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ÚVOD 
Cílem řešeného výzkumného projektu Národního progra-
mu výzkumu (NPV II) Ministerstva školství, mládeže a  tě-
lovýchovy ČR č. 2B06013 Implementace opatření Evrop-
ské úmluvy o  krajině v  intenzivně zemědělsky využívaných 
oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav 
– pilotní studie Nové Dvory – Kačina    je nalezení přístupu 
k naplnění Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. Tato 
Úmluva je nástrojem zakotvujícím potřebu nového náhledu 
na  krajinu, v  němž se Česká republika zavázala mimo jiné 
zavést postupy pro účast veřejnosti, místních a  regionálních 
orgánů a jiných stran, které jsou zainteresovány na defi nování 
a provádění krajinných politik, zaměřené na ochranu, správu 
a plánování krajiny. 

Řešení projektu probíhá formou pilotní studie realizované 
na  Novodvorsku a  Žehušicku ve  Středočeském kraji a  jeho 
předmětem je vypracování efektivních postupů k zabezpečení 
trvale udržitelného rozvoje krajiny, respektujícího jak její hos-

podářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních a kul-
turně-historických hodnot krajiny. V poslední dosud ukonče-
né etapě výzkumu byly v rámci zpracování krajinné diagnózy 
defi novány silné a  slabé stránky krajiny a  jejího současného 
využití, potenciální možnosti a ohrožení jejího dalšího vývo-
je prostřednictvím SWOT analýzy. Právě výsledky této etapy 
jsou obsahem předkládaného příspěvku.  

Zapojování veřejnosti a využití participativních metod pláno-
váni v souvislosti s implementací Evropské úmluvy o krajině 
přibližují např. práce Jonese (2007), Meyera (2008) a dalších.  
V důvodové zprávě Evropské úmluvy o krajině je zdůrazněno, 
že “krajina je společným zájmem všech a musí se s ní zacházet 
prostřednictvím demokratických principů, především na lokální 
a  regionální úrovni“ (Council of Europe, 2000). Články 5 
a 6 Úmluvy obsahují požadavky na vypracování postupů pro 
účast veřejnosti a místní samosprávy na formulování a napl-
ňování krajinné politiky, ochrany, péče a  plánování krajiny 
a na zajištění informovanosti obyvatel. 

SWOT ANALÝZA JAKO SOUČÁST PARTICIPATIVNÍHO PŘÍSTUPU 
K PLÁNOVÁNÍ KRAJINY NA NOVODVORSKU A ŽEHUŠICKU

SWOT ANALYSIS AS A PART OF PARTICIPATORY LANDSCAPE PLANNING 
IN THE NOVÉ DVORY – ŽEHUŠICE REGION
Lenka Stroblová1, Martin Weber1, Zdeněk Lipský2
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Abstrakt 

V rámci výzkumného projektu 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v  intenzivně zemědělsky vyu-
žívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina byla pro účely 
identifi kace silných a slabých stránek stávající krajiny a jejího využití, potenciálních příležitostí a možných hrozeb jejího dal-
šího vývoje v budoucnosti zpracována s uplatněním participativního přístupu místních samospráv, odborné i laické veřejnosti 
SWOT analýza stavu a nakládání s krajinou řešeného území. Prezentovaný příspěvek přináší základní informaci o použitých 
metodách participativního plánování, o možnostech použití a hodnocení SWOT analýzy, prezentuje dosažené výsledky, včetně 
výhod a nevýhod použitých metod při plánování. 

Klíčová slova: kulturní krajina, SWOT analýza, participativní plánování, krajinné plánování, Evropská úmluva o krajině, 
Novodvorsko, Žehušicko

Abstract 

Within the research project 2B06013 Th e implementation of the European Landscape Convention in intensively utilised 
type of agricultural landscape with signs of historical landscape design activities – the pilot study at Nové Dvory – Kačina 
area, SWOT analysis was elaborated to identify the strengths and weaknesses of the existing landscape and its uses, potential 
opportunities and possible threats of its future development. Th is analysis was processed by applying a participatory approach 
of local governments, specialists and public. Th e paper presents basic information on methods of participatory planning, the 
possibilities of using and evaluating SWOT analysis, presents the results obtained, including the advantages and disadvantages 
of the methods used in planning.

Key words: cultural landscape, SWOT analysis, participatory planning, landscape planning, European Landscape Convention, 
Novodvorsko, Žehušicko
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ÚVOD
Studium dobových souvislostí vzniku komponovaných kraji-
nářských úprav v okolí zámku Kačina na počátku 19. století 
bylo součástí řešení projektu VaV MŠMT 2B06013 Imple-
mentace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně ze-
mědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických 
krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina. 
Jedná se o dílčí část výsledků souhrnné dokumentace a inter-
pretace vývoje komponované krajiny v oblasti Nových Dvorů 
a Kačiny, jejímž cílem bylo postižení historických souvislostí, 
jakož i dokumentace určujících prvků a vazeb zdejší kompo-
nované krajiny. Při studiu jsme se zaměřili zejména na postiže-
ní dvou nejvýznamnějších etap formujících historickou kom-
pozici zdejší krajiny, a  to barokní etapy (barokně-klasicistní 
úpravy krajiny s centrem panství v Nových Dvorech), jakož 
i klasicistní a přírodně krajinářské etapy (založení přírodně-
-krajinářských úprav v okolí Kačiny s využitím a dotvořením 
barokně-klasicistní osnovy). Předmětem tohoto příspěvku je 
období vrcholné fáze klasicistní a přírodně krajinářské etapy, 

související se vznikem nové zámecké rezidence a úprav okol-
ní krajiny za působení Jana Rudolfa Chotka na přelomu 18. 
a 19. století.

Studované území se nachází ve Středočeském kraji, východně 
od Kutné Hory. Území o rozloze 1742 ha zahrnuje jádrovou 
část bývalého panství Nové Dvory, tvořenou současnými kata-
stry Nové Dvory a Svatý Mikuláš, s dílčími územními přesahy 
do sousedních katastrů Svatá Kateřina, Hlízov, Jakub a Roho-
zec. Podrobné vymezení je zachyceno na obr. 1.

Podle Quitta (1971) území náleží do  klimatického regionu 
„teplá oblast“. Tento klimatický region je charakterizován jako 
region s dlouhým, teplým a  suchým létem, s velmi krátkým 
přechodným obdobím, s teplým až mírně teplým jarem i pod-
zimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, 
s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Geomorfologicky 
je tato krajina součástí Čáslavské kotliny. Rovinatý reliéf dosa-
huje nadmořské výšky 200–239 m. Mezi širokou nivou dolní-
ho toku Klejnárky a Černé struhy (bývalý dolní tok Brslenky) 
vytváří rozvodí Kačinský hřbet (Kamajka 239 m) budovaný 

DOBOVÝ ODKAZ OSOBNOSTI JANA RUDOLFA CHOTKA                     
V KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAVÁCH KAČINY NA KUTNOHORSKU

THE HERITAGE OF JOHANN RUDOLPH CHOTEK AND HIS LANDSCAPE 
DESIGNING ACTIVITIES AROUND THE CHATEAU KAČINA NEAR KUTNÁ 
HORA
Martin Weber1, Markéta Šantrůčková1, 2, Lenka Stroblová1
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Abstrakt 

Hlavním cílem tohoto příspěvku je představit výsledky studia dobových souvislostí plánování a vzniku komponovaných kra-
jinářských úprav v okolí zámku Kačina na přelomu 18. a 19. století. Představení dobové podoby úprav na  základě studia 
literatury a archivních pramenů, jakož i osobnosti jejich zakladatele Jana Rudolfa Chotka a jeho spolupracovníků, představuje 
základ pro jejich pochopení, zhodnocení a interpretaci. Dosažené výsledky jsou dílčí částí výzkumu vývoje krajiny na Novo-
dvorsku a Žehušicku probíhajícího v  rámci projektu VaV MŠMT 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o kra-
jině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové 
Dvory – Kačina.

Klíčová slova: krajina, kulturní dědictví, komponovaná krajina, osvícenství, Jan Rudolf Chotek, Kačina, Nové Dvory, 
Evropská úmluva o krajině

Abstract 

Th e main aim of the paper is to introduce the results of study planning and building designed landscape around the chateau 
Kačina from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century. Th e paper deals with the designed landscape 
based on the study of literature and archive fi les and deep assessing the role of the founder Johann Rudolph Chotek and 
his collaborators. Th e results are a part of the research project of the Ministry of Education of the Czech Republic: “Th e 
implementation of the European Landscape Convention in intensively utilised type of agricultural landscape with signs of 
historical landscape design activities – the pilot study at the Nové Dvory – Kačina region.”

