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1 ÚVOD
Hospodářská úroveň vyspělých zemí je založena na exploata-
ci přírodních zdrojů a znečišťování, postupné destrukci eko-
systémů. Ekonomický růst a rozvoj nových globálních eko-
nomik přináší ještě masivnější degradaci biosféry. Dnes patří 
mezi hlavní úkoly udržitelného rozvoje zejména defi novat 
a uvést v  praxi koncepty, které by dokázaly omezit dopad 
lidské populace na životní prostředí, včetně změn klimatu, 
a tedy i účelné adaptace na tyto změny. Jeden ze základních 
cílů je trvalá ochrana genové rozmanitosti rostlinných a ži-
vočišných druhů a celých ekosystémů (pestré prostředí lépe 
odolává negativním vnějším vlivům a lépe regeneruje). Mi-
zení druhů a pestrosti zintenzívněné lidskou činností se nám 
tak může stát velmi nebezpečné (např. infekční pandemie 
mezi nedostatečně diverzifi kovanými hospodářskými zvířaty 
nebo rostlinami, její další přenos a šíření). V urbanizované   
a venkovské krajině dnes pociťujeme řadu změn, které s výše 
uvedeným souvisí a často významným způsobem ovlivňují 
život člověka. Proto vyspělé státy světa přistupují k přísné-
mu regulování územního rozvoje a zastavování krajiny.  

Za posledních sto let se průměrná teplota na Zemi zvýšila při-
bližně o necelý jeden stupeň Celsia a období poslední dekády 
patří k vůbec nejteplejším od zahájení systematického sledování 
v polovině 19. století. Globální oteplování je žhavým tématem. 
Prognózy i sledování současného vývoje naznačují, že oteplová-
ní bude ještě výraznější než doposud. Jara budou časnější, léta 
pak delší, sušší a teplejší (pro obyvatele měst to znamená sesy-
chání  trávníků a defi cit vláhy v plochách urbánní zeleně; tedy 
nutnost více a stále nákladněji  zavlažovat). Dřeviny předčasně 
ukončí vegetační období a budou opadávat (tím dojde ke sní-
žení jejich hygienických,  estetických aj. funkcí). Až na skokové 
výjimky (tak neblahé pro teplomilnou a dnes do kultur často 
zaváděnou vegetaci) budeme zažívat zimní období patrně  mír-
nější a bohatší na srážky (nadbytek srážek ovšem v době, kdy 
ji vegetace  nepotřebuje k růstu). Plochy rekreace a oddychu 
uvnitř měst se stanou po část roku nevábnými a nevyužitelnými 
ke svému účelu. To ale již dnes často vede ke snaze o jejich ome-
zení, proměnu na plochy zpevněné (sport, parkoviště)1. 

Ve svém důsledku tak dojde k dalšímu narušení a poškozo-
vání syntetizujících, a tedy  ochlazujících ploch v urbánních 
strukturách, k jejich úbytku a nakonec i ztrátě. Města se tak 
budou ještě více a rychleji oteplovat, v ovzduší budou pole-
tovat tuny drobného prachu, který se nebude mít kde usazo-
vat. V konečném důsledku lze předpokládat kolaps velkých 
urbánních struktur, sociálně silnější vrstvy budou z aglome-
rací utíkat, ta se stanou problematickými slumy s vylidněný-
mi centry (masový turismus postupně oslabí se zvýšenými 
přepravními náklady). Přitom již od druhé poloviny 19. sto-
letí  byla v civilizovaném světě tradiční strategie zlepšování 
prostředí ve městech plánovitě zakládanými městskými ze-
lenými plochami a jejich spojitými systémy, kde hlediskem 
bylo právě čistší a příjemnější prostředí pro obyvatele měst 
a příměstí. Obdobně  historie zakládání zahrad je zároveň        
i historií po tisíciletí trvající a poučené práce s mikroklima-
tem (vedle četných systematických sledování a dokumento-
vání i pouhé pozorování a empirie jasně dokládají bohaté 
druhové zastoupení fl óry a fauny v  zahradách, zahradních 
čtvrtích a městech, a to právě v porovnání s okolní zeměděl-
skou zelenou pouští; nemluvě v tomto smyslu ani o sterilitě 
a bezútěšnosti dnešních standardních sídelních celků s níz-
kým či nulovým podílem ploch parků a zahrad).    

Změny související se změnami klimatu se musíme snažit 
vhodnými opatřeními zmírňovat. I z  důvodů snížení emisí 
oxidu uhličitého, drobných a mikroskopických polétavých 
částic atp. je třeba klást zásadní důraz především na vegetační 
prvky, které poskytují větší listovou (tedy fotosyntetizující)      
a v  důsledku pak pro své okolí výrazně ochlazující plochu, 
která navíc fi ltruje nečistoty z  okolního ovzduší (usazeniny 
zplodin se dnes uvádí v řádech tun na hektar parkové plochy 
ročně, dle druhu dřeviny a charakteru listoví). 

___________

1 Např. bývalá sadová ulice v Praze Dejvicích, kde na původních promená-
dách 1. poloviny min. století parkují dnes v řadách auta, prostory řady ná-
městí českých měst a na mnoha místech nová zástavba na plochách původně 
určených pro parky a zeleň. 

PROMĚNY KLIMATU A UDRŽITELNÉ PLÁNOVÁNÍ  MĚSTSKÉ A PŘÍMĚST-
SKÉ KRAJINY
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Abstract: Article is concerned with contemporary questions of global climate change and possibilities to faith it in the scale 
of the peoples environment. Th at means in the sustainable communities; cities, suburban areas, but also out there in the open 
vernacular and natural landscapes. Methods and principles currently used and exercised in many European countries, their 
legislative measures and strategies are discussed and presented here.  

Abstrakt: Práce se zabývá současnými otázkami udržitelného rozvoje sídel a sídelní krajiny, globálního oteplování a proměn 
klimatu. Ty všechny spolu těsně souvisejí. Jsou zde diskutovány (z hlediska adaptace na tyto proměny a snižování jejich dopa-
dů) udržitelné metody a principy postupů, plánování i vzorců chování, které jsou dnes pilíři udržitelnosti komunit v Evropě; 
obyvatel městské, příměstské i venkovské krajiny.
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SOUČÁSTÍ KULTURNÍ KRAJINY ZNOJEMSKA

VIŠŇOVÉ CHATEAU PARK: ONE OF THE MOST IMPORTANT                    
LANDMARKS IN THE ZNOJMO CULTURAL LANDSCAPE
Renata Lanková-Šubrová 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám., 391, 252 43 Průhonice, renata.subrova.
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Abstract: Th is paper focuses on the past and present of the chateau park in Višňové in relation to the Znojmo cultural 
landscape, and assignment I.07: “Th e concept of the registration and documentation of historical parks and gardens. Analysis, 
records and documentation of historical parks and gardens. Establishment of a documentation center as the primary source of 
information on historical cultural landscape in the Czech Republic.”

