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ÚVOD    
Kochova metoda zjišťování věcné hodnoty (ceny) okrasných 
dřevin vznikla v SRN (Koch, 1971), kde se zakrátko stala jed-
nou z  metod používaných k oceňování zničených, poškoze-
ných či odnímaných dřevin. Od  roku 1975 je v  této zemi 
akceptována v soudních řízeních (Schulz et al., 2002; Breloer, 
2007a). Na  základě znaleckých posudků zpracovaných tou-
to metodou byly vyneseny soudní rozsudky také v Rakousku 
(Schlager, 2006). Uvedená metoda vychází z obecně přijíma-
né zásady, že dřevina je součástí pozemku, na kterém roste, 
a tím jej tržně zhodnocuje nebo také oslabuje, neplní-li přímo 
pro něj a okolní prostředí užitečné nebo pozitivně vnímané 
funkce. Princip Kochovy metody spočívá v úročení nákladů 
vynaložených na výsadbu a pěstování dřeviny do stadia plné 
funkčnosti (dospělosti), které se očišťují srážkami za věk, vady 
a poškození vzniklá před rozhodnou událostí, tj. dnem ke kte-
rému je oceňována (Breloer, 2007a). Pro praktickou aplikaci 
metody jsou v SRN zpracovány odborné příručky osvětlující 
pracovní postup oceňování jednak pomocí individuálně zjiš-

těných pracovních a materiálových nákladů, jednak pomocí 
tzv. směrných ekonomických údajů – stanovených paušál-
ních nákladů, které oceňování dřevin na  trvalém stanovišti 
urychluje, ale nemusí vždy plně vyhovovat konkrétní situaci 
(Hötzel, Hund, 2001; Schulz et al., 2002). V těchto příruč-
kách jsou uvedeny i příklady výpočtů, zejména pak výpočtů 
cen stromů. Uživatelům jsou k  dispozici rovněž příslušné 
formuláře pro „ruční“ kalkulace i  PC programy. Metoda je 
zde také průběžně diskutována v kruhu odborníků (Breloer, 
2007b). V Rakousku je Kochova metoda s platností od roku 
2008 zakotvena do soustavy norem pod označením ÖNORM 
L  1123 Wertermittlung von Gehölzen und Vegetationsfl ächen. 
Pro spolkové země Salzburg a Horní Rakousko jsou každo-
ročně aktualizovány tabulky směrných nákladů na pěstování 
dřevin (Schlager, 2012), které usnadňují výpočty. 

V multikriteriálním hodnocení různých metod na oceňová-
ní dřevin, jež se uskutečnilo v zahraničí (Schulz et al., 2002; 
Schlager, 2006), se Kochova metoda ukázala jako nejlépe 

MODIFIKACE KOCHOVY METODY OCEŇOVÁNÍ OKRASNÝCH DŘEVIN 
NA PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY 

ADAPTATION OF THE KOCH METHOD APPLIED FOR THE EVALUATION OF 
ORNAMENTAL WOODY SPECIES TO THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS
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Abstrakt

Příspěvek řeší adaptaci Kochovy metody oceňování okrasných dřevin do českého sociálně-ekonomického prostředí. Seznamuje 
s principy originální metody, tvorbou a úpravou vstupních dat – směrných cen sazenic dřevin, pracovních nákladů, paušál-
ních sazeb a koefi cientů. Na příkladu jehličnatých stromů prezentuje konkrétní údaje nutné jak pro výpočet „ruční“, tak PC 
programem. Ukazuje kategorizaci sortimentu jehličnatých stromů do cenových skupin a ceny sazenic podle výšky v cenových 
skupinách. Představuje paušální sazby za dopravu sazenic, směrné náklady na výsadbu a průměrné roční náklady rozvojové 
péče. Vymezuje dobu rozvojové péče pro jednotlivé taxony jehličnatých stromů. Stanovuje míru rizika při zajišťování a úroko-
vou míru, kterou se veškeré náklady průběžně úročí. Vytyčuje koefi cient věku a ukazatel sadovnická bonita pro úpravu základní 
ceny do ceny aktuální.  

Klíčová slova: oceňování okrasných dřevin, Kochova metoda, modifi kace Kochovy metody, směrné ceny sazenic, směrné ceny 
prací, paušální sazby, koefi cient věku, sadovnická bonita a hodnota, základní a aktuální cena dřeviny

Abstract

Th e paper deals with adapting the Koch method applied for the evaluation of ornamental woody species to the social 
and economic environment in the Czech Republic. It describes the principles of the original method as well as the 
generation and modifi cation of input data, i.e. indicative prices of young plants, labour costs, fl at rates and coeffi  cients. 
On the example of conifers, the paper presents particular data required for both manual and software calculation. 
It describes the classifi cation of conifers into price groups and shows the prices of young plants in diff erent price groups 
based on their height. Th e paper introduces fl at rates for the shipping of young plants, indicative planting costs and 
average annual costs of development care. It determines the duration of development care for individual conifer taxa, the 
risk rate related to their establishment on a permanent site and an interest rate applied on all invested costs. It establishes 
the age coeffi  cient and the indicator of landscaping quality for the adjustment of the base price into a current one.

Key words: woody species evaluation, Koch method, adaptation of the Koch method, indicative prices of young plants, 
indicative prices of labour, fl at rates, age coeffi  cient, landscaping quality and landscaping value, base price and current price 
of a woody species
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ÚVOD
Biomasa má v podmínkách České republiky největší využitel-
ný potenciál z obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výro-
bu elektřiny i tepla. Využívání biomasy má své limity, jedná se 
o produkční limity a dopravní obslužnost. Pěstování biomasy 
k energetickým účelům je efektivní pouze v určité vzdálenosti 
od uvažovaného využití. Množství rostlinné biomasy produ-
kované pro energetické účely je zejména limitováno rozlohou 
zemědělské půdy, která je pro tyto účely k dispozici při za-
chování tzv. potravinové bezpečnosti ČR. Nabídka dřevní 
biomasy pro energetické užití je pak limitována poptávkou 
po dřevě a dřevní hmotě pro neenergetické využití.

Cíle pro rozvoj užití OZE do  roku 2020 defi nuje Národní 
akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 
(dále jen NAP OZE), který byl zpracován podle Směrnice EU 
2009/28. Biomasa hraje rozhodující roli v plánovaném rozvoji 
užití OZE, což lze dokumentovat jak očekávaným nárůstem 

užití biomasy pro výrobu elektřiny, tak i nárůstem absolutního 
i relativního příspěvku biomasy k OZE jako celku. NAP OZE 
předpokládá, že v roce 2020 bude vyrobeno 3,3 TWh elektřiny 
spalováním tuhé biomasy a 2,87 TWh elektřiny z bioplyno-
vých stanic v zemědělství. Podíl biomasy tak překračuje 50% 
podíl na  celkové očekávané výrobě elektřiny z  OZE v  roce 
2020 (11,7 TWh). Významný je i  nárůst podílu biomasy 
na PEZ jako celku, a  to z cca 76,4 PJ v  současnosti na cca 
122 PJ v roce 2020. Násobně především roste využití biomasy 
v bioplynových stanicích (z 2 PJ v roce 2009 na 17 PJ v roce 
2020) – viz MPO, 2010.

V roce 2010 bylo vyrobeno celkem 1 492 GWh elektřiny z bio-
masy, což je opět více než v roce předchozím (1 396 GWh). 
Více než polovina vyrobené elektrické energie z  biomasy 
(57 %) byla dodána do sítě, zbytek byl vykázán jako vlastní 
spotřeba podniku. Podíl biomasy na  zelené elektřině v  roce 
2010 přesáhl 25 %. Kromě růstu spotřeby „tradičních“ paliv 

METODIKA TVORBY CENOVÝCH MAP BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ 
S VYUŽITÍM GIS 

METHODOLOGY OF BIOMASS PRICE MAPS ON AGRICULTURAL LAND 
USING GIS
K. Vávrová1, J. Knápek2
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Abstrakt 

Současná a především budoucí cena biomasy je jedním z klíčových aspektů rozhodování investorů jak do cíleného pěstování 
biomasy pro energetické účely na zemědělské půdě, tak i investorů do užití biomasy pro výrobu elektřiny a/nebo tepla. Infor-
mace o současných cenách biomasy, kdy trh s biomasou je především postaven na užití zbytkové a  odpadní biomasy, mají pou-
ze omezené užití pro rozhodovací úlohy zaměřené na budoucnost. Spodní mez budoucí ceny biomasy lze odhadnout pomocí 
metodiky minimální ceny. Tato metodika je postavena na  simulování hotovostních toků projektů založených na pěstování 
jednotlivých energetických plodin na zemědělské půdě. Minimální cena biomasy pro danou plodinu je odvozena z podmínky, 
že čistá současná hodnota budoucích hotovostních toků (NPV) se rovná nule. Investor pak dosahuje požadovaného výnosu 
na vložený kapitál. Metodika tvorby cenových map pro jednotlivé energetické plodiny pracuje s přiřazením konkrétního výno-
su biomasy pro konkrétní pozemek evidovaný v  LPIS pomocí systému HPKJ/BPEJ.

Klíčová slova: potenciál biomasy, bonitovaná půdně ekologická jednotka, trvalý travní porost, sláma, cena

Abstract 

Th e current and the future biomass prices play the crucial role in investors’ decision making – both for investors investing into 
biomass planting on agricultural land and for the investors investing into energy facilities for power and/or heat production 
based on biomass utilization. Th e current information on biomass prices hase only limited application for the investors 
decision making. Th is is namely caused by the limitation of the current biomass market in the Czech Republic, which is based 
primarily on waste and residual biomass utilization. Th e bottom limit of the future biomass price can be estimated using the 
methodology of minimum price. Th is methodology is based on the cash fl ow simulation for the projects aimed at biomass 
production based on individual kinds of energy crops. Minimum price of biomass for the given kind of crop can be derived 
from the binding constraints NPV=0. In this case the investor gets the required or adequate rate of return. Th e methodology 
of biomass price maps creation for the individual kinds of energy crop works with the assignment of concrete biomass yields 
for the given plot registered in LPIS using the system of soil categorization HKPJ/BPEJ.