Key words: landscape, cultural heritage, designed landscape, enlightenment, Johann Rudolph Chotek, chateau Kačina, Nové 
Dvory, European Landscape Convention
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ÚVOD A CÍLE 
Klasifi kace a typologie krajiny je již tradičním tématem geo-
grafi ckého a krajinně ekologického výzkumu krajiny. Krajina 
představuje složitě strukturovaný systém, který obsahuje pří-
rodní i  kulturní prvky. Krajinný systém se navíc vyznačuje 
vysokou dynamikou, neustále se vyvíjí a mění své charakteris-
tiky. To vše činí z krajinné typologie velmi nesnadný a nejed-
noznačný, zároveň ale velmi potřebný úkol.   Evropská úmlu-
va o krajině (Council of Europe, 2000) ukládá každému státu, 
který ji ratifi kuje, vymezení typů krajin na svém území. Takto 
vymezené typy je třeba dále hodnotit a sledovat jejich vývoj.

Typologie krajiny se může realizovat na  různých hierarchic-
kých úrovních a  v  různých měřítkách, nejenom na  úrovni 
celého státu. Cílem tohoto příspěvku je představit výsledky 
typologie krajiny provedené klastrovou analýzou v  oblasti 
Českého ráje. Klasifi kace krajiny a vymezení krajinných typů 
nejsou samoúčelné. Mají bezprostřední úzkou vazbu na hod-
nocení a ochranu krajinného rázu. Typologie krajiny by měla 
sloužit jako významný a neopominutelný podklad pro správ-
né, vědecky podložené krajinné plánování a trvale udržitelné 
využívání krajiny (Kolejka a Lipský, 1999). 

Vymezení a charakteristika zájmového území 

Zájmové území má rozlohu 390 km2,  z toho 181,5 km2 zaují-
má CHKO Český ráj (mapa 1). Český  ráj se v roce 2005 stal 
zatím jediným geoparkem České republiky. Hranice geoparku 

Český ráj přesahují hranice zájmového území, jeho rozloha 
činí necelých 700 km2. 

V  území převládají mladopaleozoické a  křídové sedimenty. 
Křídové pískovce byly  tektonickou činností a dlouhodobou 
erozí vodních toků rozčleněny do několika skupin charakte-
ristických skalních měst, které jsou odděleny nižším reliéfem. 
V severní části se zvedá výrazný Kozákovský hřbet (Kozákov 
744 m), nejnižší bod zájmového území leží v údolí řeky Ji-
zery (226 m). Podnebí je mírně teplé, velké mezoklimatické 
a mikroklimatické rozdíly jsou způsobeny reliéfem, který vede 
ke vzniku teplotních inverzí v kaňonech a extrémních podmí-
nek na skalních hranách.

Krajina Českého ráje se vyznačuje pestrou krajinnou struktu-
rou s rozmanitými druhy porostů: reliktní bory skalních měst, 
kulturní smrkové smíšené lesy, listnaté háje, zbytky lužních 
lesů, louky a pastviny, drobné mokřady a rašeliniště, břehové 
porosty, lesní lemy, meze a pole. Na území se vyskytuje cel-
kem 14 tříd krajinného pokryvu CORINE Land Cover.

METODIKA  
Vzhledem ke  složitosti kulturní krajiny neexistuje jednotná 
metodika její klasifi kace a typologie. V této práci bylo využito 
objektivní metody klastrové analýzy, která pracuje s digitální-
mi databázemi a využívá exaktní postupy jejich syntézy v pro-
středí GIS. Klastrová (též shluková) analýza náleží mezi více-

TYPOLOGIE KRAJINY V OBLASTI ČESKÉHO RÁJE

LANDSCAPE TYPOLOGY IN THE AREA OF THE BOHEMIAN PARADISE
Zuzana Merhautová, Zdeněk Lipský

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, lipsky@
natur.cuni.cz

Abstrakt 

V příspěvku jsou představeny výsledky typologie  současné kulturní krajiny v oblasti Českého ráje. Byla využita objektivní sta-
tistická metoda shlukové analýzy s cílem exaktně vymezit krajinné typy relativně homogenních vlastností. Jako vstupní vrstvy 
byla zásadně využita kvantifi kovatelná digitální data charakterizující reliéf, půdní kryt, vlhkostní poměry a krajinný pokryv. 
Klasifi kace byla provedena s využitím software Twinspan. Metodou divizního členění na 4 hierarchických úrovních bylo po-
stupně vymezeno 2, 4, 8 a 16 typů současné kulturní krajiny. Výsledky jsou prezentovány na mapách a v tabulkách.   

Klíčová slova: typologie krajiny, shluková analýza, Český ráj

Abstract 

Th e paper presents the results of landscape typology carried out in the area of the Bohemian Paradise using the objective 
statistical method of cluster analysis. Cluster analysis is a set of tools for building groups (clusters) from multivariate data 
objects. Th e aim is to construct groups with homogeneous properties – landscape types. To classify the landscape of the 
Bohemian Paradise, only quantifi able data in digital format were used. Data on land cover, relief, moisture and soils were 
included as input layers. Th e classifi cation was made in Twinspan – a software using the ordination method to classify the 
landscape in the divisive hierarchy. Th e typology of the area of Bohemian Paradise was divided into four hierarchical levels. At 
the last fourth level 16 types of the present culturtal landscape were identifi ed. Th e results are presented in maps and tables.

Key words: landscape typology, cluster analysis, the Bohemian Paradise
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ÚVOD 
Česká republika prošla za posledních dvacet let významnými 
změnami spojenými s koncem komunistického režimu a ote-
vřením hranic zahraničním vlivům, s rozpadem Českosloven-
ska, vstupem do Evropské Unie. Vznikla nová demokratická 
kapitalistická společnost se zcela jinými potřebami a hodno-
tami, společnost, která hledá svou novou identitu. Objevila se 
nutnost řešit staré i nové problémy v souvislosti s urbanizací 
a suburbanizací, dopravními požadavky, starými ekologický-
mi zátěžemi, a další, které ovlivňují podobu naší krajiny. 

V  důsledku těchto změn je potřeba přehodnotit používané 
postupy a  vytvořit model krajinného plánování, který bude 
uspokojovat potřeby uživatelů krajiny a  zároveň ochraňovat 
životní prostředí. 

Dle Evropské úmluvy o krajině (2000) je východisko těchto 
problémů v  zavedení postupů pro účast veřejnosti a dalších 
dotčených subjektů na  plánování, ochraně a  správě krajiny 
a zvýšení povědomí společnosti o hodnotách, funkcích a vý-
znamu krajiny. 

Cílem příspěvku je představení návrhu metodiky zapojení 
místních obyvatel do plánování venkovské krajiny vycházející 
z porovnání dvou odlišných mikroregionů. Metodický postup 
je prezentován na příkladu probíhajícího projektu  Člověk pro 
krajinu, krajina pro člověka (prozatím bez výsledků).

Projekt Člověk pro krajinu, krajina pro člověka řeší vytvoření 
krajinného plánu v  mikroregionu Údolí Lidického potoka 
a mikroregionu Brána Vysočiny. Krajinný plán v pojetí tohoto 
projektu zahrnuje nejen návrh fyzické podoby krajiny (stu-
die trvale udržitelné obytnosti krajiny), ale i návrh krajinných 
programů, které motivují místní občany  k trávení svého času 
v místní krajině. 

V současné době probíhá sběr dat vycházející z metodických 
postupů představených v tomto příspěvku. Sběr dat není do-
končen, výsledky tedy nejsou doposud známy.

Koncept Člověk pro krajinu, krajina pro člověka je jedním 
z možných přístupů, který se snaží propojit kulturní a přírod-
ní složku krajiny a najít rovnováhu mezi poptávkou obyvatel 
a nabídkou prostředí v kontextu trvale udržitelného rozvoje 
(naplnění ekologických, ekonomických a sociálních požadav-
ků současné doby při zachování prostředí pro naplnění potřeb 
budoucích generací). 

Stěžejním bodem je zapojení místních obyvatel a  dalších 
dotčených subjektů do  procesu plánování krajiny. „Krajina 
a obyvatelé jsou chápáni jako jeden přirozený kulturní celek, 
takže je těžké tyto věci od sebe oddělovat a mluvit o krajině 
jako takové bez lidí a na druhé straně o člověku bez zázemí 
krajiny“ (Lapka a Gottlieb, 2000). 