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá historií a současností fenoménu zámeckého parku ve Višňovém v návaznosti na kulturní 
krajinu Znojemska a úkol I.07 „Koncepce registrace a dokumentace historických parků a zahrad. Analýza, evidence a doku-
mentace historických parků a zahrad. Založení dokumentačního střediska jako základního informačního zdroje o problematice 
historické kulturní krajiny v ČR.“

Key words: identifi cation, registration, documentation, natural landscape park, parterre, rocky ravine.

Klíčová slova: identifi kace, registrace, dokumentace, přírodně-krajinářský park, parter, skalnatá rokle.

1 ÚVOD
Cílem řešení úkolu I.07 „Koncepce registrace a dokumentace 
historických parků a zahrad. Analýza, evidence a dokumen-
tace historických parků a zahrad“ je rozbor historie a hledání 
jejích stop v dnešní podobě parku, tak aby se postupný histo-
rický vývoj promítl do metodiky památkové obnovy obecně    
i do metodiky obnovy vlastního parku.

Zámecký park ve Višňovém je největší (15 ha) a z hlediska 
zahradní architektury nejvýznamnější přírodně-krajinářský 
park okresu Znojmo, zvláště jeho romantizující podoba z 
konce 19. století.

Jeho vztah k širší krajině nejlépe dokumentuje 1. vojenské 

mapování (1768). Současně dokládá i jeho zpětnou vazbu na 
vlastní kompozici parku.

Krajinu okresu Znojmo po staletí charakterizují úrodná pole 
s vinicemi, ovocnými sady a „ostrovy“ zeleně. Krajinnou zeleň 
zde reprezentují lesy a lesíky zasahující Bobravské vrchoviny, 
Jevišovické pahorkatiny a v neposlední řadě významný Ná-
rodní park Podyjí. Území se nachází v přechodné zóně mezi 
bioregionem Jevišovickým a bioregionem Lechovickým.

V období gotiky vyrůstá ve Znojemském kraji množství hra-
dů a tvrzí (Žerotice – hrad, Horní Dunajovice – vodní tvrz, 
Trstěnice – tvrz, Višňové – tvrz). Další století přináší nové 
stavební slohy od renesance přes baroko až po klasicismus, ze 
kterých je zde dodnes dochováno mnoho památek (kostelů, 

Obr. 1 1. vojenské mapování (Josefské, 1768). Výřez mapy – © Ministerstvo životního prostředí 
České republiky – www.env.cz
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MODELOVÉ ŘEŠENÍ FUNKČNÍ OBNOVY MĚSTSKÝCH HISTORICKÝCH 
PARKŮ: BRNO – NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA A VRCHLICKÉHO SAD

FUNCTIONAL RESTORATION OF HISTORIC CITY PARKS – BRNO, 
NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA AND VRCHLICKÉHO PARK: A MODEL SOLUTION
Jaroslav Šubr, Renata Lanková-Šubrová 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám., 391, 252 43 Průhonice, renata.subrova.
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Abstract: Th e paper presents a model solution for the restoration of two historic city parks, located within the boundaries of 
the Brno city heritage preserve, and their historic and functional connection to older historic parks within the boundaries of 
the historic city walls, and the Lužánky park, a former Baroque Jesuit garden. 

Abstrakt: Příspěvek představuje modelové řešení dvou městských historických parků v ochranném pásmu městské památkové 
rezervace Brno a jejich historickou a funkční návaznost na starší historické parky brněnského hradebního okruhu a park Lu-
žánky (bývalou barokní jezuitskou zahradu). 

Key words: cultural heritage restoration, regeneration, contemporary functional park, park composition, cultural layer, his-
toric fragment.

Klíčová slova: památková obnova, regenerace, soudobý funkční park, kompozice parku, kulturní vrstva, historický fragment.

1 ÚVOD
Cílem předkládaného modelového řešení dvou brněnských 
parků je ověření stanovených obecných zásad obnovy měst-
ských historických parků pro současné využití ve smyslu vý-
zkumného projektu 0222: „Stanovení zásad funkční obnovy 
městských a historických parků, zahrad a hřbitovů.“ 

Historické parky na území města tvoří v systému městské 
veřejné zeleně zvláštní skupinu. Nejen svým historickým 
vývojem, ale také různým stupněm zachovalosti historické 
kompozice, architektonických a výtvarných děl i forem vege-
tačních prvků. Proto je většina z nich památkově chráněna ve 
smyslu Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a ve 
znění pozdějších předpisů. V Brně jsou navíc uvedené parky 
chráněny dle Vyhlášky č. 10/1994 o zeleni v městě Brně. Jsou 
nedílnou součástí městské památkové rezervace či zóny, nebo 
jejich vyhlášeného ochranného pásma, případně jsou zapsány 
jako samostatná kulturní památka nebo národní kulturní pa-
mátka. Potom jsou evidovány a dokumentovány u Národního 
památkového ústavu a jejich obnova nebo změny u nich pod-
léhají zvláštnímu legislativnímu procesu ve smyslu uvedeného 
zákona.

Cílem památkové péče je zastavit nebo zpomalit změny památ-
kového fondu, eliminovat co nejvíce soudobé negativní vlivy 
a speciálními technikami (konzervace, restaurování, obnova) 
udržovat vypovídací hodnotu kulturních památek (Novák, 
2001). 

2 MATERIÁL A METODA
Metodika předkládané práce je výsledkem výzkumného pro-
jektu 0222: „Stanovení zásad funkční obnovy městských a his-
torických parků, zahrad a hřbitovů“ (Šubr, Šubrová,  2004).  

Základním materiálem pro modelová řešení je zhodnocení 
předchozí analytické, teoretické a metodické práce a využi-
tí zobecněných poznatků pro studijní a projektovou práci             

v oboru. Pro ověření navržených analytických metod a hledání 
dalšího využití metodických poznatků byly vybrány modelové 
objekty v Brně, Olomouci, Telči a Židlochovicích a pro ně 
postupně zpracovány studie památkové obnovy, v některých 
případech i projekty pro územní, případně stavební řízení.

Předkládaná práce představuje řešení městských parků „nové“ 
městské čtvrti z přelomu 19. a začátku 20. století, které navazují 
na nejstarší „městský“ park v Brně (a celé ČR) – Lužánky: Ná-
městí 28. října a Vrchlického sad. Uvedené parky leží v ochran-
ném pásmu městské památkové rezervace.

Problémové okruhy byly v konkrétních parcích posuzovány 
na zpracovaných průzkumech a rozborech, ideových cílech 
studií obnovy a hodnoceny v zorném úhlu teoretických po-
znatků o funkci veřejných prostor ve městech.

Parkové náměstí 28. října a přiléhající Vrchlického sad vznik-
ly na začátku 20. století na základě mezinárodní urbanistické 
soutěže z roku 1900. Urbanistické řešení i architektonická 
hodnota přiléhající zástavby a parkových prostorů je kvalit-
ním příkladem stavebního umění své doby a musí být respek-
továno a chráněno (Šubr, Šubrová, 2002). Pravidelné uspořá-
dání parkových ploch s obvodovými alejemi je pro ně typické 
a určující. Změna základního kompozičního schématu je ne-
přijatelná.

