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ÚVOD
Památky zahradního umění představují komplexní díla zalo-
žená na znalosti estetických, technických, ale i biologických 
disciplín. Při jejich tvorbě, ale i následné péči je v silném pro-
tikladu dynamický charakter živých organismů a společenstev 
a požadavek na stabilitu architektonické kompozice. V prů-
běhu historického vývoje parků a  zahrad byly tyto objekty 
obohacovány o  řadu cizokrajných rostlin, které se staly ne-
dílnou součástí jejich kompozice. Uplatnění introdukovaných 
rostlin v památkách zahradního umění se rozvíjelo postupně 
a vyvrcholilo v průběhu 19. a 20. století. Původně individu-
ální introdukce do  jednotlivých zámeckých zahrad přerostla 
až v  introdukci obchodní, kdy se pěstování jednotlivých ci-
zokrajných dřevin začaly věnovat okrasné školky, které byly 
prvotně založené při zámeckých zahradách (např. Průhoni-
ce, Sychrov, Lednice na  Moravě, Nové Dvory, Jezeří atd.), 
až po  samostatné zahradnické školkařské fi rmy (např. Jičín, 
Soudná, Molitorov apod.). 

Zkušenost a zahradnický cit byly po dlouhou dobu význam-
ným faktorem ovlivňujícím úspěšnou introdukci, stejně tak 
jako metoda pokusu a  omylu (v  pozitivním slova smyslu). 
Dlouhodobá kontinuita introdukční koncepce a  zahradnic-

kého managementu ve  významných památkách zahradního 
umění (PZU) je ovšem v moderní době narůstajícím problé-
mem. Například v Průhonicích byla většina rostlinného mate-
riálu začátkem 20. století nakupována v předních evropských, 
ale i  některých českých školkách a  určitá část rostlinného 
materiálu pocházela z  přímých sběrů některých cestovatelů 
v Číně, Koreji, na Kavkaze a ve Spojených státech, v Mexiku, 
v Japonsku, na Sibiři, v Bosně aj. (Helebrant et al., 1985).

Pro nově zakládané parky a zahrady a pro obnovu či revitali-
zaci památek zahradního umění má proto potenciálně velký 
význam dílčí formalizace introdukce. Pokusy formalizovat 
introdukci byly prováděny zejména pro účely urbánních 
a suburbánních výsadeb, v oblastech podrobně charakterizo-
vaných územně-plánovací dokumentací, přičemž problema-
tika introdukce byla obvykle chápána jako otázka tolerance 
stresu (Saebø et al., 2003) a  technicky vhodných stanovišť 
(Chunxia Wu et al., 2008). Komplexnější pohled poskytují 
Sjöman a  Nielsen (2010), kteří uvádějí přehled existujících 
typů a zdrojů dat pro introdukci, avšak omezují problém in-
trodukce na  tři faktory: toleranci stresu, estetické hledisko 
a funkčnost daného druhu v daných podmínkách.

MĚŘENÍ MIKROKLIMATU JAKO JEDEN Z PŘEDPOKLADŮ ÚSPĚŠNÉ 
INTRODUKCE OKRASNÝCH DŘEVIN

MICROCLIMATE MEASUREMENT AS ONE OF THE PREREQUISITES FOR 
SUCCESSFUL INTRODUCTION OF ORNAMENTAL TREES
Jan Wild, Jan Kirschner, David Moravec, Jana Kohlová

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice, jan.wild@ibot.cas.cz

Abstrakt

Úspěšnost introdukce okrasných dřevin se dlouhou dobu odvíjela především od zkušenosti pěstitelů, přitom jednotlivé as-
pekty introdukce mají rozhodně potenciál pro alespoň dílčí formalizaci. V této práci shrnujeme klíčové aspekty introdukce 
a představujeme pilotní studii jednoho z nich, mikroklimatických podmínek stanoviště. Studie demonstruje nástroje a způsob 
měření mikroklimatu a představuje předběžné výsledky teplotní variability v zájmovém území Průhonického parku. Výsledky 
ukazují na poměrně významnou variabilitu přízemních teplot vzduchu a půdních teplot, a to jak v extrémních hodnotách, tak 
v dlouhodobějších průměrech, stejně jako významné odchylky od měření poskytovaných nejbližší meteorologickou stanicí. 
Standardizované postupy zjišťování mikroklimatických podmínek tak přispívají ke zpřesnění vhodných stanovišť pro introduk-
ci i nároků jednotlivých okrasných dřevin a mohou se stát součástí formalizovaného postupu jejich introdukce.

Klíčová slova: introdukce, okrasné dřeviny, mikroklima, digitální model terénu, Průhonický park 

Abstract

Th e success of ornamental tree introduction was long time based mostly on the experience of botanists and gardeners, although 
individual aspects of the introduction have a potential to be at least partly formalized. In this paper we summarize the key 
aspects of the introduction and present a pilot study of one of these aspects – the microclimate. Th e study demonstrates 
instruments and methods of microclimate measurement and presents preliminary results of air temperature variability in the 
Průhonice Park. Th e results show signifi cant variability of near ground air and soil temperatures in both assessed parameters: 
extreme values and long term averages. We also observed signifi cant deviations from measurements provided by a standard 
meteorological station. Standardized methods for microclimate measurement thus contribute to more accurate estimation 
of suitable habitat as well as requirements of particular ornamental trees and could become a part of formalized approach to 
introduction.   

