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Hypotéza/Hypothesis: Je možné kombinovat metody stanovující produkční hodnotu půd a metody pro 

stanovení ekologických hodnot půd/ There exists a possibility to combine productional and nonproductional 

(ecological) methods for determination of the value of soils 

 

Anotace/Annotation:  V současné době se ukazuje potřeba pro vypracování nových metod stanovení hodnoty 

půd, a to jak ve výzkumné sféře, tak i ve státní sféře. Existuje poměrně dobře fungující systém hodnocení 

produkčních vlastností půd pomocí bonitačního systému.  Tento systém je v současné době upravován, zejména 

v důsledku klimatických změn a nutnosti rozšířit tento systém o další bonitované půdně ekologické jednotky. 

Současně se jeví potřeba hodnotit též mimoprodukční hodnotu půd. Jelikož se ukazuje, že není možno tyto dvě 

stránky hodnocení půd oddělovat, je zapotřebí vypracovat nový systém stanovení hodnoty půd. / It was found 

recently neccesay to prepare a new method for determination of the value of soils both for the reason of 

research purposes and for the decision-making sphere. There exists relatively well functioning system of 

evaluation of soil productional functions – soil bonitation system. The system is at present slightly changed due  

to change of the climatic conditions in the Cech Republic. There is also a  need  to evaluate nonproductional  

(ecological) value of soils, It is not possible to separate these two sides of soil value. Therefore it is neccessary 

to combine them and elaborate a new method for determination of soil value. 
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