
5

Acta Pruhoniciana 99: 5–17, Průhonice, 2011

ÚVOD
Využívání krajiny je jedním ze základních projevů působení 
lidské společnosti. Intenzita antropogenních procesů se stup-
ňuje a jejich dopad na krajinu se projevuje na její funkčnosti 
a stabilitě. Stále častěji je pozornost odborníků věnována his-
torickému vývoji využití krajiny. Při sledování dlouhodobých 
změn ve  využití krajiny jsou uplatňovány různé metodické 
přístupy – zpracování statistických datových souborů, analýza 
historických literárních podkladů a zdrojů, tvorba map využi-
tí krajiny z leteckých a družicových snímků, z topografi ckých 
map středního měřítka a katastrálních map velkého měřítka.

Ze statistických datových souborů lze použít např. centrální 
evidenci pozemků s jejich využitím, historické soupisy majet-
ku jednotlivých panství, statistické přehledy za administrativ-
ní území apod. Statistické metody používá v ČR především 

pracovní skupina Ivana Bičíka z Karlovy univerzity, vlastnící 
rozsáhlou historickou databázi s využitím půdy v katastrálních 
územích ČR v letech 1845, 1948 a 1990 (Bičík et al., 2001; 
Bičík, Jeleček, 2003; Jeleček, 1995; Lipský, 1995). V zahra-
ničí se používají soupisy využití pozemků např. ve Slovinsku 
(Petek, 2002; Gabrovec, Kladnik, 1997), v Německu (Bender 
et al., 2005), v Polsku (Lowicki, 2008). 

Nejstarší použitelná data pro analýzy změn využití krajiny 
založená na dálkovém průzkumu Země (tj. letecké a pozdě-
ji i družicové snímky) jsou k dispozici od 30. let 20. století. 
Většina studií o změnách v krajině na základě porovnání le-
teckých snímků ovšem spadá až do období cca od roku 1950, 
kdy již bylo v  řadě zemí prováděno systematické celoplošné 
letecké snímkování, u družicových snímků jsou běžně dostup-
ná data z 80. a 90. let 20. století. Satelitní snímky použité jako 
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Abstrakt

Autoři se v tomto článku zabývají analýzami a hodnocením změn využití krajiny a změn na vodních tocích v povodí Veličky 
a v horních povodích Kyjovky a Svratky. Změny využití krajiny byly studovány na základě sad starých topografi ckých map 
z pěti časových období. K největším změnám ve využití krajiny došlo v povodí Veličky (43 % z celkové plochy). V horní části 
povodí Svratky bylo změněno 39 % území a v horní části povodí Kyjovky pouze 32 % území. U hlavních toků Veličky, Kyjov-
ky a Svratky byly vyhodnoceny hydrografi cké změny a byla provedena numerická analýza změn délky hlavního toku a změn 
křivolakosti hlavního toku. Data pro analýzu byla získána v prostředí ArcGIS vektorizací nad mapovými sadami, u novějších 
mapových sad byla využita dostupná vektorová data. Antropogenně podmíněné hydrografi cké změny byly zjištěny na všech 
třech tocích, zejména na Kyjovce (zakládání a rušení vodních nádrží) a Veličce (napřimování toku), tok Svratky byl upravován 
jen velmi málo v porovnání se změnami na Kyjovce a Veličce (drobné změny průběhu a zakládání vodních nádrží). 

Klíčová slova: využití krajiny, povodí, říční síť, staré mapy, Velička, Kyjovka, Svratka, hydrografi cké změny

Abstract

Authors deal in the paper with the analysis and assessment of land use changes and changes of streams in the Velička river 
basin, the Kyjovka upper river basin and the Svratka upper river basin. Land use changes were studied on the basis of sets of old 
topographic maps from fi ve periods. Th e greatest land use changes occurred in the Velička river basin (43 % of total area). In 
the Svratka upper river basin 39 % of the area was changed, in the Kyjovka upper river basin only 32 %. A numerical analysis 
of changes in the main stream length and main stream sinuosity was carried out for the Velička, Kyjovka and Svratka rivers. 
Data for the analysis were obtained through vectorization in ArcGIS environment over the sets of old maps. More recent map 
sets were processed by using available vector data. Anthropogenically conditioned hydrographic changes were found out on all 
three studied streams, especially on the Kyjovka river (foundations and cancellations on its water reservoirs) and on the Velička 
river (a stream straightening). Changes on the Svratka river are negligible in comparison with the changes on the Kyjovka and 
the Velička.

Key words: land use, river basin, river network, old maps, Velička river, Kyjovka river, Svratka river, hydrographic changes
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ÚVOD
Zámecké parky a zahrady jsou nedílnou součástí české kraji-
ny. Evropská krajina je několik tisíciletí ovlivňována lidskou 
činností (Sklenička, 2003) a řešená krajina do evropské bez-
pochyby patří. Téma jejího vývoje společně s  vývojem zá-
meckých parků je velmi specifi cké a  doposud ve  vybraném 
území v  tomto kontextu neřešené. Přestože na území České 
republiky v průběhu doby zanikla řada historických objektů, 
jejichž součástí byly i parky a zahrady, do dnešní doby se za-
chovalo množství zámeckých objektů v  různém technickém 
stavu (Vlček, 2000). V Čechách je známo více než 800 histo-
rických objektů vybudovaných společně s parkovou úpravou 
jejich okolí (Hieke, 1984). Vybudování tak husté sítě většinou 
šlechtických sídel má své historické a společenské kořeny. Čas-
to při výběru lokality spolurozhodovaly estetické a krajinářské 
hodnoty přírody. Proto stavitelé zámeckých budov využívali 
návaznosti staveb na okolí, se kterým vytvářejí jeden celek.

„Parky jsou chápány jako ucelený soubor zeleně, který je ne-
odmyslitelnou součástí urbální struktury sídla nebo jeho čás-
ti“ (Otruba, 2002).  Původně šlo o ohrazené místo určené pro 
chov zvěře, které se v 16. stol. vyvinulo z ohrazené zahrady 
(Benešová, 1999). Parky se liší obsahem, funkcí a vyjadřovací 
formou, ke  které již ve  30. letech říká Karel Teige „Park je 
umělou krajinou a  architektonizovanou přírodou“. Otruba 
(2002) charakterizuje park ve svých skladebních vztazích jako 
záměrně ztvárněný výsek přírody a  jejích prvků, které mají 
sloužit k  podpoře vnější i  vnitřní pohody člověka, vyzývat 
k  přemýšlení a  vychovávat a  možností volby vlastního cíle. 
V parku by neměla být zdůrazňována forma nad obsahem. 

Typ anglického parku vznikl na přelomu 17. a 18. stol. z for-
mální zahrady. O výtvarnou hodnotu se zasadil hlavně William 
Kent (Benešová, 1999). V tomto typu parkové úpravy se nově 
přistupuje k architektuře, která se neguje a mění se v krajin-
nou kompozici ustupující pravdivé přírodě. Anglický park 
je krajinářský obraz, kde je do  jednoho rámce zhuštěn větší 
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Abstrakt

Studie řeší využití a aplikaci postupů, použitelných pro sledování změn v české krajině na úpatí Doupovských hor, katastrální 
území Krásný Dvůr. Byly posouzeny čtyři časové horizonty – první polovina 19. století (II. vojenské mapování cca 1836), 
1968, 1987 a současnost (vlastní terénní mapování a průzkum v létě 2010). Na základě mapových podkladů z roků 1836, 
1968, 1987 a terénních podkladů z r. 2010, byla získána data využívání půdy. Ve sledovaných obdobích byly provedeny zá-
kladní analýzy, které ukázaly změnu výměry u plošných a liniových krajinných prvků, které probíhaly od 2. poloviny 19. století 
do dnešních dnů. Z analyzovaných dat bylo zjištěno, že v katastru Krásného Dvora se vyskytují převážně plochy dlouhodobě 
využívané jako orná půda podléhající vysokému antropickému tlaku po celé sledované historické období. Tomuto tlaku však 
nepodlehl zámek a především ani hodnotný zámecký park. Použitý metodický postup se jeví jako využitelný, s možností čer-
pání z dostupných dat v různých časových obdobích. 

Klíčová slova: krajinné změny, zámecký park, land use, Krásný Dvůr

Abstract

Th e study deals with the use and application of the procedures applicable for monitoring of landscape changes in the Czech 
countryside in the foothills of the Doupovské mountains, in Krásný Dvůr Cadastral area. Th ere were examined four diff erent 
time periods – since mid-19th century (second military mapping – ca 1836), 1968, 1987 till present (own fi eld mapping and 
exploration in summer of 2010). Based on maps from the years 1836, 1968, 1987 and documents from the fi eld in 2010, 
land use data were. Th ere were performed fundamental analyses in the period under review. Th ese showed a change in the lines 
and the area of fl at landscape elements, which have been taking place from the 2nd half of 19th century to the present day. 
Th e analyzed data showed that the area of Krásný Dvůr cadastre is consisting mostly of long-term use as arable land, which is 
subject to high anthropogenic pressure over the whole historical period. However this did not aff ect the castle and park, which 
is very valuable. Methodology, used in this case, appears to be usable, with the possibility of drawing from the available data 
in diff erent time periods.

Key words: landscape changes, castle park, land use, Krásný Dvůr
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ÚVOD
Cílem studie bylo ověření možnosti využití analýz historic-
kého vývoje krajiny ke krajinné obnově v zemědělských ob-
lastech. V současné době není ještě na odpovědných místech 
problém rozlehlých zemědělských ploch dostatečně diskuto-
ván a řešen, ostatně stejně jako například problémy způsobe-
né nadměrnou dopravou, včetně často chybějících obchvatů 
měst. Řešení obdobných problémů si jistě žádá nemalé fi -
nanční prostředky, které však ve  státní správě a  samosprávě 
ČR chybí nebo jsou „využívány“ zcela jiným způsobem. 

Zemědělci zřejmě nikdy nevytvářeli krajinu na základě svých 
estetických záměrů, ale krajina byla vedlejším produktem 
jejich hospodaření. Od nepaměti bojovali s  přírodou, je-
jich základní starostí bylo uživit vlastní rodiny a  uspokojit 
požadavky vlastníků půdy. Avšak zkušenost je naučila např. 
udržovat meze, chránit pole a krajinu před erozí a udržovat 
v přiměřeném rozsahu lesy. Tak zemědělci vytvářeli sekundár-

ní ekologickou homeostázu, aniž by vědomě chtěli. Postoje 
zemědělců k přírodě jako k něčemu, s čím se musí bojovat, 
přetrvávaly i v pozdější době, kdy byly výnosy z polí mnohem 
vyšší, a nemuseli mít takové obavy o uživení rodiny. Přestože 
přírodu omezovali a snažili se ji co nejvíce eliminovat, nebyli 
až do určité doby schopni dosáhnout dlouhodobějšího vítěz-
ství, protože jejich technologická vyspělost nebyla dostačující 
(Lokoč, Ulčák, 2009). Librová (2003) upozorňuje na skuteč-
nost, že krajinné prvky jako jsou keře, pestré porosty mezí 
a  luk, společenstva drobných mokřadů aj., označované jako 
krásné a ekologicky cenné, jsou v podstatě drobnými úspěchy 
divoké přírody, na které bylo lidské snažení krátké.

V České republice došlo k  silnému narušení krajinného rázu 
a poškození životního prostředí teprve ve druhé polovině minu-
lého století. Z hlediska poškození krajiny šlo především o ko-
lektivizaci zemědělství a s tím spojené rozorávání mezí a scelo-
vání pozemků. Od padesátých let minulého století byla země-
dělská krajina v České republice měněna v duchu hesla „poru-
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Abstrakt

Článek se zabývá analýzou vývoje krajiny v modelové lokalitě k. ú. Rašovice o výměře 547,24 ha. Vývoj krajiny byl hodnocen 
na základě podkladů Císařských povinných otisků stabilního katastru (1839) a ortofotomapy z roku 2008. Ve sledovaném 
období byly na modelovém území vyhodnoceny trendy vývoje jednotlivých land use typů. Nejvýznamnějším trendem bylo 
zvyšování průměrné výměry plošek orné půdy a zároveň pokles jejich počtu při téměř totožné celkové výměře. Dalším význam-
ným trendem bylo nahrazení původních lokalit mokrých luk převážně ornou půdou. Poté byla hodnocena dynamika vývoje 
land use typu mokré louky pomocí již uvedených podkladů a dále leteckých snímků z let 1954, 1981, 2005 a 2010 a vlastního 
terénního průzkumu prováděného v letech 2010 a 2011. Na některých původních lokalitách mokrých luk se od roku 2009 
vyvíjí mokřadní ekosystémy. Nicméně, současný stav není výsledkem cíleného managementu, ale pouze odrazem aktuálního 
stavu půdy, která neumožňuje obdělávání.

Klíčová slova: změny v krajině, zemědělská krajina, mokré louky, stabilní katastr, letecké snímky, GIS

Abstract

Th e article analyzes the landscape developement in a model locality Rašovice Cadastral district (547.24 ha). Th e landscape 
development was evaluated on the basis of Emperor’s of the Stable Cadastre Maps (1839) and the ortophoto of 2008. Th e 
development trends of each land use types were observed in the given period. One of the most signifi cant trends was the rise of 
average area of the arable land and the decrease of its number at the same time while the total area remained almost the same. 
Another important trend was the replacement of original wetland meadows by the mostly arable land. Th en it was observed 
the development dynamics of land use types of the wetland meadows using the data mentioned above with the help of aerial 
photographs from years 1954, 1981, 2005, and 2010 and also using the own terrain research conducted in 2010 and 2011. 
Th e wetland ecosystems have developed in some of the original areas of wetland meadows since 2009. However, the current 
state is not the result of the controlled management but only the refl ection of current condition of soil, which does unable to 
cultivate.

