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ÚVOD
Borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo Turra) je 
vzhľadom na svoje biologické vlastnosti, ako jedna z mála au-
tochtónnych drevín schopná prispôsobiť sa extrémnym sta-
novištným podmienkam v  subalpínskom vegetačnom stup-
ni, kde tvorí prirodzené rovnorodé porasty v pásme širokom 
250–350 m. Význam týchto porastov spočíva predovšetkým 
v spomaľovaní rýchleho topenia snehu v jarnom období, čím 
zabraňujú rozvodňovaniu bystrín a  významnou mierou sa 
tak podieľajú na regulácií vodného režimu v horských oblas-
tiach. Zároveň prispievajú k  stabilizácií ekosystémov nielen 
na hornej hranici lesa, ale i  v  nižších nadmorských výšk-
ach (Gubka, 2000; Lukáčik, 1999). Význam týchto poras-
tov narastá najmä v posledných desaťročiach v  súvislosti zo 
zhoršujúcim sa stavom lesov či už v dôsledku antropogénnych 
vplyvov, alebo  narastajúcich globálnych klimatických zmien 
(Lokvenc, 1990).  

Extrémne stanovištné, a tým aj klimatické podmienky v oblasti 
hornej hranice lesa a  subalpínskeho pásma sa prejavujú vo 
zvýšenej reakcii lesných ekosystémov na zmenu intenzity rastu 

a tempa produkcie biomasy, a preto sú vhodným indikátorom 
aktuálne prebiehajúcich klimatických zmien (Bär et al., 2006). 

Význam výskumu ekotónu hornej hranice lesa v posled-
ných rokoch výrazne vzrástol, pričom osobitná pozornosť je 
venovaná zmenám štruktúry porastov v oblasti hornej hranice 
lesa (Gubka, 1996, 2004; Kucbel, 2011; Pittner, 2008; Pit-
tner, Saniga, 2008). Podľa Križovej et al. (2007) priebeh hornej 
hranice lesa na severnej pologuli predstavuje júlovú izotermu 
približne 10 °C, čo v podmienkach Slovenska zodpovedá nad-
morskej výške 1  350–1 450 m. V  závislosti od konkrétnych 
geomorfologických podmienok tu smrek obyčajný plynulo 
prechádza do pásma kosodreviny, ktorá priamo determinuje 
štruktúru vegetácie subalpínskeho stupňa. Tento je prirodzene 
tvorený mozaikou bylinnej vegetácie a kosodrevinových po-
rastov. Pre posilnenie dynamiky zmien v zastúpení jednot-
livých zložiek tohto systému je kľúčovým poznanie rastových 
procesov porastov (Wild, Wildová, 2002). Štruktúra a rastové 
vlastnosti porastov sa neustále menia spolu s diverzifi kovanými 
podmienkami stanovišťa. Pri ich štúdiu je preto treba meniacu 
sa dynamiku neustále sledovať. Riešením môžu byť v mnohých 
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Abstrakt

V práci je analyzovaný rast jedincov borovice horskej – kosodreviny (Pinus mugo Turra) z dvoch lokalít Tatier – Kolovej do-
liny a Ždiarskej Vidly, ktoré sú výrazne diferencované geologickými a geomorfologickými pomermi. Pre rastovú analýzu boli 
využité vzorky získané pri rekonštrukcii turistických chodníkov v danej oblasti. Tieto boli spracované štandardnými dendro-
chronologickými metódami (Cook, Kairiukstis, 1990). Výsledky poukázali na viaceré špecifi ká a nepravidelnosti v radiálnom 
ročnom raste, pričom najväčšia miera variability ročného radiálneho prírastku bola zaznamenaná v prvej štvrtine, resp. polovici 
dĺžky kmeňov (konárov),  čo zrejme úzko súvisí s latentným charakterom rastu skúmaného taxónu. Z porovnávania rastových 
schopností na rozdielnych materských substrátoch vyplynulo, že miera variability radiálneho rastu je väčšia na silikátovom 
podloží než karbonátovom, čo nepriamo poukazuje na významnejší vplyv teploty prostredia na tvorbu ročných kruhov než 
disponibilné zrážky.

Kľúčové slová: radiálny rast, dendrochronológia, absencia letokruhov, Pinus mugo

Abstract

Th e paper analyzes growth of dwarf-pine (Pinus mugo Turra) in the High Tatras (Kolová valley and Ždiarska Vidla). Th e both 
of localities are diff erentiated in geological bedrock. Th e material for stem analysis was obtained during the reconstruction of 
tourist paths in the site of interest. Th e samples were processed following the standard dendrochronological procedures (Cook, 
Kairiukstis, 1990). Th e results revealed the several particularities and irregularities in the radial growth of dwarf-pine. Th e 
highest variability of ring width was recorded within the fi rst quarter to half of pine stem. Th is is the most probably closely 
connected with the dormant nature of the dwarf-pine growth. Considering the diff erences between silicate and carbonate 
bedrock, the higher level of variability in radial growth was confi rmed on silicate bedrock. Th is indirectly points on the fact 
that the impact of the temperature to annual growth is more signifi cant than impact of available precipitation.

