragana arborescens čimišník stromovitý S 
Catalpa bignonioides ‘Nana’ katalpa trubačovitá S 
Cerasus fruticosa třešeň křovitá N 
Cerasus glandulosa slivoň žláznatá S 
Cornus stolonifera svída výběžkatá S 
Corylus avellana líska obecná S 
Cotoneaster dammeri skalník Dammerův S 
Cotoneaster dielsianus skalník Dielsův S 
Cotoneaster horizontalis skalník rozprostřený S 
Cotoneaster rotundifolius skalník okrouhlolistý S 
Crataegus monogyna ‘Stricta’ hloh jednosemenný S 
Cytisus x praecox čilimník časný N 
Deutzia scabra trojpuk drsný S 
Euonymus bungeanus brslen S 
Forsythia suspensa zlatice převislá S 
Forsythia x intermedia zlatice prostřední S 
Hibiscus syriacus ibišek syrský S 
Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový S 
Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistá V 
Chaenomeles japonica kdoulovec japonský S 
Chaenomeles speciosa kdoulovec ozdobný S 
Chionanthus retusus bělas uťatý S 
Juniperus communis ‘Hibernica’ jalovec obecný S 
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Juniperus communis ‘Suecica’ jalovec obecný S 
Juniperus horizontalis jalovec polehlý S 
Juniperus chinensis jalovec čínský S 
Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana’ jalovec čínský S 
Juniperus chinensis ‘Skyrocket’ jalovec čínský S 
Juniperus sabina jalovec chvojka S 
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ jalovec skalní S 
Juniperus squamata jalovec šupinatý S 
Juniperus squamata ‘Meyeri’ jalovec šupinatý N 
Juniperus virginiana jalovec virginský S 
Juniperus virginiana ‘Skyrocket’ jalovec virginský S 
Juniperus x media jalovec prostřední S 
Juniperus x media ‘Hetzii’ jalovec prostřední N 
Juniperus x media ‘Pfitzeriana’ jalovec prostřední N 
Kerria japonica zákula japonská S 
Kolkwitzia amabilis kolkvície krásná S 
Laurocerasus officinalis bobkovišeň lékařská S 
Ligustrum vulgare ptačí zob obecný S 
Lonicera japonica zimolez japonský S 
Lonicera tatarica zimolez tatarský S 
Lonicera xylosteum zimolez obecný S 
Lycium barbarum kustovnice cizí N 
Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá S 
Padus avium střemcha obecná V 
Philadelphus coronarius pustoryl věncový S 
Photinia × fraseri blýskalka Fraserova S 
Photinia × fraseri ‘Red Robin’ blýskalka Fraserova S 
Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá S 
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ tavola kalinolistá S 
Pinus x pseudopumilio borovice rašelinná S 
Potentilla fruticosa mochna křovitá S 
Prunus fruticosa slivoň křovitá N 
Prunus padus střemcha obecná V 
Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová S 
Rhamnus catharctica řešetlák počistivý S 
Rhododendron spp. pěnišník; rododendron; azalka S 
Rhododendron delavayi  S 
Rhododendron irroratum  V 
Rhododendron yuannanense  S 
Rhododendron ponticum pěnišník pontický S 
Ribes spp. rybíz S 
Ribes alpinum rybíz alpínský S 
Ribes sanguineum meruzalka krvavá S 
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Robinia hispida trnovník huňatý N 
Rosa canina růže šípková N 
Rosa rugosa růže svraskalá N 
Sophora viciifolia jerlín vikvolistý S 
Sorbus chamaemespilus jeřáb mišpulka S 
Spiraea japonica tavolník japonský S 
Spiraea nipponica ‘Snowmound’ tavolník niponský S 
Spiraea x bumalda tavolník nízký S 
Spiraea x vanhouttei tavolník van Houtteův S 
Swida alba svída bílá S 
Swida alba ‘Aurea’ svída bílá S 
Swida alba ‘Elegantissima’ svída bílá S 
Swida sanguinea svída krvavá S 
Symphoricarpos albus pámelník bílý S 
Syringa oblata šeřík širokolistý S 
Syringa pinnatifolia šeřík peřenolistý S 
Syringa villosa šeřík chlupatý S 
Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’ šeřík obecný S 
Viburnum lantana kalina tušalaj S 
Viburnum opulus kalina obecná V 
Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá S 
Vitis spp. réva S 
Weigela floribunda vajgélie bohatokvětá S 
Weigela florida vajgélie květnatá S 
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Příloha 4: LAI vybraných městských dřevin 

Druh 
LAI 

soliter 
LAI 
min 

LAI  
prům. 