Key words: introduction, ornamental trees, microclimate, digital elevation model, the Průhonice Park
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ÚVOD
Významnosti vegetačných prvkov v  krajine (najmä ekosta-
bilizačná, krajinno-ekologická, biotická, prírodoochranná) 
poskytujú významné argumenty pre tie biotické prvky, ktoré 
sú navrhované v rámci najmä miestnych projektov územných 
systémov ekologickej stability (ÚSES) na plnenie funkcií 
biocentier, biokoridorov a  interakčných prvkov. Dôležité je 
zachytiť v  riešenom území aspoň najdôležitejšie vegetačné 
formácie (potenciálne prvky ÚSES), ktoré je možné na 
základe ekologicko-socioekonomického hodnotenia porovnať 
(Miklós et al., 2011). Do procesu hodnotenia významností 
vegetácie vstupujú viaceré charakteristiky (Jurko, 1986, 1990; 
Sláviková, 1990; Halada, 1998; Špulerová, 2009; Diviaková, 
2010): štrukturálne (druhová bohatosť, spektrum životných 
foriem, rastové stratégie), ekosozologické (regionálna vzác-
nosť, ohrozenosť), stavové (stabilita, stupeň hemeróbie) a pro-
dukčné vlastnosti (kŕmny a medonosný potenciál). Interpetá-
cie jednotlivých významností majú potom význam v celom 
systéme návrhov ÚSES: napríklad ekostabilizačná a biotická 
významnosť v  návrhoch prvkov – biocentier, biokoridorov, 
interakčných prvkov a tiež v návrhoch ekostabilizačných opa-
trení; prírodoochranná významnosť v návrhoch legislatívnej 

ochrany a protierózna významnosť v návrhoch protieróznych 
opatrení. 

Zo spomínanej širokej škály možných metód ako príklad uvád-
zame metódu hodnotenia krajinno-ekologickej významnosti 
nelesných biotopov, vhodnú pre návrh biokoridorov a inter-
akčných prvkov miestnej úrovne. Bezpochyby je dôležité inter-
pretovať aj ostatné spomínané vegetačné významnosti.

Ekologicky významné líniové spoločenstvá – biokorido-
ry a  interakčné prvky – sú dynamické prvky, ktoré zo siete 
biocentier vytvárajú vzájomne sa ovplyvňujúci územný 
systém. Čoraz viac autorov upozorňuje na nevyhnutnosť 
zachovania konektivity línií v rámci celkového manažmentu 
krajiny. Napríklad podľa Smitha a Hellmunda (1993) zelené 
cesty (greenways), resp. koridory pre voľne žijúce organizmy 
(wildlife corridors) je potrebné chápať ako prvky integrálnej 
stratégie manažmentu krajiny, nevyhnutnej na  zachovanie 
hodnôt prirodzeného životného prostredia. 

Podobne Hudgens a Haddad (2003) upozornili na zložitosť 
a komplexnosť problematiky výskumu a  funkčnosti korido-
rov, pohľad na biokoridory by mal byť oveľa panoramatickejší 
v dôsledku ich kumulatívneho účinku. Lineárne prvky sú teda 

KRAJINNO-EKOLOGICKÁ VÝZNAMNOSŤ VYBRANÝCH BIOTOPOV 
V POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANEJ KRAJINE ŠTIAVNICKÝCH 
VRCHOV (SR) AKO KRITÉRIUM PRE ÚSES

LANDSCAPE-ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF NON-FOREST HABITATS 
IN THE AGRICULTURAL LANDCAPE OF STIAVNICKE VRCHY (SLOVAKIA)  
AS A CRITERION FOR THE TSES
Andrea Diviaková

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a  environmentalistiky, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a  TUR,              
T. G. Masaryka 24, 963 01 Zvolen, Slovenská republika, diviakova@tuzvo.sk

Abstrakt

Príspevok je zameraný na  interpretáciu krajinno-ekologickej významnosti líniových nelesných typov biotopov, vhodnú pre 
porovnanie navzájom podobných biotických komplexov ako biokoridorov, resp. interakčných prvkov pre miestnu úroveň 
územného systému ekologickej stability. Krajinno-ekologická významnosť bola hodnotená na základe 7 kritérií. Väčšina bio-
topov dosiahla nízku až strednú hodnotu. Najvyššie hodnoty dosiahli brehové porasty podhorských jelšových lužných lesov 
(zv. Alnion incanae Pawlowski et al. 1928, podzv. Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953: Aegopodio-Alnetum), okolo vodného 
toku Bebrava. Naopak veľmi nízku hodnotu dosiahli trnkové kroviny (zv. Berberidion Br.-Bl. 1950: Ligustro-Prunetum R.Tx. 
1952) a vegetačné formácie medzí so zvýšeným podielom synantropných druhov, vyskytujúce sa na ornej pôde.