Key words: radial growth, dendrochronology, missing rings, Pinus mugo
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ÚVOD
Rod Prunus, s mnohými autochtónnymi druhmi prispôsobe-
ný rozmanitému spektru ekogeografi ckých podmienok, ale aj 
pestovanými druhmi a odrodami po stáročia, predstavuje veľmi 
variabilnú skupinu taxónov  (Davis, 1972). Výsledkom spon-
tánneho kríženia pôvodných druhov s alochtónnymi taxónmi 
je postupný prevládajúci výskyt krížencov v populáciách kon-
taktných fytocenóz poľnohospodárskej krajiny (Muráňová et 
al., 2010, 2011). 

Pre územie Slovenska sa zistil špecifi cký výskyt spontánnych 
krížencov druhu Prunus spinosa L. (s.s.) (Baranec, 1990):  
Prunus × fruticans Weihe (P. insititia. × P. spinosa s.s.); Prunus  

× fechtneri (Domini) Baranec, nom. ined. (P. domestica 
× P. spinosa s.s.); Prunus × schurii Baranec, nom. ined. (P. 
dasyphylla Schur × P. × fruticans Weihe); Prunus × dominii 
Baranec, nom. ined. (P. spinosa s. s. P. × fruticans Weihe). 
Nakoľko Prunus spinosa je autochtónny druh s vysokou mierou 
tolerancie na defi cit vody v ekosystéme, preto je predpoklad, 
že spontánne hybridy budú reagovať podobne. Narastajúce 
množstvo klimatických zmien negatívne ovplyvňujú realizáciu 
produkčných procesov nielen na úrovni poľnohospodárskych 
plodín, ale aj na  úrovni prirodzených trávnych a  lesných 
ekosystémov. Vodný potenciál plní z  fyzikálneho hľadiska 
dôležitú úlohu ako hnacia sila transportu vody. Pretože 
príjem a transport vody je pasívny proces, rastliny sú schopné 

STANOVENIE FLUORESCENCIE CHLOROFYLU A A VODNÉHO 
SÝTOSTNÉHO DEFICITU AUTOCHTÓNNYCH TAXÓNOV RODU PRUNUS L.

DETERMINATION OF CHLOROPHYLL A FLUORESCENCE AND WATER 
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Abstrakt

Obsah chlorofylu a bol analyzovaný pre tri hybridogénne taxóny rodu Prunus L. v prírodných podmienkach počas mesiacov 
jún, júl. Zároveň sa meral vodný sýtostný defi cit. Hodnoty maximálneho výťažku primárnych fotochemických procesov v PSII 
– Fv/Fm boli od 0,82 do 0,85. Zníženie hodnôt relatívneho poklesu fl uorescencie chlorofylu (RFD) autori zaznamenali pri 
taxóne P. × dominii (L3) s hodnotami od 4,30 ± 0,35 (jún) a 1,79 ± 0,41 (júl). Hodnoty parametra NPQ boli najvyššie pri 
taxóne P. × fechtneri 4,64 ± 0,55 (jún) a 3,85 ± 0,004 (júl). Relatívna rýchlosť lineárneho transportu elektrónov (ETRmax) 
dosahovala najvyššie hodnoty pri P. × fruticans a P. × fechtneri. Celkové výsledky fl urescencie chlorofylu a ukázali, že potenci-
álne najvyššiu fotosyntetickú výkonnosť mali listy Prunus × fruticans (5. 6. 2012) z lokality Dolné Lefantovce a v mesiaci júl 
(12. 7. 2012) listy jedinca u Prunus × fechtneri z lokality Bádice. Vodný stres indukoval najväčšiu hodnotu relatívneho obsahu 
vody (RWC) v listoch pri taxónoch Prunus × dominii L2 a L3 v mesiaci júl. Pri taxóne L3 na úroveň 15,0 % (jún), 19,8 % (júl) 
a 17,2 % (august) a pri L2 14,4 % (jún), 17,4 % (júl) a 15,0 % (august). Taxón P. × fechtneri dosahoval najmenšie hodnoty 
vodného defi citu v listoch. 

Kľúčové slová: chlorofyl a, fl uorescencia, fotosyntéza, taxóny Prunus, vodný sýtostný defi cit

Abstract

Th e aim of the study was to determine the photosynthetic activity and a water level in the leaves of a hybrid taxa of the genus 
Prunus L. during the months June and July. We also measured the water saturation defi cit of samples (leaves) taken of these 
shrubs. Th e maximum yield of photochemical processes in PSII - Fv/Fm was from 0.82 to 0.85. We recorded decrease of values 
parameter – Relative Fluorescence Decrease (RFD) for the taxon P. × dominii (L3) with values from 4.30 ± 0.35 (June) and 
1.79 ± 0.41 (July) at sunny leaves. Th e values of parameter – NPQ were the highest for the taxon P. × fechtneri from 4.64±0.55 
(June) to 3.85 ± 0.04 (July). Relative speed of the linear electron transport (ETRmax) reached the highest values for taxa P. 
× fruticans and P. × fechtneri. In general, our results of fl uorescence of chlorophyll a showed that the highest speed of electron 
transport in photochemistry was for sunny leaves, and thus potentially the highest photosynthetic performance had leaves of 
Prunus × fruticans in 5th June from locality D. Lefantovce and for the taxon Prunus × fechtneri  in the month of 12th July from 
locality Bádice. When assessing water saturation defi cit of leaves (WSD), the highest WSD value in leaves was of the taxa Prunus 
× dominii L2 and L3 in the month of July. For taxon L3 was level of 15.0 % (June), 19.8 % (July) and 17.2 % (August) and 
for L2 14.4 % (June), 17.4% (July) and 15.0 % (August). Taxon Prunus × fechtneri showed the lowest values of WSD in leaves.