Key words: land use changes, agricultural areas, wet meadows, stable cadastre, aerial photographs, GIS
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ÚVOD
Evropská úmluva o krajině (Council of Europe 2000) je ná-
strojem zakotvujícím potřebu nového náhledu na  krajinu. 
Česká republika se jejím přijetím mimo jiné zavázala zavést 
postupy pro účast veřejnosti, místních a regionálních orgánů 
a jiných stran, které jsou zainteresovány na defi nování a pro-
vádění krajinných politik, zaměřených na  ochranu, správu 
a plánování krajiny. Nalezení přístupu k naplnění Evropské 
úmluvy o krajině (EÚoK) na místní úrovni je hlavním cílem 
řešeného výzkumného projektu Národního programu výzku-
mu (NPV II) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
č. 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o kra-
jině v  intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesou-
cích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie 
Nové Dvory – Kačina. Pilotní studie, realizovaná na Novo-
dvorsku a Žehušicku ve Středočeském kraji, usiluje o sdílené 
zabezpečení udržitelného rozvoje krajiny, respektujícího jak 
její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních 
a kulturně-historických hodnot krajiny.

Poslední etapa výzkumu byla zaměřena na zpracování návrhu 
cílové charakteristiky krajiny – strategického podkladu pro 
přípravu územních plánů, pozemkových úprav, ochranu pří-
rody a památkovou péči. Návrh cílové charakteristiky krajiny 
vznikal postupně na základě participativního posouzení alter-

nativních scénářů budoucího rozvoje krajiny, na které naváza-
lo zpracování konceptu a výsledné verze cílové charakteristiky 
krajiny. Ve všech etapách byly využity mapové průměty, které 
promítaly předpokládané dopady strategických vizí na  vyu-
žívání krajiny sledovaného území v  časovém horizontu cca 
30 let. Příspěvek představuje obsahovou a  metodologickou 
stránku přípravy mapových průmětů a objasňuje jejich úlo-
hu v  procesu participativního plánování budoucího rozvoje 
krajiny.

Současný stav poznání

Evropská úmluva o krajině ukládá mj. v rámci zavádění a pro-
vádění krajinných politik i  defi novat cílové charakteristiky 
krajiny pro vymezené a  vyhodnocené krajiny. Pojem cílová 
charakteristika krajiny v pojetí úmluvy znamená přání a po-
žadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, 
v níž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními ve-
řejnými orgány (MZV, 2005).

Podle návrhu metodiky k  provádění EÚoK na  vnitrostátní 
úrovni (Anonymus, 2007) by defi nice cílových charakteris-
tik měla být založena na znalosti konkrétních charakteristik 
a kvalit předmětných lokalit, identifi kaci sil, které na ně pů-
sobí, jejich potenciálu a na  vnímání krajiny veřejností. Ně-

MAPOVÝ PRŮMĚT CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY 
NOVODVORSKA A ŽEHUŠICKA

THE MAP PROJECTION OF LANDSCAPE QUALITY OBJECTIVE IN THE 
NOVÉ DVORY – ŽEHUŠICE REGION
Martin Weber, Lenka Stroblová
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Abstrakt

V rámci výzkumného projektu 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využí-
vaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina je participativním 
způsobem zpracován návrh cílové charakteristiky krajiny jako strategický podklad pro přípravu územních plánů, pozemkových 
úprav, ochranu přírody a památkovou péči. Vedle textové a tabelární části obsahuje strategická vize i mapový průmět cílové 
charakteristiky krajiny. Článek přináší základní informaci o přípravě, náplni a možnostech využití mapových průmětů v rámci 
procesu participativního plánování a prezentuje dosažené výsledky z výše uvedené pilotní studie.

Klíčová slova: krajina, cílová charakteristika krajiny, participativní plánování, krajinné plánování, Evropská úmluva o krajině, 
Novodvorsko, Žehušicko

Abstract

Th e landscape quality objective was elaborated with participatory approach 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”. It should be used as strategic basis for 
land use planning, land consolidation, nature and cultural heritage conservation. Th e strategic vision includes text parts, tables 
and the map projection of landscape quality objective. Th e paper presents basic information about the preparation, results and 
possibilities of using map projection within participatory planning process and presents the results of this pilot study.

Key words: landscape, landscape quality objective, participatory planning, landscape planning, European Landscape 
Convention, Nové Dvory – Žehušice region
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ÚVOD
Území Sokolovské hnědouhelné pánve a jejích výsypek spadá 
do bioregionu Chebsko-Sokolovského 1.26, tvořeného převáž-
ně kyselými písky a  jíly, s  četnými podmá čenými stano višti. 
Významná pro šíření rostlinných i  živočišných společenstev 
je biogeo grafi cká návaznost na  Krušné hory, Slavkovský les 
a Doupovské hory. V Chebsko-So kolovském bio regionu vege-
tačně převažuje dubo-jehličnatá varianta 4. vegetačního stup-
ně, potenciální ve getaci tvoří zejména doubravy (acidofi lního 
typu), olšiny a  slatiny. Charakteristickou zvlášt ností je mo-
zaika západního vlivu (ochuzená hercynská fl ora a fauna niž-
ších poloh) a boreo kontinentálních reliktů na organogenních 
substrátech. Nety pické části tvoří pahorkatiny na nezvětralém 
krystaliniku, na nichž se objevují i duboha břiny (Culek et al., 
1996). Potenciální vegetace bioregionu 1.26 Chebsko-Soko-
lovského je tvořena pře devším acidofi l ními doubravami, které 
v prostoru podél Ohře zastupují ochuzené typy dubo habřin. 
V  teplej ších expozicích v  návaznosti na  Doupovské hory je 
předpokládatelný výskyt xeroterm ních doubrav, na mělkých 
substrátech až borových doubrav, popř. náznaků reliktních 
borů. Podél toků a vodních nádrží jsou typickou jednotkou 

luhy, na  podmáčených místech ba žinné olšiny a  případné 
podmáčené smrčiny na organogenních substrátech přecháze-
jící v bory a taj gové březiny (Culek et al., 1996).

Lítovská výsypka je výraznou terénní dominantou v sousedství 
významného poutního místa obce Chlum sv. Maří (obr. 1). Te-
rénní úpravy této výsypky byly ukončeny v roce 1997, ploché 
partie etáží se severní a  severový chodní expozicí představují 
zemědělskou rekultivaci a hrany jsou částečně a vesměs neú-
spěšně zalesněny. Lesnická rekultivace byla provedena na vr-
cholu, jižních a jihozápadních svazích. Travnaté plochy byly 
založeny na  severozápadních svazích a  v  sedle výsypky nad 
svahem směřujícím ke Chlumu sv. Maří. Lesnické rekultivace 
na četných plochách se severo východní a jižní expozicí vyka-
zují nízkou úspěšnost díky kyselosti a toxicitě substrátu (Čer-
mák, Ondráček, 2006). Přímo na výsypce jsou založeny čtyři 
vodní nádrže. Největší z  nich je v  proláklině („am fi teátru“) 
proti Chlumu sv. Maří, dvě drobnější spíše mokřadního 
charakteru byly zalo ženy v sedle výsypky nad „amfi teátrem“ 
a poslední se nachází cca v polovině severního svahu. Ve všech 
případech jde o kyselé a na podmínky sokolovských výsypek 
jen mírně za solené vody.

ZHODNOCENÍ RŮSTU VYBRANÝCH DRUHŮ DŘEVIN NA 
FYTOTOXICKÝCH PŮDÁCH VÝSYPKY LÍTOV (SOKOLOVSKO)

EVALUATION OF SELECTED TREE SPECIES GROWTH TO PHYTOTOXIC 
SOILS IN LITOV DUMP (SOKOLOV REGION)
Jan Sixta, Emilie Pecharová, Martin Šulc

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

Abstrakt

Cílem této studie je vyhodnotit vhodnost vysazených dřevin použitých na zalesnění Lítovské výsypky (Sokolovský hnědouhel-
ný revír – mezi obcemi Habartov, Lítov a Chlum sv. Maří). Výsypka byla dosypána v roce 1997. Na části území se dostaly 
na povrch fytotoxické zeminy, běžnými postupy špatně zalesnitelné nebo nezalesnitelné. V roce 1999 zde byly založeny po-
kusné plochy různých dřevin. Smyslem této práce je vzájemně porovnat vhodnost jednotlivých dřevin pro potřeby zalesňování 
v podmínkách Lítovské výsypky. Pro vyhodnocení úspěšnosti lesnické rekultivace byly u vybraných druhů rekultivačních dře-
vin sledovány dendrologické parametry (průměrná tloušťka kořenového krčku a průměrná výška porostu), zjišťována mortalita 
výsadeb a zdravotní stav. Hodnocení bylo provedeno na dvanáctiletých porostech. 

Klíčová slova: lesnická rekultivace, výsypka, zalesňování, dendrologické parametry, antropogenní půdy, biologická rekultivace, 
technická rekultivace, fytotoxické půdy, Lítov

Abstract

Th e aim of this study is to assess the suitability of planted tree species used in the Lítov dump aff orestation. Th is area is situated 
in Sokolov brown coal mines area – between the villages Habartov, Lítov and Chlum sv. Maří. Th e dump was fi lled in 1997. 
In part of this area, phytotoxic soil reaches the surface. It is very diffi  cult to make aff orestation because of this reason in some 
of monitored places. In 1999 there were established experimental areas where diff erent tree species were planted. Th e purpose 
of this work is to compare the suitability of each tree species for aff orestation in terms of Lítov dump needs. To evaluate 
the success of the forestry reclamation for selected tree species, diff erent dendrological parameters were monitored (average 
thickness of the root collar and the average height of vegetation). Th ere were also observed planting mortality and health status. 
Th e evaluation was performed on twelve-years old stands.

Key words: forestry reclamation, dump, reforestation, dendrological parameters, tantropogenic soils, biological reclamation 
technical reclamation, phytotoxic soil, Lítov
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ÚVOD
Různé způsoby hodnocení území jsou důležitým prostřed-
kem a východiskem pro péči o krajinu a její ochranu (Sedmi-
dubský, 2010). Podnítit národy i státy k zájmu o evropskou 
krajinu a  její složky prostřednictvím poznávání, hodnocení, 
ochrany, péče a plánování je cílem Evropské úmluvy o krajině 
(Rada Evropy, 2000). Záměrem Úmluvy je, aby se vztaho-
vala nejen na  národní parky, chráněná území, apod., nýbrž 
na veškerou krajinu. Krajina je předmětem veřejného zájmu, 
plní významnou roli v  zemědělství, ekologii, kultuře a  spo-
lečnosti a  je významnou součástí života obyvatel. Ochrana 
krajiny je pojímána jako ochrana celého komplexu tvořeného 
jak kulturní, tak přírodní krajinou, zahrnující udržování vý-
znamných a charakteristických krajinných celků i jako součást 
kulturního dědictví. Správné krajinné plánování musí vychá-
zet dle Rady Evropy (2000) z  charakteristik a  analýz údajů 
získaných o zájmových územích. 

Je třeba věnovat pozornost i paměti krajiny (Skaloš, Martiš, 
2010), jako schopnosti krajiny udržet a obnovovat určité kra-
jinné atributy (Sklenička, 2003). Paměť krajiny je podle Sádla 
(1998) spojena s tím, že krajina má zcela určitý způsob sebeří-

zení, má v zásobě víc alternativních stavů schopných oživení. 
Jedna ze složek krajiny disponující pamětí – půda – má vedle 
funkce produkční také schopnost ukládat a  chránit důkazy 
o kulturní historii lidstva, a být zdrojem informací o klima-
tických podmínkách a využití půdy v minulosti (FAO, 1995). 
Dále je půda základem terestriální biologické rozmanitosti 
tím, že poskytuje stanoviště a genové rezervy rostlinám, živo-
čichům a mikroorganismům, nad i pod povrchem, chová se 
jako zdroj a úložiště skleníkových plynů a spoluurčuje globál-
ní energetickou rovnováhu (odraz, absorpce a  transformace 
radiační sluneční energie), reguluje zásoby a pohyb povrcho-
vých a podzemních vodních zdrojů, a ovlivňuje jejich kvalitu, 
je zásobárnou surovin a minerálních látek, zadržuje, fi ltruje, 
uskladňuje a transformuje nebezpečné látky, poskytuje prostor 
pro lidské stavby a sociální činnosti, jako je sport a rekreace, 
a spojovací prostor pro přepravu lidí, vstupů a produktů a pro 
přesuny rostlin a živočichů mezi přirozenými ekosystémy.

Činnost člověka však půdu většinou ohrožuje. Zatímco např. 
přirozené procesy přemístí ročně z povrchu zemského v prů-
měru 4 mil. m3  hornin a zemin, antropogenní procesy přibliž-
ně 330 mil. m3  hornin a zemin. Při přepočtu na obyvatele, 

PŮDNĚ-EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ

SOIL-ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE SELECTED TERRITORY
Tomáš Sedmidubský

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6-Suchdol, sedmidubsky@post.cz

Abstrakt

Práce představuje  jeden ze způsobů hodnocení stanovišť,  které jsou důležitým prostředkem a východiskem pro péči o krajinu 
a její ochranu. Je jím půdně-ekologické hodnocení území, které studuje a klasifi kuje vliv klimatu, morfologie terénu, vodního 
režimu, matečných substrátů, kvality a druhu půd a dalších charakteristik na kvalitu a potenciál krajiny. Formou případové 
studie je zhodnoceno vybrané území prameniště Javornice z půdně-ekologického hlediska. Po provedení přípravných prací, 
shromáždění a prostudování podkladů, rekognoskaci a průzkumu terénu, shromáždění dat a jejich analýze následovala syntéza 
v podobě vymezení okrsků majících z půdně-ekologického a geomorfologického hlediska stejné vlastnosti. Popis geologické, 
pedologické, geomorfologické, fytocenologické a hydrologické charakteristiky území a mapa se zakreslenými izoliniemi jsou 
výstupem, z něhož lze následně odvodit potenciál zranitelnosti a určit optimální management pro trvale udržitelné hospoda-
ření v území.

