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Nabídka publikací VÚKOZ Průhonice  
 

Baroš, A. a kol. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská 
sídla. Certifilovaná metodika VÚKOZ, č. 3/2014-050 

Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterémkoliv území v České republice 
nalézt doporučený sortiment dřevin (okrasných i ovocných) a bylin, který se skládá z 
ekologicky, esteticky i historicky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický 
ráz a ducha místa vesnického prostoru. V metodice jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak 
dospět ke správnému výběru, tj. které faktory respektovat a dále využívat. Jasná definice 
charakteristických znaků zeleně konkrétního vesnického prostoru je předpokladem pro 
nalezení východisek pro jeho obnovu. Pouze tak je možné v maximální míře využít 
unikátnost a lokální identitu daného regionu. 

 

Zýka, V. a kol. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou 
smrkovou v Krušných horách. Mapa s odborným obsahem 

Byl proveden širší výzkum patogenu kloubnatky smrkové, původce nebezpečného 
a mnohdy letálního houbového onemocnění, které se v poslední době rychle šíří a 
způsobuje škody zejména na smrku pichlavém (Picea pungens) v porostech náhradních 
dřevin v imisemi postižených oblastech ČR, ale i jinde. Výzkum zahrnoval problematiku 
taxonomickou, ekologickou a epidemiologickou. Na základě širokého terénního průzkumu 
byly identifikovány porostní a environmentální faktory, které ovlivňují rozsah poškození 
jedinců i celých porostů.  

Baroš, A. [ed.] a kol. (2020): Květiny v zahradnické tradici Průhonic. Kritický katalog k 
výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2020 (300 Kč) 

Publikace se věnuje zahradnické práci s květinovými kulturami v Průhonicích a její 
historii. Úvodní kapitola stručně popisuje počátky, jež jsou spojeny s osobností hraběte 
Arnošta Silva Taroucy. Na ni navazuje kapitola o Rakousko-uherské a následně 
Československé dendrologické společnosti, o jejich zahradnické činnosti a významu. 
Obsahem následujících kapitol je vznik a vývoj výzkumného ústavu a jeho směřování, co 
se květin týká, až do současnosti. V této části knihy nechybí popis tří zahradnicky 
nejdůležitějších míst v Průhonicích: Průhonického parku, v rámci kterého je zvláštní 
pozornost věnována jedné z nejcennějších partií – alpinu, dále Dendrologické zahrady a 
průhonické Botanické zahrady Chotobuz. Důležitou součástí publikace je soupis všech 
rodů květin s popisy odrůd vyšlechtěných v Průhonicích. Závěr publikace je věnován 
osobnostem, které se na zahradnické a šlechtitelské práci významně podílely. 

Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny 
z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 

Cílem metodiky integrované ochrany lesnického sadebního materiálu je s pomocí 
nového souboru pravidel zajistit vytvoření a udržení hygienicky odpovídajícícho 
školkařského provozu a produkci nezávadného školkařského materiálu.  Tato metodika je 
založena na novém proaktivním přístupu k řešení problému kontaminace školkařských 
provozů. Dosud používaný postup reaktivní (tj. identifikace nemocných rostlin ve školce či 
na výstupu a jejich odstranění či léčení) má pouze okrajovou funkci, hlavní roli představuje 
identifikace vstupů a cest infekce do školek a jejich následné přerušení v kombinaci s 
udžením provozu v podmínkách bez přítomnosti invazních oomycetů. Metodika je 
rozdělena do tří částí věnovaných symptomatologii, preventivním a kurativním opatřením. 
Klíčovou částí metodiky jsou preventivní opatření, bez jejichž důsledné aplikace není 
produkce zdravého materiálu možná. 

Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phyto-
phthora. Certifikovaná metodika ÚKZUZ 231593/2020 

Metodika přináší jednoznačný popis symptomů chorob způsobovaných oomycety v 
sadech, který povede ke včasné identifikacichorob způsobených oomycety, a dále soubor 
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integrovaných opatření, jejichž aplikací dojde k omezení dalšího šíření oomycetů v sadech 
a k potlačení jejich významu a škod, které způsobují. 

Sojková, E. a kol. (2020): Zeleň pražských památkových zón 
Publikace představuje vývoj zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků v kontextu 

vývoje území pražských památkových zón, urbanistických souborů, které obklopují 
pražskou památkovou rezervaci. Tyto základy městských čtvrtí vznikaly postupně, 
převážně po polovině 19. století, na základě vytyčených plánů. Jejich důležitou součástí 
byla vždy zeleň. Na území památkových zón Smíchov; Karlín; Vinohrady, Žižkov, 
Vršovice; Nusle; Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a Vilová kolonie Ořechovka je 
dokumentován vývoj kompozice jednotlivých parků, náměstí a hřbitovů a jsou 
identifikovány jejich památkové hodnoty jako východisko pro stanovení principů jejich 
ochrany a regenerace. Součástí je i dendrologický rozbor těchto unikátních typů zeleně. 
Specifickým typem je zeleň vnitrobloků, kde byla pozornost zaměřena na funkci, podíl a 
kvalitu ploch zeleně. Text je doplněn kompozičními rozbory a fotodokumentací. 

Kuča, K. [ed.] a kol. (2020): Historické kulturní krajiny České republiky 
Cílem této publikace je představit na vybraných krajinách s významnými 

kulturními hodnotami širokou škálu typů historické kulturní krajiny České republiky, jejich 
rozmanitost, význam a specifické hodnoty. Kniha navazuje na monografii o krajinných 
památkových zónách stejného autorského kolektivu, jež vyšla v roce 2015. To je také 
důvodem, proč jsou v této knize pro představení jednotlivých typů volena především cenná 
území, jež dosud památkovými zónami nejsou a nevztahuje se na ně často ani jiná forma 
ochrany z titulu památkového zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

Kontakt: E. Obdržálková, knihovna, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné   
zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391,  252 43  Průhonice;  tel.: 296 528 335, fax 267 750 440,  
e-mail: obdrzalkova@vukoz.cz 

 Chcete-li publikace poslat poštou, zašlete prosím na výše uvedenou adresu písemnou objednávku 
(stačí e-mailem). Máte-li IČO (případně DIČ), uveďte je do objednávky. Uvádějte také, jste-li plátci 
DPH. Publikace při osobním odběru jsou zadarmo (kromě 1 titulu), jinak je posíláme za předem 
uhrazené poštovné a balné. 