Územím parků probíhá zaklenutý podzemní tok potoka Po-
dávky, dnes stoky, a souběžně s jeho trasou je budována nová 
stoka „C“. K posouzení variant situování trasy byla zpraco-
vána studie, která vymezila základní podmínky pro převede-
ní trasy částmi parků Lužánky, Vrchlického sad a Náměstí 
28. října tak, aby nebyla ohrožena funkce parkových ploch 
a stanovištní podmínky pro vegetaci parků. Jedním z výsled-
ků posouzení byl příslib investora stoky zajistit výjimku, aby 
byla výsadba stromů možná i v ochranném pásmu stok. Sto-
ka byla budována ražením a technicky zabezpečena tak, aby 
výsadby mohly být provedeny (realizováno 2003).
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ŠKOLNÍ ZAHRADY – NEZASTUPITELNÝ PRVEK V URBANISMU SÍDEL

SCHOOL GARDENS – IRRECOVERABLE ELEMENT IN URBANISM OF TOWNS
Tereza Hrubá

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

Abstract: School gardens, doubtless, are of great importance in education, health and social (cultural social) sphere. An on-
line research focused on school gardens in the Central Bohemia District was made in 2007. Main objectives were formulated 
at the beginning: verifi cation of the existence of gardens by elementary schools, presumption of the overall area of school 
gardens, actual extent of utilization of school gardens, an urgency of some intervention into the staff  of a garden or of complete 
reconstruction with the aim of better effi  ciency, a potential for the usage in the sense of the environmental education and 
as an opportunity for children in their free time after the lessons. During the research there was added one more objective: 
to solve the problem of the protection and guarding of school gardens, which actually  face negative eff ects of urbanisation 
and commerce interests. 219 elementary schools participated in the research, 170 of them mentioned, that they had school 
garden, so we work with the sample of approximately 30% of all preliminary school gardens in the Central Bohemia District. 
Most of preliminary schools use their gardens during lessons and during after-school activities too. Th ese are mostly hobby 
groups and also social activities. Some nursery schools use the garden of the preliminary school together. Th e on-line research 
was complemented with terrain investigation, investigation of documents of law, literature and other accessible information. 
Results of the on-line research were compared with other similar Czech research. Basic problems of school gardens fl ow 
from results clearly: 1) funding of basic services, 2) spatial patronage, 3) utility contents and funding of a reconstruction 
of a garden. Th e sense and importance of school gardens is defi ned at the conclusion, as it was found during the research. 
Possible arrangements with the aim of guard and promotion of school gardens is presented. Th is research was realized 
thanks to the Ministry of the environment of the Czech Republic. 

Abstrakt: Školní zahrady mají nesporný význam naučný, výchovný, zdravotní, společenský (kulturně společenský). V roce 
2007 byl proveden on-line výzkum zaměřený na zahrady základních škol ve Středočeském kraji. Hlavní cíle výzkumu byly na 
začátku stanoveny takto: ověření existence zahrad při základních školách, odhad celkové rozlohy zahrad, aktuální míra využití 
těchto zahrad, nutnost zásahů či obnovy těchto zahrad v zájmu jejich využívání, případný potenciál pro využití ve smyslu 
náplně ekologické výchovy na školách a volného času dětí. V průběhu práce byl zařazen další cíl: řešení ochrany školních 
zahrad před negativními důsledky urbanizace a komerčními zájmy. Do výzkumu se zapojilo 219 základních škol, z čehož 170 
škol uvedlo, že mají zahradu, tedy v rozborech se pracuje se vzorkem představujícím cca 30 % základních škol ve Středočeském 
kraji. Většina škol využívá své zahrady ve výuce i při mimoškolních aktivitách. Zahradu základní školy současně využívají také 
některé mateřské školky. Na on-line výzkum navázalo terénní šetření a rozbor dostupných předpisů, literatury a souvisejících 
informací. Výsledky jsou srovnány s dalším obdobným průzkumem, provedeným na území České republiky. Z výsledků 
vyplývají základní problémy školních zahrad: 1) fi nancování údržby, 2) územní ochrana, 3) funkční náplň a fi nancování 
obnovy školních zahrad. V závěru je defi nován význam školních zahrad, jak byl shledán v průběhu práce. Je představen možný 
postup v zájmu ochrany a podpory rozvoje školních zahrad. 

Key words: school gardens, environmental education, public facilities, urban planning, urban development.

Klíčová slova: školní zahrady, environmentální výchova, občanská vybavenost, územní plánování, urbanizace.

1 ÚVOD – SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Školní zahrady, resp. nezastavěné plochy sloužící školským za-
řízením, mají bezesporu nezastupitelnou úlohu v urbanistické 
struktuře sídla, a to jak ve velkých městech, tak i na venkově. 
Jejich význam spočívá v možnosti názorné ukázky předmětu 
studia, dále ve schopnosti zeleně pozitivně ovlivnit mikrokli-
matické parametry místa, kde se zdržují děti; v  neposlední 
řadě jde o význam výchovný, společenský a kulturní.  

Společnost hledá nové technologie výroby a recyklace, ochra-
ně a tvorbě životního prostředí a ochraně zdraví je věnována 
zvýšená pozornost. Existuje program Evropské unie a Světové 
zdravotnické organizace (WHO) nazvaný Zdraví 21. V rám-
ci něho běží program Škola podporující zdraví, který vychá-
zí z holistického pojetí zdraví, jeho hlavními prioritami, jež 
jsou podmínkou fyzického, psychického a duševního zdraví, 
je minimalizace stresu dětí, respekt k přirozeným potřebám 