Key words: chlorophyll a, fl uorescence, photosynthesis, Prunus taxa, water saturation defi cit
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ÚVOD
Vhodné fyzikálne, chemické a  biologické vlastnosti pôdy 
a substrátu v škôlkarských strediskách zabezpečujú podmien-
ky pre optimálny rast a úspešné fungovanie koreňového sys-
tému počas kultivácie semenáčikov a  sadeníc. Vitalita rastu 
nadzemnej časti semenáčika závisí od zdravotného stavu ko-
reňa. Koreň rastom zväčšuje svoj objem a povrch, aby dokázal 
dostatočne zásobovať rastlinu vodou, živinami, podpornými 
štruktúrami prekurzorov proteínov a  enzýmov, ktoré čerpá 
z minerálnych a organických látok pôdneho roztoku. Mikro-
organizmy patria k  dominantnej zložke živých organizmov 
v pôde. Ich druhová skladba, variabilita a diverzita, ako aj ak-
tivita mikrobiálnej biocenózy sú dôležitým ukazovateľom bio-
logickej aktivity pôdy a substrátov. V 1 g pôdy alebo substrátu 
sa zvyčajne nachádza 108–109 baktérií a 105–106 húb. Pôdne 
mikroorganizmy, najmä baktérie, sú veľmi dôležitou súčasťou 
pôdnej bioty, kde predstavujú takmer polovicu mikrobiálnej 
masy a  majú nenahraditeľnú funkciu pri premene organic-
kých látok na prístupné rastlinám. Okrem toho sú zdrojom 
a zásobárňou vody a živín v pôde. Ak sa naruší prirodzené pro-

stredie, mení sa počet a funkcia mikroorganizmov, dochádza 
k zníženiu pôdnej úrodnosti. Rozvíjajú sa oportunistické huby 
a patogény na úkor užitočných mikroorganizmov (Gömöryo-
vá, Holčíková, 2005). Viacerí autori (Tučeková, 2009; Vencu-
rik et al., 2011) sa zaoberali testovaním biologicky aktívnych 
preparátov na zlepšenie aktivity pôdy, oživenie mikrobiálnej 
biocenózy a následne lepšieho rastu a celkovej vitality drevín. 
Potvrdili pozitívny vplyv aplikácie zmesí užitočných pôdnych 
baktérií, či inokulácií vybranými ektomykoríznymi hubami 
na rast semenáčikov, sadeníc a odrezkovancov.

Podľa názoru väčšiny mikrobiológov je viazanie vzdušného 
dusíka rovnako významný proces ako fotosyntéza, či dýcha-
nie. Časť nitrogénnych baktérii, plesní, či aktinomycét obsa-
huje enzým nitrogenázu, ktorá redukuje molekulárny dusík 
na amoniak. Patria k nim napr. voľne žijúce Bacillus amylobac-
ter, Azotobacter chroococcum (zložka Baktomixu UN). K vý-
konnejším organizmom pútajúcim vzdušný dusík zaraďuje-
me symbiotické nitrogénne mikroorganizmy, baktérie žijúce 
na  koreňoch leguminóz. Z  produkčne pestovaných lesných 
drevín k nim patrí agát, na ktorého koreňoch žijú zástupcovia 

VPLYV BAKTOMIXU UN NA VYBRANÉ RASTOVÉ CHARAKTERISTIKY 
SEMENÁČIKOV FAGUS SYLVATICA L. A PICEA ABIES (L.) KARST.

THE BAKTOMIX UN INFLUENCE ON CHOSEN GROWTH CHARACTERISTICS   
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Abstrakt

V práci sú uvedené výsledky experimentu pestovania buka lesného (Fagus sylvatica L.) a smreka obyčajného (Picea abies [L.] 
Karst.) voľnokorenným spôsobom a technológiou Lännen Plantek F, so súčasným overovaním bakteriálneho prípravku Bakto-
mix UN. Pokusné plochy boli založené metódou znáhodnených blokov na krytých substrátoch a v sadbovačoch LännenPlantek 
F v Arboréte Borová hora. Hodnotila sa výška nadzemnej časti, hrúbka koreňového krčka, hmotnosť koreňových systémov v su-
šine. Okrem toho sa skúmal pomer hlavného koreňa k vedľajším (jemným) koreňom jednoročných jedincov. Pozitívny vplyv 
Baktomixu UN sa signifi kantne prejavil vo viacerých skúmaných biometrických znakoch. Nepotvrdil sa len pri koreňových 
sústavách jednoročných jedincoch smreka obyčajného. Baktomix UN patrí k perspektívnym natívnym pôdnym kondicionérom, 
ktoré zlepšujú príjem živín koreňmi rastlín. Baktérie obsiahnuté v preparáte pôsobia antagonisticky voči patogénnym mikroor-
ganizmom, zlepšujú vitalitu biologického komplexu pôd a substrátov, a tým aj zdravotný stav semenáčikov a sadeníc.