ČLOVĚK PRO KRAJINU, KRAJINA PRO ČLOVĚKA – METODIKA ZAPOJENÍ 
VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

MAN FOR LANDSCAPE, LANDSCAPE FOR MAN – METHODOLOGY OF 
PUBLIC PARTICIPATION IN LANDSCAPE PLANNING
Lucie Tomcová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a krajinné 
architektury, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, tomcova@af.czu.cz

Abstrakt

Jedním z hlavních bodů Evropské úmluvy o krajině (2000) je zapojit místní veřejnost do plánování, ochrany a správy krajiny. 
Z tohoto cíle vychází navržená metodika Člověk pro krajinu, krajina pro člověka,  která propojuje poptávky obyvatel a nabídky 
prostředí a představuje studii trvale udržitelné obytnosti krajiny a krajinných programů. Výchozím bodem je participace veřej-
nosti ve všech fázích plánování, od sběru dat (dotazníkové šetření, rozhovory, pozorování, focus group, práce s dětmi, setkání 
se seniory), defi nování cílů plánování až po vytvoření vlastních projektových výstupů, realizačních opatření a následné péče.  

Klíčová slova: participace veřejnosti, krajina, potřeby člověka, nabídka prostředí

Abstract

One of the most important issues in Th e European Landscape Convention (2000) is the participation of local stakeholders in 
landscape planning, protection and management.  Presented methodology Man for landscape, landscape for man tries to fulfi ll 
this goal by interconnecting demands of society and supply of environment through plan of sustainable landscape habitability 
and landscape programmes. Th e standpoint of this approach is the participation of local stakeholders in all planning phases, 
from data gathering (questionnaire survey, interviews, focus groups, work with children, meeting with seniors), defi nition of 
planning goals, to design of particular project outputs, implementing arrangements, and following landscape management. 

Key words: public participation, landscape, human needs, supply of the environment
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ÚVOD
Evropská úmluva o krajině představuje koncepční dokument 
a  nástroj, shrnující a  zakotvující potřebu nového náhledu 
na krajinu, potřebu docenění krajiny a nastolení cesty jejího 
udržitelného rozvoje (Weber, 2005).

Tato úmluva, vyhlášená Radou Evropy 20. října 2000 ve Flo-
rencii, se v zájmu udržitelného rozvoje zabývá i přírodní a ven-
kovskou krajinou ovlivněnou rekreací a turismem, kde může 
rychle docházet ke krajinným změnám. Cílem dokumentu je 
podpořit ochranu, správu a plánování těchto oblastí. K tomu 
je nezbytné jejich vymezení a  analýza jejich charakteristik. 
Pojem „krajina“ představuje část území, tak jak je vnímána 
obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájem-
ného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (Council 
of Europe, 2000). 

Úmluva vstoupila v platnost 1. března 2004. K 9. únoru 2010 
ji ratifi kovalo celkem 30 členských států Rady Evropy: Armé-
nie, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, 
Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, 
Litva, Lucembursko, Moldávie, Černá Hora, Nizozemí, Nor-
sko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španělsko, Makedonie, Turecko, Ukra-

jina, Spojené království. Dalších šest států Úmluvu podepsalo, 
zatím ji ale neratifi kovalo: Ázerbajdžán, Řecko, Malta, Srbsko, 
Švédsko a Švýcarsko (Steering committee for cultural heritage 
and landscape 2010).

Cílem případové studie je shrnout vývoj konkrétní krajiny, 
analyzovat její charakteristiky a vymezit míru vlivů rekreace 
a turismu na jednotlivé složky životního prostředí jako nástroj 
implementace Evropské úmluvy o krajině a zhodnotit rekre-
ační oblast z hlediska jejího rozvoje. Studie vychází z kapitoly 
II – vnitrostátní opatření, Článku 6 - Zvláštní opatření, části 
C - Vymezení a hodnocení. V této části se za účelem zlepše-
ní úrovně znalosti svých krajin každá členská strana zavazuje 
k vymezení svých vlastních typů krajiny na celém svém území 
a u nich pak analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které 
je mění a  zaznamenávat jejich změny. Rovněž musí vyhod-
notit takto vymezené krajiny s ohledem na zvláštní hodnoty, 
které jsou jim připisovány zainteresovanými stranami a dotče-
ným obyvatelstvem.

Přírodě blízké oblasti díky rekreaci a turistice podléhají hroz-
bám a  tlakům z  řady zdrojů zahrnující neoprávněné zásahy, 
pytláctví, znečištění vod a  invazi nepůvodních druhů (Buc-
kley et al., 2008). Dopady na fl óru, faunu a vodní zdroje jsou 
obecně nejčastěji zmiňované v  lokalitách s koncentrovaným 

IMPLEMENTACE EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ – PŘÍPADOVÁ STUDIE 
REKREAČNÍ OSADA ASKALONA

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION                
– CASE STUDY OF THE RECREATIONAL SETTLEMENT ASKALONA
Petra Kottová

Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, kottova@fzp.czu.cz

Abstrakt

Případová studie se zabývá tématem Evropské úmluvy o krajině a její implementací pomocí dílčích analýz krajiny. Cílem práce 
je provést souhrn vývoje trampské osady, určit charakteristiky zdejší krajiny a vymezení jejího vlivu na krajinu pomocí dílčích 
analýz jako nástroj implementace úmluvy o krajině. Dále pak informovat o míře vlivu rekreačních objektů na jednotlivé složky 
životního prostředí a zhodnotit stávající situaci rekreační oblasti z hlediska jejího rozvoje. Modelovou lokalitou pro tyto účely 
bylo zvoleno dosud neprozkoumané území individuální pobytové rekreace na osadě Askalona, nacházející se na k. ú. Bratřínov, 
přibližně 30 km jihozápadně od Prahy. Jedná se o krajinu s téměř přirozenou druhovou skladbou, málo ovlivněnou negativními 
vlivy člověka a zároveň s jistou kulturní hodnotou.

Klíčová slova: Evropská úmluva o krajině, rekreace, krajinná analýza, chatová osada, tramping

Abstract

Th is case study explores the European Landscape Convention, especially its implementation using sectional landscape analyses. 
I tried to summarize the development of the broad countryside of a rambler colony, determine scene characteristics of this area 
and qualify its infl uence on the scenery using sectorial analyses as an implement of the European Landscape Convention. I also 
studied the infl uence of secondary residences on individual living environmental components and evaluated current situation 
in this recreational spot regarding its past and future development. For these purposes I selected a colony that has not been 
explored in a way reviewing mentioned parameters. Th is model settlement called Askalona is located about 30 km southwest 
of the capital Prague. Th is place is known for its lowly aff ected nature with high concentration of almost native fl ora and fauna 
and its major cultural value. 

Key words: European Landscape Convention, recreation, landscape analysis, chalet settlement, tramping
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ÚVOD
Sídelní krajina navazující na malé město plní řadu funkcí.  Při 
řešení rozvoje této krajiny musí být dbáno na jejich vzájemný 
soulad (Jebavý, 2007). Malé město je charakterizováno jako 
město, jehož počet obyvatel nepřesahuje 15  000 (20 000) 
obyvatel (Jebavý, 2001). Je zároveň sídelním organismem 
pro obyvatele i  návštěvníka města vizuálně zvládnutelným. 
Ve  vnitřní skladbě malého města nechybí základní městské 
prostory – náměstí, ulice, u měst na vodních tocích i nábřeží, 
veřejné prostory navazující na objekty správy, kultury a ob-
chodu, školství a  služeb (Mužík, 1984). Tyto prostory jsou 
doplňovány již od konce 19. století okrasnou zelení (Horký 
et Vorel, 1994). Významnou charakteristikou je rovněž pří-
má návaznost malého města na okolní krajinu (Jebavý, 2007). 
V zástavbě malého města se výrazně uplatňuje zástavba obytná 
společně se zelení tuto zástavbu doprovázející. J. Gočár roku 
1937 formuluje svou představu ideálního města pro 10 000 
obyvatel, v USA W. Gropius podává představu města s dopra-
vou založenou na pěších trasách v docházkových vzdálenostech 

10–15 min (Hrůza et Zajíc, 1995, 1996). Nejdůležitější vliv 
na tvorbu zeleně malého města v současnosti měla teorie za-
hradního města E. Howarda z  roku 1898 (Howard, 1944). 
Malé město přitom využívá výhod odpovídajících venkov-
skému krajinnému prostředí (Mareček,  2005). Při budoucím 
rozvoji musí být zohledněn krajinný ráz každého konkrétního 
malého města (Vorel, 2000). Rozvoj krajiny by měl být pod-
chycen již v procesu územního plánování (Koucký, 2005;  Je-
bavý,  2008). 

Nová úprava sídelní krajiny okolí malého města bývá mnohdy 
spojena s úpravou krajiny v okolí vodního toku, navazující na 
plánování úpravy splavnosti toku (Jebavý et Kareis, 2007). K 
zásadní úpravě Labe u malého města Přelouč došlo již v první 
polovině 20. století (Trejtnar, 1978). Úpravy, které byly in-
spirativní pro novou úpravu řeky u Přelouče, byly realizovány  
v Německu na průplavu Rýn – Mohan – Dunaj koncem 20. 
století (Bader, 1989).  