jedince, zdravé prostředí ve školách a správná životospráva. 
Čtyři z pěti občanů Evropy žijí v městských oblastech a kvalita 
jejich života je přímo ovlivněna stavem městského životního 
prostředí [Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu 
O tematické strategii městského životního prostředí. Komise 
Evropských Společenství, 11. 1. 2006 Brusel]. Zhoršené pod-
mínky prostředí mají vliv na zdraví obyvatel. Sledování stavu 
ovzduší a půdy ve vztahu k  lidskému zdraví provádí Státní 
zdravotní ústav. Výsledky měření pravidelně zveřejňuje také 
na svých internetových stránkách www.szu.cz. Data ukazují, 
že je třeba se situací vážně zabývat. V půdě většiny sledova-
ných měst byly nalezeny těžké kovy, nejčastěji olovo (Pb), be-
rylium (Be), kadmium (Cd), a zdraví škodlivý může být také 
polétavý prach. Kompozicí zeleně lze dosáhnout výrazného 
zlepšení mikroklimatu na daném místě, volbou určitých dru-
hů rostlin lze vytvořit účinný fi ltr. Dětský věk je nejdůležitější 
z hlediska fyzického zdraví člověka a utváření jeho charakteru 
a životního postoje. Škola hraje v této souvislosti, vedle rodi-
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1 ÚVOD
Sídlištní zeleň má svou plošnou rozlohou a ideální dostup-
ností velký potenciál poskytnout obyvatelům kvalitní vnější 
obytné prostředí a zlepšit hygienické podmínky v  bytech. 
V celoměstském významu má vliv na posílení vazeb a zvý-
šení ekologické účinnost systému sídelní zeleně. V  rámci 
ukazatelů pro územní plánování (Kocourková, 1979) jsou 
uvedena doporučení 14–19 m² zeleně/obyvatele v obytných 
zónách, to je 25–28 % z celkového počtu 50–75 m² městské 
zeleně/obyvatele. Pokud však sídlištní zeleň začneme posu-
zovat z pohledu kvality, zjistíme, že tento potenciál je z velké 
části nevyužit. Neutěšený stav dokladují výsledky analýzy ze-
leně osmi sídlišť provedené v rámci regenerace systémů zele-
ně ve třech středočeských městech (Sojková, Hrubá, 2006). 
Polovina sledovaných ploch sídlištní zeleně byla hodnocena 
jako nevyhovující a byla navržena zásadní změna koncepce, 
funkční náplně a provozu. U druhé poloviny byla doporu-
čena dílčí změna a byly hodnoceny jako zčásti vyhovující. 
Ve vyhovujícím stavu nebyla žádná ze sledovaných ploch. 
Dalším z příkladů jsou výsledky analýzy stavu 54 vybraných 
pražských sídlišť. Kvalitativní hodnocení zeleně zde bylo 
převedeno na požadovaný podíl regenerace ploch. Průměrný 
požadovaný podíl ploch zeleně k regeneraci byl 37 % (Štěd-
rá, 2003). 

Sortimentální a kvalitativní skladbou dřevin panelových 
sídlišť se zabývají pouze jednotlivé projekty regenerací. Sběr 
většího množství ucelených dat byl udělán v  rámci kvali-
tativního hodnocení vybraných pražských sídlišť (Souček, 
Šonský, 1976). Dalším příkladem je hodnocení druhového 
složení vegetace ve vybraných městských částech Bratislavy 
(Reháčková, Pauditšová, 2006) a v městské části Devínská 

Nová Ves –  v obytném souboru Klokočina v Nitře (Hrubík, 
2002). Z aspektu posílení ekologické funkce zeleně ve struk-
tuře sídla se tímto tématem zabývá Supuka a kol. (1991).

Názory obyvatel sídlišť na prostředí, ve kterém žijí, dobře 
dokumentují výsledky anket uspořádaných v rámci projek-
tů, na které byla poskytnuta dotace MMR z dotačního titulu 
Program regenerace panelových sídlišť. Bylo zkoumáno 31 
projektů regenerací z let 2001–2005. Pouze u 35 % sledova-
ných anket byly položeny otázky na kvalitu sídlištní zeleně 
nebo její údržbu. Naopak v rámci připomínek nebo hlav-
ních problémových okruhů si na nedostatek zeleně stěžovali 
respondenti 63 % sledovaných sídlišť a téměř pětina měla 
požadavek vybudování parku. Nejčastěji uváděnou připo-
mínkou byl nedostatek, špatný stav nebo nevhodné situo-
vání dětských hřišť (81 % projektů), nedostatek zeleně, její 
špatný stav a požadavek doplnění (63 %), nedostatek parko-
vacích ploch (52 %), nedostatek laviček (48 %), špatný stav 
a vedení chodníků (44 %), problém venčení psů a nedostatek 
košů na psí exkrementy (44 %), špatný stav osvětlení (22 %), ne-
dostatek prostor pro rekreaci a požadavek vybudování parku 
(18 %), nedostatek sportovišť (18 %), požadavek vybudo-
vání cyklostezek, nevhodné situování kontejnerů na odpad, 
nedostatek odpadkových košů.

Regenerace sídlišť byla předmětem mnoha odborných semi-
nářů, konferencí a workshopů. Měla by vycházet ze znalostí 
původní koncepce sídliště, podrobných terénních průzkumů, 
analýzy a syntézy současného stavu. Teprve na základě těch-
to zkušeností s ohledem na funkční využití sídliště může být 
zpracován návrh na jeho další využití (Finstrlová, 2006).

HODNOCENÍ ZELENĚ OBYTNÝCH SOUBORŮ

GREENERY OF THE RESIDENTIAL AREAS AND ITS EVALUATION
Eva Sojková, Ivana Knotková

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

Abstract: Th is paper followes the possibilities of greenery evaluation in residential areas as a starting point for determining 
regeneration needs and the prerequisites for each project’s preparation phase.  Th e two model areas used were parts of housing 
estates in Prague 10 – Průběžná and Prague 3 – Chmelnice.  Analysis of the current state of the greenery here is based on 
an evaluation of the quality of the parterres and woody species, and the opinions of the residents about their neighborhood.  
Particular attention was given to the conceptual and operational design of the areas, their facilities and intensity of use, 
function and location within the town structure.  Within this evaluation of greenery we not only monitored the suitability of 
the assortment composition and the stand structure but also stand quality, age and species composition.  Th e obtained results 
document the poor current state of these areas and will be used for further research and analytical work.

Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi hodnocení zeleně obytných souborů jako podkladu pro stanovení potřeby regenerace 
a přípravnou fázi vlastního projektu. Modelovým územím byly dvě části sídlištních celků Praha 10 – Průběžná a Praha 3 – 
Chmelnice. Analýza současného stavu vychází z  hodnocení kvality parteru, kvality dřevin a názorů obyvatel na jejich sídliště. 
Pozornost byla zaměřena zejména na koncepci a provozní řešení ploch, jejich vybavenost a intenzitu využívání, působnost a po-
lohu ve struktuře města. V rámci vlastního hodnocení zeleně byla kromě vhodnosti sortimentální skladby a struktury porostů 
sledována kvalita porostů, stáří a druhové složení. Získané výsledky dokumentují neutěšený současný stav a mají být námětem 
pro průzkumné a analytické práce. 

Key words: greenery, public space, trees, shrubs, residential area, evaluation, public participation.

Klíčová slova: zeleň, veřejný prostor, strom, keř, obytný soubor, hodnocení, participace veřejnosti.
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PETZOLDOVY PARKY V POLSKU, ČECHÁCH A NĚMECKU

PETZOLD’ S PARKS IN POLAND, BOHEMIA AND GERMANY
Veronika Pincová 

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

Abstract: December 2006 - May 2008: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening Pruhonice 
participated in an international project “Petzold’s Parks in Poland, Bohemia and Germany”. It was the purpose of the project 
to elaborate information about Eduard Petzold’s life work. E. Petzold was one of the most signifi cant garden architects of the 
19th century; he worked in 19 countries of the European continent. In Bohemia, E. Peztold designed and realised seven nature 
parks and smaller gardens between 1868 and 1890.