Kľúčové slová: Baktomix UN, užitočné pôdne baktérie, semenáčiky, Fagus sylvatica, Picea abies

Abstract

Presented paper deals with an eff ect of various production technology (bare-root planting and Lännen Plantek F - containerized 
seedlings) and Baktomix UN treatment on the growth and development of the European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway 
spruce (Picea abies [L.] Karst.) seedlings. Research plots were established as the randomized blocks on both the covered substrates 
and Lännen Plantek F trays in Arboretum Borová hora. We evaluated the stem height, diameter of root collar and dry root 
system weights. Th e taproot-to-fi ne root ratio of the one-year old seedlings was assessed as well. Th e positive eff ect of Baktomix 
UN on a numerous biometric characteristics was observed. However, considering the growth of spruce seedlings, we recorded 
no signifi cant eff ect on their root system. Baktomix UN belongs to perspective native soil amendments that improve nutrient 
uptake with plants roots. Th e bacterial preparation takes pathogen stopping eff ect, regenerates the biological soil complex and 
thereby contributes to a good health status of planting stock.

Key words: Baktomix UN, benefi cial soil bacteria, seedlings, Fagus sylvatica, Picea abies
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ÚVOD 
Stromy jsou důležitou složkou městského prostředí, které díky 
široké řadě svých vlastností a funkcí (mikroklimatické, hygie-
nické, ekologické, estetické, kompoziční, atd.) přímo ovlivňují 
kvalitu městského prostředí. Pouze kvalitní stromy jsou schop-
ny zcela plnit své funkce a  příznivě tak ovlivňovat prostředí 
sídel. Na  stromy však působí řada negativních faktorů, které 
je mohou poškodit a snížit jejich kvalitu. V důsledku častého 
poškození především mladých stromů a snížení jejich perspek-
tivy může nastat v některých našich sídlech nebo jejich částech 
významný problém. Tento problém spočívá v nižší schopnosti 
plnit požadované funkce, ale také v  riziku, že nové generace 
stromů nemusí být schopné v dlouhodobém pohledu zcela na-
hradit generace předchozí (stávající). Nemusí tak dojít ke zcela 
plnohodnotné obměně jedné generace stromů za druhou, jež 
může mít za následek nestabilitu populací stromů v našich síd-
lech a z obecného pohledu i snížení kvality městského prostředí.

Cílem příspěvku je analyzovat, kategorizovat a  kvantifi kovat 
příčiny poškození stromů v městském prostředí a na modelo-
vém území demonstrovat obecné aspekty této problematiky. 
Dalším cílem je upozornit na nejčastější chyby a nedostatky 
v oblasti péče o stromy.

Současný stav poznání

Obecné souvislosti problematiky péče o sídelní zeleň defi noval 
Šimek (2002). Dlouhodobému monitoringu zdravotního sta-
vu dřevin a jejich poškozením biotickými i abiotickými vlivy 
se detailně věnovala Gregorová et al. (2006). Stresové faktory 
městských stanovišť a ochranu stávajících stromů popsal Pej-
chal (2005). Systematicky intenzitu udržovací péče o vegetační 
prvky hodnotil Šimek (2010), kdy byl u porostů, skupin stro-
mů i solitérních stromů hodnocen jejich zdravotní a pěstební 
stav a následně stanovena úroveň dosahované udržovací péče. 
Kvalitativním stavem dřevin při hodnocení zeleně vybraných 
obytných souborů města Prahy se zabývaly Sojková, Knotková 
(2008). Výsledky jejich práce upozornily na  absenci pěsteb-
ních opatření a na neuspokojivý pěstební stav téměř poloviny 
hodnocených dřevin. V citovaných zdrojích je však detailnější-
mu sledování vztahu mezi poškozením stromů a péči o dřeviny 
věnována jen okrajová či vůbec žádná pozornost. 

Ze zahraničních zdrojů se problematiky okrajově dotýká 
studie autorů Chen, Jim (2008), která hodnotila populaci 
stromů ve  městě Nanjing (Čína). Po  vyhodnocení kondice 
jednotlivých stromů autoři diskutují souvislost mezi tímto 
ukazatelem a lokalitou jejich výskytu. Nejlepší kondici měly 

PŘÍČINY POŠKOZENÍ STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (VE VZTAHU 
K MANAGEMENTU SÍDELNÍ ZELENĚ) NA PŘÍKLADU MĚSTA OSTRAVY

CAUSES OF DAMAGES OF TREES IN AN URBAN AREA (IN RELATION TO 
THE MANAGEMENT OF URBAN GREENERY) ON THE EXAMPLE OF THE 
CITY OF OSTRAVA
Lukáš Štefl , Pavel Šimek

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně, Valtická 337, 691 44 Lednice, lukas.stefl @mendelu.
cz, pavel.simek@mendelu.cz

Abstrakt 

Práce defi nuje jednotlivé příčiny poškození stromů v městském prostředí a představuje návrh kategorizace těchto poškození. 
Předložená kategorizace byla ověřena terénním průzkumem na vyhodnocení 3 853 ks stromů ve městě Ostrava. Při individuál-
ním hodnocení stromů byla u každého stromu, který vykazoval snížení kvality, stanovena příčina tohoto snížení, tedy příčina 
poškození. Vyhodnocením získaných dat byly prokázány různé příčiny poškození stromů a různé zastoupení těchto poškození. 
Z celkového hodnoceného vzorku vykazovalo poškození 1 871 ks stromů (48,96 %). Nejčastější příčiny poškození stromů 
měly přímý vztah k nedostatečné úrovni péče o stromy. Zvláštní pozornost byla věnována hodnocení příčin poškození mladých 
výsadeb stromů. Řešené téma přímo souvisí s kvalitou managementu sídelní zeleně.

