JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE

ING. RADEK PLCH

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2013

Autoreferát disertační práce

Doktorand:

Ing. Radek Plch

Studijní program:

Ekologie a ochrana životního prostředí

Studijní obor:

Aplikovaná a krajinná ekologie

Název práce:

Možnosti ovlivňování
v malých povodích

Školitel:

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

bilance

uhlíku

Školitel specialista:
Oponenti:

RNDr. Jan Květ, CSc.
Jihočeská univerzita
Budějovicích

v

Českých

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
ENKI o.p.s., Třeboň
Doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Obhajoba disertační práce se koná dne 28. 3. 2014 v 10 hod.
v zasedací
místnosti
Ústavu
půdní
biologie
(Biologické centrum AV ČR, v.v.i.), Na Sádkách 7,
České Budějovice (první patro, číslo dveří 12).
S disertační prací se lze seznámit na studijním oddělení
Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
předseda oborové rady
Aplikovaná a krajinná ekologie
ZF JU v Českých Budějovicích

Obsah
Úvod
Cíl práce
Dílčí cíle
Zájmové území
Metody
Výsledky a závěry
Summary
Přehled použité literatury

Úvod
Agroekosystémy i lesní ekosystémy poskytují člověku
řadu ekosystémových služeb, na kterých je člověk závislý –
např. produkci potravin, surovin, zajištění pitné vody atd.
(„zásobovací služby“), regulaci kvality ovzduší, klimatu,
vody, eroze, chorob, škůdců atd. („regulační služby“),
estetickou hodnotu přírody, rekreaci („kulturní služby“)
a zajištění oběhu živin, tvorby půdy atd. („podpůrné služby“)
(Reid et al., 2005). S využíváním ekosystémových služeb
člověkem je úzce spjata trvalá udržitelnost těchto ekosystémů.
Probíhající změna klimatu, která se v současné době
projevuje růstem průměrné teploty na Zemi (na globální
úrovni) a změnou rozložení ročních průměrných teplot
a různou distribucí ročních srážek (na regionální i lokální
úrovni), s sebou nese požadavky na změnu hospodaření
v těchto ekosystémech.
Problematika disertační práce vznikla v rámci projektu
VaV MŽP „CzechCarbo“, který se zabýval studiem cyklu
uhlíku v terestrických ekosystémech České republiky (20032007) (Marek, 2011). Navazující projekt VaV MŽP
„CzechTerra“ měl již poněkud širší zaměření, proto bylo
původní téma práce zaměřené na bilance uhlíku rozšířeno
o další aspekty související s udržitelností hospodaření
v krajině.
Cíl práce
Cílem práce bylo posoudit udržitelnost zemědělského
a lesnického hospodaření na území regionální studie horní
části povodí toku Stropnice (Novohradské hory). Pro tyto
účely navrhnout metody zjišťování energetické, uhlíkové
a ekonomické bilance, včetně hodnocení environmentálních
dopadů na životní prostředí (metoda LCA) a verifikovat je na
zemědělských a lesnických případových studiích.

Dílčí cíle
1. Posoudit
efektivnost
(udržitelnost)
hospodaření
na zemědělských farmách v zájmovém území.
2. Posoudit efektivnost (udržitelnost) různých způsobů
lesnického hospodaření v porostech s různou druhovou
skladbou (i) smrková monokultura, ii) aktuální dřevinná
skladba, iii) přírodě blízká dřevinná skladba), patřících do
různých cílových hospodářských souborů (CHS),
za použití různé technologie těžby dřeva (motorová pila,
harvestor).
3. Posoudit vztah využití území (orná půda, trvalé travní
porosty, les) k množství půdního uhlíku a dalším
vybraným půdním charakteristikám.
4. Porovnat
efektivnost
(udržitelnost)
hospodaření
v agroekosystémech a lesních ekosystémech.
Zájmové území
Pro účely regionální studie bylo vybráno území horní části
povodí
toku
Stropnice
v Novohradských
horách.
Celková výměra horní části povodí toku Stropnice je 112 km2.
Regionální studie však byla provedena jen na území,
nacházejícím se v České republice (99 km2). Přibližně
18 % výměry tvoří orná půda, 23 % louky a pastviny, 49 %
lesy, zbylých 10 % tvoří rybníky, zástavba, mokřady apod.
Metody
Pro hodnocení efektivnosti (udržitelnosti) hospodaření
v agroekosystémech a lesních ekosystémech byly použity
metody pro stanovení i) energetické bilance, ii) uhlíkové
bilance, iii) ekonomické bilance a iv) hodnocení zátěže
životního prostředí metodou Life Cycle Assessment (LCA).
Na pěti vybraných zemědělských farmách (88 % výměry
zemědělské půdy v rámci území) byla hodnocena efektivita
zemědělského hospodaření z hlediska její udržitelnosti.
V lesních porostech, patřících do tří vybraných cílových

