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Anotace: 

Mapový soubor v podobě pěti tematických map analyzuje vhodnost stanovišť pro rychle 

rostoucí dřeviny, jejich potenciální výnos a srovnává je s potenciálním výnosem řepky olejky 

(Brassica napus var. napus) a pšenice ozimé (Triticum aestivum), a to na území obcí 

Choustníkovo Hradiště a Kocbeře.  

Vyhodnocení vychází z metod normativního výnosu u v t/ha dle BPEJ (NĚMEC J., 2001: 

Bonitace a oceňování zemědělské půdy v České republice, VÚZE, Praha.; HAVLÍČKOVÁ 

K.,WEGER J et kol., 2006: Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje 

energie, Acta Pruhoniciana 83, Výzkumný ústav Sylva Taroucy, Průhonice.). 

Analýza slouží v rámci výzkumu také jako podklad k vyhodnocení vlivu porostů rychle 

rostoucích dřevin na krajinný ráz. 

Výzkum lokality proběhl v rámci disertační práce Krajinný ráz v ÚPP a ÚPD malých měst a 
za podpory výzkumného projektu Krajinně-architektonické principy obnovy zemědělské 
krajiny. Navazuje na výstupy Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby 
rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. 
 

Analýzy a jejich mapový výstup jsou zpracovány s použitím současných GIS technologií 

(ArcGIS 9.3, mapové servery) nad podkladovou mapou RZM 10. 

Mapový soubor je přístupný na http://fzp.czu.cz/vyzkum 
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Vhodnost stanovišt pro rychle rostoucí dřeviny dle BPEJ
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Mapa vznikla v rámci disertační práce Krajinný ráz v ÚPP a ÚPD
malých měst a za podpory výzkumného projektu Krajinně-architektonické 
principy obnovy zemědělské krajiny.
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Potenciální výnos sušiny rychle rostoucích dřevin dle BPEJ
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Potenciální výnos pšenice ozimé dle BPEJ
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Potenciální výnos řepky olejky dle BPEJ

Výnos řepky dle BPEJ
výnos řepky v t/ha

0,0000
0,0001 - 2,3000
2,3001 - 2,6000
2,6001 - 2,8000
2,8001 - 3,3000
Řešené území

Ing. Eva Klápšťová
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Zdrojová data: Bonitované půdně ekologické jednotky, Metodika
analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie.
Mapa vznikla v rámci disertační práce Krajinný ráz v ÚPP a ÚPD
malých měst a za podpory výzkumného projektu Krajinně-architektonické 
principy obnovy zemědělské krajiny.
0 250 500 750 1 000125 Meters



Vyhodnocení lokalit s potenciálním výnosem sušiny rychle rostoucích 
dřevin alespoň 7,5 t/ha a zároveň s potenciálním výnosem 
pšenice ozimé menším než 4, 5 t/ha
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