Klíčová slova: hodnocení krajiny, půdně-ekologické hodnocení, prameny Javornice, glejsoly, kambisoly, bonitovaná půdně-
ekologická jednotka 

Abstrakt

Th e work deals with one of the ways of land assessments, which is an important means and basis for landscape management and 
protection. Th is  soil-ecological assessment of an area studies and classifi es the infl uence of climate, terrain morphology, water 
regime, geological substrates, quality and type of soils and other characteristics on the quality and potential of the landscape. 
A selected area of the spring of Javornice is reviewed in soil-ecological perspective through a case study. Th e preparatory 
work, study of materials, fi eld survey, data gathering and analysis were followed by a synthesis in the form of defi ning the 
precincts having soil-ecological and geomorphological aspects of the same properties. Description of geological, pedological, 
geomorphological, hydrological and phytocenological characteristics of the territory as well as a map with drawn isolines are 
the output from which the potential of vulnerability can be then deduced and the optimal management for sustainable use of 
the territory can be determined.

Key words: assessment of the landscape, soil-ecological assessment, Javornice springs, Gleysols, Cambisols, Evaluated soil-
ecological unit
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Severočeské Podkrušnohoří je oblastí silně postiženou povr-
chovou těžbou hnědého uhlí. Nachází se zde řada výsypek 
s povrchovou vrstvou neúrodné zeminy z hloubek i více než 
100 m, či orniční vrstvou narušenou přesuny. Tyto výsypky 
jsou revitalizovány tzv. zemědělskou nebo lesnickou rekulti-
vací za účelem zkvalitnění ekologicko-ekonomických podmí-
nek v dané oblasti. Pro lesnickou rekultivaci jsou používány 
topoly a vrby z důvodu jejich rychlého růstu (Mottl, 1991; 
Čížek et al., 1991). Tedy druhy stromů jsou perspektivní pro 
získávání biomasy pro energetické účely. 

Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD) – topo-
lů a vrb – které jsou určené k produkci energetické biomasy, 
mají významné mimoprodukční funkce a přínosy (Weger et 
al., 2006). Na rozdíl od jednoletých zemědělských plodin pěs-
tovaných na orné půdě disponují rychle rostoucí dřeviny roz-
sáhlým kořenovým systémem efektivně využívajícím živiny 
a současně zlepšujícím půdní vlastnosti jako je obsah organic-
ké hmoty a půdní struktura (Perttu, 1998). Výmladkové plan-
táže vyrovnávají po  vytvoření korunového zápoje odtokové 

poměry lokality, a tím i riziko vyplavování živin a eroze (Šír et 
al., 2009). Porosty RRD, zejména  pak vybrané druhy a klony 
vrb, mohou sloužit jako vegetační fi ltry pro kontaminované 
půdy (Tlustoš et al., 2007; Fischerová et al., 2006; Komárek 
et al., 2008) nebo odpadní vody či kaly (Hasselgren, 1998). 
Podle posledních výsledků výzkumu jsou výmladkové plan-
táže též CO2 negativní – v průběhu životnosti plantáže uloží 
zejména do půdy více uhlíku než se uvolní jejich pěstováním. 
Čím déle se porost na ploše vyskytuje a čím větší je, tím více 
absorbuje uhlíku ze vzdušného CO2 (Pacaldo et al., 2011). 

Porosty RRD se též podílejí na zvyšování biodiverzity loka-
lity, příp. oblasti, zejména v oblastech s  intenzivní zeměděl-
skou nebo lesnickou výrobou (Havlíčková, Kašparová, 2009).  
Umístění v  blízkosti stávající trvalé vegetace nebo prvků 
územního systému ekologické stability (ÚSES) urychluje 
prostupování významné místní fauny a fl ory do  výmladko-
vé plantáže (Havlíčková et al., 2009). Výmladkové plantáže 
se stávají úkrytem pro pernatou a  spárkatou zvěř. Spárkatá 
zvěř však může významně poškodit čerstvě vysazené a mladé 
porosty RRD. Dalším způsobem, jak je možno zvyšovat bio-
diverzitu a environmentální efekty výmladkových plantáží, je 

HODNOCENÍ PRODUKCE BIOMASY TOPOLŮ A VRB NA LOCHOČICKÉ 
VÝSYPCE PO 15 LETECH VÝMLADKOVÉHO PĚSTOVÁNÍ

EVALUATION OF BIOMASS PRODUCTION OF POPLARS AND WILLOWS 
ON LOCHOCICE SPOILER HEAP – MINE AFTER 15 YEARS OF COPPICING
Jan Weger, Jaroslav Bubeník

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

Abstrakt

Pokusný porost byl založen za účelem výběru vhodných klonů topolů a vrb pro produkci biomasy nebo biologickou rekulti-
vaci na východním svahu Lochočické výsypky připravené pro lesnickou rekultivaci. Výsadba byla provedena do jednořádků 
o sponu 0,33 × 2,5 m (12 121 rostlin na hektar) na ploše 3 500 m2 v první polovině dubna roku 1995. Na ploše bylo vysazeno               
23 topolových a 8 vrbových klonů, jež byly vybírány s ohledem na celkově nepříznivé podmínky lokality. Od roku 1995, 
na konci vegetačních období, probíhá měření růstových parametrů. Sklizně ve tříletém obmýtí proběhly v letech 1998, 2001, 
2004, 2007 a v roce 2010 také v další části porostu po 12letém obmýtí. Průměrný roční výnos šesti nejlépe hodnocených topo-
lových klonů v 3letém obmýtí za 4 sklizně 2001–2010 byl 5,5 t(suš.)/ha/rok u 12letého obmýtí 3,6 t(suš.)/ha/rok. Po 15 letech 
výmladkového pěstování (5 sklizní) si v podmínkách výsypky zachovaly z testovaného sortimentu dobrou vitalitu jen klony 
křížence P. nigra × P. simonii, které je možno doporučit pro produkci biomasy i rekultivaci výsypek v podkrušnohorské oblasti.

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

Abstract

Th e experimental plantation was established of fast growing trees on an eastern slope of recultivated spoiler heap–mine 
Lochočice. Th e clones were selected for testing in unsuitable conditions of the site. Trees (cuttings) were planted in April 1995 
in one row design with 12,121 plants per hectare (0.33 × 2.5m). Th e plantation acreage is 3,500 m2. Th ere were planted 23 
poplar and 8 willow clones. Quantitative parameters have been measured since the end of fi rst growing season in 1995. Th e 
plantation was harvested in 3-year and 12-year rotations in 1998, 2001, 2004, 2007 and 2010. Th e average annual yield was 
5.5 and 3.6 t(dry)/ha/yr of six best evaluated poplar clones in 3 year rotation after four harvests (2001–2010) and in 12 year 
rotation respectively. Only clones of hybrid P. nigra × P. simonii maintained good vitality after 15 years of coppicing with 5 
harvests in 3- year rotation  in condition of spoiler heap–mine. Th ese clones can be recommended for biomass production and 
recultivation of spoiler heap–mines in the Lower-Ore Mountains region.

Key words: poplar, willow, biomass, yield, short rotation coppice, spoiler heap–mine
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ÚVOD
Biomasa je v  současné době nejdůležitějším obnovitelným 
zdrojem energie (dále jen OZE) v příspěvku OZE k primár-
ním energetickým zdrojům (PEZ) v ČR. Z celkového příspěv-
ku OZE k PEZ v roce 2009 ve výši 103,5 PJ činil podíl tuhé 
biomasy (pro spalování) cca 72 % (74,4 PJ) a biomasy zpra-
covávané v bioplynových stanicích cca 5,3 % (2 PJ). Biomasa 
hraje významný podíl i ve struktuře OZE užitých pro výrobu 
elektřiny. Z celkových 4,65 TWh elektřiny vyrobené v  roce 
2009 na bázi OZE (podíl OZE v roce 2009 na hrubé domácí 
spotřebě elektřiny tak byl 6,79 %) bylo na bázi spalování tuhé 
biomasy vyrobeno 1,4 TWh elektřiny (30 % z OZE celkem) 
a v bioplynových stanicích pak 0,44 TWh (9,5 % z OZE cel-
kem) – viz MPO, 2009.

Cíle pro rozvoj užití OZE do  roku 2020 defi nuje Národní 
akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdro-
jů (dále jen NAP OZE), který byl zpracován podle Směrnice 
EU 2009/28. Biomasa hraje rozhodující roli v  plánovaném 
rozvoji užití OZE, což lze dokumentovat jak očekávaným ná-
růstem užití biomasy pro výrobu elektřiny, tak i nárůstem ab-
solutního i relativního příspěvku biomasy k OZE jako celku. 
NAP OZE předpokládá, že v roce 2020 bude vyrobeno 3,3 
TWh elektřiny spalováním tuhé biomasy a 2,87 TWh elek-
třiny z bioplynových stanic v zemědělství. Podíl biomasy tak 
překračuje 50 % podílu na celkové očekávané výrobě elektřiny 
z OZE v roce 2020 (11,7 TWh). Významný je i nárůst podílu 

biomasy na PEZ jako celku, a to z cca 76,4 PJ v současnosti 
na cca 122 PJ v roce 2020. Násobně především roste využití 
biomasy v bioplynových stanicích (z 2 PJ v roce 2009 na 17 
PJ v roce 2020) – viz MPO, 2010.

V současnosti se pro energetické účely užívá především zbyt-
ková a  odpadní biomasa. Jen malý podíl biomasy je cíleně 
pěstovaná biomasa. V současnosti (poslední známá statistická 
data jsou za rok 2009) se z celkové výroby elektřiny na bázi 
spalování biomasy vyrábí cca pouze 11 % z cíleně pěstované 
biomasy. Postupně narůstá výroba elektřiny v bioplynových 
stanicích užívajících cíleně pěstovanou biomasu (především 
kukuřici) (Knápek a kol., 2011).

Zdroje zbytkové a odpadní biomasy, které by byly vhodné pro 
energetické účely, se rychle vyčerpávají a předpokládaný roz-
voj užití biomasy není tak možný bez cíleného pěstování bio-
masy na  zemědělské půdě. Očekávaný nárůst užití biomasy 
podle NAP OZE mezi lety 2009 a 2020 se pohybuje ve výši 
cca 45 PJ. Za  předpokladu, že 2/3 tohoto nárůstu budou 
muset být kryty biomasou pocházející ze zemědělské půdy, 
znamená to nutnost pěstování biomasy pro energetické účely 
(bez kapalných biopaliv) na ploše cca 200 000 ha – odhad dle 
Havlíčková, 2010.

Cílem práce je vytvoření metodického postupu pro analýzu 
potenciálu biomasy na  zemědělské půdě v  České republice 
s využitím geografi ckého informačního systému. Metodický 
postup je vytvořen pro úroveň NUTS3.

METODIKA ANALÝZY POTENCIÁLU BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ    
S VYUŽITÍM GIS

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF BIOMASS POTENTIAL USING GIS
Kamila Vávrová, Jan Weger

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

Abstrakt

Metodika popisuje výpočet potenciálu biomasy na zemědělské půdě v České republice pro dvě varianty. První scénář je založen 
na předpokladu, že veškerý zemědělský půdní fond se používá pro konvenční zemědělskou výrobu. Záměrné pěstování ener-
getických plodin se nepředpokládá na orné půdě ani na trvalých travních porostech. V tomto scénáři potenciál biomasy tvoří 
pouze zbytková biomasa, která není použita pro zemědělskou produkci (např. pro živočišnou výrobu, zaorání slámy). Jedná 
se tedy o dolní odhad využitelného potenciálu biomasy. Druhý scénář uvedený v článku je založen na předpokladu, že 10 % 
orné půdy a 2 % plochy trvalých travních porostů v České republice se používají pro záměrné pěstování energetických plodin.

Klíčová slova: potenciál biomasy, bonitačně půdně-ekologická jednotka, trvalý travní porost, sláma

Abstract

Th e methodology describes the calculation of biomass potential for two scripts of agricultural land resources allocation. Th e 
fi rst script is based on the assumption that all of agricultural land resources are used for conventional agricultural production. 
Th e deliberate cultivation of energy crops neither on arable land nor on permanent grassland is assumed. In this script, biomass 
potential only consists of residual biomass that is not used for agricultural production (e.g. animal production, straw plowing). 
It is therefore a lower estimate of usable biomass potential. Th e second script presented in the article is based on the assumption 
that 10% of arable land area and 2% of permanent grassland area in the Czech Republic are used for deliberate cultivation of 
energy crops.