Klíčová slova: městské prostředí, stromy, poškození stromů, hodnocení stromů, péče o stromy, příčiny poškození

Abstract

Th e paper defi nes the individual causes of tree damage in an urban area and introduces the proposal of classifi cation of these 
damages. Th e presented classifi cation was verifi ed by a fi eld research on assessment of 3,853 trees in the city of Ostrava. 
Each tree that evinced a lower quality was examined and the cause of the damage was determined in the course of individual 
assessment of trees. Various causes of damages and various occurrences of these damages were proved by the evaluation of the 
obtained data. Some damage was shown in 1,871 trees (48,96 %) of the total sample. Th e most prominent causes of damage 
directly related to the insuffi  cient level of tree maintenance. Special attention was paid to the assessment of causes of damage 
of planting young trees. Th e solved issue directly relates to the quality of management of urban greenery.

Key words: urban area, trees, tree damage, tree assessment, tree maintenance, causes of tree damage
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ÚVOD
Území, jež byla v  minulosti silně ovlivněna dlouhodobými 
intenzivními průmyslovými aktivitami, nepochybně vykazují 
jistá specifi ka (Lorber, 2006). Lze hovořit jak o aspektech eko-
nomických (konsekvence jednostranně zaměřené ekonomiky 
či přílišné koncentrace ekonomických aktivit), tak i sociálních 
(výrazný úbytek počtu obyvatel, zvýšená míra nezaměstnanos-
ti, nárůst sociálně-patologických jevů, nepříznivá kvalifi kační 
struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva), ale i aspektech 
environmentálních (znečištění vod, půdy i ovzduší , degradující 
změny ve využívání ploch, nedostatek zeleně) či urbanistických 
(lokalizace v rámci zastavěných území vnitřního města, vznik 
brownfi elds, nepříliš šetrné vedení kapacitní dopravní infras-
truktury atd.). Ve velké míře jde o specifi ka, která mají zpravid-
la negativní konotace. Nicméně některé z uvedených aspektů, 
jako je například existence stávající dopravní a technické infra-
struktury či vhodná lokalizace v rámci města, lze chápat i jako 
příležitost pro iniciování nového rozvoje a regeneraci území.

Mezi oblasti, které jsou silně postiženy dlouhodobou intenziv-
ní industrializací a následným ekonomickým i společenským 
propadem, lze zařadit i  katastrální území Hrušova (dnešní 
součást města Ostravy, resp. jeho městského obvodu), kde se 
v minulosti na poměrně malé ploše velmi intenzívně rozvíjel 
těžební a chemický průmysl. V současnosti se jedná o typický 
příklad řady různých typů brownfi eldů – jednak se zde vysky-
tují těžební brownfi eldy po těžbě černého uhlí, včetně povr-
chových projevů těžby v terénu (haldy, poklesy či odkaliště), 
které jsou doplněny o znečištěný brownfi eld po chemickém 
průmyslu, a dále o  tzv „sociální typ“ brownfi eldu (Vojvodí-
ková et al., 2011).

Teoretické ukotvení problematiky

Studium socioekonomických procesů a analýza jejich odrazu 
v krajině má již poměrně dlouhou tradici. Stěžejními tématy 
jsou zejména procesy urbanizace, jejich důsledků a obecně vli-

HYBNÉ SÍLY DLOUHODOBÝCH PROMĚN INDUSTRIALIZOVANÉ 
KRAJINY (PŘÍPADOVÁ STUDIE HRUŠOV)

DRIVING FORCES OF LONG-TERM CHANGES OF INDUSTRIALIZED 
LANDSCAPE (CASE STUDY OF HRUŠOV)
Stanislav Martinát1, Petr Dvořák1, Petr Klusáček2, Josef Kunc2, Marek Havlíček3 
1Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografi e, Studentská 1768, 708 00 Ostrava, martinat@geonika.cz, 
dvorak@geonika.cz
2Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografi e, Drobného 28, 628 00 Brno, klusacek@geonika.cz, kunc@econ.
muni.cz
3Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., odbor ekologie lesa, Lidická 25/27, 602 00 Brno, marek.
havlicek@vukoz.cz

Abstrakt

V příspěvku je na příkladu katastrálního území Hrušov (část městského obvodu Slezská Ostrava ve městě Ostrava na území 
České republiky) hodnocen vývoj krajiny a její prostorové využití a formování, a to od rychlé industrializace na počátku prů-
myslové revoluce v první polovině 19. století, přes dynamickou až překotnou industrializaci ve druhé polovině 20. století, 
až po současný proces deindustrializace a opouštění průmyslových areálů a vzniku tzv. brownfi elds. Tento vývoj je sledován 
za pomoci starých a současných topografi ckých map, doplněný o analýzu historických a současných leteckých snímků a údajů 
o využití ploch z katastru nemovitostí. Důraz je kladen na hledání a souvislosti hlavních působících socioekonomických fak-
torů a analýzu jejich odrazu v krajině.

Klíčová slova: Hrušov, Ostrava, industriální krajina, deindustrializace, využití krajiny, brownfi elds

Abstract

In this contribution long-term landscape development and its spatial use and forming is followed on the example of cadastral 
area Hrušov (part of Slezská Ostrava city district in the city of Ostrava in the Czech Republic). Spatial landscape development 
of Hrušov has been observed since the beginning of Industrial Revolution in the fi rst half of the 19th century, over dynamic 
and even precipitous industrialisation during the second half of the 20th century, to nowadays process of deindustrialisation 
and occurrence of abandoned and neglected areas so called brownfi elds. Th is development is followed by use of historical 
and contemporary topographical maps, by use and analyses of historical and contemporary aerial pictures and completed by 
analyses of land use statistics from land registers. Emphasis is stressed on seeking of coherences of main driving socio-economic 
forces, factors and analyses of its refl ections in landscape.