Abstrakt: Prosinec 2006 až květen 2008 – spolupráce VÚKOZ Průhonice na mezinárodním projektu „Petzoldovy parky 
v Polsku, Čechách a Německu“. Cílem spolupráce bylo prohloubení informací o životním díle Eduarda Petzolda, jednoho 
z nejvýznamnějších zahradních architektů 19. století, tvořícího v 19 zemích evropského kontinentu. Na území Čech E. Petzold 
navrhl a realizoval v letech 1868–1890 celkem sedm přírodně krajinářských parků, případně menších parkových úprav.  

Key words: Pückler, Petzold, Rohde, Park Muskau, arrangement, ornamental woody plants.

Klíčová slova: Pückler, Petzold, Rohde, Park Muskau, kompozice, okrasné dřeviny.

1 ÚVOD
V prosinci 2006 byl VÚKOZ Průhonice přizvaný německou 
nadací „Park knížete Pücklera v lázních Mužákov“ – Stiftung 
„Fürst – Pückler - Park Bad Muskau“ ke spolupráci na meziná-
rodním projektu „Petzoldovy parky v Polsku, Čechách a Němec-
ku“. Projekt byl fi nancovaný Německou nadací pro komunikaci 
v životním prostředí – DBU se sídlem v Osnabrücku. Nositelem 
projektu byla výše uvedená mužákovská nadace a „Mužákovská 
škola“, vzniklá při této nadaci.

Za VÚKOZ Průhonice na projektu participoval arch. Jan 
Hendrych, Ing. Gražyna Novotná a Ing. Veronika Pincová. 

Současný stav poznání
V devadesátých letech 20. století na základě soukromé infor-
mace z rodinného okruhu pátral současný německý zahradní 
architekt Michael Rohde po projektové pozůstalosti Eduarda 
Petzolda, jednoho z nejvýznamnějších zahradních architek-
tů 19. století evropského formátu. Pozůstalost, kterou objevil        
v drážďanském archivu, badatelsky prozkoumal, systematicky 
zpracoval a provedl též návštěvu některých parků. V roce 1997 
se M. Rohde na řešení daného tématu habilitoval a výsledky své 
práce publikoval v díle: Von Muskau bis Konstantinopel. Edu-
ard Petzold - ein europäischer Gartenkünstler 1815–1891.

U nás v roce 1999 publikoval J. Hendrych ve ZPP na dané 
téma příspěvek „Pückler, Petzold a krajinářské parky 19. sto-
letí“. 

Eduard Petzold se narodil v roce 1815 v Königswalde (vý-
chodně od Frankfurtu nad Odrou) v rodině evangelického fa-
ráře. V roce 1826 se s rodiči přestěhoval do saského Mužákova 
(Muskau) (Rohde, 1998), kde majitel tamějšího panství, Her-
mann kníže Pückler, již devět let tvořil na ploše 500 ha ang-
lický park (Pückler, 1833). Šlo o dílo, které svou malebnou 
prostorovou i barevnou kompozicí proslulo v celé Evropě a již 
v 1. polovině 19. století se stalo (zejména pro středoevropský 
region) nejvýznamnějším vzorem anglického parku (obr. 1). 
Do tohoto parku a zámeckého zahradnictví nastoupil v roce 
1831 šestnáctiletý E. Petzold na tři roky do učení. Byl tedy 
odchovancem tvůrčích principů knížete Pücklera. Po vyučení 
strávil osm let na cestách, především ve Slezsku a Durynsku, 
kde získával nejen další odborné zkušenosti, ale také již tvůr-
čím způsobem pracoval, tj. navrhoval a realizoval parkové 
úpravy. V roce 1844 přijal trvalé místo vrchního zahradníka  
v Ettersburgu a Weimaru, kde setrval dalších osm let. Me-
zitím, v roce 1845, byl kníže Pückler nucený z fi nančních 
důvodů mužákovské panství prodat. Novým majitelem se 
stal princ Wilhelm Carl Friedrich der Niederlande. V roce 

Obr. 1 Kompozice z Mužákovského parku, pohled přes řeku Nisu na zámek (Foto: V. Pincová, 2007)
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ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO NÁVODU ZAKLÁDÁNÍ, VEDENÍ A VYUŽITÍ 
DATABÁZOVÉ EVIDENCE VÝZNAMNÝCH PRVKŮ KULTURNÍ KRAJINY NA 
LOKÁLNÍ ÚROVNI

ELABORATION OF METHODICAL MANUAL FOR FOUNDING, 
MANAGEMENT AND USE OF DATABASE REGISTER OF SIGNIFICANT 
ELEMENTS OF CULTURAL LANDSCAPE ON LOCAL LEVEL
David Jech, Eva Dlouhá

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

Abstract: Th e report introduces structural plan, including a methodology, for preparation and management of elements database 
for cultural landscapes. Th is plan is partial outcome of the institutional research project no. 5018 – Suburbanization landscape, 
protection and creation of a polyfunctional system of permanent greenery, protection of identical elements and of landscape 
character. Th e plan introduces important instrument that contributes to a long period and sustainable use of such elements of 
interest in landscapes and prepares the way for determination and long-term systematic application of their polyfunctional use. 
Th is new instrument can importantly help to look for opportunities and ways of protection and preservation of characteristic 
values and signs of cultural landscapes in the process of landscape urbanization. Creation of this methodology is based on long-
term experience of VÚKOZ, v.v.i. with creation of databases oriented on landscape and its cultural and natural values. Th e 
database is one of the basic instruments for control of a management of landscapes. Its importance consists in preservation, 
protection and renovation of elements in a new polyfunctional structure of landscape.

Abstrakt: Příspěvek představuje návrh struktury a obsahu zpracovávaného metodického návodu přípravy a vedení databáze 
prvků kulturní krajiny, který je jedním z výstupů výzkumného záměru č. 5018 – Suburbanizovaná krajina, ochrana a tvorba 
polyfunkčního systému trvalé zeleně, ochrana identických prvků a krajinného rázu, řešeného VÚKOZ, v.v.i. Tím vzniká nástroj 
významně přispívající k dlouhodobě udržitelnému využití zájmových prvků krajiny a umožňuje stanovení i dlouhodobou 
systematickou aplikaci regulativů jejich polyfunkčního využití. Významně tak muže přispět k cílům tohoto záměru, kterým 
je především hledání možností a způsobu ochrany a zachování charakteristických hodnot a znaků kulturní krajiny v procesu 
urbanizace území. Vznik metodiky se opírá o dlouhodobé zkušenosti VÚKOZ, v.v.i. se zpracováním databází zaměřených na 
krajinu a její kulturní i přírodní hodnoty. Databáze je jedním ze základních nástrojů pro řízení managementu území a podstatou 
jejího významu je zachování, ochrana a obnova prvků v nově vznikající funkční struktuře krajiny.