Key words: biomass potential, soil-ecological units, permanent grasslands, straw
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ÚVOD
Výmladkové plantáže topolů (Populus spp.) a vrb (Salix spp.) 
s krátkou dobou obmýtí (dále RRD) jsou velmi významnou 
součástí pěstování tzv. energetických plodin. Toto pěstování 
je perspektivním směrem využití postupně uvolňované ze-
mědělské půdy v ČR. Tento nově vznikající pěstební systém 
zajišťuje nejen produkci biomasy jako obnovitelného zdroje 
energie, ale může současně plnit i další mimoprodukční funk-
ce. Jedná se o remediační a protierozní opatření, využití půd 
poznamenaných antropogenní činností a  může také kladně 
ovlivnit sociálně-ekonomický rozvoj venkova (Čížková et al., 
2006). Přínos plantáží RRD pak může být i v oblasti ekologie 
a  ozeleňování zemědělské krajiny (Weger et al., 2011). Vý-
znamným a často i rozhodujícím faktorem produkce biomasy 
i  plnění uvedených mimoprodukčních funkcí těchto netra-
dičních pěstebních systémů je zdravotní stav rostlin. V rodech 
Populus a  Salix bylo celosvětově popsáno široké spektrum 
chorob a škůdců (Johnson and Lynon, 1991; Sinclair at al., 
1993), z nichž značná část se vyskytuje i v podmínkách Evro-
py (Smith et al., 1988; Nienhaus et al., 1992, Hartmann et 
al., 1995). Velké množství potenciálních škodlivých organis-
mů vázaných na oba rody představuje značné riziko poškození 
těchto monokulturních porostů. Základem úspěšné ochrany 
plantáží RRD proti významným škodlivým činitelům je vyu-
žití preventivních ochranných opatření. Z rostlinolékařského 
hlediska to znamená průběžně sledovat a  vyhodnocovat vý-
skyt a epidemiologické vazby škodlivých organismů vznikající 
u rodů Populus a Salix v konkrétních podmínkách ekosystémů 
ČR. Tento výzkum probíhá ve VÚKOZ, v. v. i. dlouhodobě 
v rámci řešení projektů zaměřených na výzkum patosystémů 
rostlin mimo agroekosystém v ČR. Významný vliv v oblasti 
odolnosti rostlin ke škodlivým činitelům v plantážích má ra-

jonizace účelově vybraných taxonů, dobrý zdravotní stav vý-
chozích množitelských porostů a optimalizované technologie 
pěstování a sklizně.

Práce prezentuje výsledky sledování výskytu škodlivých čini-
telů u rodů Populus a Salix v deseti plantážích RRD a v kraji-
ně v ČR v období 2006–2010. Cílem práce bylo zjistit v prak-
tických podmínkách plantáží RRD reálný výskyt ŠČ, které se 
obecně vyskytují u rodů Populus a Salix v přirozené vegetaci 
v  krajině v  ČR, jako výchozí podklad pro tvorbu strategie 
ochrany rostlin v plantážích RRD. 

MATERIÁL A METODIKA
Sledování abiotických a biotických škodlivých činitelů (dále 
ŠČ) u  rodů Populus a  Salix bylo prováděno v  5 vegetacích 
na 10 plantážích RRD v různých oblastech ČR – Dalovice, 
Kyšice, Nová Olešná, Tišice, Doubravice, Libědice, Mořkov, 
Olešník, Neznašov, Peklov. Souběžně bylo sledování prová-
děno i v navazující vegetaci v okolí plantáže RRD. Obecné 
kontrolní sledování výskytu ŠČ obou rodů dřevin bylo pro-
váděno průběžně v přirozené vegetaci topolů a vrb v krajině 
a v sortimentu topolů a vrb ve VÚKOZ, v. v. i. Získané údaje 
z krajiny a VÚKOZ, v. v. i. byly kontrolou intenzity výsky-
tu konkrétního ŠČ v daném roce. Údaje o výskytu ŠČ byly 
získávány při cílených kontrolách uvedených lokalit plantáží 
RRD, při pohybu řešitelů po ČR v rámci terénních činnos-
tí spojených s jinými aktivitami, přímo od pěstitelů plantáží 
a  také v  rámci poradenské činnosti oddělení fytopatologie 
a oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v. v. i. 

Při zjištění odchylek od standardního růstu a vývoje u sledo-

ŠKODLIVÍ ČINITELÉ TOPOLŮ A VRB VE VÝMLADKOVÝCH PLANTÁŽÍCH 
RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V ČR V OBDOBÍ 2006–2010

PESTS AND DISEASES OF POPLAR AND WILLOW SHORT ROTATION 
COPPICES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2006–2010
Josef Mertelík, Kateřina Kloudová

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

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky výskytu škodlivých činitelů (ŠČ) u topolů (Populus spp.) a vrb (Salix spp.) v deseti výmladkových 
plantážích s krátkou dobou obmýtí (RRD) v ČR v období 2006–2010. Tabelárním přehledem jsou uvedeny symptomy proje-
vu u 16 ŠČ topolu a 20 ŠČ vrb. Je uvedeno dílčí porovnání významnosti jednotlivých ŠČ z pohledu ovlivnění funkce plantáží 
RRD obou rodů.

Klíčová slova: Populus, Salix, škodliví činitelé, symptomy, RRD

Abstract

Results of occurrence of harmful organisms and conditions of poplar (Populus) and willow (Salix) on ten localities in short 
rotation coppices (SRC) in the Czech Republic are presented. A tabular array shows 16 symptoms and their causes of poplar 
and 20 of willow. Th eir importance in fi ve years for both poplar and willow SRC is partially evaluated.

Key words: Populus, Salix, harmfull organisms, symptoms
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ÚVOD 
Jednou z  významných zložiek krajinnej štruktúry, dôležitou 
z hľadiska životného prostredia človeka i ostatných organiz-
mov, je nelesná drevinová vegetácia, ktorá je dôležitá nielen  
z hľadiska zachovania biodiverzity, ale má existenčný význam 
pre mnohé druhy rastlín, živočíchov a celých biocenóz, nakoľ-
ko výrazne posilňuje ekologickú stabilitu krajiny. 

Biokoridory sú dôležitým krajinným prvkom poľnohospo-
dárskej krajiny podieľajúce sa na zachovaní celkovej diverzity 
krajiny. V súčasnosti ich vnímame ako výsledok fragmentácie 
prirodzených biotopov (Baranec a kol., 2009). Dominantné 
zastúpenie má rod Prunus L. (slivka, resp. trnka), druhovo 
rozsiahly a hospodársky významný rod so značnou morfolo-
gickou variabilitou (Bortiri, 2006). 

Autochtónne populácie rodu Prunus L. v  strednej Európe 
predstavuje Prunus spinosa L. s. l. – slivka trnková, tvoriaca 
dôležitú skupinu biotopov – trnkové kriačiny, ktoré zaraďu-
jeme do  asociácie Ligustro-Prunetum, do  zväzu Berberdion 
a do triedy Rhamno-Prunetea. Hlavnú zložku týchto kriačin 
tvorí Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus monogyna, Ligus-

trum vulgare (Ružičková, 1996). Trnky sú prevažne mezofylné 
a subxerofylné kroviny výraznej fyziognómie, poskytujúce bio-
topy a biokoridory pre viacero živočíchov. Nakoľko na Slo-
vensku absentujú práce, ktoré sa zaoberajú týmto druhom 
v nadväznosti na analýzu generatívnej reprodukcie (Rybniká-
rová a kol., 2009), pokúsili sme sa zhodnotiť variabilitu vy-
braných nothotaxónov Prunus spinosa, t.j. Prunus × dominii, 
Prunus × fruticans, Prunus × fetchneri), ktoré sú súčasťou bio-
koridorov nachádzajúcich sa na okrajoch poľnohospodársky 
využívaných pôd, na okraji lesov a v blízkosti viníc na mode-
lovej lokalite v katastri obce Jelenec (okr. Nitra).

MATERIÁL A METODIKA
Materiál – kôstkovice taxónov trnky sme získavali v  katas-
trálnom území obce Jelenec (obr. 1, 2 vo farebnej prílohe), 
odberom počas vegetačného obdobia september–november 
2010 (minimálne 40 plodov z každého jedinca), kde sme vy-
brali tri lokality, resp. fragmenty biokoridorov, na ktorých bol 

 PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ŠTÚDIA TAXONOMICKEJ A MORFOLOGICKEJ 
VARIABILITY RODU PRUNUS L. V BIOKORIDOROCH 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY NA JZ SLOVENSKU

PRELIMINARY RESULTS OF STUDY OF THE TAXONOMICAL AND 
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF THE GENUS PRUNUS L. IN THE 
BIOCORRIDORS OF THE AGRICULTURAL LANDSCAPE ON THE 
TERRITORY OF SW SLOVAKIA
Tibor Baranec, Ivana Žgančíková, Kristína Muráňová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra botaniky, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, tibor.
baranec@uniag.sk

Abstrakt

V spoločenstvách nelesnej drevinovej vegetácie vo forme krovinatých pásov – biokoridorov v oblasti poľnohospodársky vyu-
žívaných pôd na JZ Slovensku sa v dominantnom zastúpení vyskytujú druhy a spontánne krížence rodu Prunus L. Práca je 
zameraná na zhodnotenie variability autochtónnych taxónov rodu Prunus L. na modelovej lokalite v katastri obce Jelenec (okr. 
Nitra), ktoré tu tvoria výrazné lokálne populácie (P. spinosa, P. × fruticans, P. × dominii, P. × fetchneri). Hodnotili sa parametre 
morfologických charakteristík plodov, kôstok a semien, ktoré sú významné z hľadiska taxonómie. Výskyt P. schurii nebol zatiaľ 
potvrdený. Zistil sa výskyt invázneho druhu P. cerasifera, ktorý sa spontánne šíri na území JZ Slovenska.

Kľúčové slová: variabilita rodu Prunus L., P. × fruticans, P.× dominii, P. × fetchneri, biokoridor, Slovensko

Abstract

Th e species and spontaneous hybrids of the genus Prunus L. at the shrubby vegetation strips like biocorridors on the territory 
of agricultural landscape in SW Slovakia have been in dominant occurrence. Th e variability of the local populations of some 
autochthonous Prunus L. taxa (P. spinosa, P. × fruticans, P. × dominii, P. × fetchneri) on the territory of the cadaster of Jelenec 
village (distr. Nitra) was evaluated. Taxonomically important morphological features on the fruits, kernels and seeds were 
measured. Th e occurrence of P. × schurii has not been confi rmed yet. Th e occurrence of the invasive plum species P. cerasifera 
has been noted.

Key words: variability of the genus Prunus L., P. spinosa, P. fruticans, P. × dominii, P. × fetchneri, biocorridor, Slovakia
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ÚVOD 
Jednou z  významných súčastí lesníckeho a  biologického 
výskumu je aj výskum premenlivosti drevín. Ako podklad pre 
štúdium slúžia poznatky, ktoré boli získané hlavne z oblasti 
genetiky a šľachtenia. Základnou bázou štúdia premenlivosti 
lesných drevín sú provenienčné pokusy. Tieto sa v súčasnom 
období považujú za  základ pre posúdenie komplexu príčin 
spojených so znečistením životného prostredia, ako aj skupiny 
edafi ckých a klimatických prvkov. Každý provenienčný pokus 
v sebe zahŕňa rôzne proveniencie prirodzeného pôvodu, pri-
čom musí platiť zásada, že jednotlivé pôvody rastú v porovna-
teľných podmienkach. 

Provenienčný výskum ktorejkoľvek dreviny by mal zahŕňať 
celý jej areál. Celkový západo-východný a severo-južný trend 
je pri malých areáloch možné zachytiť už na  10–15 prove-

nienciách, ktoré musia byť vhodne rozmiestnené. Je však 
potrebné zohľadňovať aj odchýlky spôsobené vplyvom konti-
nuitnej a diskontinuitnej premenlivosti. Pri druhoch s malým 
areálom sa preto v  takomto prípade vyžaduje 20–30 prove-
niencií a pri druhoch s veľkým areálom 50–100 proveniencií 
(Paule, 1992).

Cieľom každého provenienčného výskumu je získať informá-
cie najmä o  genetickej a  geografi ckej premenlivosti daného 
druhu a evolučných trendoch v závislosti od podmienok pro-
stredia. Získané výsledky môžu byť vhodným podkladom pre 
selekciu najlepších proveniencií pri zakladaní nových porastov 
(Sarvašová, 2009), určenie smeru a hraníc možného prenosu 
semena ako aj získať materiál vhodný pre ďalšie šľachtenie.

ANALÝZA HRÚBKOVEJ ŠTRUKTÚRY PROVENIENČNÉHO POKUSU 
BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) V ARBORÉTE BOROVÁ HORA 
ZA ROKY 2000–2009

THICKNESS STRUCTURE ANALYSIS OF SCOTT PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) 
PROVENANCE EXPERIMENT IN BOROVÁ HORA ARBORETUM IN YEARS 
2000–2009
Ivan Lukáčik, Michal Bugala, Peter Milý

Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra pestovania lesa, T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen, Slovenská 
republika, lukacik@vsld.tuzvo.sk, bugala@vsld.tuzvo.sk

Abstrakt

Úlohou predkladanej práce bolo vyhodnotiť podrobné informácie o vývoji hrúbky a hrúbkovej štruktúry provenienčného 
pokusu borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) založeného v roku 1965 v Arboréte Borová hora za roky 2000–2009. Materiál a me-
todika hodnotenia meraných znakov bola spracovaná tak, aby bola zachovaná  nadväznosť a porovnateľnosť predchádzajúcich 
meraní a výsledkov. Hodnotených bolo celkovo 41 proveniencií borovice lesnej, z toho 35 z oblasti borovice lesnej severskej 
a 6 z oblasti borovice lesnej horskej, v rámci ktorých bolo vylíšených 8 klimatypov. Z dosiahnutých výsledkov vyplynulo, že 
priemerná hodnota hrúbky v roku 2009 v rámci celého pokusu bola 23,3 cm a sledovaná veličina zaznamenala od posledného 
merania nárast v priemere o 4 cm. Zo všetkých proveniencií sa ako najprogresívnejšia ukázala proveniencia 230 pôvodom 
z lokality Jamaň, z oblasti bývalého ZSSR, ktorá v roku 2009 dosiahla najvyššiu priemernú hrúbku, a nárast od posledného 
merania v roku 2000 až 7,6 cm. Na základe testovania štatistickej závislosti medzi priemernou hrúbkou a jednotlivými klima-
typmi sa potvrdil štatisticky významný vplyv klimatypu na sledovanú veličinu.