PŘÍRODNÍ KOMPONOVANÁ KRAJINA PLÁNOVANÉHO PLAVEBNÍHO 
STUPNĚ PŘELOUČ II. NA ŘECE LABI

THE NATURAL LOOSELY CONSTRUCTED LANDSCAPE AROUND THE 
NEW NAVIGATION LOCK PRELOUC II. ON THE RIVER LABE
Matouš Jebavý

Česká zemědělská univerzita v  Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné 
architektury, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, matous.jebavy@atlas.cz

Abstrakt

Malá města jsou charakterizována blízkostí krajiny, která přímo navazuje na intravilán a plní základní rekreační funkce. K nové 
rozsáhlejší úpravě krajiny v okolí města může dojít v rámci plánované státní akce, jakou bývá například nové řešení dopravní 
infrastruktury (obchvatu města nebo dálniční stavby) nebo při nových úpravách vodního toku. Rozvoj krajiny by měl být 
podřízen evropské úmluvě o krajině. Hlavním cílem Evropské úmluvy o krajině je zajištění ochrany jednotlivých typů evropské 
krajiny a aktivní péče o krajinu v souladu s principy jejího udržitelného využívání a koordinování plánovací činnosti v krajině. 
V konkrétních případech je nutno stávající krajinu pozměnit v souvislosti s nově plánovaným dílem technické infrastruktury. 
K tomu může dojít při splavňování některých úseků řek, jako například na řece Labi u Přelouče. Zde je naplánováno splavnění 
daného úseku řeky Labe formou vybudování nového plavebního stupně. Zásadní slovo při obdobné rozsáhlé krajinné úpravě 
by měl mít především krajinářský architekt, který by měl zajistit citlivé zapojení plánovaného díla do stávajícího krajinného 
kontextu.

Klíčová slova: malé město, systém zeleně, zeleň, krajina, vodní tok, plavební stupeň, úprava krajiny, krajinářská architektura, 
řeka, Labe

Abstract

Small towns are characterized by the proximity of landscape, which directly adjoins the urban area and fulfi ls the essential 
recreation functions. A new large-scale landscape design project in the vicinity of a town can be implemented within a planned 
state project, such as a new solution in transport infrastructure (bypass road or highway) or a  river channel reconstruction 
project. Th e development of the landscape  could be subordinated to the European landscape convention. Current landscape 
can be modifi ed. Th e latter is the case of Přelouč, where a new navigation lock is planned on the river Labe by the town. 
Th e landscape design project should be created under the leadership of a landscape architect. Th e landscape architect should 
connect the river channel or the other transport infrastructure work to the landscape context sensitively.

Key words: small town, verdure system, greenery, landscape, watercourse, navigation lock, landscape design, landscape 
architecture, river, Labe
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ÚVOD
V preambuli Evropské úmluvy o krajině (EÚK, 2000) se pra-
ví, že krajina je důležitou součástí kvality života lidí. Vývoj 
výrobních technik v zemědělství, lesnictví, průmyslu a při těž-
bě nerostů, a především postupů v oblasti územního a urbán-
ního plánování, dopravě, infrastruktuře, turistice a  rekreaci, 
a na obecnější úrovni změny ve světové ekonomice mají velký 
vliv na změny krajiny. Krajina je klíčovým prvkem blaha jed-
notlivce i společnosti a její ochrana, správa a plánování jsou 
spojeny s  jistými právy a povinnostmi. Toto vše pro případ 
malých sídel v krajině determinuje potřebu kvalitních znalostí 
lokálních aktérů místních samospráv a dalších subjektů účast-
nících se procesů, které mají vliv na utváření krajiny. 

V dnešní době řešíme celou řadu problémů spojených s roz-
vojem sídel, péčí o krajinu a území a celkového úsilí o zvýše-
ní kvality života občanů a úrovně demokracie při zachování 
podmínek trvale udržitelného rozvoje (požadavky životního 
prostředí, uchování kulturně historické hodnoty, zemědělská 
a průmyslová výroba, výstavba dopravní infrastruktury, turis-
tický potenciál atp.) (Blažek, 2008).

Příčiny problému transferu znalostí v  rozvoji krajiny spočí-
vají v  tom, že volení zástupci samosprávy těchto území ne-
jsou (a logicky ani nemohou být) podrobně vzděláni v detai-
lech práva, agend státní správy a samosprávy a jejich dopadů 
na život v obcích, a tak jsou zcela odkázáni na jejich mnohdy 
účelový výklad od jednotlivých úředníků nadřízených orgánů 
nebo soukromě zainteresovaných subjektů a  nastavenou le-

MODELOVÁNÍ PROCESNĚ ORIENTOVANÝCH ZNALOSTÍ V KRAJINĚ

PROCESS-ORIENTED MODELING OF KNOWLEDGE IN LANDSCAPE
Iveta Merunková1, Vojtěch Merunka2

1Katedra zahradní a krajinné architektury, FAPPZ ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, merunkova@af.czu.cz
2Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, merunka@pef.czu.cz

Abstrakt

V  tomto článku je představeno procesní modelování jako jeden z  nástrojů modelování znalostí týkajících se regionálního 
maangementu v krajině. Zaměřili jsme se na modelování životních situací v malých obcích s cílem posílit transfer znalostí 
a  zlepšit úroveň znalostí lokálních aktérů. Toto je netriviální problém, protože vyžaduje procesní popis chování účastníků 
a lokálních aktérů s cílem udržet kulturně historické hodnoty sídel při zohlednění zásad trvale udržitelného rozvoje. Výsledkem 
naší práce je sada znalostních map a vizuální simulace procesů, na jejichž základě se snažíme vylepšit rozhodování starostů 
a dalších členů místních samospráv, a tím řešit otázky spojené s problémy aktivního rozvoje krajiny, ochrany krajiny, jejího 
rozvoje a plánování. 

Klíčová slova: péče o krajinu, procesní modelování, regionální management, sociotechnické procesy, územní plánování, 
komplexní pozemkové úpravy, transfer znalostí

Abstract

In this paper, we present computer-based process modeling as the tool for capturing process information required in regional 
management in the landscape.  We stressed life situation modeling of small settlements focused on the knowledge transfer and 
knowledge improvement for local actors. Th is is a nontrivial issue, because it requires describing process-oriented behavior of 
participants and local actors, in order to keep cultural and historical value with respect to the sustainable development concepts. 
Our experience is focused on modeling of life situations in small municipalities. Outcome of this eff ort is a collection of 
knowledge maps and business process simulation models developed using special computer software for knowledge modeling 
and simulation. Based on this, we try to improve the decision process and behavior of mayors and other participants in 
regional government. Th e goal of this modeling process is to support knowledge transfer and to improve knowledge quality of 
local actors in life situation solving. Currently there is not a ‚standard solution‘ to the problem of gathering and representing 
business knowledge. Our approach, based on the BORM methodology, developed out of business experience and enhanced 
by graphic models with clear connection towards simulation and analysis possibilities, seems to be a promising candidate for 
such a standard. BORM-based organizational modeling and simulation improves the decision-making on the level of mayors 
and local administrations. It off ers the possibility to model and simulate real life situations in small settlements. Th e project 
activities were for modeling, simulation and reengineering processes related to the regional government processes of small 
towns and villages, and the subsequent development of supporting information systems addressing life situations of local 
people.

Key words: landscape maintenance, process modeling, regional management, sociotechnical processes, urban planing, complex 
landscape design, knowledge transfer
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ÚVOD
Tvorba územního systému ekologické stability (ÚSES) je le-
gislativně podpořena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. Cí-
lem vytváření územního systému ekologické stability krajiny je 
kromě zachování přirozeného genofondu krajiny a zachování 
unikátních krajinných fenoménů i zajištění příznivého půso-
bení na zemědělsky a lesnicky využívané části krajiny a na ur-
banizovaná území a také podpora možnosti mnohostranného 
funkčního využívání krajiny (Buček, 2009). Uváděné cíle 
plně splňují fakt, že realizace územního systému současně 
přispívá k implementaci Evropské úmluvy o krajině. Jedním 
z  významných nedostatků péče o  ekologickou síť na  území 
ČR je absence hodnověrných údajů o funkčnosti ÚSES. Zce-
la také chybí souhrnné údaje (za  jakékoli územní jednotky, 
od obcí až po celý stát) o realizovaných nových biocentrech, 
biokoridorech a  interakčních prvcích. Jedním z mála doku-
mentů, který byl zaměřen na  hodnocení účelnosti vynalo-
žených fi nančních prostředků, je studie Zmapování realizace 
opatření Programu péče o krajinu ve vazbě na realizaci ÚSES 
podle jednotlivých krajů (Lacina, 2005) zpracovaná pro MŽP 
v roce 2005. Ta hodnotí území celé ČR v letech 1997–2004, 
je však zaměřena pouze na  poskytnuté fi nanční prostředky 
z Programu péče o krajinu. Nelze tedy celostátně ani regio-
nálně vůbec posoudit dynamiku vývoje ekologické sítě, ani 
rozsah a účelnost vynakládaných prostředků. 