Key words: methodology, landscape, database, registration, elements, urbanization, geoinformatics. 

Klíčová slova: metodika, krajina, databáze, evidence, prvky, urbanizace, geoinformatika. 

1 ÚVOD
Cílem připravované metodiky je účelné, kvalitní a jednoduché 
evidování a účelná racionální správa zájmových kulturních, 
technických i přírodních prvků v krajině. Jedním z prostřed-
ků k dosažení tohoto cíle je vedení a aktivní užívání databáze 
zájmových objektů. V praxi to pak znamená nedopustit jejich 
zapomnění a systematicky usilovat o jejich ochranu, potřebné 
ošetření a efektivní stanovení návrhu dalších opatření nebo ob-
novy. Katalog takových opatření by měl být navazujícím vý-
stupem záměru RIV MŽP0002707301 č. 5018. Po formální 
stránce vychází návrh metodiky z defi nice typu výsledku S – 
„uplatněná metodika“ dle hodnocení výzkumu a vývoje a jejich 
výsledků z roku 2007, Přílohy. č. 3 Rady pro vědu a výzkum 
(RVV), interpretované sdělením NAZV (Národní agentura pro 
zemědělský výzkum) č. 18022 ze dne 5. 5. 2008.

Cíle

 Příprava (vytvoření nástroje) pro racionální management 
území v oblasti rozvoje ochrany a využití kulturních prvků 
krajiny (kompozičně cenné kulturní krajiny).

 Podpora systematické péče a ochrany zájmových prvků.
 Podrobná evidence stavu, registrace a ochrany charakteris-

tických prvků území.
 Využití jejich potenciálu v krajině umožňující zachování, 

obnovu nebo vytvoření nové funkce se zřetelem na zacho-
vání paměti, kulturních souvislostí a kompozičních vazeb 
krajiny.

Současný stav poznání
Zachovaná česká krajina se tradičně vyznačuje hojným za-
stoupením zájmových prvků, které mnohdy záměrně formují 
její podobu. Jedná se o prvky přírodní (prameny, jezera, vod-
ní toky, významné vegetační prvky…), sakrální (smírčí kříže, 
boží muka, kapličky, kaple…), topografi cké terénní (hraniční 
kameny, mezníky, hranice v  terénu, triangulační a zeměpis-
né body), stavební (kostely, kaple, statky, hamry, plavební 
kanály…) a mnoho dalších (pranýře, milníky, ukazatelé cest, 
mohyly, menhiry, charakteristické skalní výchozy…), které 
k české krajině neodmyslitelně patří a jejichž existenci si s kaž-
dodenností již ani neuvědomujeme.

Drobné sakrální památky, historicky doprovázené dřevinami, 
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SROVNÁNÍ FENOLOGICKÝCH DAT NA ROZDÍLNÝCH STANOVIŠTÍCH        
U VYBRANÉ SKUPINY OKRASNÝCH TRVALEK 

COMPARISION OF THE PHENOLOGICAL DATA OF ORNAMENTAL 
PERENNIALS ON DIFFERENT HABITATS
Adam Baroš, Lucie Nová

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

Abstract: Th is article is focused on the phenological assessment of perennials, which are located in the Dendrological Garden 
in Průhonice. On the basis of the data from observation of the years 2005–2008 and the proper combination of the garden 
habitats, 16 diff erent taxa of ornamental perennials were chosen. Th ere were represented genera Convalaria (1×), Calamagrostis 
(2×), Deschampsia (1×), Euphorbia (1x), Geranium (9×) and Lysimachia (2×). Th ere were taken following phenological data – 
beginning of the sprouting, beginning of the blooming, end of the blooming etc. At fi rst average duration of the blooming 
was calculated, than identical taxa from diff erent garden habitats were confronted. It Came out, that in the diff erent garden 
habitats same perennials had diff erent qualities. On the basis of the length of the blooming in the diff erent garden habitats, 
perennials were classifi ed into three groups (with well-marked, small and insignifi cant diff erences). Th e data also indicated, that 
the majority of the observed perrenials had longer blooming period in shady places, than in sunny garden habitats.

Abstrakt: Tento text se zabývá fenologickým hodnocením trvalek na Dendrologické zahradě v Průhonicích. Na základě údajů 
fenologického sledování v letech 2005–2008 a vhodných kombinací stanovišť bylo vybráno 16 různých taxonů okrasných by-
lin. Zastoupeny byly rody Convalaria (1×), Calamagrostis (2×), Deschampsia (1×), Euphorbia (1×), Geranium (9×) a Lysimachia 
(2×). Zaznamenány byly tyto fenologické údaje – začátek rašení, začátek kvetení, konec kvetení a zatažení. Byla vypočtena 
průměrná délka kvetení a shodné taxony z rozdílných stanovišť byly navzájem srovnány. Bylo zjištěno, že na jednotlivých stano-
vištích se rostliny chovají rozdílně. Dle rozdílnosti délky kvetení na různých stanovištích byly rostliny rozlišeny na tři skupiny 
(s výraznými, menšími a zanedbatelnými rozdíly). Ukázalo se také, že většina sledovaných rostlin déle kvetla na stinnějším 
stanovišti oproti osluněnému. 

Key words: phenology, perennials, use of the perennials, herbaceous borders, Th e Dendrological Garden, the garden habitats.

Klíčová slova: fenologie, trvalky, použití trvalek, záhony, Dendrologická zahrada, stanovištní okruhy.

1 ÚVOD
V zahradní a krajinářské tvorbě mají trvalky svou neza-
stupitelnou úlohu. Jedná se o rostliny, které jsou v použi-
tí velice atraktivní svým vzhledem (strukturou, texturou, 
barevností aj.), kvetením a také každoroční proměnlivostí 
a dynamikou (atraktivní rašení, barvení, remontování aj.). 
Základním předpokladem pro úspěšné využívání značného 
potenciálu trvalek je dobrá znalost rostlinného materiálu, 
s kterým chceme pracovat. Při tvorbě trvalkových záhonů 
existuje velké množství faktorů, které podmiňují úspěšný 
výsledek. Rostliny jsou však především živý materiál, který 
reaguje na okolní podněty, a proto je nezbytné poznání je-
jich proměnlivosti a dynamiky. Fenologické záznamy dávají 
k tomuto poznání velmi cenné údaje. Mimo níže uvedené 
prameny nelze téměř najít (u okrasných trvalek) podrobnější 
zmínku o jednotlivých fenologických údajích. V relevant-
ní české literatuře (Vaněk et al., 1973, Opatrná, Součko-
vá, 2003) nejsou, ale také nemohou být podrobnější údaje, 
protože v rámci České republiky lze nalézt výrazně odlišná 
stanoviště (klimaticky, pedologicky atd.). S tím souvisí také 
popis chování rostlin na různých stanovištích v rámci rela-
tivně malého objektu (kde se eliminují výraznější klimatické 
faktory). Objekty zahradní a krajinářské architektury totiž 
nabízí rozmanitá stanoviště, kde mohou některé kombinace 
jinak spolehlivých taxonů zcela zklamat.