hospodářských souborů (CHS; 53-hospodářství kyselých
stanovišť, 55-hospodářství živných stanovišť, 57-hospodářství
oglejených
stanovišť) byla srovnávána efektivita
(udržitelnost) hospodaření v lesních porostech s různou
dřevinnou skladbou (i) smrková monokultura, ii) aktuální
dřevinná skladba, iii) a iv) přírodě blízká dřevinná skladba).
Metodika disertační práce vychází z předpokladu, že čím
je systém efektivnější, tzn. má nižší vstupy („human inputs“)
a vyšší ekosystémovou produkci, tím je více udržitelný.
Výsledky a závěry
Agroekosystémy
Účinnost poutání slunečního záření byla pro
agroekosystémy vyšší než pro lesní ekosystémy. Průměrná
účinnost v agroekosystémech při zohlednění nadzemní
i podzemní produkce byla 0,51 %, zatímco u lesních
ekosystémů se pohybovala v intervalu od 0,28 % do 0,38 %
v závislosti na dřevinné skladbě. Účinnost konverze energie
krmiv na živočišné produkty (maso, mléko, vlna) byla
průměrně pro všechny farmy 4,5 %.
Energetická bilance rostlinné produkce (energie nadzemní
biomasy - energetické vstupy) vyšla pro všechny farmy
kladně, energetická bilance živočišné produkce (energetické
výstupy hlavních produktů - energetické vstupy) byla pro
všechny farmy záporná. Celková energetická bilance
(energetické výstupy - energetické vstupy) byla pro všechny
farmy kladná.
Extenzivně hospodařící farmy dosáhly vyšší energetické
efektivity (celková produkce / neobnovitelné energetické
vstupy) v rostlinné produkci (88-158 GJvýstup.GJvstup-1),
než intenzivně hospodařící farmy (17-18 GJvýstup.GJvstup-1).
Vyšší energetická efektivita živočišné produkce byla zjištěna
u intenzivně hospodařících farem. Z hlediska celkové
energetické efektivity dosáhly extenzivně hospodařící farmy

vyšší efektivity (22-68 GJvýstup.GJvstup-1), zatímco intenzivně
hospodařící farmy dosáhly nižší efektivity (12-14
GJvýstup.GJvstup-1).
Z hlediska uhlíkové efektivity dosáhly extenzivně
hospodařící farmy vyšší efektivity (3-9 t C.t Cemit.-1),
efektivita u intenzivně hospodařících farem se pohybovala
mezi 0,7 až 1 t C.t Cemit.-1.
Environmentální dopady se zaměřením na emise uhlíku,
acidifikaci a eutrofizaci byly nižší u extenzivně hospodařících
farem, než u intenzivně hospodařících farem, a to při výpočtu
na 1 ha i na 1 t sušiny produkce.
Ekonomická efektivita byla hodnocena pomocí indikátoru
nákladová rentabilita (míry rentability v %) ve dvou
variantách; s dotacemi a bez dotací. Míra rentability byla bez
započítání dotací do zemědělství téměř pro všechny farmy
záporná (výjimku tvořila intenzivně hospodařící farma 4 =
30,3 %). Při zohlednění dotací měla nejvyšší míru rentability
(169,1 %) extenzivně hospodařící farma na velké výměře
zemědělské půdy (cca 700 ha luk a pastvin). Malé extenzivně
hospodařící farmy (cca do 100 ha luk a pastvin) měly
zápornou míru rentability i s dotacemi. Z výsledků vyplývá
poměrně vysoká závislost na dotacích, hlavně pro menší
zemědělské subjekty.
Lesní ekosystémy
U lesnického managementu s využitím motorové pily byly
zjištěny nižší energetické vstupy a nižší emise uhliku
i ostatních indikátorů pro hodnocení environemntálních
dopadů (acidifikace, eutrofizace) na 1 m3 dřeva ve srovnání s
lesnickým managementem s využitím harvestoru.
Při porovnání hospodářských opatření (i) semenářství
a školkařství, ii) pěstební činnost, iii) mýtní těžba, iv) doprava
dřeva) tvořila nejvýznamnější část z hlediska energetických
vstupů a emisí uhlíku (na 1 m3 dřeva) pěstební činnost s
dopravou dřeva (při zohlednění těžby motorovou pilou)