Pro účely Atlasu krajiny ČR byla vytvořena databáze skladeb-
ných částí ÚSES, které byly realizovány za fi nanční podpory 
krajinotvorných programů, případně byla jejich realizace fi -
nancována v rámci pozemkových úprav v letech 1995–2008. 
Původní záměr zpracovat celou republiku nebylo možné 
uskutečnit především z  časových, kapacitních a  fi nančních 
důvodů, zatím byly zjištěny realizované skladebné části ÚSES 
a vypracován mapový výstup za území Jihomoravského kraje 
(obr. 1).

Problematika ekologických sítí u nás a ve světě

Koncepce ekologických sítí se vyvíjela v  různých evropských 
zemích od 80. let 20. století jako nástroj ochrany přírody a bio-
diversity v kulturní krajině, stále více fragmentované nejrozma-
nitějšími vlivy hospodářské činnosti. Koncepce tvorby ÚSES 
(Buček et al., 1996), uplatňovaná v ČR odpovídá nejnovějším 
postupům krajinného plánování a péče o krajinu v zahraničí 
(Růžičková, Šíbl, 2000). V Německu je vytvářena v krajině síť 
biotopů (Biotopvernetzung) (Jedicke,1994), v Nizozemí vzniká 
národní ekologická síť (Ecologische hoofdstructuur) (Lammers, 
Zadelhof, 1996), v některých státech USA vytvářejí síť bioko-
ridorů pod názvem „zelené cesty“ (Greenways) (Labaree, 1992; 
Smith, Helmund, 1993). V zemích Evropské unie a v dalších 
přidružených státech v rámci programu EECONET (Europe-
an Ecological Network) postupně vzniká celoevropská ekologic-

REALIZOVANÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

REALIZED ELEMENTS OF TERRITORIAL SYSTEM OF ECOLOGICAL 
STABILITY IN THE SOUTH MORAVIAN REGION
Renata Eremiášová, Tereza Stránská 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, renata.eremiasova@vukoz.
cz, tereza.stranska@vukoz.cz 

Abstrakt

Příspěvek se zabývá realizovanými skladebnými částmi ÚSES na území Jihomoravského kraje od r. 1995 do konce r. 2008. 
Pozornost byla zaměřena na skladebné části ÚSES, které byly realizovány na základě fi nanční podpory z  krajinotvorných 
programů a v rámci pozemkových úprav. Na základě dat poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny a Pozemkovými 
úřady Jihomoravského kraje bylo zjištěno, že bylo realizováno celkem 173 akcí za účelem vytvoření nové skladebné části ÚSES. 
Z hlediska počtu realizovaných skladebných částí zcela převažují akce dotované z Programu péče o krajinu. Z hlediska vynalo-
žených fi nančních prostředků dominuje Program revitalizace říčních systémů.

Klíčová slova: územní systém ekologické stability, biodiverzita, biocentra, biokoridory, ekologické sítě

Abstract 

Th e paper deals with the realized elements of TSES (territorial system of ecological stability) in the South Moravian region 
in the period 1995 – the end of 2008. We focused on TSES segments which were realized within the fi nancial support of 
landscape management programmes and within the land arrangement. On the base of data gained from the Agency for Nature 
Conservation and Landscape Protection and Land Offi  ces, 173 actions in order to make the new TSES segments were done. 
From the realized actions point of view, the actions assisted from the Landscape Management Programme dominate. However, 
from the expenditure point of view, the River Systems Restoration Programme dominates.

Key words: territorial system of ecological stability, biodiversity, biocentres, biocorridors, ecological networks
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ÚVOD
Břehové porosty vodních toků jsou důležitou součástí krajiny, 
jejich působení není omezeno na území chráněná zvláštními 
předpisy, břehové porosty utvářejí obraz běžné, každodenní 
krajiny. Z tohoto úhlu pohledu je jejich přítomnost podpo-
rována také Evropskou úmluvou o krajině. Břehové porosty 
jsou přirozeným doprovodem vodních toků,  v  krajině jsou 
nenahraditelné, neboť zajišťují celou řadu pozitivních funk-
cí: půdoochrannou, vodohospodářskou, bio-homeostatickou, 
zdravotně-hygienickou, asanačně-rekultivační a kulturní (Ma-
chovec, 1994), dále funkci estetickou, rekreační a produkční 
(Šíbl a kol., 1999). Břehové porosty se významně uplatňují 
v  krajinném obraze, spoluutváří krajinný ráz. Destruktivní 
zásahy do krajiny nastartované v 19. století, především však 

ty probíhající od  50. do  konce 80. let 20. století, celkově 
narušily přirozené toky energie, látek a  informací v krajině. 
V daných souvislostech jsou to především následující příklady 
krajinných úprav: napřimování vodních toků a změny podél-
ného sklonu, úpravy příčného profi lu a  umělé opevňování 
koryt, meliorace, rušení rybníků a  tvorba umělých vzdutí – 
přehrad, maximální zornění říčních niv a  jejich zastavování, 
intenzifi kace a chemizace zemědělství, ve výsadbách v krajině 
se objevily ve značné míře introdukované druhy dřevin a rost-
lin (např. Populus × canadensis). Úpravy koryt a niv s sebou 
přinesly řadu problémů: pokles biodiverzity na přilehlých od-
vodněných pozemcích, resp. změnu až destrukci společenstev 
organismů a vymizení citlivých druhů, zhoršení vzhledu ko-
ryta, narušení krajinného rázu, oslabení pozitivního vnímání 

PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY OCHRANY A OBNOVY BŘEHOVÝCH POROSTŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE

PROTECTION AND DEVELOPMENT OF RIPARIAN STANDS FROM CZECH 
JURIDICAL POINT OF VIEW
Tereza Hrubá

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

Abstrakt 

Cílem příspěvku je podat přehled platné právní úpravy vztahující se k péči o břehové porosty v prostředí České republiky. 
Zabývá se aplikací právních norem v  zájmu břehových porostů ve  volné krajině a  v  prostředí měst. Zpracování proběhlo 
v rámci čtyř oborových okruhů: vodní toky, příroda a krajina, územní plánování a vlastnictví – pozemek – katastr nemovitostí. 
Efektivní ochrana a obnova břehových porostů je mezioborová záležitost a vyžaduje spolupráci dotčených orgánů státní správy 
– vodoprávních úřadů a orgánů ochrany přírody, krajů a obcí, správců vodních toků a vlastníků pozemků. Tato spolupráce je 
zvláště perspektivní při přípravě koncepčních dokumentů týkajících se rozvoje území a uplatňovaných v rámci územní správy 
(územní plán a zásady územního rozvoje). Nejdůležitější je v daném směru oborový dokument resortu ochrany vod – plán 
povodí, včetně návrhu opatření. V resortu ochrany přírody pak koncepce ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že 
ochrana břehových porostů má konkrétní podobu v právní úpravě a představuje reálné omezení možnosti nakládání s pozem-
ky, je možné uvažovat o rozšíření předdefi novaných kódů ochrany nemovitosti v zápisu katastru nemovitostí. Jak navrhují 
i jiní autoři, je třeba reálně uvažovat o zavedení kódu, který by refl ektoval § 4 odst. 1 a § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Je možné konstatovat, že chybí metodický postup, který by harmonizoval mezioborové 
projednání dotčených stran.

Klíčová slova: břehové porosty, vodní toky, ÚSES, systémy zeleně, krajinný ráz, revitalizace toků, územní plánování, přírodní 
plochy, katastr nemovitostí, kód ochrany nemovitosti, Evropská úmluva o krajině

Abstract 

Th e main objective of the article is to serve an overview of Czech juridical related to riparian stands topic and its application in 
practise – in open landscape and also in cities. Legal enactments were analysed in parts: “water fl ows”, “nature and landscape”, 
“landscape planning” and “ownership – plot – land registry”. Eff ective protection and reclamation of riparian stands takes 
close interdisciplinary cooperation of designated authorities of civil service, local government, water fl ow managers and land 
owners. Th e cooperation is most perspective in connection with preparation of conceptual documents.  Gravest problems are 
mentioned. In regard to the fact, that protection of riparian stands is fi xed in the rule and their existence can infl uence or limit 
the usage of plots, it is possible to propose to widen actual list of predefi ned codes of protection in land registry, which will 
refl ect § 2 and § 4 of the nature and landscape protection act. A methodological instrument focused on reclamation of riparian 
stands, which will harmonise interdisciplinary cooperation in actual reality, is missing. 