Kľúčové slová: biotop, biokoridor, krajinno-ekologická významnosť, miestny územný systém ekologickej stability

Abstract

Th e paper deals with the evaluation of the landscape-ecological signifi cance of the line non-forest habitat types – the biocorridors 
or the interactions objects for the territorial system of ecological stability on local level. Landscape-ecological signifi cance was 
assessed on the basis of seven evaluated characteristics. Th e highest signifi cance was determined for the alluvial forests (Alnion 
incanae Pawlowski et al. 1928, Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953: Aegopodio-Alnetum) around the watercourse Bebrava. 
Th e lowest signifi cance was calculated for hedges with occurrence of ruderal species (Berberidion Br.-Bl. 1950: Ligustro-
Prunetum R.Tx. 1952).

Key words: habitat, biocorridor, landscape-ecological signifi cance, local territorial system of ecological stability
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ÚVOD
Hodnocení dlouhodobého využití krajiny má značný význam 
pro pochopení aktuálních i historických vazeb a vztahů v kra-
jině. Platí to i o územích vodních nádrží, u kterých je možné 
hodnotit vývoj využití krajiny v zátopovém území před budo-
váním vodního díla, stejně jako vývoj využití krajiny v širším 
zázemí po vybudování vodních nádrží. Jedním ze základních 
předpokladů pro hodnocení dlouhodobého využití krajiny 
a vývoje vodních ploch je studium starých topografi ckých map 
(Mackovčin, 2009; Skokanová, 2009; Demek et al., 2011; Ha-
vlíček et al., 2012). Mapy středního měřítka umožňují získat 
základní přehled o způsobu využití krajiny větších územních 
celků (Skokanová, 2006; Haase et al., 2007; Swetnam, 2007; 

Skaloš et al., 2011; Mackovčin, 2009; Demek et al., 2011; Havlí-
ček et al., 2012). Zkoumání vývoje vodních ploch, zejména 
rybničních soustav, s využitím starých map má v České repub-
lice dlouhodobou tradici. První studie o vývoji vodních ploch 
na jižní Moravě využívaly Müllerovy mapy Moravy z r. 1716 
(Koláček, 1930). Dějiny výstavby rybníků a  vodních ploch 
na našem území byly postupně zpracovávány zejména histori-
ky – např. Teplý (1937), Míka (1955), Hurt (1960). S využi-
tím moderních geoinformačních technologií se stalo hodnoce-
ní historického vývoje vodních ploch taktéž předmětem zájmu 
geografů či geoinformatiků (Pavelková Chmelová et al., 2012; 
Havlíček et al., 2013; Frajer, Geletič, 2011; Frajer et al., 2013; 
Rozkošný et al., 2014). Vývoj využití krajiny v zátopovém úze-

ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY U JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

CHANGES IN LAND USE OF SOUTH MORAVIA WATER RESERVOIRS
Marek Havlíček1, Petr Halas2, Jan Lacina2, Hana Mlejnková3

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, marek.havlicek@vukoz.cz
2 Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno, halas@geonika.cz
3 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., oddělení hydrobiologie, Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno,                       
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové 
Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré topografi cké mapy: druhé rakouské 
vojenské mapování 1 : 28 800 (1836–1841), třetí rakouské vojenské mapování 1 : 25 000 (1876), československé reambulované 
mapy 1 : 25 000 (1933, 1945), mapy z mapování Protektorátu Čechy a Morava (Messtischblätter) 1 : 25 000 (1943), vojenské 
topografi cké mapování Československa 1 : 25 000 (1953–1955), vojenské topografi cké mapování Československa 1 : 25 000 
(1990–1991), základní mapy ČR 1 : 10 000 (2010). Sledováno bylo 9 základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý 
travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny 
využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km). U všech tří vodních 
nádrží a v jejich zázemí byl ve zkoumaném období významný pokles podílu ploch trvalých travních porostů, byly zaznamenány 
i výrazné úbytky orné půdy, v případě Nových Mlýnů taktéž lesních ploch. V těsném zázemí vodních nádrží Vranov a Brno se 
po zprovozněních vodních děl rozvíjely významně především rekreační plochy. Výsledky vyhodnocení starých map byly doplně-
ny možnostmi využití starých a aktuálních fl oristických dat.

Klíčová slova: využití krajiny, vodní nádrž, vegetace, jižní Morava

Abstract 

Th is paper deals with the evaluation of land use changes in fl oodplains and adjacent areas of three reservoirs in southern 
Moravia – Nové Mlýny, Vranov, Brno. To monitor the development of land use the old topographic maps were used: second 
Austrian military mapping 1 : 28 800 (1836–1841), third Austrian military mapping 1 : 25 000 (1876), Czechoslovak 
revised maps 1 : 25 000 (1933, 1945), mapping the Protectorate of Bohemia and Moravia (Messtischblätter) 1 : 25 000 
(1943), Czechoslovak military topographic mapping 1 : 25 000 (1953–1955), military topographic mapping 1 : 25 000 of 
Czechoslovakia (1990–1991), basic maps of the Czech Republic 1 : 10 000 (2010). Nine basic categories of land use were 
monitored: arable land, permanent grassland, garden and orchard, vineyards and hop gardens, forest, water area, built-up area, 
recreational area, other area. Land use changed not only in their own fl oodplains, but also in their wider hinterland (up to 1 km.) 
For three reservoirs and their adjoining areas a signifi cant reduction of permanent grassland and arable land was observed. In 
the case of Nové Mlýny there was also detected a considerable decrease in forest areas. After construction of reservoirs Vranov 
and Brno recreation areas were signifi cantly expanded on their close hinterlands. Th e results of the evaluation of old maps were 
added by possibility to use old and current fl oristic data.