Key words: biomass potential, soil-ecological units, permanent grasslands, straw, price
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ÚVOD
Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin 
(RRD) na  zemědělské půdě je ve  světě i  v  našich podmín-
kách považováno za  perspektivní způsob produkce biomasy 
pro výrobu tepla a elektrické energie (Vávrová, Weger, 2011; 
Labrecque, Teodorescu, 2005; Weger, 2009). Podle platné 
Státní energetické koncepce z  roku 2004 by se výmladkové 
plantáže RRD měly v budoucnu pěstovat na přibližně 60 000 
ha, aby mohly být splněny mezinárodní závazky ČR v podílu 
obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích. 
Podle aktuálního návrhu Akčního plánu pro biomasu, který 
je podkladem pro  připravovanou Státní energetickou politi-
ku (podzim 2012), by plánovaná pěstební plocha RRD měla 
dosáhnout až 80  000 ha, a  to zejména v  oblastech s  méně 

kvalitní ornou půdou z  hlediska konvenčního zemědělství. 
Rozloha výmladkových plantáží se dnes odhaduje na 750 ha 
dle evidence aktuálně obhospodařované půdy (LPIS) MZe. 
Má-li rozloha výmladkových plantáží RRD dosáhnout před-
pokládaného stavu, je zřejmé, že se porosty budou zakládat 
na různě příznivých stanovištích s nestejnými půdními a kli-
matickými podmínkami. Je možné předpokládat, že část na-
bízených zemědělských pozemků bude v  lokalitách s  méně 
příznivými vlhkostními podmínkami nebo nižšími srážkový-
mi průměry, než je pro topoly a vrby optimální. 

Také nelze automaticky očekávat, že dnes nejčastěji používaný 
topolový klon J-105 může být na všech místech plně vyhovu-
jící. Klon J-105 je například citlivý na vyšší hodnoty pH než 
7,5 (Pearson et al., 2010) a  trvalé podmáčení půdy. Jedním 

PRODUKCE BIOMASY NOVÝCH KLONŮ VRB A TOPOLŮ PO ŠESTI 
LETECH PĚSTOVÁNÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V TŘÍLETÉM OBMÝTÍ 

BIOMASS PRODUCTION OF NEW WILLOW AND POPLAR CLONES GROWN 
ON AGRICULTURAL SOIL IN A THREE – YEAR ROTATION AFTER SIX YEARS
Jan Weger, Jaroslav Bubeník
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Abstrakt

Článek shrnuje výsledky z prvních 6 let polního pokusu s novými klony a odrůdami topolů a vrb z domácích genových sbírek. 
Pokus byl založen na lokalitě Michovka v Průhonicích, která je charakteristická těžšími hnědými půdami a nižšími srážkovými 
úhrny. Pokus byl založen ve 4 opakováních v jednořádkovém sponu 0,33 × 2,20 m, což odpovídá hustotě 13 650 ks/ha. Byly 
měřeny výška jedince (nejvyššího kmene), tloušťka každého kmene ve výšce 1 m, počet živých jedinců a jeho kmenů. Sklizeň 
nadzemní biomasy pro výpočet výnosu biomasy byla provedena podle standardní metodiky ve dvou tříletých obmýtích. Prů-
měrný hektarový výnos všech klonů a odrůd byl při první sklizni 3,9 a při druhé 10,4 t (suš.)/ha/rok. Nejvyšších výnosů dosáhl 
klon S-218 domácí vrby Smithovy (7,2 a 19,0 t (suš.)/ha/rok) a na druhém místě dnes nejvíce pěstovaný „japonský topol” 
J-105 (6,6 a 13,7 t (suš.)/ha/rok). Nejpoužívanější odrůda švédských vrb ‘Tora’  dosáhla výnosu 3,7 a 11,9 t (suš.)/ha/rok. Dob-
ře také rostly klony P _070, P_072 severoamerického topolu chlupatoplodého. Mezi výnosy testovaných klonů byly nalezeny 
statisticky průkazné rozdíly (ANOVA), které umožňují výběr klonů pro zavedení do praxe i do dalšího výzkumu v ČR. Podle 
výsledků růstu a výnosu se zdá, že oproti původnímu předpokladu, nebyly klimatické a zejména srážkové podmínky lokality 
Michovka ve sledovaném období pro většinu klonů a odrůd v pokusu výrazně limitující.

Klíčová slova: topol, vrba, výmladková plantáž, výnos, biomasa

Abstract 

Th e article presents results from fi eld experiment with new poplar and willow clones and varieties from domestic gene-
collections after fi rst 6 years. Th e experiment was established on locality Pruhonice – Michovka, which has heavier brown 
soils and lower precipitation. Planting scheme was 0,33 m × 2,20 m and plantation density 13,650 pc/ha. Tree height, stem 
diameter in 1 m height, number of living trees and numbers of stems were measured. Harvest of aboveground biomass was 
performed in two 3-year rotations and hectare yields were calculated according our standard methodology. Average hectare 
yields of all tested clones was 3.9 o.d.t./ha/year for the fi rst rotation and 10.4 o.d.t./ha/year for the second rotation. Th e 
willow clone S-218 of Salix × smithiana had best yields (7.2 a 19.0 o.d.t./ha/year) and the poplar clone J-105 (P. nigra ×                            
P. maximowiczii) was the second one with 6.6 a 13.7 o.d.t./ha/year. Widely used Swedish willow variety ‘Tora’ had yields 3.7        
a 11.9 o.d.t./ha/year. Clones of Populus trichocarpa (P _070, P_072) also have grown quite well in the experiment. We found 
statistical diff erences between tested clones (ANOVA), which for selection of best clones for utilisation in practise as well as in 
research in the Czech Republic. It seems that climatic conditions and especially precipitation were not limiting factor for good 
growth of most tested clones at testing site Michovka during a time of the experiment, which can be concluded from results of 
attained yields and growth parameters.

Key words: poplar, willow, short rotation coppice, yield, biomass  
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ÚVOD
Lidská společnost od  pradávna využívá krajinu k  rozmani-
tým účelům. Intenzita i  dopady antropogenních procesů se 
v současné době stále stupňují a podepisují se na funkčnosti 
a stabilitě krajiny. Jedním z klíčů pochopení současných pro-
cesů (stejně jako efektivního modelování trendů budoucího 
vývoje) je nepochybně i studium historického vývoje využití 
krajiny.

Pro sledování změn v krajině jsou v poslední době stále častěji 
využívány staré mapy. Důvodem je zejména jejich zpřístup-
nění za pomoci moderních technologií. Podrobné informace 
o  struktuře krajinných složek v době svého vzniku podávají 
zejména mapy velkých měřítek (katastrální mapy). S  využi-
tím katastrálních map pro studium změn v krajině se můžeme 
setkat u  autorů z  Norska (Hamre et al., 2007), ze Švédska 
(Skanes, Bunce, 1997) a dalších evropských zemí. V zemích 
bývalého Rakouska-Uherska bylo v první polovině 19. stole-

tí prováděno rozsáhlé podrobné mapování, jehož výsledkem 
byly mapy tzv. stabilního katastru. V  České republice pra-
covali s mapami stabilního katastru autoři z Univerzity J. E. 
Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem (Brůna, Křováková, 2005; 
Brůna et al., 2005), v dřívějších pracích např. Lipský (1994, 
1995) a v současnosti Skaloš, Engstová (2010) a další. Topo-
grafi cké mapy středního měřítka umožňují polohově poměr-
ně přesné sledování změn v krajině od poloviny 19. století. 
Nejstarší takto víceméně použitelné mapové sady 1. a zejmé-
na 2. rakouského vojenského mapování zpřístupnila v digi-
tální podobě Laboratoř geoinformatiky (LG) UJEP v Mostě, 
podobně jako mapovou sadu z 3. rakouského vojenského ma-
pování (LG ve spolupráci s brněnským střediskem Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, viz Brůna et al., 2002).

Výhodou topografi ckých map středního měřítka je jejich vy-
užitelnost pro studium změn větších územních celků (Haase 
et al., 2007; Swetnam, 2007; Palang et al., 1998; Skaloš et 
al., 2011). Změny využití krajiny byly u nás studovány v ad-

VÝVOJ VYUŽITÍ KRAJINY V GEOMORFOLOGICKÝCH CELCÍCH OKRESU 
HODONÍN

THE DEVELOPMENT OF LAND USE IN GEOMORPHOLOGICAL UNITS OF 
THE HODONÍN DISTRICT 
Marek Havlíček, Zdeněk Chrudina, Josef Svoboda

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., odbor ekologie krajiny a geoinformatiky, Lidická 25/27, 
602 00 Brno, marek.havlicek@vukoz.cz, zdenek.chrudina@vukoz.cz, josef.svoboda@vukoz.cz

Abstrakt

V příspěvku jsou popsány historické změny využití krajiny od poloviny 19. stol. do počátku 21. stol. na území okresu Hodo-
nín, přičemž byla věnována zvláštní pozornost jednotlivým geomorfologickým celkům, zasahujícím do okresu. Změny v kra-
jině (bylo rozlišováno celkem 9 kategorií využití ploch) byly analyzovány za použití vrstev prostorových objektů vytvořených 
vektorizací nad 5 sadami starých map v prostředí ArcGIS. Byly vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých kategorií využití 
krajiny, počty změn, stabilní plochy, intenzita využití krajiny, trajektorie změn a procesy mezi jednotlivými obdobími a jejich 
hybné síly. Výsledky analýzy změn využití krajiny v geomorfologických celcích a jejich interpretace doložily vliv pestrosti růz-
ných forem reliéfu s odlišnými přírodními podmínkami na využití krajiny v okrese Hodonín. Největší podíl změněných ploch 
byl zjištěn v Dolnomoravském úvalu (zejména v důsledku zemědělské intenzifi kace a urbanizace) a také v Bílých Karpatech 
(kde byla počáteční zemědělská intenzifi kace vystřídána extenzifi kačními procesy jako je zalesnění a zatravnění).