Key words: riparian stands, water fl ow, territorial system of ecological stability, systems of public greenery, landscape character, 
revitalization of water fl ows, spatial planning, land use planning, nature plots, important landscape elements, land registry, real 
estate cadastre, code of protection of a parcel, European landscape convention
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ÚVOD
Význam veřejných prostranství a jejich nezastupitelné složky 
zeleně je v městském prostředí uváděn jako soubor prostoro-
tvorných, rekreačně-obytných, ekologických, společenských, 
sociálních a dopravních funkcí. V následujících defi nicích je 
řada z nich obsažena. Nejlépe jej však vystihují nároky uživa-
telů získané v průběhu výzkumných projektů a anket. Kon-
krétní data z  provádění dotazníkové akce mezi návštěvníky 
amsterdamského parku Vondelpark uvádí Chiesura (2003) – 
poslouchat a pozorovat přírodu přišlo 54,4 %, „ochranu před 
městem“ zde hledalo 32,2 %. 

Dalšími frekventovanými činnostmi byla meditace, setkání 
s  druhými, procházka se psem, získání umělecké inspirace. 
V  rámci projektu Cabe Space bylo zjištěno, že v urbánním 
prostoru v Anglii v roce 2009 využívá 87 % obyvatel místní 
park nebo veřejné prostranství. V  roce 2007 uvádělo 91 % 
lidí, že je oprávněné a velmi důležité mít veřejná prostranství 
se zelení blízko místa, kde žijí, v roce 2009 už jich bylo 95 % 
(http://www.cabe.org.uk). 

Defi nice

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiš-
tě, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému využívání, 
a  to bez ohledu na  vlastnictví k  tomuto prostoru (zákon č. 
128/2000 Sb.). Podobně jsou defi nována ve vyhláškách obcí 
a měst. Podle Šilhánkové (2003) tento termín vyjadřuje pouze 
prostorovou podstatu. Je blízký termínu „open space“, který 
označuje veškeré využití prostoru, které není zastavěno budo-
vami a které nahrazuje přírodní prostředí. Šilhánková použí-
vá termín veřejné prostory, které chápe nejen prostorově, jako 
otevřená volně přístupná prostranství, ale i v  jejich dimenzi 
společenské, jako prostor pro veřejný život.  

Podobný termín místní veřejná prostranství (local public open 
areas) se vyskytuje v souvislosti s projektem Evropské komi-
se „Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvo-
je“ (ECI) v  indikátoru A4 – Dostupnost místních veřejných 
prostranství a služeb – kde jsou tato defi nována jako veřejné 
parky, zahrady či otevřená prostranství, které slouží pouze 

OVĚŘENÍ NÁSTROJŮ REHABILITACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SÍDLA 
Z ASPEKTU VÝVOJE 2002–2008

VERIFICATION OF REHABILITATION INSTRUMENTS OF CITY OPEN 
SPACES FROM THE VIEWPOINT OF DEVELOPMENT IN 2002–2008
Eva Sojková

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

Abstrakt

Cílem příspěvku je s časovým odstupem posoudit výsledky projektu rehabilitace veřejných prostranství města, který byl zpra-
cován pro území města Hostivice v roce 2002. Tehdy byly shromážděny podklady ÚPD a další dostupné informace o řešeném 
území, provedeny průzkumy v  terénu, obyvatelé byli zapojeni formou ankety. Po vyhodnocení funkční stability veřejných 
prostranství byly navrženy potřebné úpravy. Na základě analýzy tehdejšího stavu byla zpracována i námětová studie na rekon-
strukci nejvýznamnějšího veřejného prostranství, Husova náměstí. V letošní etapě byly posouzeny kvalitativní změny sledova-
ných veřejných prostranství (2002–2010) a úspěšnost projektu. Z hlediska implementace Evropské úmluvy o krajině na místní 
úrovni je zajímavý pohled na využití koncepčních a plánovacích nástrojů. Systém veřejných prostranství je zvolen jednak jako 
mezioborové řešení – prolínání a návaznost generelu zeleně a generelu veřejných prostranství v územně plánovací dokumentaci, 
jednak pro využití v projektu Evropské komise „Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje“ (ECI).

Klíčová slova: veřejná prostranství, systém zeleně, rekonstrukce, město

Abstract

Th e aim of the contribution is to consider results of the city open spaces rehabilitation, which was made for the territory of the 
town Hostivice in 2002. In that year all land use planning documentation and other available information about the territory 
concerned were assembled, fi eld research was made and residents were engaged by the form of a public inquiry. After the 
evaluation of open spaces function stability, needed adjustments were proposed. On the analysis of the then state, there was 
elaborated the thematic study for the reconstruction of the most signifi cant open space – the Hus square. In this year’s project 
stage, the qualitative changes of the monitored open spaces and the project successfulness were assessed (2002–2010). From 
the standpoint of European Landscape Convention implementation at a local level, there is interesting view of utilization of 
conceptual and planning instruments.Th e system of public open spaces is chosen either as an interdisciplinary solution – an 
overlap and connection of the greenery and open spaces systems in land use planning documentation – or for the use in the 
European Commission project “European Common Indicators of Sustainable Development”.

Key words: open space, greenery system, reconstruction, city
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ÚVOD
Historie introdukce dřevin je integrální součástí dějin zahrad-
ní a krajinářské tvorby a lesnictví. Tyto dva obory jsou úzce 
spjaty s pěstováním dřevin. Znalost průběhu zavádění cizích 
taxonů na naše území je  u prvně uvedeného oboru nezbytná 
pro pěstování a  obnovu dřevinných prvků v  zájmu památ-
kové péče, u obou oborů pak je důležitá pro co nejúplnější 
zhodnocení výsledků introdukce jednotlivých taxonů a z nich 
vyplývajících možností a omezení v dalším využívání.

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 zájmu o zavádění nových 
rostlin pro účely hospodářské, okrasné i  sbírkové. V  intro-
dukci dřevin byla tato činnost nejvýznamnější na počátku 19. 
století, kdy se stal Lednicko-valtický areál (dále jen LVA) pro 
mnoho taxonů – dle současného stavu poznání – místem prv-
ní introdukce na území dnešní České republiky. V těchto ak-
tivitách sehrály významnou roli těsné personální vazby na Ví-
deň jak u knížecí rodiny, tak i knížecích zahradníků, lesníků 
a dalších významných zaměstnanců. Zásadní vliv na zavádění 
nových dřevin v  areálu měly i  tehdejší kontakty na Wörlitz 
v knížectví Anhalt-Dessau (Krejčiřík, 2004; Krejčiřík a Pej-
chal, 2004; Křesadlová, 2006).

V důsledku obtížné dostupnosti archivních materiálů z  po-
čátku 19. století byly doposud publikovány jen omezené in-
formace o introdukci jednotlivých taxonů dřevin v LVA z té 
doby. 

V  našich nejvýznamnějších souborných publikacích od           
A. M. Svobody (Svoboda, 1976, 1981) nebyly tyto údaje ješ-
tě zahrnuty. Lednický sortiment dřevin, vycházející z ceníku 
školkařských výpěstků nabízených knížecími školkami v roce 
1811, publikoval Nožička (1966) a Tábor (1987), který vedle 
seznamu dřevin ze zmíněného ceníku uvádí i záznamy z tzv. 
konferenčních knih o výsadbách jednotlivých taxonů na  tr-
valé stanoviště v LVA v roce 1816. Dle ceníku z roku 1811 
vypracoval Svoboda (1990) doplněk ke svým dvěma výše zmí-
něným pracím. 

Další významnější údaje o dřevinách pěstovaných v LVA, kon-
krétně v zámeckém parku v Lednici, pochází až z počátku 20. 
století (Schneider a Tarouca, 1910). 

Cílem tohoto příspěvku je uveřejnění nových poznatků o in-
trodukci dřevin v LVA, především na přelomu 18. a 19. stole-
tí, jež byly většinou získány studiem pramenů v liechtenstein-
ském archivu ve Vídni. 

PŘÍSPĚVEK K HISTORII INTRODUKCE DŘEVIN V LEDNICKO-VALTICKÉM 
AREÁLU

HISTORY REPORT OF A TREE AND SHRUB SPECIES INTRODUCTION IN 
THE LEDNICE-VALTICE AREA
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 

Lednicko-valtický areál, zapsaný v seznamu UNESCO, byl – dle dosavadních znalostí – od přelomu 18. a 19. století do po-
čátku 20. století místem první introdukce na území České republiky pro 335 taxonů. Převažují přírodní taxony (88 %) nad 
kulturními a největší část z nich (54 %) pochází ze Severní Ameriky. Pět taxonů se v areálu nacházelo již před rokem, který se 
pro Evropu udává jako doba introdukce či zavedení do kultury: o 9 let dříve Acer palmatum Th unb. ex E. Murray (nutnost 
dalšího prověření), o 2 roky Larix sibirica Ledeb., o 1 rok Crataegus nigra Waldst. et Kit., Pinus sibirica Du Tour a Pyrus nivalis 
Jacq.  Za rokem udávaným pro Evropu má o 1 až 5 let  zpoždění 8 taxonů a o 6 až 10 let zaostává za Evropou 5 druhů.