Key words: land use, water reservoir, vegetation, South Moravia Region
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ÚVOD
Příspěvek představuje postup tvorby map zásad pro uchování 
památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň 
v  Chudenicích u  Klatov. Mapa sestává jednak ze samotné-
ho mapového díla, a  jednak z  doprovodného textu, který 
stanovuje principy péče o danou památku zahradního umě-
ní. Cílem specializované mapy, která se skládá ze souhrnné 
mapy a  jednotlivých map vývojových etap krajinné úpravy, 
je sloužit jako odborný podklad pro kvalifi kované rozhodo-
vání orgánů státní správy (zejména památkové péče) a samo-
správy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých částí této 
památky zahradního umění. Mapa vymezuje a  kategorizuje 
dílčí krajinářské prostory s  ohledem na  jejich významnost, 
náročnost využívání a  údržby. U  jednotlivých krajinářských 
prostorů je vymezen rozsah a určující období pro rehabilitaci 
památkových hodnot. Dále jsou na ní zakresleny významné 
linie a body, které určují parkovou kompozici, jedná se přede-
vším o aleje, pohledové vazby, existující stavby, zaniklé stavby 
a vyhlídkové body. Mapa podává přehledný a ucelený pohled 
na utváření krajinné úpravy a  její nároky na údržbu. Velmi 
důležitou součástí mapy je vyjádření širších vazeb krajinné 
úpravy na hřbetu Žďár u Chudenic, které byly velmi význam-
né a  spoluurčovaly působení parku i  jeho provozně-funkční 
vztahy. Tyto vazby by měly být chráněny stejně jako samotná 
památka zahradního umění, neboť jejich narušením dochází 
k degradaci památkové hodnoty.

MATERIÁL A METODY
Metodický postup

1) Shromáždění podkladů:

a) územně-plánovací dokumentace – ÚAP, územní plán 
sídla, VÚC,
b) legislativa z hlediska památkové péče a ochrany přírody,
c) strategické plánování – občanská sdružení, mikroregiony 
apod.,
d) rešerše literatury, ikonografi e, archivních pramenů, 
historických map a leteckých snímků,
e) přírodní podmínky.

2) Analýza a terénní průzkum:

a) posouzení současného stavu ve vazbě na terénní průzkum:
 zachovalost kompozice.
 vazby terénu, stavebních prvků, cestních tahů, 

otevřených ploch, struktury porostů, solitér, průhledů, 
dochovanost kompozičních os.

 vazby na okolní krajinu a sídla,
b) postavení památky v územním plánu (regulativy, funkč-
ní využití území),
c) postavení objektu ve  struktuře  krajiny (součást zasta-
věného území sídla, přímá vazba na zastavěné území sídla, 
samostatný objekt ve struktuře krajiny),

TVORBA MAPY ZÁSAD PRO UCHOVÁNÍ PAMÁTKOVÝCH HODNOT 
KRAJINNÉ ÚPRAVY V OKOLÍ ZÁMKU LÁZEŇ U CHUDENIC

CREATION OF THE MAP OF PRINCIPLES FOR PRESERVATION OF 
CULTURAL VALUES OF THE LANDSCAPE PARK IN CHUDENICE
Markéta Šantrůčková, Adam Baroš, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Ivo Tábor, Martin Weber

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, santruckova@
vukoz.cz, baros@vukoz.cz, bendikova@vukoz.cz, sojkova@vukoz.cz, tabor@vukoz.cz, weber@vukoz.cz

Abstrakt

Příspěvek představuje postup tvorby map zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v  okolí zámku Lázeň 
v Chudenicích u Klatov. Mapa se sestává jednak ze samotného mapového díla, a jednak z doprovodného textu, který stanovuje 
principy péče o danou památku zahradního umění. Předložené zásady by měly být vodítkem pro rozhodování orgánů státní 
správy a samosprávy, tvorbu územně-plánovací dokumentace, rozhodování vlastníků a správců objektu a tvorbu projektů ob-
novy celé památky zahradního umění nebo jejích částí. Mapa upozorňuje na nezbytnost vnímat památku zahradního umění 
jako jeden celek, a to jak v jejím územním rozsahu, tak v jednotlivých složkách.

Klíčová slova: krajinářský park, památková péče, identifi kace hodnot, ochrana, Chudenice

Abstract

Th e paper presents way and results how to create a map of principles for preservation cultural values on example of landscape 
park Lázeň in Chudenice near Klatovy. Th e map is composed by map sheets and additional text. Both, the map and the text 
formulate principles of good care about the model garden art monument. Th e presented principles of good care should be used 
by state and municipal governments, owners and users of the garden art monument, during the process of spatial planning, 
and for creation of a reconstruction plans. Th e map stressed that the garden art monument should be studied as whole (on all 
area and all its components).