Rozsáhlejší fenologická pozorování okrasných trvalek v České 
republice byla v rámci řešení výzkumných záměrů prováděna 

ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy v Průhonicích opakova-
ně. Již od šedesátých let se jimi zabývala Opatrná (1969, 1982, 
1987). Bylo zde soustředěno množství skupin trvalek, význam-
ných rodů pro zahradní použití (Aster, Helenium, Delphinium, 
Iris, Solidago, Monarda, Astilbe, okrasné trávy a mnoho dalších). 
Hodnocení sortimentů probíhalo také v průběhu 70. a 80. let, 
a to zejména za účelem vyhodnocení vhodnosti a použitelnosti 
starších a novějších kultivarů okrasných trvalek v zahradní tvor-
bě. Na stejném pracovišti se hodnocením vybraných skupin 
trvalek zabývala také Součková (1992) a cibulovinami Petrová 
(1982). Na tato pozorování volně navázalo fenologické pozo-
rování, které je základem pro tento výstup. Fenologická pozo-
rování a hodnocení jsou prováděna také jistě na mnoha jiných, 
vhodných pracovištích (univerzity, botanické zahrady aj.), pub-
likovaných výsledků je ovšem minimum.

2 METODY STUDIA
Fenologická pozorování, z  kterých vychází tento text, pro-
bíhají na Dendrologické zahradě od roku 2005. Hodnocen 
byl široký sortiment trvalek ve výsadbách, které jsou součás-
tí expozice zahrady. Nejednalo se tedy o zakládání nových 
ploch výsadeb z důvodu ověřování sortimentů, jak tomu bylo 
v  pracích Opatrné (1969, 1982). Všechny hodnocené rost-
liny byly na stanovištích minimálně 3–5 let před začátkem 
hodnocení, některé i déle. Jedinou nově založenou plochou, 
která je zahrnuta v tomto hodnocení, jsou ukázkové plochy se 
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PŘÍRODNÍ STANOVIŠTĚ V INTENZIVNĚ ZEMĚDĚLSKY OBHOSPODAŘOVA-
NÉ ČESKÉ KRAJINĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE V ÚZEMÍ NOVÉ DVORY – KAČINA

NATURAL HABITATS OF INTENSIVELY MANAGED CENTRAL EUROPEAN  
AGRICULTURAL LANDSCAPE: CASE STUDY IN NOVÉ DVORY–KAČINA REGION 
(CZECH REPUBLIC)
Jiří Dostálek, Jan Skaloš

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

Abstract: An analysis of natural habitats was made within a multidisciplinary project “Nové Dvory – Kačina”. Th is project 
aimed at verifying the possibilities to implement the European Landscape Convention in a specifi c, intensively farmed region of 
the Czech Republic. Our analysis provides a background material for recommendations to strengthen the region’s biodiversity 
and ecological balance. To assess natural habitats, a system of NATURA 2000 biotope mapping (1: 10 000) was used and the 
degree of their degradation was taken into consideration. Natural habitats represent only 7 % of the region’s total area.  On 
51% of this area, vegetation is signifi cantly degraded, making it diffi  cult to decide whether these habitats can be classifi ed as 
natural habitats under the Natura 2000 system. Forests are the most frequent group of natural biotopes, representing 60 % of 
the total area of natural habitats. Secondary grasslands, represented almost solely by meadows and pastures, comprise 22 %, 
wetlands and riverine vegetation 8 %, streams and water bodies 5 %, and scrub 4 %.  In the region, the presence of cliff  and 
boulder scree habitats is insignifi cant. Data are processed using GIS and prepared as background material to be incorporated 
into the overall concept of practical outputs of the project. 

Abstrakt: V rámci multidisciplinárního projektu „Nové Dvory – Kačina“, jehož cílem je ověřit možnosti implementace Ev-
ropské úmluvy o krajině na intenzivně  zemědělsky obhospodařovaném konkrétním území v  České republice, byla provedena 
analýza přírodních stanovišť jako podklad pro doporučení k posílení biodiverzity a ekologické rovnováhy území. K této analýze 
byl využit systém mapování biotopů NATURA 2000 (1: 10 000).  Při hodnocení přírodních stanovišť byla také brána v úvahu 
míra jejich degradace. Z celkové plochy území zaujímají přírodní stanoviště pouze 7 %. Na 51 % této plochy jsou porosty silně 
degradované, o kterých je obtížné rozhodnout, zdali je zařadit ještě mezi přírodní stanoviště soustavy Natura 2000, či nikoliv. 
Nejhojněji zastoupenou skupinou přírodních biotopů jsou lesy, které představují 60 % celkové plochy přírodních stanovišť. 
Poté následují sekundární trávníky (22 %), které jsou reprezentovány téměř výhradně loukami a pastvinami,  mokřady a po-
břežní vegetace (8 %), stanoviště přírodních toků a nádrží (5 %), křoviny (4 %).  V zanedbatelné míře jsou v území přítomna 
stanoviště skal a sutí. Údaje jsou zpracovány v prostředí GIS a připraveny jako podklad k tomu, aby mohly být údaje o přírod-
ních biotopech  zakomponovány do celkové koncepce praktických výstupů projektu.  

Key words: biodiversity, farmed landscape, natural habitats of NATURA 2000, GIS.

Klíčová slova: biodiverzita, zemědělská krajina, přírodní stanoviště NATURA 2000, GIS.

1 ÚVOD
V současné době je již obecně uznávaná skutečnost, že krajina 
má celou řadu funkcí nezbytných pro lidské bytí, které dale-
ko přesahují pouze zemědělskou a lesnickou produkci (např. 
Foley et al 2005, Otte et al., 2007). Při rozhodování o využí-
vání krajiny musí tedy být brána v úvahu celá řada jejích ne-
produkčních úloh, mezi které patří zejména dobré fungování 
ekosystému, což je považováno za nepostradatelné. V Evrop-
ské unii je věnována podpoře multifunkčního významu kra-
jiny značná pozornost. Je to reakce na různé socioekonomic-
ké tlaky, které mají nepříznivý vliv na stav krajiny. Z tohoto 
důvodu byla uzavřena Evropská úmluva o krajině (European 
Landscape Convention CETS No. 176), která slouží k ochra-
ně, správě a plánování krajiny ve všech evropských zemích. 
V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 1. října 
2004. 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
V souvislosti s víceúčelovým využíváním krajiny je v poslední 
době věnována značná pozornost studiu biodiverzity a mož-

nostem její ochrany právě v krajinném měřítku (Otte et al., 
2007). Charakteristiku biodiverzity na úrovni krajiny proved-
li ve větším geografi ckém měřítku s použitím údajů dálkové-
ho průzkumu země na modelovém území v  severovýchodní 
Indii Roy et Tomar (2000). Účinnosti různých krajinně-eko-
logických koncepcí na posílení biodiverzity se ve velkoploš-
ných poměrech jižní Afriky věnoval Cumming (2007). Milne 
et Bennett (2007) vyhodnotili význam mozaiky zemědělské 
krajiny pro výskyt ptáků a obojživelníků. Zurlini et al. (2007) 
zaměřili svoji pozornost na komplexní studium struktury dis-
turbancí jako jednoho z hlavních faktorů, ovlivňujících bio-
diverzitu krajiny. Gottschalk et al. (2007) sledovali vliv země-
dělských dotací na biodiverzitu v zemědělské krajině.