Klíčová slova: okres Hodonín, staré mapy, změny ve využití krajiny, geomorfologické celky, GIS

Abstract

Th is paper describes historical changes in land use on the territory defi ned by the Hodonin District from the mid-19th century 
to the beginning of the 21th century, focusing on individual geomorphological units occurring in this district. Land-use 
changes (a total of 9 basic land-use categories were distinguished) were analysed by using layers of spatial objects created 
through the process of vectorisation in the ArcGIS environment over fi ve sets of old maps. Th e changes in the proportions of 
the individual land-use categories, the number of changes in land use, stable areas, the intensity of land use, the trajectories 
of changes and the processes between individual periods and their driving forces were assessed. Th e results of the analysis of 
land-use changes in the geomorphological units and their interpretation documented the infl uence of the variety of diff erent 
relief types together with diverse natural conditions on land use in the Hodonin District. Th e highest proportion of land-use 
changes was found in the Dolnomoravský úval Graben (mainly as a result of the processes of agricultural intensifi cation and 
urbanization) and also in the White Carpathians (where the initial process of agricultural intensifi cation was substituted by the 
opposite extensifi cation, namely by aff orestation and grassing over).

Key words: Hodonín district, old maps, land use changes, geomorfological units, GIS
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ÚVOD
Kulturní krajina České republiky v  srdci střední Evropy je 
výsledkem tisícileté interakce mezi přírodou a lidskou společ-
ností. Naše krajina je nepřetržitě osídlená a přetvářená lidmi 
od druhé poloviny 6. tisíciletí před n. l. (Sklenář, 1974, str. 
18). Práce archeologů, historiků, geografů a krajinných eko-
logů prokázaly, že v minulosti lidé citlivě využívali vlastnosti 
krajiny a její ekologické služby (Neústupný et al., 1960, Pod-
borský et al., 1993, Ložek, 2007). Citlivý přístup k využívání 
krajiny v  souladu s  přírodními vlastnostmi krajiny se začal 
měnit počátkem 19. století, kdy začíná vědecko-technická 
revoluce v zemědělství a objevují se počátky průmyslové revo-
luce. Vědecko-technická revoluce v zemědělství vedla ke snaze 
nasytit rostoucí počet obyvatelstva zvýšením zemědělské pro-
dukce používáním umělých hnojiv a technických prostředků. 
Základním trendem bylo zvyšování výměry orné půdy zejmé-
na na úkor trvalých travních porostů. Začaly se měnit dosud 
vcelku harmonické vztahy mezi přírodou a společností. Autoři 
v článku prezentují výsledky studia měnící se interakce v čase 
a  prostoru v  typické středoevropské krajině severovýchodní 
části České republiky na listu mapy České armády 1 : 200 000 
M-33-XXIV Olomouc v období 1836–2006. 

Poloha a přírodní podmínky zkoumaného území  

Zkoumané území se nachází v sv. části České republiky při hra-
nici s Polskem mezi 17° a 18° v. z. d. a 49° 20´a 50° 00´ s. z. š. 
a  zabírá plochu 5 336,4 km2. Území má poměrně vysokou 
relativní výškovou členitost a v důsledku toho i rozmanitou 
krajinnou strukturu. Nejvyšším bodem území je Kamen-
ný vrch (též Kamence) 955,4 m n. m. jv. od obce Hraběšice 
a nejnižším bodem je hladina řeky Moravy u obce Plešivec 
(cca 190 m n. m.). 

K  rozmanitosti krajinné struktury rovněž přispívá poloha 
na rozhraní dvou velkých geologických jednotek Evropy, a to 
staré Západoevropské platformy (reprezentované Českým 
masivem a  epiplatformní Slezskou nížinou) a  mladými Zá-
padními Karpatami (reprezentovanými jednak karpatskou 
předhlubní a jednak Vnějšími Západními Karpatami). Podle 
regionálně geologického členění České republiky je z. a  sv. 
část území náležející k Českému masivu složená spodnokar-
bonskými fl yšovými příkrovy Drahanské vrchoviny a Nízké-
ho Jeseníku. Malým výběžkem do okolí Rýmařova zasahují 
prekambrické krystalické horniny moravosilesika. Sníženi-
ny neogenní karpatské předhlubně – Hornomoravský úval 

ZMĚNY INTERAKCE MEZI PŘÍRODOU A SPOLEČNOSTÍ V KRAJINĚ 1836–2006: 
PŘÍPADOVÁ STUDIE  SV. ČÁST ČESKÉ REPUBLIKY (STŘEDNÍ  EVROPA) 

CHANGES OF INTERACTION BETWEEN NATURE AND HUMAN SOCIETIES 
IN THE LANDSCAPE 1836–2006: CASE STUDY NE PART OF  THE CZECH 
REPUBLIC (CENTRAL  EUROPE)
Peter Mackovčin, Jaromír Demek, Petr Slavík 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., Průhonice, oddělení krajinné ekologie a oddělení aplikací 
GIS Brno, Lidická 25/27, 602 00 Brno, peter.mackovcin@vukoz.cz, demekJ@seznam.cz, petr.slavik@vukoz.cz

Abstrakt

Autoři studují změny interakce přírody a společnosti ve střední Evropě v období 1836–2006 na příkladu severovýchodní části 
České republiky. Studie vychází z databáze sektoru krajinné ekologie a aplikací GIS Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích, sestavené na základě počítači podporované analýzy historických a sou-
časných topografi ckých map. Krajina ve zkoumaném období byla vcelku stabilní. Přesto však autoři došli k závěru, že původní 
velmi citlivý vztah mezi přírodou a společností, který lze pozorovat ještě v roce 1836, se postupně změnil v necitlivý vztah pře-
trvávající až dodnes. Názorně se to projevuje zejména v údolních a poříčních nivách, kdy společnost nevhodně využívá i plochy 
ohrožované záplavami za vyšších vodních stavů.  

Klíčová slova: interakce mezi přírodou a společností v krajině, databáze využití země, změny za období 1836–2006, Česká 
republika

Abstract

Th e authors present results of investigation of changes between nature and human societies in cultural landscapes of the 
Central Europe in the period 1836–2006 on the example of the NE part of the Czech Republic.  Th e results are derived from 
land-use database of the Czech Republic compiled by computer-aided interpretation of large-scale topographical historical and 
modern Austrian, Prussian, Czechoslovak and Czech maps. During the last 170 years the interaction changed substantially 
from very sensitive relation of nature and human society in the landscape to present insensitive relations.   

Key words: interaction between nature and human societies in the landscape, database of land-use, changes in the period 
1836–2006, Czech Republic
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ÚVOD
V  letech 1874–1880 prováděl Vojenský zeměpisný ústav 
ve  Vídni na  území Českého království, které bylo v  letech 
1526–1918 součástí Rakousko-uherské monarchie, a na úze-
mí Rakouského Slezska 3. vojenské mapování. Výsledkem byly 
topografi cké sekce v měřítku 1: 25 000. Z nich pak byly od-
vozeny speciální mapy v měřítku 1 : 75 000 a generální mapy 
v měřítku 1 : 200 000. Mapovány byly na Besselově elipsoidu 
v tzv. polyedrickém zobrazení. Pro mapování polohopisu byl 
využit redukovaný a zmenšený obsah katastrálních map pře-
nesený do vyměřovacího listu pomocí pantografu. V terénu 
byl v měřítku 1 : 25 000 doměřen stolovou metodou. Výš-
kopis se vyjadřoval na základě řídkého pole výškově určených 
bodů a vyjadřoval se pomocí šraf, vrstevnic s odstupem 20 m 
a výškovými kótami. Výšky jsou vztaženy k hladině Jaderské-
ho moře na molu Santorio v Terstu (Čapek, 1985). Původ-
ní topografi cké sekce byly barevné. Polohopis, šrafy a popis 
byly na originálech kresleny černě, značky trigonometrických 
bodů, kamenných staveb a objektů a silnice červeně, tekoucí 
vody a břehy stojatých vod modře, vodní plochy světlemodře, 

louky zeleně, pastviny žlutozeleně, zahrady a sady zelenomod-
ře, vinice žlutě, okraje lesů tmavozeleně a jejich plochy šedo-
zeleně, vrstevnice a  skály žlutohnědě (Kuchař, 1967). Polo-
hopisné údaje a výškopis vykazovaly nepřesnosti do 15–30 m, 
vrstevnice měly pouze pomocný charakter (Ročenka VZÚ, 
1931). Původní topografi cké sekce měly v  pravém horním 
rohu arabskou číslicí označení řady (Zone) a římskou  číslicí 
označení sloupce (Colonne). Pro běžnou potřebu byly topo-
grafi cké sekce rozmnožovány černobíle. 

MATERIÁL A METODIKA 
Autor pro zpracování studie  použil především  materiály zís-
kané v archívech Vojenského geografi ckého a hydrometeoro-
logického úřadu v Dobrušce, Ústředního archívu zeměměřič-
ství a katastru v Praze, Mapové sbírce geografi cké sekce Uni-
verzity Karlovy v Praze, Mapové sbírce Geografi ckého ústavu 
Masarykovy univerzity v Brně a ze zahraničí  Topografi ckého 

ČESKOSLOVENSKÉ REAMBULOVANÉ TOPOGRAFICKÉ SEKCE A NĚMECKÉ 
MAPY V MĚŘÍTKU 1 : 25 000 NA ÚZEMÍ ČR

CZECHOSLOVAK REVISION OF THE TOPOGRAPHIC SECTIONS OF THE 
THIRD MILITARY MAPPING AND GEMAN MAPS IN THE SCALE 1 : 25 000 
ON THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC
Peter Mackovčin

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, oddělení krajinné ekologie a oddělení aplikací 
GIS Brno, Lidická 25/27, 602 00 Brno, peter.mackovcin@vukoz.cz 

Abstrakt 

Reambulace topografi ckých sekcí třetího rakouského vojenského mapování, přestože probíhala téměř 30 let, nepokryla znač-
nou část území Československé republiky. Před započetím a  v  průběhu druhé světové války probíhaly úpravy původních 
rakouských topografi ckých sekcí nejen na území podél hranic, ale později i uvnitř protektorátu Čechy a Morava. Po skončení 
války se na několika místech pokračovalo s revizemi topografi ckých sekcí až do roku 1953. Na území protektorátu probíhalo 
nové mapování v systému DHG (Gauss-Krügerovo zobrazení) v letech 1942–1944 a pokrylo téměř celou Moravu. Doposud 
bylo dochováno 127 listů. Pro okupovaná československá území byly v letech 1939–1945 vydány tzv. říšské mapy v německém 
kladu listů map v měřítku 1 : 25 000. Upřesnění jejich počtu bude předmětem dalších výzkumů.