LAI 
max 

LAI  
95 % 

Abies alba 11 3,9 6,9 8,5 8,5 
Abies amabilis 14,5 11,6 11,6 11,6 11,6 
Abies balsamea 12 2,6 5,9 9,9 9,4 
Abies concolor 13 7,3 8,6 10,4 10,2 
Abies grandis 10 6,1 6,1 6,1 6,1 
Abies homolepis 15 8,5 10,4 12,2 12,0 
Abies lasiocarpa 11 7,4 8,3 9,3 9,2 
Abies magnifica 16 8,7 10,7 12,7 12,5 
Abies sibirica 9 6,4 6,4 6,4 6,4 
Abies veitchii 10 5,8 5,8 5,8 5,8 
Acer 7 6,0 6,0 6,0 6,0 
Acer rubrum 8 5,1 6,0 6,8 6,7 
Acer saccharum 9 3,8 6,6 8,1 7,9 
Aesculus octandra 8 6,2 6,2 6,2 6,2 
Alnus glutinosa 11 2,4 6,1 9,7 9,1 
Alnus incana 7 0,7 3,2 5,5 5,4 
Alnus sp. 6 4,1 4,3 4,5 4,4 
Betula 3 2,7 2,7 2,7 2,7 
Betula ermanii 6 3,1 4,4 5,6 5,5 
Betula maximowicziana 6 3,7 4,3 5,2 5,1 
Betula pendula 6 0,8 3,7 6,5 5,9 
Betula platyphylla 3 1,3 2,4 3,5 3,4 
Betula pubescens 6 0,8 3,2 6,0 5,8 
Betula spp. 6 1,2 2,8 5,7 5,3 
Camellia japonica 8 3,7 5,5 6,8 6,7 
Carpinus betulus 11 8,7 8,7 8,7 8,7 
Castanea sativa 8 3,7 5,0 6,5 6,3 
Cryptomeria japonica 10 3,1 6,1 10,2 9,7 
Cupressus spp. 8 4,5 4,5 4,5 4,5 
Fagus sylvatica 11 2,3 5,9 10,2 8,8 
Fraxinus excelsior 7 3,6 4,7 5,4 5,4 
Fraxinus oruns 8 6,1 6,1 6,1 6,1 
Fraxinus pennsylvanica 6 3,5 3,5 3,5 3,5 
Chamaecyparis obtusa 18 4,4 6,7 9,8 8,1 
Ilex aquifolium 8 5,6 6,1 6,6 6,6 
Larix decidua 7 3,1 4,5 5,9 5,7 
Larix spp. 6 0,3 1,0 3,1 2,6 
Liquidambar styraciflua 7 5,5 5,5 5,5 5,5 
Liriodendron tulipifera 9 5,1 6,7 7,4 7,4 
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Druh 
LAI 

soliter 
LAI 
min 

LAI  
prům. 

LAI 
max 

LAI  
95 % 

Magnolia obovata 7 5,3 5,3 5,3 5,3 
Maple 6 3,5 3,9 4,4 4,3 
Metasequoia 
glyptostroboides 

11 10,8 10,8 10,8 10,8 

Picea 9 5,3 5,3 5,3 5,3 
Picea abies 15 0,6 6,9 14,7 12,2 
Picea engelmannii 11 4,7 4,7 4,7 4,7 
Picea glauca 9 5,7 6,0 6,4 6,4 
Picea mariana 11 1,1 4,3 9,0 7,2 
Picea sitchensis 10 5,5 8,0 10,5 10,3 
Pinus banksiana 5 1,2 2,7 5,5 4,2 
Pinus cembra 8 3,8 4,6 5,5 5,4 
Pinus contorta 8 0,0 3,8 17,9 6,8 
Pinus densiflora 10 7,3 8,3 9,2 9,1 
Pinus mugo 4 2,9 2,9 2,9 2,9 
Pinus nigra 9 4,1 5,7 7,4 7,2 
Pinus ponderosa 6 1,0 3,4 10,4 5,0 
Pinus spp. 6 7,4 7,4 7,4 7,4 
Pinus strobus 13 2,1 5,7 12,8 11,1 
Pinus sylvestris 10 0,2 4,5 16,7 8,8 
Populus balsamifera 6 6,0 6,0 6,0 6,0 
Populus canadensis Moench  3 2,4 2,4 2,4 2,4 
Populus deltoides 4 3,4 3,7 4,0 4,0 
Populus grandidentata 4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Populus spp 4 2,3 2,3 2,3 2,3 
Populus tremula 5 2,9 3,3 4,2 4,0 
Populus tremuloides 6 0,4 2,8 6,6 5,2 
Populus trichocarpa 4 3,8 3,8 3,8 3,8 
Pseudotsuga menziesii 15 3,0 8,6 17,5 14,8 
Quercus  4,3 5,4 6,0 6,0 
Quercus cerris 8 4,2 5,2 7,4 6,8 
Quercus frainetto 5 2,5 3,0 3,3 3,3 
Quercus petraea 7 1,7 5,0 6,5 6,4 
Quercus pubescens 5 2,5 2,8 3,0 3,0 
Quercus robur 7 2,0 4,2 6,3 6,3 
Quercus rubra 5 2,7 4,1 4,9 4,8 
Robinia pseudoacacia 4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Salix viminalis 3 1,9 2,2 2,5 2,5 
Sequoia sempervirens 17 10,9 14,4 16,7 16,6 
Taxodium distichum 4 0,6 1,0 1,5 1,4 
Thujopsis dolabrata 22 14,5 16,4 20,1 19,6 
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Druh 
LAI 

soliter 
LAI 
min 

LAI  
prům. 

LAI 
max 

LAI  
95 % 

Tsuga canadensis 7 3,6 5,1 6,6 6,4 
Tsuga heterophylla 15 11,1 17,6 23,5 23,4 
Zelkova serrata 5 4,0 4,0 4,0 4,0 
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