Kľúčové slová: borovica lesná, Pinus sylvestris L., hrúbková štruktúra, proveniencia, klimatyp

A   bstract

Th e task of the paper was to evaluate the detailed information on thickness development and thickness structure of the Scots 
pine (Pinus sylvestris L.) provenance experiment, established in the year 1965 in Borová hora Arboretum, over the period 
2000–2009. Th e material and evaluation of biometric characteristics methodology were processed so that it was ensured 
continuity with previous measurements. Total of 41 Scots pine provenances were evaluated (8 climatic types), of which 35 
were from the area of Nordic Scots pine (Pinus sylvestris L. septentrionalis) and 6 from the area of Mountain Scots pine (Pinus 
sylvestris L. montana). According to the results of this paper, the average thickness value for all experiments was 23.3 cm in year 
2009 and from last measuring the thickness increased in average about 4 cm. As the most progressive the provenance 230 from 
the locality Jamaň (former UdSSR) has proved, which in year 2009 achieved the biggest average thickness (increase from last 
measuring in year 2000 up to 7.6 cm). On the basis of testing statistical dependence between the average thickness and climatic 
types, it was confi rmed a statistically signifi cant eff ect of the climatic types on thickness.

Key words: Scots pine, Pinus sylvestris L., thickness structure, provenance, climatic type
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ÚVOD
Životaschopnosť peľu je dôležitým faktorom, ktorý rozhoduje 
o úspešnosti oplodnenia pri spontánnom a kontrolovanom krí-
žení rastlinných druhov a  zabezpečení produkcie hybridného 
potomstva, ako aj o celkovej generatívnej reprodukcii rastlín. 
Prejavom životaschopnosti peľu je klíčivosť, sprevádzaná tvor-
bou peľového vrecúška, ktoré zabezpečuje transport spermatic-
kých buniek k vajíčku, ktorý je prvým predpokladom oplodne-
nia. Experimenty zamerané na testovanie a určenie vitality peľu 
po jeho zbere, ale aj po uskladnení majú význam z viacerých 
aspektov. Napríklad je dôležité zachovať potenciál fertility peľu 
dlhšie obdobie za účelom možnosti realizácie rôznych šľachti-
teľských programov, zvlášť kontrolovanej hybridizácie niekto-
rých druhov lesných drevín, zvlášť geografi cky separovaných, 
významných nielen z hľadiska hospodárskeho, ale aj životného 
prostredia alebo asynchrónne kvitnúcich druhov. Nie je mož-
né zaobísť sa bez uskladnenia peľu aj z hľadiska riešenia teore-
tických problémov procesu klíčenia peľu a jeho zvláštností pri 
jednotlivých rastlinných druhoch. Pomocou peľu možno dlho-
dobo uchovať gény, nie genotypy ako je to v prípade semien, ale 
iba alely, resp. bloky alel. Dlhodobé uchovávanie peľu v peľo-
vých bankách je jedným zo spôsobov ako sa vyhnúť stratám 
cenných génov, či genotypov (Bolvanský, Ostrolucká, 1999). 

Peľ rastlinných druhov disponuje schopnosťou zachovať si ži-
votaschopnosť kratšie alebo dlhšie časové obdobie ako v prí-
rodných, tak aj umelých podmienkach v závislosti od rôznych 
faktorov (Bolvanský, Ostrolucká, 1999). Predpokladáme, že 
dispozícia peľu zachovať si životnosť harmonizuje aj s recep-
tivitou samičích kvetov príslušného druhu. Životnosť peľu 
pri transfere ovzduším sa môže meniť vplyvom klimatických 
a aj ekologických faktorov prostredia a je prevažne testovaná 
v podmienkach in vitro. Napríklad Schueler et al. (2005) zis-
tili senzitivitu peľu druhu Quercus robur na slnečné žiarenie 
testom klíčivosti peľu in vitro. Testy nakličovania peľu in vitro 
sú všeobecne zaužívané a úspešnejšie pre určenie fertility peľu 
po jeho uvoľnení z peľníc, ale po jeho zbere. Ojedinelé literár-
ne údaje prinášajú poznatky o dĺžke zachovania fertility peľu 
v prírodných podmienkach, nakoľko testovaníe vitality peľu in 
vivo, t.j. na základe sledovania priamej interakcie peľ – blizna 
a penetrácie peľových vrecúšok pletivom piestika je technicky 
náročné. Charakter interakcie peľ-blizna je možné zhodno-
tiť mikroskopickým štúdiom rýchlych roztlakových a  trva-
lých preparátov (Ostrolucká, 1979). Vhodnejšou metódou, 
ktorá umožňuje určiť klíčivosť peľu in vivo, je fl uorescenčná 
metóda, ktorá však vyžaduje použitie fl uorescenčného mikro-
skopu. Uvedenou metódou Papademetriou (1974) pozoroval 

VPLYV USKLADNENIA NA ŽIVOTASCHOPNOSŤ PEĽU PINUS SPP.

INFLUENCE OF STORAGE ON POLLEN VIABILITY OF PINUS SPP.
Mária Gabriela Ostrolucká,1) Andrej Kormuťák1), Milan Bolvanský 2)
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Abstrakt

Pri testovaní vplyvu uskladnenia na vitalitu peľu vybraných genotypov predpokladaných hybridných populácií druhov borovi-
ce horskej (Pinus mugo Turra) a borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) sme použili metódu nakličovania peľu in vitro. Ukazovateľmi 
vitality peľu bola klíčivosť peľu a dĺžka peľového vrecúška, ktoré sme hodnotili po zbere peľu, po 1–1,5-ročnom uskladnení 
peľu pri teplote –20 °C. Výsledky potvrdili, že peľ za daných podmienok uskladnenia je schopný zachovať si životaschopnosť 
na úrovni čerstvého peľu, dokonca s tendenciou mierneho vzostupu klíčivosti. Celkove peľ disponuje dostatočnou životaschop-
nosťou aj po jeden a polročnom uskladnení, napriek zaznamenanej inhibícii rastu peľových vrecúšok. Atypické prejavy klíčenia 
– bilaterálne klíčenie, ako aj morfologické zmeny tvaru peľových vrecúšok – dichotomické peľové vrecúška sa vyskytovali pri 
klíčení peľu po zbere, ako aj po uskladnení so vzostupom ich výskytu po ročnom uskladnení. 

Kľúčové slová: Pinus, životaschopnosť peľu, uskladnenie

Abstract

Th e eff ect of storage on pollen viability in Pinus mugo × Pinus sylvestris putative hybrid swarms was tested using in vitro 
germination method. Pollen viability parameters involved germination percentage and pollen tube length and were evaluated 
soon after pollen collection followed by 1–1.5-year storage at –20 °C. Th e results confi rmed that pollen stored under mentioned 
conditions preserves its viability like fresh pollen, even with slightly increasing tendency regarding pollen gemination ability. In 
general, the pollen exhibited suffi  cient viability also after 1.5-year storage in spite of recorded inhibition of pollen tube growth. 
Atypical manifestation of germination – germination with two pollen tubes, as well as pollen tube branching – dichotomic 
pollen tubes occurred in germination of fresh pollen with increased occurrence after 1-year storage. 

Key words: Pinus, pollen viability, storage
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ÚVOD
Sterilita je jednou z najmarkantnejších čŕt, ktorou sa medzi-
druhové hybridy rastlín odlišujú od hybridov vnútrodruho-
vých. Stebbins (1950) rozlišuje v tejto súvislosti dve skupiny 
medzidruhových hybridov. Prvá skupina zahrňuje medzidru-
hové hybridy, ktoré po  samoopelení a  vzájomnom krížení 
hybridných jedincov sú schopné produkovať určité množstvo 
životaschopného peľu a  semien. Druhú skupinu tvoria me-
dzidruhové hybridy, ktoré sú úplne sterilné. V rámci čeľade 
Pinaceae sú k dispozícii údaje tohto typu iba u borovíc. Saylor 
et Smith (1966) pozorovali pri 22 medzidruhových hybri-
doch iba čiastočnú redukciu ich reprodukčného potenciálu. 
Rovnako aj Sax (1960) potvrdil normálny priebeh mikrospo-
rogenézy pri 3 medzidruhových hybridoch mäkkých borovíc 
(podrod Haploxylon), a  to rodičovských druhov Pinus griffi  -
thii, P. parvifl ora a P. strobus. Hybridy týchto druhov preja-
vovali somatickú heterózu a pomerne vysoký stupeň fertility. 
Na základe získaných výsledkov autor uvádza, že priebeh re-
dukčného delenia bol pri medzidruhových hybridoch P. par-

vifl ora × P.  strobus, P. griffi  thii × P.  strobus a P. balfouriana × 
P.  parvifl ora porovnateľný s  rodičovskými jedincami, avšak 
peľová sterilita bola u nich vyššia. V tomto smere sa zistenia 
autora odlišujú od  záverov Saylora et Smitha (1966), ktorí 
peľovú sterilitu dávajú do priamej súvislosti s výskytom me-
iotických porúch. Anderson et al. (1969) zhrňujúc svoje vý-
sledky štúdia mikrosporogenézy ihličnanov konštatujú vyššiu 
frekvenciu meiotických porúch pri medzidruhových hybri-
doch v porovnaní s príslušnými rodičovskými jedincami. Rod 
Abies je v uvedenom kompiláte zastúpený druhmi A. balsamea 
a A. nobilis, avšak akákoľvek zmienka o fertilite peľu medzi-
druhových hybridov jedlí tu chýba. Kantor et Chira (1965) 
sledovali priebeh mikrosporogenézy druhov A. alba, A. nord-
manniana, A. grandis, A. pinsapo, A. concolor a  A. koreana, 
avšak iba z hľadiska trvania celého procesu a  jeho závislosti 
na  vonkajšej teplote. V  predloženom príspevku hodnotíme 
priebeh uvedeného procesu, ako aj životaschopnosť peľu troch 
medzidruhových hybridov jedlí. Ide o prvé údaje tohto druhu 
v rámci rodu Abies.

MIKROSPOROGENÉZA A FERTILITA PEĽU MEDZIDRUHOVÝCH 
HYBRIDOV JEDLÍ (ABIES SP.)

MICROSPOROGENESIS AND POLLEN VIABILITY IN INTERSPECIFIC 
HYBRIDS OF FIRS (ABIES SP.)
Andrej Kormuťák1, 3), Božena Vooková1), Terézia Salajová1), Martin Galgóci2), Peter Maňka2), Peter Boleček3), 
Roman Kuna3), Dušan Gömöry4)
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Abstrakt

Sledoval sa priebeh mikrosporogenézy druhov Abies numidica a A. concolor, resp. ich medzidruhových hybridov A. nordmannia-
na × A. numidica a A. concolor × A. grandis. Frekvencia meiotických porúch medzidruhových hybridov bola o viac ako polovicu 
vyššia v porovnaní s oboma rodičovskými druhmi. Na úrovni zrelého peľu sa nepozorovali významnejšie rozdiely v klíčivosti 
peľových zŕn rodičovských druhov a hybridných foriem A. nordmanniana × A. numidica, A. alba × A. numidica a A. concolor × 
A. grandis. Uvedené hybridy sa však vyznačovali vyššími priemernými dĺžkami peľových vrecúšok oproti rodičovským druhom, 
na základe čoho sa odvodil záver o vysokej fertilite peľu medzidruhových hybridov jedlí.

Kľúčové slová: Abies, druhy, hybridy, mikrosporogenéza, fertilita peľu

Abstract

Th e course of microsporogenesis was followed cytologically in species Abies numidica, A. concolor and in their interspecifi c 
hybrids A. nordmanniana × A. numidica and A. concolor × A. grandis. Th e frequency of meiotic irregularities in hybrids was 
twice as high as in the parental species. At the level of mature pollen no signifi cant diff erences in pollen germinability were 
recorded in parental species and in the hybrids A. nordmanniana × A. numidica, A. alba × A. numidica and A. concolor × A. 
grandis. Th e above mentioned hybrids have however exhibited statistically signifi cant diff erences from both parental species 
in the length of their pollen tubes. Th e conclusion has been drawn postulating high fertility of pollen in interspecifi c hybrids 
of fi rs. 