Klíčová slova: rakouské vojenské mapování, topografi cká sekce, reambulace, revize

Abstract

Revision of topographic maps of the 3rd Austrian Military Mapping run mostly for 30 years but did not cover the whole 
territory of the Czech Republic. Th e revision of original Austrian topographic maps was carried out by offi  ces in Prague before 
the WWII and during the War  not only in the border areas of the Czechoslovak Republic but later on also in the inner parts  
of the Protectorate Bohemia and Moravia. After the WWII the revision was carried out by the Czechoslovak Military Institute 
in Prague on some state territories up to 1953.  On the territory of the Protectorate run the new mapping in the system DHG 
(Gauss-Krüger Projection) on nearly the whole Moravia in years 1942–1944. Up to now has been found in archives 117 sheets 
of these maps. On the Czechoslovak territories occupied by Germany in years 1938–1945 were published by German offi  ces 
so called Reichskarten in German lay-out of maps in the scale 1 : 25.000. Specifi cation of the number of these map sheets will 
be the object of further research. 

Key words: Austrian Military Mapping, topographic map, map updating, map revision
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ÚVOD
Historie pěstování dřevin je integrální součástí dějin zahradní 
a krajinářské tvorby. Její znalost je důležitá nejen pro pěstová-
ní a obnovu dřevinných prvků v památkově významných ob-
jektech, ale i pro jejich současné použití. Doposud byla v této 
oblasti věnována pozornost především introdukovaným taxo-
nům, domácí byly opomíjeny. Publikací, podávajících přehled 
o dřevinách pěstovaných v konkrétních objektech střední Ev-
ropy na přelomu 18. a 19. století, je velmi málo. Výjimkou jsou 
např. následující prameny: Jork a Wette (1986), či Rode et al. 
(1994), ve kterých jsou uvedeny i domácí druhy a od nich od-
vozené kultivary. Z českých autorů přináší informace o domá-
cích dřevinách a  jejich odrůdách, produkovaných počátkem 
19. století v Lednicko-valtickém areálu (LVA) pro uplatnění 
(především) v  zahradní a  krajinářské tvorbě, Tábor (1987). 
V  našich nejvýznamnějších publikacích o  historii pěstování 
dřevin v zahradách a parcích České republiky od A. M. Svo-
body (Svoboda, 1976, 1981) nejsou uváděny přírodní taxony 
domácích dřevin, pouze jejich kultivary, a to nejdříve od roku 
1835, z Královské obory v Praze. Zdokumentovaná a publiko-
vaná druhová skladba lesů na našem území sahá do vzdálenější 
minulosti. Nožička (1956) referuje o zastoupení dřevin v  le-
sích LVA a přilehlých oblastech již od středověku. 

Politický a ekonomický význam Liechtensteinů v rámci Habs-
burské monarchie šel ruku v ruce s jejich hospodářskou a kul-
turní vyspělostí. Ta se odrazila i  v  tom, že se jejich panství, 

obzvláště v dnešním LVA, stala významnými centry zahradní 
kultury a zahradnictví.   

Počátky zavádění rostlin do kultury sahají do poměrně dávné 
historie. První písemný doklad o  výměně rostlin je pravdě-
podobně z 6. března 1566, kdy biskup Prusinovský požádal 
Wolfa z Liechtensteina o sazenice růží z jeho věhlasné lednic-
ké zahrady. Významným datem je i  rok 1603, kdy přichází 
do Valtic řád Milosrdných bratří a zakládají zde klášter se za-
hradou a sadem (Zatloukal, 2004, str. 16).

Jedním z prvních doložených pokusů o uplatnění dřevin pro 
krajinářské účely v LVA je založení aleje z Valtic do Lednice 
v roce 1656. Byly zde vysazeny smrky (Picea abies) z panství 
Ruda na Moravě. Stromy neprospívaly a byly později nahra-
zeny lípami. V  roce 1715 byly vysázeny další aleje do Lad-
né a Břeclavi (Novák, 1994). Ladenská alej je dnes druhově 
bohatá – v  první části u  Valtic roste Larix decidua asi 180 
let starý, následující segment pak tvoří Juglans nigra ve věku 
okolo 100 let. 

Jiným dokladem zájmu Liechtensteinů o poznávání a použí-
vání rostlin je podpora vzniku unikátního malovaného sou-
boru Codex Liechtenstein. Autorem myšlenky byl Norbert 
Boccius, převor kláštera Milosrdných bratří, který se zaslou-
žil o vytvoření čtrnáctisvazkového díla, zachycujícího kolem 
3 900 rostlin s nebývalou přesností. První díl kodexu vzni-
kl v roce 1776 a poslední byl dokončen v roce 1804 (Lack, 

PŘÍSPĚVEK K HISTORII PĚSTOVÁNÍ DOMÁCÍCH DŘEVIN A JEJICH 
KULTIVARŮ V LEDNICKO-VALTICKÉM AREÁLU

CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF CULTIVATION OF DOMESTIC 
WOODY SPECIES AND THEIR CULTIVARS IN THE LEDNICE-VALTICE 
CULTURAL LANDSCAPE
Miloš Pejchal, Přemysl Krejčiřík

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně, Valtická 337, 691 44  Lednice, pejchal@zf.mendelu.
cz, krejcirik@zf.mendelu.cz

Abstrakt

V Lednicko-valtickém areálu bylo od konce 18. století do poloviny druhé dekády 19. století pěstováno 105 taxonů dřevin do-
mácích na území České republiky; z nich 78 položek (74 %) byly přírodní taxony, zbytek jejich kultivary. Výrazně dominovaly 
listnaté dřeviny (92 %). Zjištěný počet přírodních taxonů představuje polovinu těch, které byly v daném období na území 
republiky známé. V místních školkách bylo pěstováno a nabízeno 43 % všech zjištěných taxonů. 

Klíčová slova: autochtonní dřeviny, historie pěstování, krajinářská architektura, Lednicko-valtický areál, UNESCO

Abstract 

In the Lednice-Valtice Cultural Landscape, 105 taxa of woody species domestic in the territory of the Czech Republic were 
cultivated since the late 18th century to the half of the second decade of the 19th century. Seventy-eight items (74 %) were 
natural taxa, the rest of them were their cultivars. Broadleaves strongly dominated (92 %). Th e observed number of natural 
taxa represents half of which were known in the today’s territory of the Czech Republic in a given period. In the local nurseries 
there were cultivated and off ered 43 % of all identifi ed taxa.

Key words: autochthonous woody species, cultivation history, landscape architecture, Lednice-Valtice Cultural Landscape, 
UNESCO
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ÚVOD
Na počátku května roku 2011 byly v ČR zaznamenány mra-
zy, které způsobily rozsáhlé škody na okrasných i užitkových 
rostlinách. Tento fakt opět připomněl nutnost systematického 
pozorování a hodnocení rostlin, které se používají pro trva-
lé výsadby v našich klimatických podmínkách. Abnormální 
meteorologické jevy jsou často spojovány s  celospolečensky 
aktuálním tématem změny klimatu celé planety. Poznání 
vlastností rostlin a jejich reakce na stres je jednou z možnos-
tí, jak zmírnit jejich případná poškození v budoucích letech. 
Touto problematikou se zabývá mnoho odborníků, nejnovější 
poznatky v tomto směru v ČR shrnuje např. Pejchal (2011). 

Zahradnický výzkum v Průhonicích má tradici, která se váže 
na  vznik Dendrologické společnosti v  tehdejším Rakousku-
-Uhersku v roce 1908. Jednou z důležitých činností této spo-
lečnosti byl také výzkum a hodnocení nově introdukovaných 
rostlin. Pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby bylo důležité 
zhodnotit především jejich adaptaci na klimatické podmínky 
nového prostředí, jehož nedílnou součástí je teplota vzduchu. 
Její maximální a minimální hodnoty a celkový průběh během 

roku jsou pro zdárné přežívání nepůvodních druhů rostlin limi-
tující. Fyziologické adaptace rostlin na nízké teploty podrobně 
popisují např. Janská a Zelenková (2005). Navzdory dlouho-
dobému hodnocení sortimentu se stále objevují nové poznatky 
a informace o mrazových škodách na pěstovaných rostlinách. 
Hodnotné výsledky byly publikovány zejména v pracích z kli-
maticky podobného Německa (Balder, 1992; Schneidewind, 
1998; Steinecke, 2010 aj.). Na našem území je jedním z největ-
ších problémů pěstování nepůvodních rostlin zejména postup-
ný nástup teplých jarních měsíců, kdy se často střídají kratší či 
delší období nízkých a vysokých teplot. Toto kolísání pak může 
poškodit i mnohé otužilé rostliny z oblastí klimaticky chlad-
nějších. V  minulosti byly publikovány záznamy o  poškození 
rostlin nepříznivou zimou na našem území hlavně z Průhonic 
(Kavka, 1940; Kraus, Helebrant, 1965; Dostálková, 1973; 
Němec, Roudná, 1980; Blahník, 1986). Podobně bohaté zá-
znamy (Hrubík, 1977, 2001; Tábor 1988, 1991) vznikly také 
na základě pozorování ve slovenském Arborétu Mlyňany, kde se 
nachází rozsáhlá kolekce stálezelených dřevin.