Key words: Hrušov, Ostrava, industrial landscape, deindustrialisation, land use, brownfi elds
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ÚVOD A METODIKA
Ve třicátých letech 20. století byl sjednocen přístup k tvorbě ně-
meckých civilních map (Messtischblatt) v měřítku 1 : 25 000. 
Od konce 19. století do poloviny třicátých let 20. století si 
tyto mapy jednotlivé spolkové země Německa vydávaly sa-
mostatně. Jejich číslování bylo průběžné podle kladu listů 
příslušné spolkové země od čísla jedna až do pokrytí plochy 
(např. 155 položek u Saska). Mapové pole hraničních listů 
Messtischblatt vydávaných do  poloviny 30. let kartografi c-
kými službami pruskou, saskou a bavorskou mělo vykresleno 
topografi cký obsah pouze po německé hranice, území za hra-
nicemi, patřící Československu, zůstalo prázdné. Mapy byly 
většinou v barevném provedení (čtyř barev), znakový klíč ne-
byl součástí mimorámových údajů. 

V průběhu třicátých let 20. století bylo zavedeno centrálně 
celoněmecké čtyřmístné číslování pro Messtichblätter (4-cm-
-Karte). Klad mapových listů vychází ze systému vrstev s in-
tervalem 6´ zem. šířky a sloupců po 10´ zem. délky. Počátek 
číslování je průsečík poledníku 5° vých. délky s rovnoběžkou 
56° sev. šířky. První dvojčíslí značí vrstvu, druhé dvojčíslí 
sloupec. Toto čtyřmístné číslování německých map 1 : 25 000 
se od jeho zavedení nezměnilo a platí do současnosti. 

Protektorátní území pokrývalo 441 mapových listů Messtis-
chblatt včetně hraničních listů. Okupovaná předmnichovská 
československá území přičleněná k dalším německým spolko-
vým zemím Prusku, Sasku, Bavorsku a k nově vytvořeným žu-
pám Ostmark (později Alpská a Dunajská říšská župa, Alpen- 

und Donau-Reichsgaue) a  Sudety (Reichsgau Sudetenland) 
pokrývala 233 mapových listů (včetně hraničních). Celkem 
by území Protektorátu Čechy a Morava (Protektorat Böhmen 
und Mähren) a v pohraničních územích odstoupených podle 
Mnichovské dohody Třetí říši pokrylo 565 mapových listů 
Topographische Karte (4-cm-Karte), z  toho 109 mapových 
listů se překrývalo v obou sadách.

Autoři si stanovili cíl zjistit skutečný stav rozpracovanosti 
a pokrytí území Československa civilními (říšskými) topogra-
fi ckými mapami v měřítku 1 : 25 000. Získání co nejkom-
pletnějších mapových podkladů ze čtyřicátých let 20. století 
umožní sledovat vývoj využívání krajiny a  stav území před 
padesátými léty, po nichž došlo ke změnám forem zeměděl-
ské výroby přechodem od soukromého hospodaření vlastníků 
malých usedlostí ke  kolektivnímu obdělávání půdy na  vel-
kých lánech v  zemědělských družstvech a  státních statcích 
a k výrazné orientaci ekonomiky na těžký průmysl, intenzivní 
těžbu surovin a výstavbu velkých energetických zdrojů spalu-
jících uhlí. 

Tato práce vycházela z  rozsáhlého studia mapových sbírek 
domácích i  zahraničních archivů, popř. sbírek soukromých 
sběratelů. Použita byla historická metoda studia starých map 
a metoda geografi ckých informačních systémů pro stanovení 
plošného rozsahu mapování.

NĚMECKÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY – TOPOGRAPHISCHE KARTE       
(4-CM-KARTE) Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA 

GERMAN TOPOGRAPHIC MAPS – TOPOGRAPHISCHE KARTE             
(4-CM-KARTE) OF THE CZECHOSLOVAK TERRITORY
Peter Mackovčin, Martin Jurek

Katedra geografi e, Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, peter.mackovcin@upol.cz, martin.jurek@upol.cz

Abstrakt

V průběhu let 1939–1944 proběhly mapovací práce v Protektorátu Čechy a Morava a na  části Českých zemí zařazených 
do Třetí říše. Vznikly tak mapy 1 : 25 000 označované jako Topographische Karte (4-cm-Karte). Existují tři varianty vydání 
těchto map: německé (2–3barevné), československé (2barevné) a americké (3–4barevné). Informace o rozsahu mapování a po-
čtu zpracovaných mapových listů se posunuly – průnikem těchto tří variant vydání se množství mapových listů Topographische 
Karte (4-cm-Karte) zvyšuje. Tento údaj doposud nebyl publikován.

Klíčová slova: Topographische Karte, říšská mapa, říšská župa, Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren)

Abstract

During the years 1939–1944 a mapping survey was carried out in protectoral part of Moravia and in the part of the Czech lands 
incorporated into the Th ird Reich. It resulted in creation of topographic maps 1:25,000 called Topographische Karte (4-cm-
Karte). Th ere are three existing variants of the edition of these maps: German (in 2–3 colours), Czechoslovak (in 2 colours) and 
American (in 3–4 colours). Information about the extent of the survey and the number of elaborated map sheets has changed – an 
overlay of these three variants increases the sum of map sheets of the Topographische Karte (4-cm-Karte). Th is fi gure has not been 
published so far.