Key words: Abies, species, hybrids, microsporogenesis, pollen fertility
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ÚVOD
Jírovec patří mezi oblíbené okrasné dřeviny, a  to nejenom 
svým habitem, ale také tolerancí ke  znečištěnému životní-
mu prostředí. Kromě estetických vlastností disponuje širo-
kým spektrem obsahových látek, kterých se hojně využívá 
ve  farmacii. Výsadby jírovců v Evropě trpí v  poslední době 
chorobou označovanou jako „bleeding canker“, jejíž původ-
cem může být bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi nebo 
houby z rodu Phytophthora (Webber, 2008). Vzhledem k ob-
líbenosti pěstování jírovce v celé Evropě je snahou pěstitelů 
množit takové genotypy, které vykazují rezistentní chování 
vůči významným patogenům. Nové klony je důležité z  ko-
merčního hlediska co nejdříve distribuovat na trh. Jírovec se 
množí převážně generativně, kultivary se očkují nebo roubují 
(Walter, 1997). Roubování je metoda pracovně náročná, vy-
žadující navíc vhodnou podnož. V současné době se kromě 
klasických metod množení využívají postupy založené na re-
generaci in vitro. Morfogeneze probíhá dvěma způsoby, buď 
organogenezí nebo embryogenezí (Procházka et al., 1998). 
Hlavními výhodami při tomto způsobu množení je malá ná-
ročnost na množství výchozího rostlinného materiálu, rych-
lost množení a vysoký množitelský koefi cient (George a De-
bergh, 2008). V  případě embryogeneze se navíc dá využít 
automatizace, což nabízí při množení komerčně zajímavých 
materiálů velké možnosti.

U rodu Aesculus bylo publikováno několik výzkumných prací, 
které jsou zaměřeny na regeneraci in vitro s využitím somatic-
ké embryogeneze, kdy embryo vzniká ze somatických buněk 
(Radojević, 1978; Jörgensen, 1989; Kiss et al., 1992; Capua-
na a Debergh, 1997; Troch et al., 2009; Ćalić-Dragosavac et 

al., 2010). Práce zaměřené na regeneraci cestou organogeneze 
bylo s embryogenezí do současnosti publikováno velmi málo, 
(Šedivá et al., 2004; Vejsadová et al., 2010).

Cílem této práce bylo zhodnocení dosavadních výsledků do-
sažených při regeneraci Aesculus hippocastanum v podmínkách 
in vitro.

MATERIÁL A METODIKA

Organogeneze

Při zakládání organogenní kultury byly použity části výhonů 
s vrcholovými a úžlabními pupeny, které byly odebrané z ma-
tečnice roubovanců (VÚKOZ, v. v. i.). Odběr rostlinného 
materiálu byl prováděn v průběhu celého roku. Stonkové seg-
menty byly povrchově sterilizovány buď v 50% Savu (20 mi-
nut) nebo v kombinaci s 0,2% chloridem rtuťnatým (5 min.) 
a pak opláchnuty 3× v deionizované vodě. Základem pro za-
ložení in vitro kultury byly vypreparované vegetační vrcholy 
s  listovými primordii. Vzhledem k  počáteční vysoké endo-
genní kontaminaci explantátů bylo v dalších experimentech 
zařazeno před vlastní povrchovou sterilizací ošetření výhonů 
širokospektrálním přípravkem Antibiotic-Antimycitic Stabi-
lized (Sigma). Primární explantáty byly umístěny na WPM 
médium, které obsahovalo základní mikro- a makroprvky 
a vitaminy (Lloyd a McCown, 1980; Duchefa) s dodatkem 
0,5 mg.l-1 cytokininu benzyladeninu (BA). Živné médium 
bylo zpevněno 7 g.l-1 agaru. Před autoklávováním bylo upra-

ZPŮSOBY IN VITRO REGENERACE U AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 
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Abstrakt

Studie se zabývá možnostmi rozmnožování jírovce maďalu v in vitro podmínkách. Byly studovány dva způsoby in vitro re-
generace, cestou organogeneze a somatické embryogeneze. Pro indukci organogeneze bylo použito několik typů explantátů 
(stonkové, listové a kořenové). Tvorba  výhonů byla pozorována u všech typů explantátů a pohybovala se v rozpětí od 1 do 10 
výhonů na explantát. U květních explantátů byla úspěšně navozena somatická embryogeneze. Byla docílena vysoká regenerace, 
10–60 embryí na explantát. 

Klíčová slova:  Aesculus hippocastanum, in vitro regenerace, organogeneze, somatická embryogeneze 

Abstract

Th e study deals with the possibilities of horse chestnut propagation under in vitro conditions. In vitro regeneration was studied 
in two ways – organogenesis and somatic embryogenesis.Th e organogenesis used several types of explants (stem, leaf and 
root). Induction of shoots was observed in all types of explants and it was in the range 1 to 10 shoots on explants. Somatic 
embryogenesis (SE) was induced in the fl ower explants. Regeneration potential was high; 10 to 60 somatic embryos were 
produced on explants.

Key words: Aesculus hippocastanum, in vitro regeneration, organogenesis, somatic embryogenesis 
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ÚVOD
Druhy Vaccinium vitis-idaea L. (brusnica obyčajná) a Vacci-
nium myrtillus L. (brusnica čučoriedková) sa vyznačujú dlho-
dobou tradíciou využívania plodov ako na Slovensku, tak aj 
v Čechách, zvlášť pre ich špecifi ckú chuť. V ostatných rokoch 
záujem o  spracovanie a  využívanie tohto drobného ovocia 
stúpa. Záujem vyplýva z  poznatkov o  ich nutričnej hodno-
te a význame z hľadiska výživy a zdravia. Výskumy potvrdili, 
že obsah a  sortiment látok v  tomto drobnom ovocí má mi-
moriadne významné, širokospektrálne liečivé účinky na ľud-
ský organizmus. Avšak súčasná produkcia plodov uvedených 
druhov je zanedbateľná. Na zber plodov sa využívajú prevažne 

pôvodné (prirodzené) extenzívne porasty v horských oblasti-
ach, ktoré sú často devastované nešetrným zberom aj v chrá-
nených oblastiach. Domáca produkcia nestačí pokryť zvýšený 
záujem o tieto atraktívne druhy drobného ovocia. Obe kraji-
ny – Slovenská republika a aj Česká republika majú vhodné 
klimatické podmienky a dostatok neúrodných, kyslých pôd 
na zintenzívnenie pestovania druhu Vaccinium vitis-idaea L. 
(Šimala, 1999), podobne aj druhu Vaccinium myrtillus L. 
(brusnice čučoriedkovej), ale na druhej strane prirodzene roz-
šírená brusnica obyčajná nie je najvhodnejšia na zintenzívne-
nie pestovania pre nízke úrody a nekvalitné plody (zasahované 
hnilobou). V  súčasnosti je k dispozícii široký sortiment vy-

VPLYV ZLOŽENIA KULTIVAČNÉHO MÉDIA NA EFEKTÍVNOSŤ 
REGENERÁCIE VACCINIUM SPP. V KULTÚRE IN VITRO

INFLUENCE OF CULTURE MEDIUM COMPOSITION ON EFFECTIVITY OF  
IN VITRO REGENERATION IN VACCINIUM SPP.
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Abstrakt

Zamerali sme sa na zhodnotenie regeneračnej schopnosti odrody ‘Ida’ druhu Vaccinium vitis-idaea L. a odrody ‘Goldtraube’ dru-
hu Vaccinium corymbosum L. s cieľom dosiahnuť efektívnu a kontinuálnu mikropropagáciu. Výsledky potvrdili vhodnosť nodál-
nych segmentov s dormatnými púčikmi ako primárnych explantátov. Pri odrode ‘Ida’ z testovaných kultivačných médií (WPM 
a AN) pôsobilo efektívnejšie médium WPM ako na počet výhonkov na explantát, tak aj na ich rast a počet listov. Z testovaných 
koncentrácií zeatínu (0,5–2,0 mg.l-1) pôsobili preukazne pozitívne na uvedené ukazovatele regenerácie in vitro vyššie koncentrá-
cie (1,5–2,0 mg.l-1). Pri odrode ‘Goldtraube’ sme testovali médium WPM s modifi kovaným obsahom mikroprvkov – Fe a Cu. 
Preukazne pozitívny vplyv na  tvorbu mnohovýhonkovej kultúry, rast výhonkov a počet listov na výhonok sme zaznamenali 
na médiu s dvojnásobne zvýšenou koncentráciou Fe (73,4 mg.l-1), zatiaľ čo trojnásobná koncentrácia Fe (110,1 mg.l-1) pôsobila 
už inhibične. Testované ukazovatele regenerácie štatisticky preukazne neovplyvnilo médium s modifi kovanými koncentráciami 
Cu. Efektívne zvýšenie koefi cientu mikropropagácie sme dosiahli opakovanou kultiváciou nodálnych segmentov mikrovýhon-
kov, pričom najvyššia proliferácia výhonkov bola dosiahnutá pri druhej subkultivácii. 

Kľúčové slová: Vaccinium spp., regenerácia in vitro, multiplikácia, kultivačné médium, zeatín, Cu, Fe

Abstract

We focused on estimation of regeneration ability of cultivar ‘Ida’ in species Vaccinium vitis-idaea L. and cultivar ‘Goldtraube’ in 
species Vaccinium corymbosum L. with the aim to obtain an eff ective and  continuous micropropagation. Th e results confi rmed 
suitability of nodal segments with dormant buds as the primary explants. From the culture media, WMP and AN, tested in 
cultivar ‘Ida’, the more suitable was WPM on which formation of multi-shoot cultures was initiated with higher number of 
shoots, more intensive growth and higher number of leaves per shoot. From tested zeatin concentrations (0.5–2.0 mg.l-1) the 
signifi cantly positive eff ect on regeneration had higher concentrations (1.5–2.0 mg.l-1). For regeneration of  ‘Goldtraube’ also 
WPM with modifi ed content of microelements – Fe and Cu was tested. Signifi cantly positive infl uence of twofold increased 
concentration of Fe (73,4 mg.l-1) was found on formation of multi-shoot cultures, intensity of shoot growth and number of 
leaves, while threefold concentration of Fe (110,1 mg.l-1) had inhibition eff ect. Th e tested indicators of regeneration were not 
infl uenced signifi cantly by modifi ed concentrations of Cu. Th e eff ective increasing of shoot multiplication coeffi  cient  was 
achieved by repetitive cultivation of nodal segments from microshoots whereupon the signifi cantly highest shoot proliferation 
was achieved at second sub-cultivation.

Key words: Vaccinium spp., shoot regeneration in vitro, modifi cation of culture medium, zeatin, Fe, Cu
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ÚVOD 
U různých druhů, kultivarů a hybridů rodu Vitis byla nejčas-
těji indukována organogeneze nebo somatická embryogeneze 
z prašníků (Bouquet et al., 1982; Stamp a Meredith, 1988; 
Lopez-Perez et al., 2005), vajíček (Mullins a Srinivasan, 1976; 
Gray a  Mortensen, 1987), úponků (Salunkhe et al., 1997) 
nebo z listových segmentů (Martinelli et al., 1993; Robacker, 
1993; Cutanda et al., 2008). 

U stonkových a listových explantátů odrůd ‘Th ompson Seedless’, 
‘Cardinal’ a ‘Kober 5BB’ se podle Bayira et al. (2007) osvěd-
čila jako nejlepší kombinace pro tvorbu kalusů a následnou 
organogenezi směs cytokininu benzyladeninu (BA) s auxinem 
kyselinou 2,4-dichlorfenoxyoctovou (2,4-D). Naopak Zlenko 
et al. (2002) v přítomnosti těchto růstových regulátorů pozo-
rovali u mezidruhových hybridů kultivarů Vitis (‘Bianca’, ‘Po-
darok Magaracha’ a ‘Intervitis Maragacha’) indukci somatické 
embryogeneze. U  proliferujících nodálních kultur hybridů 
Vitis × Muscadinia zjistili Torregrosa a Bouquet (1996) vyso-
ký stupeň regenerace přes somatickou embryogenezi u mla-
dých listů odřezaných z axilárních výhonů. Robacker (1993) 
pozoroval u kultivarů révy ‚Regale‘ a  ‚Fry‘ (Vitis rotundifolia 
Michx.) vyšší tvorbu somatických embryí u řapíkových seg-
mentů než u listových čepelí. 

Obecně je somatická embryogeneze typ regenerace, kdy ze 
somatické buňky vzniká kompletní jedinec, který prochází 
stádii podobnými těm, kterými prochází embryo vzniklé z ga-
met. Podle Sharpa et al. (1980) existují dvě vývojové možnos-
ti somatické embryogeneze: 1. Přímá embryogeneze, kdy je 
vývoj embrya iniciován z jediné buňky explantátu (nejčastěji 
epidermis) bez kalusové proliferace za přítomnosti tzv. „pro-
embryonálních determinovaných buněk“ (PEDC). 2. Nepří-
má embryogeneze, pro kterou je nezbytná buněčná prolife-
race. Za určitých vývojových podmínek vznikají v kultuře in 
vitro tzv. „indukované embryogenně determinované buňky“ 
(IEDC), které jsou kompetentní k  vyjádření embryogenní 
schopnosti. Je zřejmé, že oba typy embryogenně determinova-
ných buněk se nacházejí na určitém stupni diferenciace, který 
určuje jejich strukturu i funkci (Novák, 1990). Z řady příkla-
dů různé hormonální závislosti procesu somatické embryoge-
neze jednoznačně vyplývá nutnost zjistit podmínky regulace 
somatické embryogeneze u podnoží révy vinné, a to zejména 
z hlediska iniciace celého procesu, růstu a vývoje struktur. 

Cílem této práce bylo zjistit způsob regenerace in vitro lis-
tových a  stonkových explantátů u  dvou podnoží révy vin-
né: ‘SO-4’ a  ‘Craciunel 2’. Výsledné údaje budou využity 
při vypracování nových biotechnologických postupů pro 
navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům.