Téměř vždy se však jednalo o hodnocení dřevin. Byliny (trval-
ky) byly do záznamů uváděny pouze velice okrajově a ojedi-

POŠKOZENÍ OKRASNÝCH DŘEVIN A BYLIN POZDNÍMI JARNÍMI MRAZY 
V ROCE 2011 NA DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ V PRŮHONICÍCH

DAMAGE OF ORNAMENTAL WOODY AND NON-WOODY PLANTS BY 
LATE MAY FROSTS IN 2011 IN THE DENDROLOGICAL GARDEN IN 
PRŮHONICE
Adam Baroš, Jiří Velebil, Michal Severa

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, baros@vukoz.cz, 
velebil@vukoz.cz, severa@vukoz.cz

Abstrakt

Příspěvek přináší zprávu o škodách způsobených pozdními jarními mrazy v květnu 2011. Mrazové poškození bylo vyhodnoce-
no na sortimentu dřevin a bylin na Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnic-
tví, v. v. i., v Průhonicích. Značné poškození sledovaných rostlin bylo způsobeno neobvykle výrazným a dlouhotrvajícím po-
klesem teploty pod bod mrazu, kterému předcházelo netypicky teplé a suché období. Byly poškozeny především rašící pupeny, 
květy a výhony ve fázi intenzivního prodlužovacího růstu. Jako viditelně poškozených bylo zaznamenáno 108 taxonů dřevin 
(včetně zhruba 60 taxonů rodu Rhododendron L.) a 28 taxonů bylin. Poškození dřevin bylo hodnoceno na tříbodové stupnici, 
poškození rododendronů je uvedeno v podrobném popisu a škody na bylinách byly zaznamenány v procentech.   

Klíčová slova: mrazové škody, pozdní jarní mráz, poškození okrasných dřevin a bylin, Dendrologická zahrada

Abstract

Th e paper informs of damages caused by late spring frosts in May 2011. Th e frost damage was assessed on the assortment of 
woody plants and herbs in the Dendrological garden of the Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental 
Gardening, publ. res. inst. Considerable damage of the observed plants was caused by unusually severe and long-lasting frosts, 
which were preceded by an atypical warm and dry period. Th is combination, unfavourable for plants, caused their early 
sprouting and subsequent substantial damage. One hundred and eight taxa of woody plants (including rouhghly sixty taxa of 
Rhododendron L.) and  twenty-eight taxa of herbs  were recorded as visibly damaged. Damage to the woody species was assessed 
on the three-point scale, damage of Rhododendron L. was mentioned in detailed description, herbs domage was reported in 
percentages.

Key words: frost damage, late spring frost, damage of ornamental woody and non-woody plants, the Dendrological garden
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ÚVOD
Šlechtění okrasných dosen má dlouholetou tradici: první 
drobnokvěté hybridy uvedl T. Année už v polovině 19. století. 
Vznikly křížením antilských Canna warsczewiczii A. Dietr., 
C. lutea Mill., C. discolor Lindl. a C. coccinea Lindl. s jihoame-
rickou C. limbata Roscoe (status zúčastněných taxonů zůstává 
diskutabilní – Maas van de Kramer & Maas (2000), redukují 
všechny na variety proměnlivé C. indica L., zatímco Tanaka, 
2001, první dva taxony akceptuje a poslední spojuje s C. pa-
tens Roscoe). Velikými květy nevynikaly ani „amarylkokvěté“-
dosny, povstalé z křížení těchto starých hybridů s peruánskou 
Canna iridifl ora Ruiz. & Pav. Šlechtění i nadále zůstávalo do-
ménou francouzských pěstitelů: první ještě uvedl T. Année, 
další C. Huber a M. Lombard (Sprenger, 1895). Canna ehe-
mannii Hort. Gard. Chron. a  C. bihorellii Rév. Hort. byly 
nejproslulejšími hybridy této doby, jejichž opakovaným kří-
žením s C. iridifl ora Ruiz. & Pav. povstaly velkokvěté dosny 
»gladiolokvěté«; ke vzniku mnohých přispěla též kolumbijská 
Canna glauca L. První byly uvedeny už roku 1868 (Khoshoo, 
Mukherjee, 1970) a dnes jsou mimořádně různorodou, odrů-
dově bohatou skupinou – orientaci v několika stovkách odrůd 
však nemálo komplikuje skutečnost, že mnohé jsou vzájem-
ně zaměňovány a nabízeny pod rozmanitými jmény. Desítky 
hybridů vyšlechtili koncem předminulého století legendár-
ní lyonský pěstitel P. M. Crozy s  A. Vilmorin-Andrieuxem 
a řada jejich odrůd dodnes patří k nejpěstovanějším: šarlatové 
‘Centennaire de Rozain-Bourcharlat’ (‘Melanie’), ‘Président 

Carnot’ a  ‘Hercule’ (známá také jako ‘Assault’, ‘Vainqueur’ 
nebo ‘Lafayette’), oranžově kvetoucí ‘Liberté’ (šířená pod 
jmény ‘Wyoming’ a  ‘Professor Lorentz’), ‘Rosamond Coles’ 
s květy červenými a žlutě lemovanými (zaměňovaná s útlej-
šími ‘Lucifer’ a  ‘Königin Charlotte’), robustní růžová ‘Louis 
Cayeux’ nebo žlutokvěté, červenými skvrnami zdobené ‘Ai-
mée Guillaud’, ‘En Avant’, ‘Oiseau d’Or’ a v neposlední řadě 
‘Florence Vaughan’, spojovaná chybně se záhadnou ‘Mme.
Crozy’ vybranou neapolským pěstitelem Sprengerem k  dal-
ším křížením s fl oridskou Canna fl accida Salisb. Takto vznikly 
„orchideokvěté“ dosny – první již roku 1872 – s květy zvlášť 
velikými a  působivě zvlněnými. Krátce po  jejich přihlášení 
publikuje Sprenger (1895) první víceúrovňovou klasifi kaci 
dosen, exaktnější hodnocení dosen nebyla však dosud pub-
likována – výjimkou je sledování několika málo znaků v režii 
RHS Wisley v letech 1908, 1916 a 2002. 

Do období největší slávy šlechtitele Crozyho sahá i historie 
českých dosen: říčanský zahradník Franz Th omayer předsta-
vuje prvních dvacet českých hybridů, záhy nato uvádí nové 
hybridy pražský zahradník J. F. Liebl a další šlechtitelé (kla-
tovský zahradník F. Svoboda a velvarský sadař J. Šolc) uvádě-
jí na dvě desítky nových odrůd ve třicátých letech minulého 
století (Hieke, 2002). Prakticky všechny tyto odrůdy byly ale 
během válečných let nenávratně ztraceny.

V  šedesátých letech soustředili rozsáhlý sortiment dosen          
J. Vyskočil a K. Pracht v Mělníku-Mlazicích a využili jej pro 

HODNOCENÍ SORTIMENTU DOSEN (CANNA L.) A STATUS ČESKÝCH 
ODRŮD

EVALUATION OF CANNA LILIES (CANNA L.) AND THEIR CZECH 
VARIETIES
Jiří Uher

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství, Valtická 337, 691 44 Lednice, jiri.uher@
mendelu.cz

Abstrakt 

Dvaatřicet hybridních odrůd dosen bylo sledováno ve čtyřiceti morfologických znacích. Odrůdově závislými a přitom klima-
tickými poměry málo ovlivňovanými znaky se jeví stavba oddenků, vybarvení listů, květonosných vřeten a podkvětního toulce 
a téměř všechny květní charakteristiky. Přesto i vybarvení květních orgánů (sepalů, petalů, staminodií včetně labella a peta-
loidní blizny) zůstává nemálo proměnlivé a podchycení rozdílů u podobných hybridů je problematické, u některých odrůd 
vede nápadná podobnost až k pochybnostem o jejich identitě. Ověření statusu a pravosti odrůd molekulárními metodami se 
z tohoto pohledu do budoucna jeví nezbytným pro klasifi kaci genových zdrojů.

Klíčová slova: dosny, Canna, morfologie, hodnocení, klasifi kace, odrůdy

Abstract 

Th irty-two varieties of Canna Lilies were evaluated in 40 morphological characteristics. Dependent to variety but not to 
climatic conditions seems to be fl oral characteristics, beside of  rhizome morphology and leaf colour. Colour and morphology 
of fl oral parts (sepals, petals, staminodes and petaloid stigmas) seems to bear a key importance in the variety recognition but 
its variability remain rather high, and precise recognition of some similar varieties is impossible. On this account, attestation of 
varietal value by molecular methods seems to be benefi cial for the Canna germplasm classifi cation for the future.

Key words: Canna Lily, Canna, morphology, evaluation, classifi cation, varieties
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ÚVOD
Výzkumný záměr Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice s názvem 
„Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině 
a  sídlech budoucnosti“ – MZP002707301 řešený v období 
2005–2011 zahrnoval širokou problematiku v oblasti tvorby 
a  ochrany zeleně v  životním prostředí člověka. Jeho řešení, 
na  němž se podílela celá řada specialistů z  různých oborů 
biologických věd přineslo významné výsledky, které návaz-
ně umožní zlepšit využití zemědělsky neprodukčních rostlin 
v různých typech krajiny a lidských sídlech. 

Z  pohledu rostlinolékařského výzkumu přineslo řešení nové 
velmi významné informace o vývoji rostlinného patosystému 
z hlediska aktuálního významu škodlivých činitelů a přirozené 
odolnosti rostlin. Vedle toho umožnilo následně navrhnout 
ekonomicky a ekologicky vhodné systémy ochranných opat-
ření regulace u hospodářsky významných, nebo regulovaných 
biotických a  abiotických škodlivých činitelů. Důležitou sou-
částí tohoto výzkumu bylo i průběžné sledování výskytu nově 
zavlečených, nebo v nedávné době v České republice zjištěných 
škodlivých organismů vázaných na vegetaci mimo lesní a polní 
ekosystémy. U vybraných škodlivých organismů byl proveden 
víceletý plošný monitoring jejich výskytu, hodnocení jejich 
epidemiologického významu a úrovně reálné škodlivosti. 