Key words: Topographic map, Th ird Reich map, Th ird Reich district, Protectorate of Bohemia and Moravia



51

Acta Pruhoniciana 106: 51–60, Průhonice, 2014Review

Řada středoevropských zahrad, zakládaných po  polovině 
předminulého století nebo ve století minulém, se nyní nachá-
zí pod památkovou ochranou. Mnohé jsou nákladně obno-
vovány a udržovány, o původních vysazovaných sortimentech 
nebývá však mnoho známo a v praxi se opakovaně ukazuje, 
že historické uplatnění rostlin, především co do skladby od-
růdové, není v  památkových zahradách zdaleka dostatečně 
prostudováno a doloženo. Dobrá orientace v dobových sor-
timenech okrasných rostlin je přitom pro zachování hodnot 
historických sídel, parků a zahrad při jejich údržbě a obnově 
nezbytná – pokud se této nedostává, často jsme svědky výsa-
deb druhů či odrůd, které v době zakládání těchto zahrad ne-
byly ještě dostupné. Soustředění takových dat v sérii co mož-
ná nejúplnějších tematických přehledů, přibližujících skladbu 
sortimentů v  obdobích odpovídajících zhruba konkrétním 
architektonickým slohům, je proto medílnou součástí pro-
jektu „Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj 
území“– nyní budou takovému rozboru podrobeny zběhovce 
(Ajuga) s  bohatými, nicméně v  historických zahradách jen 
omezeně uplatnitelnými odrůdovými sortimenty.

Úvod do botanické problematiky nejpěstovanějších 
taxonů 

Rodu Ajuga bývá přičítáno čtyřicet či padesát (Briquet, 1897; 
Li, Hedge, 1998; Slavíková, 2000; Th ornton-Wood, 2000), 
jindy však až devadesát (Kose et al., 2011) cirkumboreálně 
rozšířených, vytrvalých nebo jednoletých druhů s potlačený-
mi horními pysky, kdysi snad výrazněji bilabiátních květů, 
svíraných zvonkovitými, téměř pravidelnými (odtud i jméno 

rodu), pětizubými kalichy a podpíraných nápadnými listeny 
v klasnatě sbližovaných lichopřeslenech. Bentham (1836) je 
rozděluje třem sekcím, z nichž Briquet (1897) ponechává sek-
ci Bugula s lichopřesleny nejméně šestikvětými a Chamaepitys 
s lichopřesleny často jen dvoukvětými; poslední je v mnohém 
bližší ožankám a bývá rozdělována dvěma podsekcím, sepa-
rovaným někdy (např. Holub, 1974) ve svébytné rody. V za-
hradách jsou ve větším měřítku pěstovány jen taxony typové 
sekce Ajuga (Bugula ve starších pojetích), ponejvíce vytrvalé 
byliny s větvenými horizontálními oddenky a nezřídka s pla-
zivými stolony, vybíhajícími zjara z  nakvétajících loňských 
růžic. 

Bezesporu nejpěstovanějším druhem je Ajuga reptans L., 
výběžkatá stálezelená trvalka s  přízemními listy obvykle ce-
lokrajnými, lopatkovými anebo obvejčitými, řídce oděnými 
nebo olysalými; květenství na lodyhách pýřitých jen na pro-
tilehlých stranách jsou seskládána až z deseti šestikvětých li-
chopřeslenů, podpíraných krátkými, modře nebo purpurově 
probarvenými listeny. Rostliny vykvétají od dubna, zpravidla 
v modrých odstínech, a k podzimu často remontují; z květů 
nápadně vystupují pýřité tyčinky. Rostou v listnatých lesích, 
v křovinách a na mokrých pastvinách z nížiny vysoko do hor 
(v Alpách a na Balkáně až k 2 000 m) téměř po celé Evropě, 
odkud přes lesnatá maloasijská pohoří pronikají do subalpin-
ských niv kavkazských a alborzských hřebenů. Pěstovány jsou 
od nepaměti, první záznamy ze zahrad nelze spolehlivě dato-
vat (Sweet, 1826). Pod jménem A. alpina L. bývaly rozšiřová-
ny populace jen krátce výběžkaté (Wünsche, 1893) nebo zcela 
bez stolonů (Smith, 1828), dle mnohých autorů možná bližší 
druhu následujícímu; s tím se ostatně zběhovec plazivý i kříží 

VÝVOJ TRVALKOVÝCH SORTIMENTŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ 
V EVROPSKÝCH ZEMÍCH PO POLOVINĚ XIX. STOLETÍ: ODRŮDOVÉ 
SORTIMENTY RODU AJUGA L.

DEVELOPMENT OF PERENNIALS VARIETIES AND THEIR USE IN THE 
EUROPE AFTER THE MIDDLE OF 19TH CENTURY: VARIETIES OF THE 
GENUS AJUGA L.
Jiří Uher

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

Abstrakt

Předkládané review shrnuje data o vývoji sortimentů v zahradách a parcích často vysazovaného rodu Ajuga po polovině de-
vatenáctého století, s přihlédnutím k jejich skladbě v obdobích odpovídajícím nejvýznamnějším architektonickým slohům. 
Tabulky pak přibližují data o původu 125 odrůd dosud pěstovaných i zaniklých.