a mýtní těžba s dopravou dřeva (při zohlednění těžby
harvestorem).
Z hlediska porovnání variant dřevinné skladby (i) smrková
monokultura, ii) aktuální dřevinná skladba, iii) a iv) přírodě
blízká dřevinná skladba) při zohlednění těžby motorovou pilou
byly u smrkové monokultury zjištěny nejnižší energetické
vstupy a emise uhlíku (na 1 m3 dřeva) v CHS 53, 55. U porostů
zařazených do CHS 57 byly při těžbě motorovou pilou
energetické vstupy a emise uhlíku pro všechny uvažované
varianty dřevinné skladby přibližně stejné. Naopak při
zohlednění těžby harvestorem měla smrková monokultura
nejvyšší energetické vstupy a emise uhlíku (na 1 m3 dřeva).
Lesní management s využitím motorové pily měl ve všech
případech vyšší energetickou a uhlíkovou efektivitu ve
srovnání s těžbou harvestorem. Z hlediska hodnocení
ekonomické efektivity (míry rentability v %) byly rozdíly
mezi lesním managementem s použitím motorové pily
a harvestorem minimální.
Nejvyšší energetická a uhlíková efektivita byla zjištěna
u varianty 3 s přírodě blízkou dřevinnou skladbou (zastoupení
smrku 40-50 %; těžba motorovou pilou) a varianty 4 s přírodě
blízkou dřevinou skladbou (zastoupení smrku 10-40 %; těžba
harvestorem) v CHS 53 a 55. Pro porosty zařazené do CHS 57
byla nejefektivnější varianta 3 s přírodě blízkou dřevinnou
skladbou, a to pro oba způsoby těžby dřeva).
Při hodnocení environmentálních dopadů (emisí uhlíku a
acidifikace) s porovnáním variant dřevinné skladby
(i) smrková monokultura, ii) aktuální dřevinná skladba,
iii) a iv) přírodě blízká dřevinná skladba) byly zjištěny
nejvyšší hodnoty u variant s přírodě blízkou dřevinnou
skladbou (při těžbě motorovou pilou), zatímco při těžbě
harvestorem byly u těchto variant hodnoty nejnižší (v CHS 53,
55). V CHS 57 byly environmentální dopady nižší u porostů s
přírodě blízkou dřevinnou skladbou (při těžbě motorovou
pilou i harvestorem). Ve všech CHS (53, 55, 57) byla

eutrofizace u variant s přírodě blízkou dřevinnou skladbou
nejnižší (při těžbě motorovou pilou i harvestorem).
Nejvyšší míra rentability (v %) byla dosažena ve
smrkových monokulturách, nižší u aktuální dřevinné skladby
a nejnižší u porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou.
Pro CHS 53 se pohybovala nákladová rentabilita v intervalu
od 19 % pro variantu s přírodě blízkou dřevinnou skladbou až
po 170 % pro smrkovou monokulturu; pro CHS 55 v intervalu
od 81 % pro variantu s přírodě blízkou dřevinnou skladbou až
po 170 % pro smrkovou monokulturu a pro CHS 57
v intervalu od 77 % pro variantu s přírodě blízkou dřevinnou
skladbou až po 170 % pro smrkovou monokulturu.
Půdní uhlík
Jedním z nejvýznamnějších zásobníků uhlíku je půda.
Při vyhodnocení půdních sond (hlubokých přibližně 1 m) byl
zjištěn statisticky významný rozdíl mezi množstvím půdního
organického uhlíku a poměrem C/N mezi lesním ekosystémem
a travním porostem; lesním ekosystémem a ornou půdou.
Množství půdního organického uhlíku se lišilo v závislosti na
půdním typu, nadmořské výšce a skeletovitosti.
Srovnání agroekosystémů a lesních ekosystémů
Nejvyšší energetická efektivita z hlediska celkové
produkce ekosystémů a dodatkových neobnovitelných vstupů
(„human inputs“) je u lesních ekosystémů (101-109
GJvýstup.GJvstup-1; při těžbě motorovou pilou); nižší energetická
efektivita byla dosažena u farem s extenzivní pastevní
produkcí masa (22-68 GJvýstup.GJvstup-1) a nejnižší energetické
efektivity dosáhly intenzivně hospodařící farmy při kombinaci
orné půdy s travními porosty a živočišné produkce (12-14
GJvýstup.GJvstup-1).
Při porovnání
energetické
efektivity
zaměřenou pouze na rostlinnou produkci (z orných půd nebo
travních
porostů)
s produkcí
lesních
ekosystémů,
dosáhla extenzivně hospodařící farma na travních porostech