Cílem tohoto článku je informovat o výskytu a chování vy-
braných organismů, kteří jsou z  hlediska rostlinolékařství 
významnými biologickými indikátory neustále probíhajících 
změn kulturního patosystému, jenž je stále více ovlivňován 
změnami klimatických podmínek.

MATERIÁL A METODIKA
Průběžné sledování výskytu nových škodlivých organismů 
bylo prováděno zejména na základě publikovaných informa-
cí o zjištění konkrétního organismu na okruhu hostitelských 
rostlin v ostatních státech Evropy. Informace o podezřelých 
symptomech poškození rostlin vlivem nových organismů 
a nových epidemiologických vazeb již dříve na území ČR po-
psaných organismů byly získávány z několika zdrojů: v rám-
ci poradenské služby prováděné na  oddělení Fytopatologie 
VÚKOZ, v. v. i., pro širokou laickou i odbornou veřejnost, 
při pohybu řešitelů po ČR v rámci terénních činností spoje-
ných s jinými aktivitami a také od kolegů z oblasti výzkumu 
daných organismů na jiných komoditách. 

Při zjištění syndromu podezřelého z  možnosti výskytu sle-
dovaného organismu byly odebrány vzorky pro laboratorní 
determinaci a diagnostiku. V případě potřeby byla problema-
tika dále konzultována se specialisty na  jiných pracovištích. 
Zjištěné symptomy a  u  škůdců také jejich přítomnost byly 
dokumentovány formou pracovních protokolů a  fotodo-
kumentace. Tyto materiály jsou součástí informační data-
báze škodlivých organismů (ŠO) na  oddělení Fytopatologie 
VÚKOZ, v. v. i. Systémové sledování probíhalo v součinnosti 
se Státní rostlinolékařskou správou ČR (SRS). V případech 
škůdců byla přesná determinace prováděna ve  spolupráci se 
specialisty na konkrétní skupinu hmyzu na různých pracoviš-
tích v ČR i zahraničí. 

Z četnosti výskytu, okruhu hostitelských rostlin, charakteru 
a rozsahu poškození ve sledovaném sedmiletém období byla 
stanovena dosavadní škodlivost organismu. Ve spojení s do-

VYBRANÉ CHOROBY A ŠKŮDCI OKRASNÝCH ROSTLIN ZJIŠTĚNÍ 
V OBDOBÍ 2005–2011 V ČR

SELECTED PESTS AND DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS IN THE 
CZECH REPUBLIC IN 2005–2011
Josef Mertelík, Kateřina Kloudová

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, mertelik@vukoz.cz 

Abstrakt

Práce prezentuje dílčí výsledky sledování výskytu a chování vybraných škodlivých organismů vázaných na vegetaci rostoucí 
mimo lesní a polní ekosystémy v ČR. Je uveden přehled zjištěných škodlivých organismů v sedmiletém období sledování, se 
zaměřením na organismy v ČR nové nebo nedávno popsané. U vybraných hmyzích škůdců a mikroorganismů jako původců 
chorob je uvedeno základní hodnocení úrovně rozšíření, míry aktuální škodlivosti a odhad předpokládaného vývoje. Přehled 
je doplněn fotodokumentací typických průvodních symptomů. 

Klíčová slova: nové škodlivé organismy, symptomy poškození, aktuální škodlivost, prognóza vývoje, Česko

Abstract

Selected results of occurrence of new harmful organisms on plants growing outside of fi elds and forest ecosystems in the 
Czech Republic in period 2005 to 2011 are presented. Th e work was aimed at new or in the Czech Republic recently found 
organisms. Th ere are also photographs of typical symptoms of damage caused by some of these harmful organisms on host 
plants.

Key words: new harmfull organisms, symptoms, level of damage, development prognosis, Czechia
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ÚVOD
Nejvýznamnější houbovou chorobou podzimních hvězd-
nic, především odrůd řazených do  skupiny novobelgických 
hvězdnic (Aster novi-belgii, syn. Symphyotrichum novi-belgii), 
je padlí Erysiphe cichoracearum DC. var. cichoracearum. Rost-
liny na  venkovních plochách napadá zejména koncem léta 
a na podzim, v době kvetení. Vytváří bílý moučnatý povlak 
na všech nadzemních částech. Na vrchní straně listů se my-
celium později zbarvuje hnědě až černofi alově. Houba způ-
sobuje zbrzdění růstu, deformace a odumírání listů a poupat 
(Stahl et al., 1993; Wohanka, 2006). I když se uvádí rozdíly 
v náchylnosti odrůd a potřebnost šlechtění na odolnost k této 
chorobě (Picton, 1999, Schöllkopf, 1995), objektivní hodno-
cení chybí a nelze najít ani údaje o cílevědomém rezistentním 
šlechtění se standardními testovacími metodami. 

Uváděné údaje jsou získané pozorováním nebo jsou pouze 
součástí hodnocení sortimentu odrůd (Hertle, 2005, 2007). 
Mulrooney et al. (2004) uvádějí hodnocení náchylnosti 
k padlí (Erysiphe cichoracearum) a ke  rzi (Coleosporium aste-
rum) u 47 druhů a odrůd hvězdnic pěstovaných venku.

Cílem práce bylo najít standardní metodu testování na  ná-
chylnost k padlí a ověřit možnost selekce odolných semenáčů 
v potomstvech.

MATERIÁL A METODIKA
Nejprve byl založen pokus s metodou inokulace vegetativně 
rozmnožených rostlin ve skleníku. Byly zvoleny dvě metody 
inokulace – postřik suspenzí spor (cca 1 000 spor/1 ml) nebo 
volný rozsev spor ze silně napadených rostlin umístěných nad 
rostlinami testovanými. Pro napěstování houby byla použi-
ta silně náchylná odrůda Aster ‘Karminkuppel’. Výskyt padlí 
na testovaných rostlinách byl hodnocen po 10 a po 30 dnech. 
Testování vegetativně rozmnožených odrůd a  vlastních klo-
nů v dalších letech probíhalo ve  skleníku, u napěstovaných 
rostlin v květináčích o průměru 10 cm na stolech se závlahou 
zaplavením tak, aby nadzemní část nebyla smáčena. Rostli-
ny řízkované ve druhé polovině dubna bylo možno hodnotit 
v červnu.

SELEKCE NA ODOLNOST K PADLÍ (ERYSIPHE CICHORACEARUM DC. 
VAR. CICHORACEARUM) V POTOMSTVECH PODZIMNÍCH HVĚZDNIC 
(ASTER L., SYN. SYMPHYOTRICHUM NEES.)

SELECTION FOR RESISTANCE TO POWDERY MILDEW (ERYSIPHE 
CICHORACEARUM DC. VAR. CICHORACEARUM) IN OFFSPRINGS OF 
AUTUMN ASTERS (ASTER L., SYN. SYMPHYOTRICHUM NEES.) 
Rudolf Votruba

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, votruba@vukoz.cz

Abstrakt

Padlí (Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum) je nejzávažnější houbovou chorobou, která napadá především odrůdy vytrva-
lých hvězdnic zařazované do skupiny novobelgických hvězdnic (Aster novi-belgii, syn. Symphyotrichum novi-belgii). V průběhu 
šesti let byla zpracována metoda selekce výběrem vždy nejodolnějších semenáčů v potomstvech po křížení. Metoda umožňuje 
otestovat ve skleníku velké množství semenáčů (250 ks/m2) během krátké doby, za 8–9 týdnů od výsevu. Odolnost k padlí se 
při výběru nejodolnějších rostlin, které byly vždy použity jako mateřské, během let stále zvyšovala. Průměrná náchylnost semenáčů 
v hodnocených potomstvech poklesla z hodnoty 4,2 bodu v roce 2006 až na hodnotu 1,5 bodu v roce 2010 (stupnice 1–5 bodů, 
1 – nenáchylný, 5 – silně náchylný). Zdrojem rezistence byla odrůda hvězdnice ‘Esther’, která vykazovala v původních testech 
odrůd vysokou odolnost.

Klíčová slova: Aster, padlí, rezistence, selekce, semenáče

Abstract 

Powdery mildew (Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum) is the most severe fungus disease that invades mainly the varieties 
of autumn asters ranged to a group of New York asters (Aster novi-belgii, syn. Symphyotrichum novi-belgii). Within 6 years,        
a method of selection of the most resistant seedlings in off springs after crossing was processed. Th e method makes it possible 
to test in a greenhouse a large amount of seedlings (250 pcs/m2) during short time, in 8–9 weeks from sowing. Resistance 
to powdery mildew in the selection of the most resistant plants (which were always used as mother ones) during the years 
continuously increased. Th e average susceptibility of seedlings in assessed off springs declined from 4.2 points in 2006 up to 
the value of 1.5 points in 2010 (scale 1–5 points; 1 – not susceptible, 5 – highly susceptible). Th e source of resistance was the 
variety of Aster ‘Esther’, which showed high resistance in the primary tests of varieties.

