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Zelená infrastruktura (green infrastructure) je strategicky plánovaná 
síť přírodních a polopřírodních jednotek s různými 
environmentálními rysy, jež byla navržena a je řízena s cílem 
poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb (Evropská komise, 
2013, s. 4).

- vnitřní konektivita
- multifunkčnost
- neutrální, lépe však pozitivní vliv na biodiverzitu území

- síť Natura 2000 „páteří“ zelené infrastruktury

ZELENÁ INFRASTRUKTURA
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PŘÍSTUPY K VYMEZOVÁNÍ ZI V NADNÁRODNÍM MĚŘÍTKU

- odvíjí se od cílů studie (mnohost funkcí ZI) a dostupnosti dat

1. výběr konkrétních tříd LULC

2.  prostorový překryv oblastí hodnotných z hlediska ekosystémových služeb a biodiverzity

- oblasti vysoké produkce ekosystémových služeb

- modelování ekologických koridorů pro deštníkové či generické druhy

- prostorový překryv vrstev a výběr nejhodnotnějších území

3. softwarové kvantitativní analytické metody

- hledání rovnováhy mezi cíli a minimalizace konfliktů

- vstupní data: distribuce druhů a produkce/potenciál ES

- Marxan, Marxan with zones, Zonation aj.
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KVANTIFIKACE PRODUKCE EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

- zájmové území: 6 států střední Evropy

- podpůrné a regulační ES

- expertní hodnocení ES pro třídy krajinného pokryvu 
CORINE Land Cover převzato od Burkhard et al. 2009

- pravidelná síť 1x1 km

Zdroj: Burkhard et al. Landscapes’ Capacities to Provide Ecosystem Services—
A Concept for Land-Cover Based Assessments. Landsc. Online 2009, 15, 1–22.

metodika
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VYTVOŘENÍ REZISTENČNÍHO POVRCHU

produkce podpůrných
a regulačních
ekosystémových
služeb

síť dopravních bariér
a intravilánu rezistence krajiny k pohybu organismu

metodika
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VYMEZENÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Linkage Mapper software 
(ArcGIS): kombinace rezistenčního 
povrchu a Euklidovské vzdálenosti 
mezi jádrovými zónami

rezistenční povrch

jádrové oblasti
lokality Natura 2000 a Emerald 
Network (≥ 50 km2)

ekologická síť

metodikametodika



7

SÍŤ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

rozloha 318 052 km2,
tj. 33 % zájmového území

847 jádrových lokalit N2000

4393 lokalit „chycených“ sítí ZI
tj. 94 % plochy N2000 v území
a 50 % počtu lokalit N2000 v území

průměrná rozloha „nezachycené“ lokality 
2,88 km2

výsledky
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KRAJINNÝ POKRYV A EKOSYSTÉMOVÉ SL.

 

výsledky

jádrové oblasti
ekologické koridory
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ROZLOŽENÍ SÍTĚ NATURA 2000 V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
výsledky
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ROZLOŽENÍ SÍTĚ NATURA 2000 V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

poměr rozlohy N2000 na celkové ploše státu

jádrové oblasti
lokality začleněné koridory
lokality dotýkající se jader či začleněných lokalit
lokality nezačleněné do ZI

výsledky
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DĚKUJI ZA POZORNOST.
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EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY ZAČLENĚNÉ DO SOUHRNNÉ HODNOTY
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Zelená infrastruktura (ZI) je strategicky plánovaná síť, která by měla poskytovat širokou škálu 
ekosystémových služeb a v ideálním případě mít i pozitivní vliv na stav ekosystémů a 
biodiverzity. Tradičně jsou do sítě v evropském měřítku začleňovány lokality soustavy 
Natura2000, které jsou Evropskou komisí popisovány jako páteř ZI. Metodické přístupy k 
jejímu vymezení nejsou jednotné a akcentují různé aspekty její definice. Cílem prezentované 
práce byl návrh sítě koridorů ZI mezi jádrovými lokalitami Natura2000 s použitím metod pro 
analýzu konektivity habitatů. V tomto případě byl však model založen na kapacitě 
ekosystémů poskytovat podpůrné a regulační ekosystémové služby. Navržená síť pokrývá 
zhruba 15 % plochy střední Evropy a výsledky ukazují, že má potenciál propojit až 94 % 
plochy stávajících lokalit Natura2000. Strategicky plánovaná ZI by se tak mimo jiné mohla 
stát nástrojem pro propojení této soustavy chráněných území ve funkční ekologickou síť.

ABSTRAKT
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