REGENERACE LISTOVÝCH EXPLANTÁTŮ U PODNOŽÍ RÉVY VINNÉ

REGENERATION OF LEAF EXPLANTS IN GRAPEVINE ROOTSTOCKS
Hana Vejsadová, Jana Šedivá 

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

Abstrakt

Cílem této práce bylo zjistit způsob regenerace in vitro explantátů u dvou podnoží révy vinné Vitis vinifera L., ‘SO-4’ a ‘Cra-
ciunel 2’. Jako primární explantáty byly použity řapíkové i stonkové segmenty a listové čepele in vitro kultur. Po 10 týdnech 
inkubace explantátů na upraveném MS médiu byla průkazně stimulována iniciace organogeneze kombinací cytokininů thi-
diazuronu (TDZ) a benzyladeninu (BA). U obou podnoží regenerovaly při koncentracích 1 mg.l−1 TDZ a 4 mg.l−1 BA ve vyšší 
míře listové čepele než řapíkové segmenty. Indukce somatické embryogeneze byla průkazně ovlivněna typem a kombinací 
růstových regulátorů. U všech testovaných explantátů obou podnoží révy vinné byl klíčovým faktorem tvorby embryogenních 
struktur auxin kyselina ß-naftoxyoctová (NOA) s cytokininem TDZ. Průkazně pozitivní efekt cytokininu BA na iniciaci so-
matických embryí prokázán nebyl.

Klíčová slova: réva vinná, podnože, ‘SO-4’, ‘Craciunel 2’, organogeneze, somatická embryogeneze

Abstract

Objective of this report was to fi nd the regeneration way of in vitro explants of two grapevine rootstocks ‘SO-4’ and ‘Craciunel 
2’. Th e petiole/stem segments and leaf blades of in vitro cultures were used as initial explants. After 10 weeks of explant 
incubation on modifi ed MS medium, combination of thidiazuron (TDZ) and benzyladenine (BA) signifi cantly stimulated 
organogenesis initiation. Th e blades regenerated to a greater rate at 1 mg l−1 TDZ and at 4 mg l−1 BA compared to petiole 
segments in both vine rootstocks. Somatic embryogenesis induction was signifi cantly infl uenced by type and growth regulator 
combination. Auxin ß-naphthoxyacetic acid (NOA) with cytokinin TDZ showed as a key factors of embryogenic structure 
formation in all tested explants of both grapevine rootstocks. Signifi cantly positive eff ect of cytokinin BA on somatic embryo 
initiation was not proved.

Key words: grapevine, rootstocks, ‘SO-4’, ‘Craciunel 2’, organogenesis, somatic embryogenesis
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ÚVOD
Zeleň z hlediska vývoje krajiny a s tím souvisejícího stavu sí-
del venkovského i městského typu je jednoznačně považována 
za nenahraditelnou součást lidského společenství. Tato sku-
tečnost se promítá v řadě vládních opatření, projektů a pro-
gramů, které si dávají za cíl zabránit další devastaci životního 
prostředí a zlepšit to, co již bylo činností člověka poškozeno.

Školkařská produkce je součástí základní zemědělské prvový-
roby, která v posledních letech doznává změn, a to jak z hle-
diska mimoprodukčních funkcí jednotlivých oblastí, tak pře-
chodu k extenzivnímu využívání půdy.

S tímto řešením problémů úzce souvisí problematika produk-
ce okrasných dřevin, která se po roce 2000 významně změ-
nila. Rostou počty pracovníků, na  které jsou kladeny vyšší 
pracovní nároky, roste výměra zaškolkovaných ploch, s čímž 

jsou spojeny vyšší náklady na techniku a odstranění zaplevele-
ní. Moderní školkařský podnik je postaven před řadu ekono-
mických problémů postavených na stále se zvyšujících cenách 
energií, platy domácích pracovníků stále rostou a  i  přesto 
musí výrobce snižovat náklady, aby obstál ve stávající vyspělé 
konkurenci Holandska, Německa a Belgie, jejichž  okruh se 
stále rozšiřuje o státy jako je například Polsko či Maďarsko. 

Výrazně se zvyšuje domácí spotřeba těchto produktů, ale také 
dovážené množství rostlin použitých k  realizacím, což dává 
prostor k  vzniku různých vysvětlení a  důvodů, které však 
nepodávají reálný obraz o pozici a možnostech dalšího roz-
voje českých školek v  zemědělství. Daná situace, především 
ve zkoumání, zda podnik efektivně a optimálně využívá své 
výrobní prostředky, by si jistě zasloužila být důkladněji pro-
zkoumána s využitím složitějších, ale účinnějších ekonomet-
rických nástrojů.

ANALÝZA DETERMINANT PRODUKCE OKRASNÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ 

ANALISIS OF WOODY ORNAMENTAL PRODUCTION DETERMINANTS
Pavlína Hálová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ekonomiky, Provozně-ekonomická fakulta, Kamýcká 933, 165 21 Praha-6 Suchdol, 
halova@pef.czu.cz

Abstrakt

Článek se zabývá analýzou ekonomických faktorů, které působí na produkci okrasného školkařtví. Potvrzuje či zamítá hypo-
tézy, které byly stanoveny na základě ekonomických teorií. V práci je využito lineárních regresních modelů, jejichž výsledky 
slouží k poznání praktických problémů ve studované oblasti. Nejvýznamnějším zkoumaným faktorem se jeví spotřeba, která 
působí pozitivně pouze krátkodobě a v delším časovém horizontu naopak podporuje dovoz před vlastní produkcí, což skýtá 
prostor a čas k rozšíření vlastní výroby. Mezi základní analyzované determinanty, které se podílí na produkci obecně, patří 
práce a půda v podobě zaškolkovaných ploch. Faktor práce působí pozitivně, faktor půda v běžném období naopak negativně. 
Další vysvětlující proměnnou vstupující do odhadovaných vztahů jsou výdaje na ochranu přírody ze Státního fondu životního 
prostředí, které působí na produkci přímo úměrně s dvou- až tříletým zpožděním. Také stavební činnost pozitivně ovlivní 
produkci až po třech letech, toto zjištění rovněž může producenty školkařských výpěstků stimulovat v jejich aktivitách. Čás-
tečně dle předpokladů se chová i poslední zkoumaná veličina dovoz, která v běžném roce aktuálně tržby z produkce sníží, ale 
s dvouletým zpožděním produkci stimuluje. 

Klíčová slova: produkce okrasných školkařských výpěstků, spotřeba, dovoz, výdaje na ochranu přírody, stavební činnost, DL-
model, Durbin-Watsonův test autokorelace reziduí, teorém ortogonální rozdělené regrese

Abstract

Th e paper deals with an analysis of economic factors infl uencing decorative nursery production. It accepts or denies 
preconditions and hypothesis set based on economic theory. In the article linear regressive models are used, their results of 
problems are needed to bring practical knowledge in the study area. Main factors contributing to production in general are 
number of workers and preparatory area for nurseries. Number of workers has a positive infl uence, the area has a negative 
infl uence. Enviromental protection expenditures from the State enviromental fund of the Czech Republic were chosen as 
exogenous variables. It was detected, that there exists direct proportion with two to three year delay. Th e most important 
factor is consumpton with only a short term positive eff ect. In the long term it supports import as opposed to home Czech 
production. Th is gives space and time to increase own production. Building also infl uences the production in a positive way 
with a three year delay. Th is determination can also stimulate producers of ornamental nurseries in their activities. Th e last 
factor analysed – import also partly interacts as assumed. In a normal year it decreases a volume of sales from production, but 
it stimulates production with a two year delay. 

Key words: Nursery production, consumption, import, enviromental protection expenditures, buildings, DL-model, Durbin-
Watson test of autocorrelation reziduals, Th eorem Orthogonal Partitioned Regression
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Úvod

Koncepčním dokumentem a  nástrojem zakotvujícím potřebu 
nového náhledu na krajinu se stala Evropská úmluva o krajině 
(European Landscape Convention CETS No.: 176), připravená 
z  iniciativy orgánů Rady Evropy ve Štrasburku 20. října 2000 
ve Florencii. Pozornost se zaměřuje na území jako celek, aniž 
by se rozlišovalo mezi jeho městskými, příměstskými, venkov-
skými a přírodními částmi, nebo mezi částmi, které je možné 
považovat za pozoruhodné, běžné či narušené. Tento nový po-

stoj vyjadřuje přání zabývat se, přímo a komplexním způso-
bem, tématem kvality prostředí, ve kterém lidé žijí. Krajina je 
považována za podmínku pocitu pohody jednotlivce i společ-
nosti (chápáno ve  fyzickém, fyziologickém, psychologickém 
a intelektuálním smyslu) a za podmínku udržitelného rozvoje, 
jakož i za zdroj přispívající k ekonomické aktivitě (Council of 
Europe, 2008). 

Cílem je podpořit ochranu, správu a  plánování těchto ob-
lastí prostřednictvím opatření na národní i evropské úrovni. 

SHRNUTÍ METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ A PRAKTICKÝCH APLIKACÍ 
EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ

SUMMARY OF METHODOLOGICAL APPROACHES AND PRACTICAL 
APPLICATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION 
Petra Kottová1), Jan Skaloš2)

1) Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 129, 165 21 Praha-6 Suchdol, kottova@fzp.czu.cz 
2) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, skalos@vukoz.cz 

Abstrakt

Koncepčním dokumentem a nástrojem zakotvujícím potřebu nového náhledu na krajinu se stala Evropská úmluva o krajině 
(European Landscape Convention CETS No.: 176), připravená z iniciativy orgánů Rady Evropy ve Štrasburku 20. října 2000 
ve Florencii. Cílem je podpořit ochranu, správu a plánování těchto oblastí prostřednictvím opatření na národní i evropské 
úrovni. Cílem této studie je rozbor literatury pro účely shromáždění dostupných podkladů a informací o možnostech metodic-
kých přístupů a praktických aplikací Evropské úmluvy o krajině, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni ve vybraných evrop-
ských zemích. K 16. únoru 2011 Úmluvu ratifi kovalo celkem 47 členských států. Evropská úmluva o krajině se stala závaznou 
pro Českou republiku od 1. 10. 2004. Zabezpečení její realizace je v Usnesení vlády ČR č. 1049 ze dne 30. 10. 2002 uloženo 
ministrům životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, kultury a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.  Za tímto 
účelem bylo zpracováno již mnoho podpůrných projektů a dokumentů. Příkladem implementace Úmluvy na lokální úrovni 
v podmínkách České republiky je výzkumný projekt „Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině (EÚoK) v intenzivně 
zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina“ 
(2006–2011), který usiluje o nalezení přístupu k implementaci EÚoK na lokální úrovni. Řešení je realizováno formou pilotní 
studie v oblasti Nové Dvory – Kačina na Kutnohorsku, jež   představuje segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny 
s přetrvávající výraznou stopou barokních a klasicistních krajinných úprav (součást krajinné památkové zóny Žehušicko).

Klíčová slova: Evropská úmluva o krajině, praktická aplikace, metodické přístupy 

Abstract

Conceptual document and tool anchoring the need for a new view of the countryside has become a European Landscape 
Convention (European Landscape Convention CETS No. 176), prepared at the initiative of bodies of the Council of Europe 
in Strasbourg, 20th October 2000 in Florence. Th e aim is to promote the protection, management and planning of these 
areas through measures at national and European level. Th e aim of this study is to analyze the literature for the purpose 
of gathering available data and information on the possibilities of methodological approaches and practical application of 
the European Landscape Convention, both at national and international levels in selected European countries. Until the 
February 16 2011, in total 47 European union member states ratifi ed the Convention. Th e European Landscape Convention 
became obligatory for the Czech Republic October 1, 2004. For this purpose, many projects and supporting documents 
have been prepared. An example implementation of the Convention at the local level in the Czech Republic is a research 
project „Implementing measures of the European Landscape Convention (EÚoK) in intensively farmed areas, carrying the 
traces of historic landscaping – a pilot study of New Courts – Kacina“ (2006–2011), which seeks to fi nd EÚoK approach to 
implementation at the local level. Th e solution is implemented through a pilot study in the Nové Dvory – Kačina at Kutná 
Hora, which represents a segment of intensively used agricultural landscape with continued strong track Baroque and Classical 
landscaping (part of the landscape conservation area Žehušicko).

Key words: European Landscape Convention, practical application, methodological approaches 

Odborné sdělení
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Úvod

Reakce na změny prostředí, ať již vyvolané lidskou činností 
nebo přírodními procesy, by měla být jedním z významných 
úkolů plánovacích dokumentů ve  všech hlavních oblastech 
lidské činnosti.  Jednou z významných aktivit je i zpomalová-
ní odtoku a zadržování vod v krajině jako součást plánování 
v oblasti vod (Lancaster, 2008). Zadržování vody v krajině je 
stavebně i  písemně doložitelné od  vzniku prvních civilizací 
(Indie 4000 let) a textové zmínky o vodních cisternách jsou 
zmíněny i v Bibli (Lancaster, 2008). V českém prostředí (Jan-
da a kol., 1996) jsou první zmínky o úloze vodních nádrží 
(rybníků) a jejich retenčním významu v krajině již z období 
Karla IV. (Majestas Carolina). Vznik rybníků je spojován ze-
jména s rodem Rožmberků, ale umělé nádrže jsou v naší histo-
rii zmiňovány již od 10. století, vesměs ale ve spojitosti se za-
držením vody pro technické účely (hornictví, mlýny, pily …), 
následně i rybničním hospodařením. 

Při specifi ckých nárocích na území při výstavbě vodních ná-
drží a poldrů postupně narůstala potřeba předcházet poten-
ciálním konfl iktům s dalšími lidskými aktivitami, a tak byly 
aktivně vyhledávány a územně chráněny lokality, které splňo-
valy morfologické, geologické a hydrologické podmínky pro 
budoucí výstavbu těchto vodohospodářských zařízení.  