Důležitou úlohu pro ekologickou rovnováhu a biodiverzitu 
v  zemědělské krajině mají přírodní biotopy, na což v  pra-
cích z  posledního období upozorňují např. Devictor et Ji-
gnet (2007), Geneletti (2007), Michel et al. (2007), Losvik 
(2007). Ochraně přírodních biotopů je v EU věnována znač-
ná pozornost. Na základě Habitats Directive 92/43/EEC je 
podle systému přírodních stanovišť (European Commission 
1999, 2003) vytvářena soustava chráněných území NATURA 
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VLIV VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK NA VYU-
ŽITÍ KRAJINY (LAND USE) – MODELOVÉ ÚZEMÍ NOVÉ DVORY – KAČINA

EFFECTS OF SELECTED CHARAKTERISTICS OF NATURAL CONDITIONS 
ON LAND USE - CASE STUDY SITE NOVÉ DVORY – KAČINA
Jan Skaloš1, Pavel Kukla2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, skalos@vukoz.cz 
2Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, kukla.pavel@
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Abstract: During 2007, mapping of the current state of landscape was carried out as a combination of interpretation of aerial 
photographs and geographical data evaluation with subsequently checking the situation in the fi eld. Mapping was carried out 
in the range of the area of interest of the granted project Implementation of the European Landscape Convention measures 
within intensively utilized landscapes that bear traces of historical landscape design activities (Design and Development, 
Ministry of Education, Youth and Sports – 2B06013). Th is contribution presents the method of mapping, achieved results, 
and advantages and disadvantages of mapping of the current land use. 

Abstrakt: V průběhu roku 2007 bylo provedeno mapování současného stavu krajiny jako kombinace interpretace leteckých 
snímků a vyhodnocení digitálních geografi ckých dat s následným ověřením situace v terénu. Mapování bylo provedeno v roz-
sahu zájmového území grantového projektu Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využí-
vaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav (MŠMT 2B06013). V rámci tohoto příspěvku je prezento-
vána metodika mapování, dosažené výsledky a výhody a nevýhody této metody mapování současného využití krajiny.

Key words: land use, landscape mapping, Nové Dvory, Kačina, GIS, European Landscape Convention.

Klíčová slova: využití krajiny, mapování krajiny, Nové Dvory, Kačina, GIS, Evropská úmluva o krajině.

Vysvětlivky: GIS – geografi cké informační systémy, LPIS – systém pro identifi kaci zemědělských pozemků na základě skuteč-
ného užívání půdy v prostředí geografi ckého informačního systému (angl. LPIS – Land parcel identifi cation system), LAND 
USE – způsob využití krajiny, LAND COVER – krajinný kryt, pokryv, ZABAGED – základní báze geografi ckých dat.

1 ÚVOD 
Současná kulturní krajina je výsledkem dlouhodobé vzájemné 
interakce mezi přírodním prostředím, kulturní krajinou a člo-
věkem, jehož aktivity směřují k uspokojování aktuálních potřeb 
(Antrop, 1998). Změna krajiny, tj. změny kvantitativních cha-
rakteristik jednotlivých krajinných komponent, jsou jednou ze 
základních vlastností krajiny a zároveň jedním ze základních 
předmětů studia krajinné ekologie (Forman et Godron, 1993). 
Velikost a intenzita těchto změn probíhá v souladu se změnami 
přírodních a antropogenních procesů v krajině (Skånes, 1996). 
Přírodní podmínky prostředí patří mezi nejdůležitější faktory, 
které limitují způsob využívání krajiny – land use. Soubor pří-
rodních charakteristik však vytváří pouze rámec, který ovliv-
ňuje využití krajiny a tím, kdo „má poslední slovo“ o způsobu 
využití krajiny, je její uživatel (Hellström, 2002). 

Krajina je velmi heterogenní a složitý systém a množství 
přístupů ke studiu krajiny a možností jejího pojetí je velké. 
Z  tohoto důvodu existuje adekvátně velké množství defi nic 
krajiny (Forman et Goudron, 1993, Jones, 1988). Vedle té 
klasické dle Formana a Godrona (1993), kteří na krajinu na-
zírají jako na „heterogenní část zemského povrchu, skládající 
se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se 
v dané části povrchu v podobných formách opakuje“, existuje 
mnoho dalších defi nic jiných autorů. Část z nich vymezuje 
krajinu jako přírodní systém a prostor (např. Demek, 1990, 
Madar et Pfeff er, 1973, Míchal, 1994, Troll, 1950), dále jako 
životní prostor člověka (např. Gojda, 2000, Norberg-Schultz, 

1994, Sklenička, 2003, Žák, 1947), nebo jako polyfunkční 
systém   a prostor (např. Bobek et Shmithüsen, 1949, Zon-
neveld, 1995 nebo Hadač, 1982). Podle Skageho (1993) je 
nutné při výzkumu krajiny rozlišovat tři úrovně: 

 krajinu jako „arénu“ různých aktivit, 
 uživatele, kteří krajinu využívají a ovlivňují, a 
 institucionální úroveň, která zpětně ovlivňuje uživatele. 

Využití krajiny (land use) patří mezi základní charakteristiky 
krajiny. Někteří autoři používají termín využití krajiny, které 
zároveň patří mezi nejdůležitější antropogenní faktory ovliv-
ňující utváření krajiny (Sklenička, 2003). Pro hrubé plošné 
zastoupení základních forem využití krajiny (land use) použil 
Kyjovský (1989) pojem makrostruktura krajiny, která se na 
rozdíl od krajinné mikrostruktury nezabývá interakcí a vnitř-
ním prostorovým uspořádáním uvnitř jednotlivých kategorií 
(Lipský, 2000). Data o stavu land use lze získat buď na základě 
analýzy statistických dat land use (Bičík, 1996, 2004) nebo 
na základě interpretace grafi ckých podkladů, zejména starých 
a současných map, leteckých a družicových snímků (Ihse, 
1995, Strand et al., 2002, Lipský, 1995, 2000). 

Cílem příspěvku je mapování a kvantifi kace současného využití 
krajiny včetně analýzy závislosti těchto dat na přírodních pod-
mínkám v zájmového území. Nedílnou součástí práce je rovněž 
testování efektivity navržené metody v náročných podmínkách 
rozsáhlého a značně heterogenního území. Analýza land use 
byla provedena v průběhu roku 2007 jako součást dílčího cíle 
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