Key words: landscape park, cultural preservation, identifi cation of values, protection, Chudenice
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ÚVOD
Památkové zóny představují kategorii ochrany území defi no-
vanou památkovým zákonem 20/1987 Sb. v platném zně-
ní jako část krajinného celku vykazující významné kulturní 
hodnoty (§ 6, odst. 1). Jako kulturní hodnoty jsou vnímány 
hmotné a duchovní hodnoty vytvořené člověkem v průběhu 
historického vývoje, které charakterizují určitý dosažený vý-
vojový stupeň společnosti (Kupka, 2009).

K dnešnímu datu je na území České republiky vyhlášeno 23 
krajinných památkových zón (dále jen KPZ). Legislativní 
rámce pro vyhlašování památkových zón jsou dány prováděcí 
vyhláškou k památkovému zákonu (Vyhláška č. 66/1988 Sb.), 
kterou dále doplňuje vyhláška č. 420/2008 Sb. upravující ná-
ležitosti a obsah plánů ochrany. V  dřívější legislativní praxi 
byly konkrétní části krajiny prohlašovány za krajinné památ-
kové zóny na základě vyhlášek popisujících vedle způsobu za-
jištění ochrany především průběh hranic KPZ. Od letošního 
roku jsou nové památkové zóny vyhlašovány na základě Opat-
ření obecné povahy ministerstva kultury. Regulace rozvoje 
území KPZ je v praxi nejednotná a nesystémová, identifi kace 
a interpretace krajinných hodnot je řešena pouze z určitých 
oborových úhlů pohledu (Kučová, 2008; Kuča, 2013; Kučová 
et al., 2013).

Příspěvek se věnuje KPZ Lembersko, které bylo prohlášeno kra-
jinnou památkovou zónou na základě vyhlášky 208/1996 Sb. 
Svou rozlohou 353 ha představuje jednu z nejmenších krajin-
ných památkových zón. 

MATERIÁL A METODY
KPZ Lembersko se nachází v Libereckém kraji v okrese Čes-
ká Lípa na okraji CHKO Lužické hory. Jedná se o zvlněnou 
podhorskou krajinu Zákupské pahorkatiny v nadmořské výš-
ce 330–412 m, která na severu volně přechází v Lužický hřbet. 
Krajina má charakter lesozemědělský s významným zastoupe-
ním rybníků. Jádrem území je areál národní kulturní památ-
ky zámku Lemberk, který propůjčil krajinné památkové zóně 
svůj název (obr. 1).

Vedle dále uvedené literatury, archivních podkladů a  terén-
ního šetření byly pro řešení využity následující výchozí data 
a zdroje:

a) stávající mapové podklady – základní mapa ČR 1 : 10 000, 
ortofotomapa, šikmé letecké snímky (Gojda, 2012), 

b) mapové, písemné a ikonografi cké archiválie – I. vojenské ma-
pování (1780–1783, mapový list č. 19), II. vojenské mapo-

IDENTIFIKACE A INTERPRETACE DUCHOVNÍHO OBSAHU 
KOMPONOVANÉ KRAJINY NA PŘÍKLADU KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
LEMBERSKO

IDENTIFICATION AND INTERPRETATION OF THE COMPOSED 
LANDSCAPE SPIRITUAL CONTENT ON THE EXAMPLE OF LEMBERSKO 
LANDSCAPE CONSERVATION AREA
Lucie Medková, Martin Weber

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

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na problematiku ochrany historické kulturní krajiny v rámci krajinných památkových zón. Na příkladu 
krajinné památkové zóny Lembersko prezentuje postup identifi kace a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny a je-
jich vzájemných vazeb ve vztahu k historickému vývoji území. Pozornost je věnována nejen vnější podobě krajiny, ale i nehmot-
nému duchovnímu významu místa a symbolickému obsahu krajiny, který je v případě krajiny Lemberska klíčový. 

Klíčová slova: krajinná památková zóna, Lembersko, historická kulturní krajina, sakrální krajina, kulturně-historické hodnoty 
krajiny, duchovní hodnoty krajiny

Abstract

Th e paper focuses on the issue of the cultural landscape protection within the landscape conservation areas. On the example of 
Lembersko landscape conservation area it presents the approach of identifi cation and interpretation of cultural and historical 
landscape values and their relations in the wider historical context. Th e attention is paid not only on the outer form of 
landscape, but also on the intangible spiritual meaning of place and the symbolical landscape content, that is, in case of 
Lembersko landscape, crucial.

Key words: landscape conservation area, Lembersko, cultural landscape, sacred landscape, cultural and historical landscape 
values, spiritual landscape values
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ÚVOD
Ve druhé polovině 19. století vedle Rakouska-Uherska mo-
hutněl další státní útvar, a to Německo. Kromě mnoha jiných 
pokrokových změn se v tomto období tvořily mapy Německé 
říše 1 : 100 000 (Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 – 
KDR). Vytvářeny byly v období 1878–1945 (ÚAZK, 2012; 
Landkartenarchiv DE, 2014; mapywig.org, 2014). Od  pů-
vodních menších mapových listů ~28×35 cm se postupně pře-
šlo na velkoformátové listy ~56×70 cm.