Klíčová slova: dřeviny, introdukce, Lednicko-valtický areál, UNESCO

Abstract 

Lednice-Valtice Area, which was inscribed in the UNESCOs list, was – according to current knowledge - the place of the fi rst 
introduction of 335 species to the Czech Republic between the 18th and 19th century. Th e natural species (88%) predominate 
over the culture species and the most of them (54%) come from North America. Five species occurred in the area before the 
year, which is considered as a year of introduction to the Europe:  9 years earlier  Acer palmatum Th unb. ex E. Murray (necessity 
of the next verifi cation), 2 years earlier Larix sibirica Ledeb., 1 year earlier Crataegus nigra Waldst. et Kit., Pinus sibirica Du 
Tour and Pyrus nivalis Jacq. Eight species have a delay behind the date of introduction to the Europe 1 to 5 years and 5 species 
are dragged behind Europe for 6 to 10 years.

Key words: trees and shrubs, introduction, Lednice-Valtice Area, UNESCO



115

Acta Pruhoniciana 95: 115–121, Průhonice, 2010

ÚVOD 

Emancipace kulturní krajiny?

V  posledních letech kontinuálně roste pozornost věnovaná 
krajině – od  úrovně jednotlivců až po  nadnárodní aktivity. 
Konceptualizace kulturní krajiny prodělala více než stoletý 
vývoj, od  oddělování rolí přírodních sil a  lidského faktoru 
k  propojování materiálního a  imaginativního, objektivního 
a subjektivního, i přírodního a kulturního v kulturní krajině, 
vyjadřující komplexní interakce mezi lidskými představami, 
sociální strukturou a vlastnostmi prostředí, ve které jsou pří-
rodní síly a  působení člověka neoddělitelně provázané (cit. 
Jones, 2003, 39). Tento posun čerpá z  emancipace (kultur-
ní) krajiny ve  vědecké komunitě i  v  rámci plánovací praxe 
a ochrany přírody. Mezi těmito kontexty dochází v období 80. 
a 90. let 20. století k pomyslnému předání štafety: v řadě vě-
deckých disciplín tradičně se věnujících krajině (např. fyzická 
geografi e) klesá zájem o  výzkum (kulturní) krajiny, která je 
naopak akcentována v nově se utvářejících disciplínách (např. 
krajinná ekologie), v aplikacích (např. urbanismus a územní 
plánování) a  v  rámci iniciativ mezinárodních institucí. Na-

veh (1998) považuje tento proces zohlednění kulturní krajiny 
za impuls k posunu k méně redukcionistickým transdiscipli-
nárním přístupům umožňujícím holistický pohled na využí-
vání země, plánování a management.

Příspěvek se zabývá tímto vývojem, s důrazem na kontext me-
zinárodních iniciativ a institucí zaměřených na ochranu a plá-
nování. O čem vypovídá integrace kulturních krajin do insti-
tutu světového dědictví a evropské legislativy? Proč tyto kroky 
nastaly s téměř stoletým mankem za zájmem vědy o kulturní 
krajinu? Do jaké míry je tento kontext determinován tradicí 
západního myšlení v binárních kategoriích? Jaká jsou úskalí 
proklamovaných funkcí institucionalizované kulturní kraji-
ny? Komplexní pozadí těchto otázek je v  textu diskutováno 
na  vývoji výzkumů kulturní krajiny a  především je řešeno 
skrze zohledňování kulturní krajiny jako kategorie zařazované 
na seznam světového dědictví a prostřednictvím její politické 
i aplikační emancipace, s důrazem na  roli a význam Evropské 
úmluvy o krajině (dále jen EUK).

PŘÍRODA A/NEBO KULTURA? KONCEPT KULTURNÍ KRAJINY VE VĚDĚ      
A V MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

NATURE AND/OR CULTURE? CONCEPT OF CULTURAL LANDSCAPE 
IN SCIENCE AND INTERNATIONAL NATURE CONSERVATION AND 
LANDSCAPE PROTECTION
Jan Trávníček

Geografi cký ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, jan.travnicek@mail.muni.cz

Abstrakt

Příspěvek se zabývá souvislostmi zohlednění kulturní krajiny v  rámci mezinárodních iniciativ ochrany přírody a  krajiny. 
Po stručném představení konceptualizace kulturní krajiny jsou diskutovány osvícenské tradice kontinentální fi lozofi e formu-
jící logocentrické binární myšlení, ze kterého vychází zakořeněná dichotomie přírody a kultury. Na příkladu mezinárodního 
kontextu je sledováno zohlednění kulturních krajin v institutu světového dědictví a v rámci evropské legislativy. Vývoj směřuje 
od opozice lidí a přírody, přes akceptaci významu kulturních hodnot, až po Evropskou úmluvu o krajině jakožto politický 
nástroj akcentující příspěvek demokratizace a participace k formování rámce pro ochranu, plánování a udržitelnost a funkčnost 
využívání v kulturní krajině.
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Abstract

Th e paper deals with the context of liberation of the cultural landscape concept in the international initiatives of landscape 
protection and nature conservation. After brief introduction of cultural landscape concept the traditions of continental 
philosophy forming binary thinking about nature/culture dichotomy are discussed. Subsequently there is discussed the 
integration of cultural landscapes into the World Heritage and into the European legislation, which moves forward to 
acceptance of the cultural values reshaping traditional opposition between humans and environment. European Landscape 
Convention emphasizes the contribution of democratization and participation to shape the communication framework for 
conservation, heritage, planning and sustainable land use in cultural landscape.

Key words: cultural landscape, European Landscape Convention, nature conservation, geography, landscape ecology, 
Descartes, binary thinking
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ÚVOD
V minulosti aspekty krásy, estetična a kompozice prostoru se 
stávaly často určujícími a hybnými silami  kultivace a desig-
nu krajiny. Vybaví se nám venkovské hospodářské usedlosti 
(villa rustica) antických krajin, jako centra jejich promyšlené 
kultivace,1 které umístěním a funkčně respektovaly morfolo-
gii krajiny a možnosti místa.Venkovská sídla byla tradičně se 
svým okolím hospodářsky těsně spjata, běžný život se odehrá-
val i v krajině a poznával její rozmanitost a krásu. Ta se pro-
střednictvím zahrad dostávala i do měst a kde nebyl prostor 
v plenéru, byly oblíbené scény zahrad, sadů, lesa či skalisek 
1  Filosof a státník Marcus Tullius Cicero (106 př.n.l. - 43 př.n.l.) 
v dopisech synovi hovoří o zemědělském hospodaření jako o nejčestnějším 
povolání muže, kultivujíce své Tusculum nad Římem. 

alespoň pozadím fi gurálních výjevů fresek a maleb v  interi-
érech domů.2 K jejich znovuzrození došlo v době renesance 
a baroka, v podobě hospodářských systémů Sancta Agricul-
tura, pozdějších  Ornamented Farm či ještě později módní 
Ferme ornée. 

Pro tyto krajinné úpravy byly aleje a  stromořadí speciálním 
2  Římský architekt Marcus Vitruvius Pollio (70–80 př.n.l. - 
15 př.n.l ) ve spisu De architectura rozebírá vhodné postupy zakládání 
hospodářských usedlostí, refl ektuje klasické řecké příklady. Toto dílo, 
jako jediné dochované svého druhu, zásadně ovlivňovalo učence, umělce 
a architekty již od rané renesance. Po řeckém vzoru Vitruvio mimo jiné 
doporučuje a zdůrazňuje také vysazování stromořadí kolonád, lázní i chrámů, 
tak jak je známe také z animací původního stavu Hadriánovy vily v Tivoli a z 
dalších podobných lokalit. (http://penelope.uchicago.edu/Th ayer/E/Roman/
Texts/Vitruvius/10*.html).