Územní ochrana

Pro území České republiky byla územní ochrana lokalit pro 
akumulaci povrchových vod poprvé komplexně vymezena 
v  rámci zpracování Směrného vodohospodářského plánu 
ČSR, schváleného v roce 1975 (MLVH, 1975). Byl zpracován 
přehled 167 existujících vodních nádrží s  jejich základními 
charakteristikami, dokumentační listy 128 nádrží rozestavě-
ných nebo navrhovaných do roku 2000 a uvažovaných k vý-
stavbě po roce 2000, seznam 317 evidovaných výhledových 
nádrží. Ze Směrného vodohospodářského plánu bylo vyřa-
zeno potenciálních 97 nádrží. Základní výhledové potřeby, 
které v té době odůvodňovaly územní ochranu a případnou 
výstavbu, byly:

 zajištění pitné vody pro obyvatelstvo,
 voda pro rozvoj průmyslu a zemědělství, 
 ochrana území proti záplavám.

Při vyhodnocování podkladů pro stanovení územní ochrany 
bylo hodnoceno celkem 542 lokalit, z  nichž bylo zejména 
z důvodů nevhodných geologických poměrů a územních stře-
tů s požadavky jiných resortů vyřazeno 97 lokalit. Konečný 
počet 445 lokalit (128 rozestavěných + 317 evidovaných) byl 
územně chráněn prostřednictvím zákona č. 138/1973 Sb., 
vodní zákon a  dále podle instrukce Ministerstva energetiky 
a vodního hospodářství (MEVH) č. j. 22.1-výhl. 2/119-1960 

ÚZEMNÍ OCHRANA LOKALIT PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

TERRITORIAL PROTECTION OF SITES FOR THE ACCUMULATION OF 
SURFACE WATER
Vladimír Zdražil, Barbora Engstová, Zdeněk Keken

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

Abstrakt

Územní ochrana morfologicky, geologicky a hydrologicky jedinečných lokalit vhodných pro potenciální výstavbu vodních 
nádrží či poldrů s horizontem výstavby 50–100 let je jedním z významných problémů v rámci procesu plánování v oblasti 
vod. Územní střety nejen s podmínkami ochrany přírody a krajiny, ale i s dalšími rozvojovými aktivitami vytváří prostor pro 
rozsáhlou diskusi veřejné správy, vědeckých pracovníků i veřejnosti. Intenzita i rozsah ochrany těchto lokalit se mění v závislosti 
na stupni znalostí v jednotlivých dotčených oborech a kvalitě ovlivněného území, včetně hustoty osídlení. S ohledem na koneč-
ný počet potenciálně takto využitelných území (limitující morfologické, geologické a hydrologické podmínky) je nutné v co 
nejbližší době dát do souladu jednotlivé úrovně územně plánovacích dokumentací.

Klíčová slova: lokality pro akumulaci povrchových vod, územně plánovací dokumentace, plánování v oblasti vod

Abstract

Territorial protection of morphologically, geologically and hydrologically unique potential sites suitable for construction of 
water reservoirs and polders in the proposal period of 50 to 100 years is one of the major issues  in the process of water 
management planning. Territorial confl icts not only with the conditions of nature and landscape protection, but also with 
other development activities, create space for an extensive discussion of public administration, researchers and the public. Th e 
intensity and scope of protection of these sites varies depending on the degree of knowledge in various fi elds and the quality 
of the aff ected area. Given the fi nite number of  potentially usable areas (limiting morphological, geological and hydrological 
conditions) it is necessary to harmonize the diff erent levels of territorial planning documentation as soon as possible.

Key words: locations for the accumulation of surface water, territorial planning documentation, water  management planning 
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LAPV – lokality pro akumulaci povrchových vod jsou dle 
defi nice souborem jedinečných lokalit, jejichž plochy jsou 
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné k akumula-
ci povrchových vod jako jednoho z adaptačních opatření pro 
případné řešení dopadů klimatických změn a snížení nepříz-
nivých účinků povodní či sucha v horizontu příštích padesáti 
až sto let, jelikož v některých oblastech se dostupnost vodních 
zdrojů (Legát, 1992; Biswas, Tortajada, 2009), nebo frekven-
ce povodňových stavů (Štěrba, 2008) může stávat limitujícím 
faktorem. Každá z navrhovaných nádrží je víceúčelová a zpra-
vidla má jednu hlavní (prioritní) funkci a  jednu nebo více 
funkcí vedlejších (Vrána, Beran, 1993).

Vyhlášením jednotlivých LAPV  vznikl základní podklad pro 
územní ochranu v rámci územního plánování, a to až do přije-
tí prvních plánů povodí. Území LAPV tak bylo chráněno před 

aktivitami, které by mohly zkomplikovat, případně znemož-
nit vybudování přehradní nádrže. Zejména se jednalo o umís-
ťování staveb technické a dopravní infrastruktury vyššího než 
místního významu a také staveb a zařízení pro průmysl, ener-
getiku, zemědělství, těžbu nerostů a jiné aktivity, jež by moh-
ly narušit geologické a  morfologické poměry v  přehradním 
profi lu. Tento způsob ochrany nebránil standardnímu rozvoji 
území, např. stavbě rodinných domů či místních komunikací, 
nicméně i tak mohl ovlivnit správu a rozvoj dotčeného území.

V průběhu let byly některé nádrže ze seznamu vyřazeny z dů-
vodů vodohospodářské neefektivnosti nebo střetů se zájmy 
ochrany přírody a krajiny či stávající sídelní infrastrukturou. 
U některých lokalit došlo k upravení parametrů tak, aby se ru-
šivé vlivy na okolí v podobě snížení estetické hodnoty krajiny 
(Slavík, Neruda, 2004) nebo vysídlování obyvatelstva (Štěr-
ba, 2008), či zatopení kulturních nebo přírodních památek 

UMÍSTĚNÍ LOKALIT PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD 
VZHLEDEM K TYPU KRAJINY A INFORMOVANOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

PLACEMENT OF LOCATIONS FOR ACCUMULATION OF SURFACE 
WATER WITHIN TYPE OF LANDSCAPES AND AWARENESS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Zdeněk Keken1), Barbora Engstová1), Vladimír Zdražil1), Irena Herová2)

1) Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, keken@knc.czu.cz
2) Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol 

Abstrakt

Článek shrnuje průběžné výsledky  týkající se informovanosti a celkového stupně povědomí zástupců územních samospráv-
ných celků, do  jejichž územní příslušnosti spadají návrhy 15 vybraných lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV). 
Vyhlášením LAPV vznikl základní podklad pro územní ochranu v rámci územního plánování před aktivitami, které by mohly 
zkomplikovat, případně znemožnit vybudování přehradní nádrže. Tímto rozhodnutím mohlo dojít k potencionálnímu ovliv-
nění míry rozvoje daných mikroregionů především v rámci sociálních a ekonomických aspektů. Součástí analýz bylo i šetření, 
v rámci jakých krajinných kategorií jsou vybrané LAPV defi novány, čili jakým způsobem mohou tyto územní limity ovlivnit 
i aspekt environmentální. Ze závěrů lze konstatovat, že zástupci obcí nemají dostatek kvalitních ofi ciálních informací o součas-
ném stavu a vývoji plánování v rámci případných realizací LAPV. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že u dvou obcí, (Nepomuk 
a Vrčeň) situovaných v místě přímého rozlivu potencionální LAPV (Žďár) navržené v roce 1988, ani po dvacetileté existenci 
regule nebyl zástupcům místních samospráv tento územní limit znám.

Klíčová slova: lokality pro akumulaci povrchových vod, typy krajiny, role veřejné správy

Abstract

Th e article summarizes partial results within awareness of public administration in whose territory are defi ned the designs of 
15 selected locations for accumulation of surface water (LASW). Declaration of LASW forms basics background of territorial 
protection within landscape planning with aim to prevent the implementation of activities, which can make the dams impossible 
to build. Th is decision could aff ect the level of potential development of the microregions especially within social and economic 
aspects. Part of the analysis also investigated, in which of landscape category selected LASW defi ned, or how they could aff ect 
the territory and potential development of environmental aspects. Th e conclusions summarise that representatives of the 
municipalities do not have enough high-quality offi  cial information about the current state and development of planning in 
the implementation of LASW. Th is situation is confi rmed by the fact that the representatives of two municipalities (Nepomuk 
and Vrčeň) located in the point of direct inundation of potential LASW (Žďár) did not know are not known the territorial 
limits resulting from declaration of LASW in 1988.

Key words: locations for the accumulation of surface water, landscape types, the role of public administration
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Dopravní infrastruktura, v prostředí České republiky zejmé-
na infrastruktura silniční, se významným způsobem podílí 
na ekonomickém rozvoji regionů, potažmo i hospodářském 
růstu celé ČR, na rozvoji mezinárodních vztahů a na uspoko-
jování potřeb obyvatelstva (SBP Consult, 2006). Avšak budo-
vání dopravní infrastruktury má za následek i přímé ničení až 
úplné odstranění existujících přírodních či přírodě blízkých 
ekosystémů, jejich proměnu na  plochy umělé, antropicky 
silně ovlivněné s  minimálními ekologickými funkcemi pro 
okolní biotopy (Anděl et al., 2005; Kušta et al., 2011a). Účin-
ky výstavby a  samotného silničního provozu jsou sledovány 
jak na  biotických, tak abiotických složkách životního pro-
středí (Hlaváč, Anděl, 2001; Coffi  n, 2009). Rozsah přímých 
i nepřímých vlivů silniční dopravy na živočichy, rostliny, eko-
logické procesy a ekologickou stabilitu se značně liší (van der 
Ree et al., 2011) a lze konstatovat, že působí od jednotlivých 
jedinců rostlinné a živočišné říše až po jejich společenstva tvo-
řící rozsáhlé ekosystémy, čili v dimenzi krajiny samotné (Ha-
wbaker, Radeloff , 2004; Schweitzer, 2005). 

V  regionálním a  nadregionálním měřítku jsou tyto dopady 
násobeny faktorem hustoty dopravní sítě (Hawbaker, Radelo-
ff , 2004), jejíž vysoká hodnota má za následek rekonfi guraci 
charakteru krajiny nejen v prostoru samotného záboru půdy 
potřebného k realizaci silnice, ale též v šíři území nazývané-
ho „plocha přímého ovlivnění“ (Forman, Alexander, 1998; 
Liu et al., 2008; Keken et al., 2011). Český ekvivalent lze na-
lézt ve slovech území ovlivněné silniční dopravou, které začíná 
okrajem tělesa vozovky a může nabývat rozměrů od několika 
desítek metrů až po tisíce metrů (van der Ree et al., 2011). 

Ve Spojených státech, kde plocha vlastních silnic a  železnic 
představuje asi 1 % celého území, se odhaduje, že 15–20 % 
plochy státu následně představuje „plochu přímého ovlivně-
ní“, čili se jedná o území přímo ovlivněné existencí a užívá-
ním dopravní infrastruktury (M. Reijnen et al., 1995; For-
man, Deblinger, 1998; Forman, 2000). 

V Evropě mezi státy s velmi hustou dopravní sítí patří zejmé-
na vyspělé země jako Německo, Holandsko a Belgie, u kte-
rých se odhaduje plocha okupovaná dopravní infrastrukturou 
na 5–7 %  rozlohy státu (Trocme, 2003). Při srovnání hustoty 

VLIV SILNIC A SILNIČNÍ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                        
A DEFINOVÁNÍ PLOCHY PŘÍMÉHO IMPAKTU

THE EFFECT OF ROADS AND ROAD TRANSPORT ON THE 
ENVIRONMENT AND DEFINING OF ROAD AFFECTED ZONE
Zdeněk Keken,1) Miloš Ježek,2) Tomáš Kušta2)
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Abstrakt

Článek shrnuje dosavadní poznatky týkající se problematiky vlivu výstavby a provozu dopravní infrastruktury na životní pro-
středí. Cílem bylo defi nování plochy, v které pozemní komunikace přímo ovlivňují faunu, fl óru, ekologické procesy a krajinný 
management. Z hlediska negativních dopadů dopravy bývají jako nejvíce závažné označovány: ztráta biotopu, fragmentace 
krajiny, mortalita živočichů způsobená kolizemi s dopravními prostředky, disturbance (narušování prostředí a životních pod-
mínek), destabilizace bylinných a dřevinných společenstev v okolí komunikace, změna krajinného managementu. Výstavba 
nových silničních koridorů způsobuje neustálý nárůst celkové rozlohy road aff ected zone a snížení rozlohy nefragmentovaného 
území. Sílící tlak procesu postupné urbanizace by měl evokovat úvahy nad možnostmi přednostní „recyklace“ stávajících do-
pravně využívaných koridorů.

Klíčová slova: plocha přímého ovlivnění, sinice, zábor biotopů, disturbance v krajině 

Abstract

Th e article summarizes current knowledge regarding the issue of the construction and operation of transport infrastructure 
impact on the environment. Th e aim was to defi ne a zone, which is directly aff ected by road and where fl ora, fauna, ecological 
processes and landscape management are under high pressure. From negative impact of transport point of view are often referred 
as most serious: habitat lost, landscape fragmentation, mortality of animals caused by collisions with vehicles, disturbance 
(infl uencing of the environment and living conditions), destabilization of plant and tree communities in the vicinity of road, 
landscape management changes. Building of new road corridors causes a steadily increasing in the total area of road aff ected 
zone and reducing the size of unfragmented territory. Th e growing pressure of gradual process of urbanization should evoke 
consideration of preferred recycling‘ options‚ of existing transport corridors.

Key words: Road aff ected zone, habitat occupation, disturbance of landscape 
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