Klíčová slova: zběhovce, Ajuga, pěstované druhy, odrůdy, historický přehled

Abstract 

A review summarizes available data on development and selection of the bugleweed varieties (Ajuga) from the mid-nineteenth 
century to the present, with regard to their diversity in the corresponding periods of the most important architectural styles in 
the mentioned historical era. Tables approximate data about the origin of 125 varieties, both cultivated and extinct.

Key words: Bugleweed, Ajuga, taxa in cultivation, varieties, historical review
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Srdcovky se těší pověsti květin spjatých se starými zahrada-
mi, jejich dnešní bohaté odrůdové sortimenty však zdaleka 
tak staré nejsou – historie jejich vzniku neproniká hlouběji 
než do poloviny minulého století. To je třeba nespouštět ze 
zřetele nejen při obnově a údržbě historických zahrad z před-
minulých staletí, ale i takových zahrad, které byly zakládány 
či přestavovány v  letech meziválečných či dokonce pováleč-
ných, podléhají-li zákonu o  státní památkové péči. V  pří-
padech, kdy nelze bezvýhradně vymezit původní skladbu 
rostlinného inventáře, nezbývá než podrobně inventarizovat 
záznamy o skladbě dobových sortimentů a volbu rostlin tomu 
přizpůsobit. K  usnadnění výběru vhodných odrůd pro his-
torická  období, odpovídající zhruba nejprůbojnějším archi-
tektonickým slohům, jsou data o vývoji a skladbě dobových 
trvalkových sortimentů soustředěna a vyhodnocována v rámci 
projektu “Metody a nástroje krajinářské architektury pro roz-
voj území“. Tradičně vysazované srdcovky, nově rozdělované 
rodům Lamprocapnos, Dicentra a  Dactylicapnos, jsou další 
složkou série takových tematických přehledů.

Úvod do botanické problematiky pěstovaných druhů 

Z  linnéovsky pojatého rodu Fumaria byly srdcovky (tehdy 
ještě jako Bikukulla) poprvé vyňaty Adansonem (1763). Přes-
tože snahy o jejich rozdělení v několik přirozenějších skupin 
tímto nekončily (Borkhausen, 1797; Bernhardi, 1833), nověji 
separované rody bývaly pozdějšími autory zřídka kdy akcep-
továny a k široce pojatému rodu Dicentra byly až donedáv-
na přičítány téměř všechny ze zhruba dvaceti taxonů (Fedde, 

1930; Stern, 1965), lišících se od ostatních skupin podčele-
di Fumarioideae charakteristickými bisymetrickými květy se 
srdčitě sevřenými vnějšími petaly.  Nicméně, nedávné analýzy 
molekulárních dat (Lidén et al., 1997) poukazují na  dílem 
parafyletickou, dílem polyfyletickou povahu a neudržitelnost 
rodu v takto širokém pojetí a recentní autoři (Tebbitt et al., 
2008; Zhang, Lidén, 2008) opět nyní obnovují některé ze 
starých rodů, tak jak byly kdysi z někdejšího rodu Dicentra 
(ještě v meziválečných letech ale botanikům i  zahradníkům 
známějšího jako Diclytra či Dielytra) výše zmíněnými autory 
porůznu oddělovány.

Po  rodu Hypecoum s  květy sice už bisymetrickými, ale stále 
ještě otevřenými, zůstává monotypický rod Lamprocapnos nej-
starobylejším zástupcem podčeledi, sesterským všem ostatním 
srdcovkám a dymnivkám. Od pravých srdcovek se liší olistě-
nými stonky s nevětvenými úžlabními i terminálními květen-
stvími, stavbou tyčinek i pylu, stavbou oplodí a dalšími cha-
rakteristikami nemakroskopické povahy (Endlicher, 1850; Li-
dén et al., 1995). Jediný druh rodu, Lamprocapnos spectabilis 
(L.) Fukuhara, vyhání z masitě zhlíznatělých oddenků křehké, 
hodně přes půl metru vysoké stonky s  listy dvakrát i  třikrát 
peřenými v  lysé a  ostře laločnaté lístečky. Nevětvené řídké 
hrozny sestávají z deseti nebo více poniklých, bisymetrických 
květů s drobnými a brzy opadavými sepaly, nafouklými, srd-
čitě přimknutými, něžně růžovými vnějšími petaly a s hřebín-
katými, bílými, žlutočerveně lemovanými vnitřními petaly; 
petaloidně rozšířené jsou i bílé, pouze pod prašníky srůstající 
nitky tyčinek s  bazálními medníky. Roste ve  světlých man-
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Abstrakt

Review shrnuje data o vývoji sortimentů v historických zahradách značně oblíbených srdcovek po polovině devatenáctého sto-
letí, s přihlédnutím k odrůdové skladbě v obdobích odpovídajícím nejvýznamnějším architektonickým slohům. Tabulky pak 
přibližují data o původu čtyřiašedesáti odrůd doposud pěstovaných i zaniklých.
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Abstract 

A review summarizes available data on development and selection of the bleeding-hearts varieties from the mid-nineteenth 
century to the present, with regard to their diversity in the corresponding periods of the most important architectural styles in 
the mentioned historical era. Th e tables approximate data about the origin of 64 varieties, both cultivated and extinct.
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