Key words: Aster, powdery mildew, resistance, selection, seedlings
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ÚVOD

Chalara fraxinea – příčina nekrózy jasanu
V posledním desetiletí bylo v severovýchodní Evropě (Pobal-
tí, Polsko, Skandinávie) pozorováno nebezpečné hromadné 
odumírání jasanů, jehož původce byl poprvé identifi kován 
v  r. 2001 (Kowalski, 2001) a  vědecky popsán pod jménem 
Chalara fraxinea Kowalski v r. 2006 (Kowalski, 2006). Během 
studie vývojového cyklu patogenu bylo zjištěno, že Ch. fraxi-
nea může jako nepohlavní stadium patřit k běžnému helociál-
nímu askomycetu Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Desm.) 
W. Philips. Tento mikromycet je původním evropským dru-
hem, jenž se běžně vyskytuje na opadu jasanu a jeho odumře-
lých výhonech (Kowalski, Holdenrieder, 2009b). Následující 
molekulární studie analyzující větší množství materiálu sebra-
ného z opadu a izolovaného z nekróz ovšem ukázala, že Cha-
lara fraxinea náleží k novému kryptickému druhu – Hyme-

noscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, 
T. Kowalski, T. N. Sieber & O. Holdenrieder, 2010, který je 
morfologicky téměř totožný s výše zmíněným Hymenoscyphus 
albidus a výrazněji se liší jen některými molekulárními cha-
rakteristikami (mj. sekvencí ITS regionů rDNA) a virulencí 
vůči jasanu (Queloz et al., 2010). Studie rovněž potvrdila, 
že se tento patogen v Evropě vyskytuje už nejméně 30 let – 
z herbářových položek byl výskyt H. pseudoalbidus v Evropě 
(Švýcarsko) doložen ze 70. let minulého století. Patogen tehdy 
ale pravděpodobně nezpůsoboval větší škody, a proto byl až 
dosud přehlížen (Queloz et al., 2010). Dalším důvodem, proč 
nebyl patogen donedávna zkoumán, může být skutečnost, že 
jasan není jako dřevina příliš ceněn, obvykle není určen k hos-
podářskému pěstování, používá se jako meliorační dřevina 
a větší roli hraje spíše v ochranných a v břehových porostech.

Patogen se rychle rozšířil do dalších částí Evropy, v  součas-
né době se vyskytuje v následujících státech: Rakousko, ČR, 

INVAZE CHALARA FRAXINEA V CHKO LUŽICKÉ HORY – PŘEDBĚŽNÉ 
VÝSLEDKY VÝZKUMU

THE RESEARCH ON CHALARA FRAXINEA INVASION IN LUŽICKÉ HORY 
LANDSCAPE PROTECTED AREA – PRELIMINARY RESULTS
Ludmila Havrdová 1), 2), Karel Černý 1), 2) 

1) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, havrdova@
vukoz.cz, cerny@vukoz.cz
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Abstrakt

Nekróza jasanu způsobená invazním patogenem Chalara fraxinea představuje vážný problém v lesním hospodářství, vodním 
hospodářství a v ochraně přírody a krajiny. V modelovém území CHKO Lužické hory byl proveden výzkum sledující rozšíření 
původce choroby v různých typech porostů se zastoupením jasanu. Na území CHKO bylo prozkoumánov roce 2011 v červen-
ci až září 80 ploch rozdělených do 5 kategorií podle charakteru a četnosti výskytu jasanu na solitérní výskyt, roztroušený výskyt, 
břehový porost, jasanová olšina a lesní porost. Na výzkumných plochách byl  hodnocen objem korun všech jasanů a procen-
tuální poškození korun jednotlivých stromů způsobené Ch. fraxinea. Bylo zjištěno, že patogen Chalara fraxinea se vyskytuje 
v téměř 94 % zkoumaných ploch. Dále bylo zjištěno, že průměrná úroveň poškození porostů je 10,30 % (po přepočtu více 
než  4 100 m3/ha). Poškození jednotlivých kategorií porostů se mezi sebou statisticky průkazně lišilo – nejméně byly napadeny 
solitérní jasany a lesní porosty a naopak nejvíce porosty břehové a jasanové olšiny.

Klíčová slova: Chalara fraxinea, Hymenoscyphus pseudoalbidus, Fraxinus excelsior, jasan ztepilý, nekróza jasanu

Abstract

Ash dieback caused by invasive pathogen Chalara fraxinea poses an important risk in forestry, water management and nature 
conservation and landscape protection. Th e investigation of distribution and impact of the disease in diff erent types of 
vegetation was performed in Lužické hory protected landscape area. Th ere were investigated 80 sites divided in 5 categories in 
July and September 2011, according to the type of vegetation and frequency of ash as follows: isolated trees in open landscape, 
scattered planting (and alleys), riparian stands, ash-alder alluvial forests and forest stands. It was found out that the patogen 
Chalara fraxinea occurred in 94 % of surveyed areas. It was revealed that the average damage of stands was 10,30 % (the 
damage of crowns exceeded 4,100 m3/ha of ash forest after recalculation). Th e disease distribution was statistically diff erent in 
the investigated stands: the isolated trees in open landscape and forest stands were less damaged compared to the most damaged  
riparian stands and ash-alder alluvial forests.

Key words: Chalara fraxinea, Hymenoscyphus pseudoalbidus, Fraxinus excelsior, common ash, ash dieback
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Borovice blatka byla u  nás donedávna uváděna pod vědec-
kým jménem Pinus rotundata Link (Skalický, 1988; Businský, 
1998, 2002). Avšak podrobný výzkum relevantních populací 
v rámci celého areálu příslušného agregátu Pinus mugo Turra 
v nedávných letech odhalil, že toto jméno se vztahuje k jinému 
taxonu, nezasahujícímu na naše území ani do jeho blízkosti. 
V návaznosti na toto zjištění byla borovice blatka nově pře-
hodnocena (Businský a Kirschner, 2006) jako Pinus uncinata 
subsp. uliginosa (Neumann) Businský a svým přirozeným roz-
šířením defi nována jako subendemit České republiky s přesa-
hem do Rakouska, Německa a Polska, celkově do maximální 
vzdálenosti okolo 30 km od  našich hranic (Businský, 2008; 
Businský, 2009; Businský a Kirschner, 2010). Všechny zahra-
niční lokality tohoto taxonu s výskytem fenotypově „čistých“ 
nehybridních jedinců (celkem méně než 15) jsou nepočetné 
zbytkové populace, případně okrajové části českých populací. 
Převážná část všech rozsáhlejších populací blatky je soustředě-

na na území Čech, z čehož největší počet lokalit, resp. dílčích 
populací se nachází v Třeboňské pánvi v rozmezí 420–500 m 
n. m. a na Šumavě v údolí Vltavy mezi 720 a 780 m n. m. 
Spolu s  izolovanými populacemi v  předhoří Krušných hor, 
ve Žďárských vrších a v Hrubém Jeseníku jde o jediné počet-
nější populace taxonu borovice blatka. Malý areál rozšíření 
blatky a  její výrazná ekologická specializace na  přechodová 
rašeliniště jsou základní důvody jejího existenčního ohrože-
ní. K nim přistupuje dlouhodobě probíhající genetická eroze 
způsobená spontánní mezidruhovou hybridizací s ekologicky 
fl exibilní borovicí lesní, Pinus sylvestris L. (Businský, 1998; 
Businský a  Kirschner, 2010). Tato hybridizace se projevuje 
výrazněji v nižších nadmořských výškách, tedy právě v centru 
areálu blatky v Třeboňské pánvi, kde došlo k největšímu na-
rušení až likvidaci blatkových rašelinišť jejich odvodňováním 
a těžbou rašeliny. 

Jedním ze zde nejrozsáhlejších rašeliništních komplexů (pů-
vodně téměř 900 ha, Dohnal et al., 1965) byla tzv. Sobě-

OCHRANA BOROVICE BLATKY (PINUS UNCINATA SUBSP. 
ULIGINOSA) S VYUŽITÍM MORFOMETRICKÝCH, GENETICKÝCH                                        
A MIKROPROPAGAČNÍCH METOD

BOG PINE (PINUS UNCINATA SUBSP. ULIGINOSA) PROTECTION USING 
MORPHOMETRIC, GENETIC AND MICROPROPAGATION METHODS
Miroslava Lukášová1,2, Roman Businský1, Hana Vejsadová1
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Abstrakt

Cílem souhrnného článku je ukázat vypracované metody pro identifi kaci borovice blatky podle fenotypu a genotypu i pro 
mikropropagaci tohoto taxonu. Borovice blatka je součástí agregátu (taxonomické skupiny) Pinus mugo Turra. V rámci tohoto 
agregátu existuje několik morfologických znaků, podle kterých jednotlivé zástupce vzájemně neodlišíme, ale lze je s úspěchem 
použít k odlišení od nejblíže příbuzného druhu borovice lesní, Pinus sylvestris L. V článku je uveden přehled (1) vnějších 
rozdílných morfologických znaků mezi borovicí lesní a blatkou, (2) hodnocení druhové příslušnosti molekulární genetickou 
analýzou – s využitím polymorfi smu cpDNA v oblasti trnL-trnF a analýzou mikrosatelitové oblasti cpDNA Pt41093 a (3) 
metoda mikropropagace borovice blatky. Byla založena in vitro genobanka (klonový archív z výběrových stromů geneticky ově-
řené borovice blatky) jako výchozí zdroj reprodukce blatky pro případné posílení původních populací na vybraných lokalitách 
i v semenném sadu.

Klíčová slova: borovice blatka, identifi kace, fenotyp, genotyp, in vitro genobanka

Abstract

Th e objective of this review is to present the developed methods of bog pine identifi cation according to phenotype and 
genotype as a well as micropropagation method. Bog pine is the part of the taxonomic group Pinus mugo Turra. Th ere are 
several morphological characteristics within this group, which are insuffi  cient to distinguish among respective constituents of 
this taxonomic aggregate; however, these characteristics can be successfully used to diff erentiate between the bog pine and it’s 
closely relative species, the Scotch pine, Pinus sylvestris L. We present the summary of (1) external characteristics diff erentiating 
the Scotch pine from the bog pine, (2) species determination based on molecular genetics analysis – using polymorphism 
of cpDNA in trnL-trnF region and microsatellite analysis of Pt41093 region of cpDNA and (3) the method of bog pine 
micropropagation. Th e in vitro gene bank was established, being the source of bog pine individuals to revitalize the native 
populations as well as a seed plant orchard.