Počátkem 20. let dvacátého století postupně docházelo k tvor-
bě soutisků čtyř map Německé říše (Zusammendruck). Byly 
označeny jako Říšská mapa (Reichs Karte) – Einheitsblatt. 
Vydavatelem byl Říšský zeměměřický úřad v Berlíně, dále Sas-
ký zeměměřický úřad, Bavorský zemský zeměměřický úřad a 
Topografi cký ústav württemberského ministerstva vnitra (He-
rausgegeben Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin  mit der 
Zweigstelle Landesaufnahme Sachsen, der Topographischen 
Zweigstelle des Bayerischen Landesvermessungsamts und 
dem Topographischen Büro des Württembergischen Innen-
ministeriums). V daném souboru se začaly ve 30. letech pou-
žívat také mapy cizích topografi ckých služeb.

Od poloviny 30. let dvacátého století se vedle říšských map 
Einheitsblatt vytvářela další mapová sada říšských map s ozna-
čením Großblatt (Reichsluftfahrtministerium, 1941). Vyda-
vatelem byl Říšský zeměměřický úřad v Berlíně – Herausge-
geben Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin (výrobní kód 
je D 2500). Mapové listy Großblatt na území Německa bez 
připojených území na východě byly jak černobílé, tak pěti-
barevné. Autoři předpokládají, že od roku 1943 začaly mapy 
využívat německé vojenské jednotky (OKH des Heeres) a vy-
dávaly je pod označením německé vojenské mapy (Deutsche 
Heereskarte) (OKH 1944a, 1944b). Existuje řada provedení, 
která byla postupně upravována až k 20 variantám (mapywig.
org, 2014). Na úpravách pracovaly jak civilní, tak vojenské 
kartografi cké útvary. V  rámci vojenského zpracování Deut-
sche Heereskarte existují až 4. vydání (Ausgabe 4). Posled-
ní černobílá a také pětibarevná vydání map byla tištěna ještě 
v dubnu 1945. Po kapitulaci Německa v květnu 1945 byla 
většina prací zastavena. Říšské mapy Großblatt byly po vál-
ce využívány spojenci především v  okupovaných západních 
teritoriích značně redukovaného území Německa a jejich po-
užívání bylo ukončeno v  roce 1954, kdy je nahradila nová 

NĚMECKÉ ŘÍŠSKÉ MAPY (KARTE DES DEUTSCHEN REICHES), 
EINHEITSBLATT, GROSSBLATT 1 : 100 000 Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GERMAN GENERAL STAFF MAP (KARTE DES DEUTSCHEN REICHES)        
1 : 100 000 FROM THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC
Peter Mackovčin, Martin Jurek

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

Abstrakt

Původními německými mapami 1 : 100 000 (Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000) bylo koncem 19. století pokryto 
nynější území ČR pouze díky přesahům hraničních listů a později díky soutiskům označovaným jako Einheitsblatt. Po zániku 
Česko-Slovenské republiky v roce 1939 vydal Zeměpisný ústav Ministerstva vnitra Protektorátu Čechy a Morava černobílé 
mapy 1 : 100 000 označované jako Großblatt. V letech 1944–1945 byly černobílé Einheitsblatt a Großblatt nahrazeny novou, 
pětibarevnou edicí Großblatt (Ed 100). Vlastním výzkumem se podařilo zjistit, že z území ČR bylo zhotoveno a vytištěno 15 
barevných mapových listů (Großblatt Nr. 127–128, Großblatt Nr. 402–421 a Großblatt Nr. 430–432). Vydávaly je jak civilní, 
tak i vojenské složky.

Klíčová slova: Mapa Německé říše – Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, Německá říšská mapa – Einheitsblatt, Großblatt

Abstract

Th e original map of the German Empire 1 : 100 000 (Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000) that was produced at the 
end of the 19th century covered the current territory of the Czech Republic only thanks to its extension beyond German state 
borders and later because of the production of combined maps in the so-called Einheitsblatt edition. After the demise of the 
Czecho-Slovak Republic in 1939, the Geographic Institute of the Ministry of the Interior of the Protectorate of Bohemia and 
Moravia issued a set of black-and-white maps 1 : 100 000 known as Map of the German Reich (Reichs Karte), Großblatt 
edition. In the years 1944–1945, the black-and-white Einheitsblatt and Großblatt maps were replaced by a new, fi ve-colour 
edition of Großblatt (Ed 100). By means of archival research it was possible to fi nd that 15 colour map sheets were made and 
printed for the territory of the Czech Republic (Großblatt Nr. 127-128, Großblatt Nr. 402-421 and Großblatt Nr. 430-432). 
Th ey were issued by both civilian and military (OKH des Heeres) topographic services. 