(při výměře zemědělské půdy cca 700 ha) vyšší energetické
efektivity než lesní ekosystémy.
Nejvyšší uhlíková efektivita z hlediska celkové produkce
ekosystémů a emisí uhlíku způsobeného z dodatkových
neobnovitelných vstupů („human inputs“) včetně emisí uhlíku
z půdy je u lesních ekosystémů (45-48 t C.t Cemit.-1; při těžbě
motorovou pilou). Nižší uhlíkové efektivity dosáhly farmy
s extenzivní pastevní produkcí masa (2,9-8,5 t C.t Cemit.-1);
intenzivně hospodařící farmy při kombinaci orné půdy
s travními porosty a živočišné produkce mají uhlíkovou
efektivitu nejnižší (0,7-1,2 t C.t Cemit.-1).
Nákladová rentabilita (míra rentability v %)
je v zemědělství výrazně závislá na výši dotací, pěstovaných
plodinách případně chovaných zvířatech a tržních cenách
jednotlivých komodit. Nákladová rentabilita v lesním
hospodářství je výrazně závislá na dřevinné skladbě a na
tržních cenách dřeva.
Summary
Aim of my thesis was to evaluate the efficiency and
sustainability of different types of farming and forest
management in research area in the upper part of the Stropnice
river watershed (Novohradske hory Mts., Czech Republic).
For this purpose, indicators of energy, carbon and economic
balance and Life Cycle Assessment method were developed
and verified in case studies. Additional aims were
i) to evaluate the efficiency and sustainability of different
types of forest management in forests with different tree
species composition (spruce monoculture, actual and nearnature tree species compositions) and different timber
harvesting; ii) to reveal the relationship between different land
use category (arable land, permanent grassland and forest)
and quantity of soil carbon and other soil characteristics and
iii) on the basis of obtained results to compare the efficiency
and sustainability of agriculture and forestry management.

Total energy efficiency was bigger in extensive farms (2268 GJoutputs.GJinputs-1) compared to intensive farms (12-14
GJoutputs.GJinputs-1). Higher carbon efficiency was found by
extensive farms (3-9 t C.t Cemit.-1), intensive farms fixed only
0.7-1 t C.t Cemit.-1. Environmental impacts (C emissions,
acidification, eutrophication) were lower in extensive farms
compared
to intensive
farms.
Economic
efficiency
(profitability in %) was negative for small extensive farming
(even with subsidies); only one extensive farm with large land
area had a positive profitability due to subsidies. One intensive
farm with larger land area had a positive profitability,
the second intensive farm with smaller land area had
a negative profitability.
In the forest management, main parts of energy inputs and
carbon emission were consisted of silviculture and timber
transport by final logging using chain-saw, while final logging
and timber transport created main parts by harvestor logging.
Energy and carbon efficiency was higher by final logging
using chain-saw for all alternatives compared to harvestor.
Environmental impacts were computed higher for
the harvestor logging. Spruce monocultures showed in most
cases lower energetic inputs compared to forest stands with
near-nature tree species composition. These conclusions
agreed with the results on carbon efficiency valuation.
Economic efficiency is strongly dependent on tree species
composition; Norway spruce monocultures proved higher
economic profitability compared to forest stands with nearnature tree species composition.
The soil is one of the most important carbon sinks in
terrestrial ecosystems. Processing of primary data, provided by
the Central Institute for Supervising and Testing
in Agriculture, using PCA analysis and general linear models,
indicated the statistically significant differences between forest
ecosystems on one side and grassland and arable land on the

other side in C content and C/N ratio. Carbon amount differed
in a dependence on soil type, altitude and skeleton content.
The comparison of total ecosystem production and nonrenewable human inputs resulted in the highest energy
and carbon efficiencies (included also emission of carbon from
soil) in the forest ecosystem (101-109 GJoutputs.GJinputs-1; 45-48
t C.t Cemit.-1; final logging using chain-saw), compared to lower
energy and carbon efficiencies on farms with extensive pasture
production of meat (mainly beef) (22-68 GJoutputs.GJinputs-1; 2,98,5 t C.t Cemit.-1) and the lowest energy and carbon efficiencies
on farms with intensive production of plants on arable land,
meadows, pasture and livestock production (12-14
GJoutputs.GJinputs-1; 0,7-1,2 t C.t Cemit.-1). Higher environmental
impacts (emissions of carbon, acidification, eutrophication)
were accounted for agroecosystems, compared to forest
ecosystems.
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