Atlas půd České republiky (2009)
Česká zemědělská univerzita v
Praze ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství České republiky, jmenovitě
Ústředním
pozemkovým
úřadem,
vydala 2. upravené a doplněné vydání
Atlasu půd ČR. Jeho cílem je sloužit
odborné i široké veřejnosti. Pro
odbornou veřejnost, jak autoři doufají,
bude zdrojem cenných informaci o
půdě. Pro širší veřejnost jistě poslouží
jako přehledný materiál, informující o
půdním pokryvu ČR, o základní
problematice půd, jakož i závažnosti
degradačních procesů a dalších
ohrožení, kterým jsou půdy vystaveny.
Koncepce tohoto díla částečně
vycházela z koncepce Atlasu půd
Evropy, vydaného JRC (Joint Reseach
Center),
jmenovitě
Institute
for
Environment and Sustainability (2005).
Vydání tohoto Atlasu půd ČR též
reaguje na pravě projednávanou
Rámcovou směrnici o ochraně půd EU. Pojednává tudíž o základních produkčních i
mimoprodukčních funkcích půd a o jednotlivých ohroženích půd a to se zohledněním
situace v ČR.
Atlas se skládá ze sedmi částí. První část se zaměřuje na obecné stati o půdě,
problematiku funkcí půd, ohrožení půd, vyčleňování ohrožených oblastí, průzkum a
mapovaní půd a informační systémy o půdě (J. Kozák). Druhá je zaměřena na
moderní digitální techniky mapovaní půd (L. Borůvka). Třetí část představuje půdu
jako porézní prostředí (R. Kodešová). Čtvrtá část je zaměřena na hodnocení a
oceňování půd (J. Janků a K. Jacko). Pátá část se zabývá pozemkovými úpravami
(J. Hladík). Šestá část sestává z taxonomického klasifikačního systému půd (J.
Němeček a kol.), doplněného obrázky a mapkami. Sedmá část sestává z mapových
materiálů (J. Němeček, Z. Lérová, T. Zádorová a kol.). Autoři děkuji všem
spolupracovníkům, kteří se na sestavení díla spolupodíleli (K. Němeček, E.
Laštovková).
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