Key words: Map of the German Empire – Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, Map of the German Reich – Einheitsblatt, 
Grossblatt
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ÚVOD
Počátky zahradnického výzkumu v  Průhonicích se váží 
ke  vzniku zámeckého parku v  roce 1885. Majitelem zaklá-
daného parku a místního zámku byl hrabě Arnošt Emanuel 
Silva Tarouca. Ten v roce 1908 stanul v čele nově vzniklé Ra-
kousko-uherské dendrologické společnosti, organizace pod-
porující a  rozvíjející nauku o  dřevinách – dendrologii, jejíž 
tzv. Spolkové zahrady (byly zásobárnou vzácných a často nově 
introdukovaných rostlin) umístil právě do Průhonic. Po roz-
padu Rakousko-uherské monarchie byla společnost zrušena, 
avšak v roce 1922 vzniká Československá dendrologická spo-
lečnost, která přebírá dosavadní sbírky a pokračuje v dřívější 
činnosti, opět pod vedením Silva Taroucy. V roce 1927 pro-
dal Silva Tarouca své panství i park československému státu 
a  ministerstvo zemědělství zřídilo v  Průhonicích Státní po-
kusné objekty zemědělské s Výzkumnou stanicí pro okrasné 
zahradnictví, která je v  r. 1954 ustanovena jako Výzkumný 
ústav okrasného zahradnictví (dále jako VÚOZ). Ve stejném 
roce Dendrologická společnost ukončila svou činnost a  její 
majetek včetně zbývajících kultur byl převeden do téhož ústa-
vu. V roce 1962 byly pozemky s dendrologickými sbírkami 
rozděleny a  část z nich, včetně zámeckého parku, přiřazena 
do  správy Československé akademie věd jako Botanická za-
hrada, později oddělení Botanického ústavu Akademie věd 
České republiky. Tento stav trvá dodnes s tím, že starší z obou 
ústavů dnes nese jméno původního zakladatele zámeckého 
parku: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v. v. i., (dále jen VÚKOZ). Někdejší spolkové 
zahrady se za dobu své existence několikrát stěhovaly. Na tře-
tí, tzn. poslední pozemek, zvaný Na Štípence, se zahrady stě-
hovaly ve 30. letech 20. století. Tato plocha se stala od roku 
1974 součástí základního dendrologického a  sadovnického 
pracoviště tehdejšího VÚOZ, později pojmenovaného jako 
Dendrologická zahrada. Podrobněji o historii zahradnického 
výzkumu v  Průhonicích viz např. Helebrant (1985, 1989) 
nebo Tábor a Součková (1995).

Po dobu fungování výzkumných zahradnických objektů bylo 
pěstováno a  hodnoceno velké množství rodů dřevin. Mezi 
rody, které se těšily větší pozornosti než jiné, patří bezesporu 
rod jeřáb (Sorbus L.). Dosvědčuje to nejen počet pěstovaných 
taxonů v průběhu existence průhonických výzkumných ob-
jektů, ale také zastoupení těchto dřevin v nabídkových kata-
lozích Dendrologické společnosti. Z taxonomického hlediska 
patří jeřáby mezi kritické skupiny cévnatých rostlin. Příčinou 
taxonomických obtíží je především vysoký počet rozlišova-
ných taxonů, který je důsledkem poměrně hojné mezidru-
hové hybridizace, spojené často s polyploidizací a  stabilizací 
potomstva apomixí (Lepší et al., 2011). Výše zmíněné skuteč-
nosti jsou příčinou chybných determinací pěstovaných rost-
lin, jež lze často správně identifi kovat pouze v geografi ckém 
kontextu původních přírodních populací nebo za  pomoci 
podpůrných laboratorních analýz.

GENOFOND RODU SORBUS L. (JEŘÁB) V PRŮHONICÍCH – HISTORIE 
A SOUČASNÝ STAV

GENE POOL OF THE GENUS SORBUS L. IN PRŮHONICE – HISTORY    
AND PRESENT STATE
Jiří Velebil

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

Abstrakt

Na základě rešerše relevantní odborné literatury a historických dokumentů je zhodnocena a dokumentována sbírka jeřábů pěs-
tovaných historicky i v současnosti ve výzkumných objektech na území obce Průhonice. Do dnešního dne bylo zaznamenáno 
ca 130 taxonů jeřábů. Pro mnoho druhů jeřábů jsou Průhonice místem první introdukce do kultury v českých zemích. Pro 
každý taxon je uvedeno místo a rok první introdukce do ČR, prvotní introdukce do Evropy, původ semen nebo sazenic, pokud 
jsou známé. Pěstované rostliny současných sbírek byly podrobeny taxonomické revizi, na jejímž základě došlo k přeurčení řady 
pěstovaných položek.

Klíčová slova: genofond, historie, jeřáb, sbírka, Sorbus

Abstract

A collection of rowans and whitebeams grown historically and in the present research plots in the area of today’s Průhonice is 
evaluated and documented on the basis of the relevant scientifi c literature and historical documents. About 130 taxa of rowans 
and whitebeams were recorded to date. Průhonice is the fi rst introduction place of many rowans and whitebeams species into 
culture of the Czech lands. Th e place and year of fi rst introduction to the Czech Republic, the initial introduction to Europe, 
the origin of seeds or seedlings, when known, are reported for each taxon. Cultivated plants from living collections were 
subjected to taxonomic revision, which re-evaluated a series of plants with a new determination.