ALEJE A STROMOŘADÍ V KONTEXTU KLASICKÉ KRAJINY
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Abstrakt

Přemýšlíme-li nad historií proměn alejí a stromořadí v kultivované a s estetickými ohledy komponované  krajině, dochované 
ikonografi cky či ve fragmentech a stopách v terénu, často se nám vybaví i obrazy klasických krajin, reprezentovaných zpravi-
dla postavami vyčnívajícími nad okolní institucializovanou průměrností. Velké osobnosti jako Vilém z Rožmberka, Petr Vok, 
Jakub Krčín, Rudolf II., Albrecht z Valdštejna, František Antonín Špork či Karel Egon I. z Fürstenberka nad jiné nejlépe cha-
rakterizují období, kdy klasické aspekty krásy, estetična a kompozice prostoru se stávaly i určujícími a hybnými silami klasické 
hospodářské kultivace a designu krajiny. Vybaví se nám venkovské hospodářské usedlosti (villa rustica) antických krajin, jako 
centra jejich promyšlené kultivace, které umístěním a funkčně respektovaly morfologii krajiny a možnosti místa; pak i jejich 
znovuzrození v době renesance a baroka, v podobě hospodářských systémů Sancta Agricultura, pozdějších  Ornamented Farm 
či ještě později módní Ferme ornée. Jako s nepostradatelnými krajinnými dominantami jsme neustále konfrontováni s cha-
rakteristickými rysy tohoto druhu památek zahradního umění, v podobě starých alejí a  stromořadí v krajině. Často určují 
a determinují obraz dané krajiny, jsou i základními krajinotvornými prvky pro jejich ekologické, kulturně historické a estetické 
hodnoty a funkce. 
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Abstract    

If we think about the history and changes (cultivated and composed with the aesthetic considerations) of the landscape 
alées and tree lines, documented only by sparse iconography or preserved in fragments on the ground, then often images 
of composed landscapes come to our mind, usually represented by historic fi gures projecting high above the surrounding 
institutionalized mediocrity. Personalities like Vilém of Rožmberk, Petr Vok, Jakub Krčín, Emperor Rudolf the II., Albrecht 
of Valdštejn, František Antonín Špork or Karel Egon the I. of Fürstenberg, among others are perhaps the best to characterize 
the period, when the classical aspects of beauty, aesthetics and space composition has become one of the defi ning and driving 
force of landscape cultivation and the state of the art landscape designing. We equip the rural estates of (Villa rustica) ancient 
landscapes, as the centers of its sophisticated landscape culture. Obviously they were developed with the respect to the 
morphology of the landscape and the very spatial possibilities and limitations. We observe with awe and fascination their 
rebirth in the Renaissance and Baroque landscapes in the form of economic systems such as the Sancta Agricultura, or later the 
Ornamented Farm (yet later the Ferme ornée). As with the essential landmarks we are still left with distinct and characteristic 
features of the kind in the form of ancient tree avenues and tree lines. Th ey not only distinguish and determine the current 
landscape character of given lands, but are essential landscape elements for their ecologic, historic and aesthetic values and 
functions.  

Key words: aesthetic, historic, function, cultivated, composed, landscape, beauty, classical, ornamented farm, tree avenue, tree 
line, allée
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ÚVOD
Aleje a stromořadí jsou jedním ze základních prvků kulturní 
krajiny a výrazným projevem lidského zasahování do přírody. 
Fenomenální jsou proto, že jde o  jev charakteristický, neo-
byčejný a ne zcela běžný. Podle formy a měřítka rozlišujeme, 
zda se ve  výsadbě spíše prosazuje antropická, architektonic-
ká tuhost a pravidelnost, či zda se výsadba blíží přirozenému 
uspořádání přírody s jeho organickou nepravidelností a refl exí 
reliéfu krajiny. Alej v každém případě vnáší do krajiny lidský 
řád. Stromořadí a aleje jsou vždy spojeny s komunikací, z nichž 
nejstarší jsou trajektoriemi přirozeného pěšího pohybu člo-
věka v krajině. Cesta, jejíž průběh je výsledkem podvědomé 
stopy chůze za určitým cílem, který neztrácí ze zřetele, ale je 
obohacován vnímáním okolní krajiny, reakcí na její modelaci, 
stoupáním na  rozhledová návrší a  dočasným odbočováním, 
což činí chůzi méně únavnou a monotónní. Tato prvotní sto-
pa, dalšími chodci ověřovaná a potvrzovaná, má cenu hluboké 
podvědomé zkušenosti. Je to v krajině prvek dynamický a srov-
natelný s příběhem. 

Karel Čapek ve svém fejetonu o malíři Václavu Rabasovi z r. 1935 
píše: „Cesta protínající kraj, není toliko barevný a lineární úkaz 
na  tváři země; silnice je cosi jako páteř, podle níž se rozčleňuje 
kraj; podle cest se seskupují pole a obce; každá silnice je prastarý 
základ struktury a organizace své krajové oblasti. Řekl bych, že 
kraj se modeluje podle silnic; chcete-li poznat složení kraje, musíte 
jít po jeho cestách. ... Kraj, na který se jen díváme, může a má být 
stranou lidských cest; kraj, ve kterém se žije a pracuje, je protkán 
silnicemi jako lidské tělo kostmi, tepnami a nervy“.

Současný stav poznání    
Cesta má smysl, průběh a  cíl, sám název alejí je odvozen 
od francouzského: aller – jíti, od toho pak allée – cesta. Mů-
žeme jen předpokládat, že stromy doprovázely nejstarší cesty 
v jisté, snad roztroušené formě jako dřeviny náletové, na okra-
ji obdělávané půdy a teprve později vysazované záměrně. Pěší 
pohyb v krajině není nikdy přímý (jisté čínské přísloví praví, 
že přímo chodí jen nečisté síly), ani se nevyhýbá tzv. ztrace-
nému spádu po vrstevnicích, někdy stoupá prudce do kopce 
za  rozhledem, vlní se rovinou, aby třebas vzápětí sestoupil 
k potoku do údolí. Není to však bezcílné toulání, stále při-
tom dodržuje vytčený směr. Žádná cesta nekončí uprostřed 
prostoru, každá má počátek a konec, které dotvářejí síť. Cesty 
nám zároveň zpřístupňují krajinu. Ale ne každá cesta je ozdo-
bena alejí, jsou to jen ty významnější, které vytvářejí hierar-
chii, podle mohutných lip, dubů, kaštanů či javorů, poznáme 
cestu bohatým šlechtickým či klášterním územím, jaké by 
prostého sedláčka ani nenapadlo vysadit, jiná jsou stromořadí 
lemovaná pouze břízami, jasany, jeřáby nebo ovocnými stro-
my. Nelze také tvrdit, že každá alej byla do prostoru krajiny 
důmyslně komponovaná, to jen odrážely přirozenost rozma-
nitých tras, ty monumentální protínají vrstevnice nebo se vi-
nou vzhůru na návrší, rýsují se na obzoru až posléze ústí třebas 
k  architektonické dominantě. Alej a  stromořadí není pouze 
porostní fronta, ale řada jedinců, kteří vytvářejí svými kme-
ny výrazný rytmus. V panoramatických pohledech stromořadí 
sjednocuje a podtrhuje krajinu, jinak nepravidelně a rozptý-
leně členěnou. Zdálo by se, že výrazové možnosti stromořadí 
jsou značně omezené, že jde z vnitřního pohledu jen o jakýsi 

FENOMÉN ALEJÍ A STROMOŘADÍ V KRAJINĚ A VE MĚSTĚ

THE ALLEY PHENOMENON IN THE LANDSCAPE AND IN THE CITY
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Dlouhá 21, 370 11 České Budějovice, storm.v@seznam.cz

Abstrakt 

Obsahem příspěvku jsou charakteristika, působení a význam stromořadí a alejí jako fenoménu kulturní krajiny a jejich vazba 
na cesty a silnice, které zároveň zpřístupňují přírodu a krajinu. Dále pak typologie jednotlivých druhů alejí a stromořadí, jejich 
původ a výskyt v krajině a ve městě, které vychází buď z dokumentů starých vedut a map, ale zvláště z dochované a po staletí 
obnovované tradice, třebaže nikoli vždycky v původním rozsahu a uspořádání. Závěr vyjadřuje naději, že zachování, obnova 
a nové vytváření se může podařit především mezirezortním úsilím a hlavně společným zaujetím a dobrou vůlí, lépe než pouze 
ve střetu legislativní ochrany a provozních požadavků dopravy.

Klíčová slova: alej, stromořadí, komunikace, morfologie krajiny, typologie, periodizace

Abstract 

Th e paper summarizes the characteristics and the importance of trees and alleys as phenomenon of cultural landscapes and 
their links to the paths and roads that connect with the nature and landscape. Furthermore, the typology of diff erent types 
of trees and alleys, their origin and occurrence in the countryside and the cities, based either on old documents, maps and 
landscape paintings, but especially from the preserved and renewed ones (after centuries of tradition, though not always in 
the original scale and arrangement). Finally, hopes that the preservation, restoration and new development may be possible 
especially within the interdisciplinary eff orts and especially due to the common commitment and good will, better than just a 
confl ict of legal protection and operational requirements of transport.

Key words: alley, treelines, ways and roads, landscape morphology, typology, periodization
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