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Obsah prezentace  
 

• Konsolidovaná vrstva ekosystémů ČR 

• Integrované hodnocení ekosystémových služeb  

• Ekonomické hodnocení a mapování ES 

• Metodika pro národní hodnocení ES 



Mezinárodní rámec 
• Strategický plán a Aichi cíle 2020 Úmluvy o biologické 

rozmanitosti (CBD) 

• Strategie biodiverzity EU do roku 2020 

• Miléniové hodnocení ekosystémů (Millennium 
Ecosystem Assessement, MA) 

• TEEB - Ekonomika ekosystémů a biodiverzity  

• Národní hodnocení ekosystémů (UK NEA) 

• Experimentální ekosystémové účty SEEA 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 



TD010066 - Integrované hodnocení ekosystémových 
služeb v České republice (2012 – 2013) 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního 
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA 

Dvouletý projekt se zaměřoval na integrované hodnocení 
ekosystémových služeb, jejich identifikaci a ekonomické 
hodnocení. Cílem projektu je zhodnotit ekosystémové 
služby v České republice, vytvořit metodiku ¨pro národní 
hodnocení a přispět tak ke zefektivnění rozhodovacích 
procesů v oblasti územního plánování, udržitelného využití 
krajiny a řízení přírodních zdrojů. 



Konsolidovaná vrstva ekosystémů v ČR (verze 1) 
 

Vznikla ve spolupráci s AOPK ČR 
 

Kombinuje několik mapových podkladů: 
     Vrstva mapování biotopů 

     ZBG, LPIS, CLC 2006 

     Urban Atlas, DIBAVOD… 
  

4 hierarchické úrovně (41 kategorií → 6 typů ekosystémů) 
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Trvalé kultury Vinice Vinice 

Trvalé kultury Chmelnice Chmelnice 

Trvalé kultury Ovocný sad, zahrada Ovocný sad, zahrada 

Trvalé travní 

porosty/pastviny 

Hospodářské louky Hospodářské louky 
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Přírodě blízké 

traviny 

Přírodní louky Alpínské louky 

Přírodě blízké 

traviny 

Přírodní louky Aluviální a vlhké louky 

Přírodě blízké 

traviny 

Přírodní louky Mezofilní louky 

Přírodě blízké 

traviny 

Přírodní louky Suché trávníky 



Přírodní lesy v ČR podle Konsolidované vrstvy ES   







Frélichová, J., Vačkář, D., Pártl, A., et al., Ecosystem Services, 2014,  



 

         

 
 





„Nejcennější“ služby 

• Kulturní služby (4 081 EUR/ha/rok), regulační (2 
519  EUR /ha/rok), zásobovací (1 257 
EUR/ha/rok) 

• Regulace pohrom mokřady (8 456 EUR/ha/rok) 

• Produkce dřevní hmoty (6 912 EUR/ha/rok) 

• Estetické hodnoty (5 972 EUR/ha/rok) 

• Regulace eroze (5 767 EUR/ha/rok) 

• Regulace klimatu (4 016 EUR/ha/rok) 



Carbon storage and sequestration 

Carbon storage Carbon sequestration (2006-2050) 

Total  

[Mg] 

Average  

[Mg ha-1] 

Total  

[Mg] 

Average  

[Mg ha-1] 

Protection 8,994,000 131 + 452,000 + 6.45 

BaU 8,626,000 126 + 184,000 + 1.20 

Exploitation 7,382,000 108 - 1,160,000 - 16.57 

Figure 1: Carbon sequestration in comparison with the Base Landscape 

Harmáčková, Z.V., Vačkář, D. , Ecol Modelling (submitted) 



▪ Ecosystem Services Partnership (ESP) 
– ESVD databáze  

 

▪ European Commission, DG Environment 
– MAES 

 

▪ OECD and the General Commission for Sustainable 
Development  

 
 
 
 

 

Mezinárodní komunikace a spolupráce  



Metodologický rámec pro integrované 
hodnocení ekosystémových služeb v České 

republice 

• Cílem metodiky je stanovit základní zásady a 
postupy pro hodnocení a sledování stavu 
služeb ekosystémů, zejména s ohledem na 
přípravu a realizaci národního hodnocení 
služeb ekosystémů.  
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