Key words: gene pool, history, mountain ash, rowan, collection, Sorbus



89

Acta Pruhoniciana 108: 89–103, Průhonice, 2014

ÚVOD
Pro introdukci dřevin na naše území má zásadní význam čin-
nost Dendrologické společnosti v Průhonicích, kterou založil 
hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. O tvorbě Průhonického 
parku píše ve své práci z r. 1909. Historie introdukce dřevin je 
součástí dějin zahradní a krajinářské tvorby, svědčí i o vyspě-
losti tehdejšího zahradnictví. U nás se touto problematikou 
zabýval Svoboda (1976) – jehličnaté dřeviny, (1981) – list-
naté dřeviny. Tato práce obsahuje údaje o historii introdukce 
i  současnosti pro druhy, kultivary introdukovaných dřevin, 
zvláštní pozornost je věnována Průhonickému parku. Tomu 
se také věnuje významná práce Svobody P. (1966 – jehličnaté 
dřeviny, 1967 – listnaté dřeviny), která hodnotí introdukci 
dřevin do  Průhonického parku, přičemž využívá všech v  té 
době dostupných historických pramenů. Z této práce částeč-
ně vychází i  tento příspěvek. Významným zdrojem a dokla-
dem introdukce jsou práce Nožičky (1966). Další práce se 
věnuji jednotlivým objektům, např. Lednice – Pejchal, Krejči-
řík (2010, 2012), Tábor (1987, 1991); Orlík – Tábor (1991); 
Červený Hrádek – Tábor (1987), Tábor, Šantrůčková, (2014). 

Cílem tohoto příspěvku je uvedení nových poznatků o intro-
dukci dřevin na naše území, získaných studiem z unikátního 
seznamu rostlin.

METODIKA
Hlavní pozornost se soustředila na Matriku rostlin Dendro-
logické společnosti, kde jsou uvedeny sortimenty pěstované 
v zahradě Dendrologické společnosti v Průhonicích v letech 
1909–1924. V rukou psané knize, která čítá 10 050 položek, 
je zapsáno 434 položek jehličnatých dřevin, 4 057 listnatých 
dřevin a 5 559 peren. V záhlaví je uvedeno: přírůstkové číslo 
(Laufende Nr.), latinské jméno rostliny (Lateinischer Name), 
původ (Herkunft), získaná rostlina (Als Pfl anze erhalten), den 
výsevu (Tag der Aussaat), den klíčení (Tag der Keimung), ne-
vzešel (Nicht aufgegangen), kvetl (Geblüht), plodil (Gefruch-
tet), stanoviště rostliny (Standplanze), stávajicí počet ks v le-
tech 1909–1924 (Vorhandene Anzahl), distribuce (Allgemein 
verteilt), v ceníku (In Tauschliste), fotografi e (Photographie), 
herbář (Herbarium), správné určení (Richtig bestimmt), po-
známky, komentáře (Besondere Bemerkungen). 

Protože Matrika rostlin Dendrologické společnosti má zásad-
ní význam pro zpracování historie introdukce dřevin, byla 
postupně převedena do  elektronické podoby a  je postup-
ně zpracovávána. Veškeré údaje jsou zaznamenány tak, jak 
byly do matriky zapsány. Byly provedeny korekce v překladu 
z němčiny. 

PŘÍNOS WILSONA, VILMORINA A SARGENTA NA INTRODUKCI DŘEVIN 
DO PRŮHONIC

THE CONTRIBUTION OF WILSON, VILMORIN AND  SARGENT TO THE 
INTRODUCTION OF WOODY PLANTS TO PRŮHONICE
Ivo Tábor

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice, tabor@vukoz.cz 

Abstrakt

Pro introdukci dřevin na naše území má zásadní význam činnost Dendrologické společnosti v Průhonicích. Svědčí o  tom 
i významný rukou psaný dokument – Matrika rostlin Dendrologické společnosti, která zachycuje období introdukce v letech 
1909–1924 s počtem 10 050 položek. Sběry semen E.H. Wilsona z Číny se dle údajů v Matrice rostlin objevují v Průhonicích 
již před první světovou válkou, část z nich se dostává do Průhonic také přes C.S. Sargenta, ředitele Arnold Arboreta v Bostonu 
(USA) a M.L. Vilmorina z Paříže. Celkem bylo v Průhonicích v  období 1908–1915 od těchto sběratelů pěstováno 221 položek 
dřevin. U 206 položek se jedná o prvointrodukci na naše území. V závěru práce je uveden přehled introdukovaných druhů 
dřevin do Průhonic. 
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Abstract

For introduction of woody plants to the territory of today‘s Czech Republic, activities of the Dendrological Society in Pruhonice 
are of essential importance. Th is fact is also vindicated by a signifi cant handwritten document – Register of plants of the 
Dendrological Society, that captures the introduction period in the years 1909–1924 (10,050 items). According to the data 
in the Registr of plants, E.H. Wilson‘s collections of seeds from China appeared in Průhonice already before the First World 
War. Some of them got to Průhonice through C.S. Sargent, the Director of the Arnold Arboretum in Boston (USA), and M.L. 
Vilmorin from Paris. During the period 1908–1915, in Průhonice there were grown 221 woody plant items altogether from 
these collectors; for 206 of them there was the fi rst introduction to the territory of today‘s Czech Republic. In the conclusion 
of the work,  an overview of introduced woody species to Průhonice is given.

Key words: introduction of woody plants, Dendrological Society, Wilson, E.H., Vilmorin, M.L., Sargent, C.S.


	Acta 108 - Willd,Kirschner,Moravec,Kohlova
	Acta 108 - Diviakova
	Acta 108 - Havlicek,Halas,Lacina,Mlejnkova
	Acta 108 - Santruckova,Baros,Bendikova,Sojkova,Tabor,Weber
	Acta 108 - Medkova,Weber
	Acta 108 - Mackovcin,Jurek
	Acta 108 - Velebil
	Acta 108 - Tabor