Key words: bog pine, identifi cation, phenotype, genotype, in vitro gene bank
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ÚVOD
Koniklec (Pulsatilla Mill.) je vytrvalou rostlinou využívanou 
v okrasném zahradnictví a dříve i ve farmaceutickém průmys-
lu. V České republice se vyskytuje pět původních druhů (Hej-
ný, Slavík, 1988; Dostál, 1989; Kubát et al., 2002). Tyto dru-
hy se nacházejí v různém stupni ohrožení (Procházka, 2001). 
Hlavní příčinou poklesu populací Pulsatilla je degradace sta-
novišť způsobená změnou v obhospodařování a s tím spoje-
ným zarůstáním a celkovou eutrofi zací stanovišť (Podhajská, 
1985; Štursa, 1985; Krejčová et al., 2011). 

Rod Pulsatilla vytváří přízemní listovou růžici s kůlovým ko-
řenem (Hejný, Slavík, 1988), proto je klasický vegetativní 
způsob množení velmi omezen. Tento druh se v přírodě i ven-
kovní kultuře množí generativním způsobem (Pilát, 1973; 
Krejča, Jakábová, 1982). 

Pokles tvorby semen a nebezpečí poškození rostlin při vegeta-
tivním množení vedlo u některých druhů Pulsatilla k využívá-
ní in vitro technik množení  (Danova et al., 2009; Naumovski 
et al., 2009; Lin et al., 2010). In vitro techniky jsou často 
používanou propagační metodou u  vzácných a  ohrožených 
druhů vzhledem k následujícím výhodám: minimální potřebě 

výchozího rostlinného materiálu, šetrnému přístupu k dono-
rovým rostlinám, rychlosti množení a vysokému množitelské-
mu koefi cientu v porovnání s klasickými způsoby vegetativ-
ního množení.

Pro zachování některých ohrožených populací rodu Pulsatilla 
na území ČR je prioritní péče o lokality, které by zanikly bez 
odborné péče (Rybka, Klaudisová, 2004). U některých druhů 
Pulsatilla však došlo k takovému stupni degradace stanovišť, 
že je nutná ex situ konzervace (Žlebčík, 2002). Cílem této 
práce je shrnutí dosažených poznatků v oblasti množení a ex 
situ konzervace u Pulsatilla vernalis, P. pratensis ssp. bohemica, 
P. patens a P. grandis. 

MATERIÁL A METODIKA

Generativní a vegetativní množení

Semena vybraných druhů rodu Pulsatilla (tab. 1) byla získána 
od pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Výsev 
do ex vitro a in vitro podmínek byl proveden ihned po dozrání 

SHRNUTÍ POZNATKŮ Z PĚSTOVÁNÍ A EX SITU KONZERVACE 
PULSATILLA VERNALIS (L.) MILL., P. PRATENSIS (L.) MILL. SSP. 
BOHEMICA SKALICKÝ, P. PATENS (L.) MILL. A P. GRANDIS WENDEROTH

SUMMARY OF FINDINGS FROM A PROPAGATION AND EX SITU 
CONSERVATION OF PULSATILLA VERNALIS,  P. PRATENSIS SSP. BOHEMICA, 
P. PATENS AND P. GRANDIS
Jana Šedivá, Jiří Žlebčík 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, sediva@vukoz.cz, 
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Abstrakt 

U vybraných druhů rodu Pulsatilla se podařilo vypracovat množitelské postupy pomocí klasických metod nebo in vitro technik 
množení. Vzhledem ke kritickému stavu P. vernalis a P. patens na území České republiky bylo největší úsilí věnováno právě 
těmto druhům. Byly vypracovány technologie množení, které umožnily následnou repatriaci rostlin na původní lokality nebo 
výsadbu na genofondové plochy. V období 2004–2011 bylo vysazeno 244 rostlin P. vernalis, 33 rostlin P. pratensis ssp. bohemica 
a 5 rostlin P. patens. Celkem bylo vysazeno 282 rostlin, z toho 258 (91,5 %) rostlin přežilo a starší jedinci produkují semena.

Klíčová slova: Pulsatilla grandis, P. patens, P. pratensis ssp. bohemica, P. vernalis, mikropropagace, generativní množení, ohrožené 
druhy, repatriace

Abstract

In the selected types of pasquefl ower (Pulsatilla) we managed to develop propagation procedures using conventional methods 
or techniques of in vitro propagation. Due to the critical state of  Pulsatilla vernalis and P. patens in the Czech Republic,  the 
largest eff ort was devoted to these species. Propagation procedures were developed, which enabled subsequent repatriation of 
plants into the original localities or their planting in the gene pool sites. In the period 2004–2011, there were planted 244 
plants of  P. vernalis, 33 plants of  P. pratensis subsp. bohemica, and 5 plants of P. patens. A total of 282 plants were planted, of 
which 258 (91.5%) plants survived and older individuals produce seeds.

Key words: Pulsatilla grandis, P. patens, P. pratensis ssp. bohemica, P. vernalis, micropropagation, generative propagation, 
endangered species, repatriation
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ÚVOD
Druh topol černý, Populus nigra L., patří mezi evropské auto-
chtonní dřeviny. Jako pionýrská dřevina se přirozeně obnovu-
je na plně osvětlených stanovištích dobře zásobených pohyb-
livou vodou (Mottl, Dubský, 1994). Je přirozenou součástí 
lužních lesů, břehových a  doprovodných porostů vodních 
toků a rozptýlené vysoké zeleně v krajině. Původně byl rozší-
řený na celém území našeho státu, od nížin do podhorských 
oblastí. Jedním z hlavních důvodů ohrožení populací topolu 
černého je stále větší fragmentace a zanikání jeho přirozených 
stanovišť způsobené regulací vodních toků, rozsáhlým odvod-
něním krajiny a ústupem lužních lesů zemědělskému hospo-
daření a urbanizaci (Lefèvre et al., 1998).

Inbreeding je výsledkem nenáhodného křížení mezi úzce pří-
buznými jedinci (v krajním případě jde o autogamii). Tento 
jev směřuje k homozygotizaci (Falconer, 1989; Lynch, Walsh, 
1998) a v mnoha případech vede k vyštěpení genů letálních 
nebo jinak škodlivých (Charlesworth, Charlesworth, 1999). 
Dochází také k narušení balance polygenního systému. 

Z  těchto důvodů po  samoopylení dochází k poklesu fi tness 
potomstva. Tento pokles se nazývá inbrední deprese (Bednář, 
1997). Inbreeding se může vyskytnout nejen u cizosprašných, 
ale i  u  samosprašných rostlin (u  těch buď samoopylením, 
nebo opylením jiným blízkým příbuzným jedincem [Th iele et 
al., 2010]). Průměrná hodnota inbrední deprese je statisticky 
významně nižší u druhů převážně samosprašných než u pře-
vážně cizosprašných (Husband, Schemske, 1996). Na rozdíl 
od živočichů, u rostlin si ne vždy uvědomujeme význam in-
breedingu a jeho důsledků na pokles životnosti rostlin.

Pokud není přítomný mechanismus zabraňující příbuzenské-
mu opylení a následnému vzniku životaschopných potomků, 
může docházet k  inbreedingu v  rámci populace v  přírodě 
samovolně. Jako minimální velikost životaschopné populace 
se v literatuře uvádí 500 jedinců (Franklin, 1980). Pravděpo-
dobnost příbuzenského křížení se zvyšuje se snižováním veli-
kosti populace (Keller, Waller, 2002; Harmon, Braude 2010). 
Například Natasha de Vere et al. (2008) zjistili, že populace 
druhu Cirsium dissectum (L.) Hill s nižším počtem jedinců má 
menší genetickou diverzitu, což mělo negativní dopad na pře-

VÝSKYT SPONTÁNNÍHO INBREEDINGU A INBREDNÍ DEPRESE U MALÉ 
POPULACE POPULUS NIGRA L.

OCCURRENCE OF SPONTANEOUS INBREEDING AND INBREEDING 
DEPRESSION IN A SMALL POPULATION OF POPULUS NIGRA L.
Kateřina Novotná 1,2, Jaroslav Kobliha 2, Miroslava Lukášová 1,3
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Abstrakt

Byla provedena dvě kontrolovaná opylení blízce příbuzných jedinců (sestra × bratr, tj. S × B) Populus nigra L. Jako kontrola 
posloužilo potomstvo vzniklé z volného sprášení (VS) stejné matky. Na základě genetických analýz s použitím osmi mikro-
satelitních markerů bylo u VS nalezeno 55 % jedinců vzniklých ze spontánního inbreedingu. Semena z křížení S × B měla 
průkazně nižší energii klíčení a klíčivost než jedinci z VS (χ2=36,1 a χ2=64,3). Jedinci z křížení S × B vykazovali průkazně 
vyšší stupeň homozygotnosti oproti jedincům z VS na hladině významnosti α < 0,990. Ze získaných rostlin byl založen polní 
pokus metodou znáhodněných bloků ve čtyřech opakováních. Inbrední deprese byla částečně pozorována v případě odolnosti 
potomstev vůči rzi Melampsora larici-populina Kleb. U růstových charakteristik (výška rostliny, tloušťka kmínku) nebyl zjištěn 
statisticky významný rozdíl mezi provedenými typy křížení.

Klíčová slova: topol černý, příbuzenské křížení, mikrosatelity, inbrední deprese

Abstract

Controlled pollination of two Populus nigra L. sibling groups (sister × brother, denoted here by S × B) was carried out.  Progeny 
from the same female tree, derived by open pollination (OP), were used as a control. Based on genetic analysis using eight 
microsatellite loci, it was concluded that 55% of the OP progeny were the result of spontaneous inbreeding. Seeds derived 
from S × B crossings had signifi cantly lower germination energy and germination capacity compared to seeds derived from 
OP (χ2=36.1 and χ2=64.3). Th e S × B off spring showed a signifi cantly higher rate of homozygosity compared to OP off spring, 
with a signifi cance level of α < 0.990.  Th e S × B progeny were subsequently used to establish a randomised fi eld trial with four 
repetitions.  Increased susceptibility to Melampsora larici-populina Kleb. indicated a degree of inbreeding depression, although 
no diff erences in growth parameters (plant height and stem diameter) were observed between the two types of progeny.

Key words: black poplar, inbreeding, microsatellites, inbreeding depression
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