
5

Acta Pruhoniciana 101: 5–8, Průhonice, 2012

ÚVOD
Choroba jírovců bleeding canker (BC) s českým názvem slizo-
toková nekróza, projevující se výtokem tmavého kleje z prask-
lin v kůře, postupným chřadnutím až celkovým odumíráním 
stromů, se v obrovském rozsahu objevila v období 2002/2003 
v Nizozemí (Aesculap, 2008)   a  také ve Velké Britanii. Pů-
vodcem choroby není infekce houbami z  rodu Phytophtora, 
jak dříve popsal v USA Caroselli (1953) a v Evropě Brasier 
a Strouts (1976), ale bakterie Pseudomonas syringae (Dijksho-
orn-Dekker, 2005), která byla specifi kována jako pathovar 
aesculi (PSA) (Weber et al., 2008). Z epidemiologického hle-
diska je zajímavé, že PSA byla poprvé popsána v Indii v sou-
vislosti s listovou skvrnitostí Aesculus indica (Durgapal, Singh, 
1980). Do současnosti byl výskyt BC způsobeného PSA pro-
kázán také ve Francii (Bardoux, Rousseau, 2007), Německu 
(Schmidt et al., 2008), Belgii, Irsku (EPPO Reporting service, 
2011a) a v ČR (Mertelík, Kloudová, 2011).

Dílčí sledování výskytu BC v  ČR bylo zahájeno v  reakci 
na epidemii BC v Evropě, v období 2003–2005 byly zjištěny 
pouze netypické symptomy. Typický BC byl zjištěn až v roce 
2006 na dvou lokalitách na severní Moravě, ale do roku 2008 
symptomy vymizely a Pseudomonas syringae nebyla prokázána. 
V roce 2009 byl zahájen podrobný průzkum a do jara 2012 
byl typický projev BC zjištěn celkem na 18 lokalitách v celé 
ČR. PSA byla doposud prokázána na dvou lokalitách (Merte-
lík – nepublikováno). 

Jírovec maďal je z různých hledisek, jako jsou krajinotvorba, 
chov spárkaté zvěře, farmakologie apod. v ČR velmi význam-
ná dřevina a BC jako nová devastující choroba v Evropě zna-
mená výrazné ohrožení existence jeho výsadeb.

Cílem tohoto článku je informovat o průběhu vývoje choroby 
BC na lokalitě v severozápadních Čechách, kde byl BC zjištěn 
a PSA prokázána v roce 2010. 

VÝVOJ SLIZOTOKOVÉ NEKRÓZY JÍROVCŮ ZPŮSOBENÉ INFEKCÍ 
PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. AESCULI V OBDOBÍ 2010–2012 NA PRVNÍ 
LOKALITĚ PROKÁZANÉHO VÝSKYTU CHOROBY V ČR

DEVELOPMENT OF HORSE CHESTNUT BLEEDING CANKER CAUSED BY 
PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. AESCULI IN THE SELECTED LOCALITY IN 
2010–2012 IN THE CZECH REPUBLIC 
Josef Mertelík1, Kateřina Kloudová1, Iveta Pánková2, Václav Krejzar2, Václav Kůdela2

1 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, mertelik@
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2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

Abstrakt

Práce prezentuje výsledky sledování vývoje nové bakteriální choroby jírovců způsobené Pseudomonas syringae pv. aesculi (PSA) 
na první lokalitě prokázaného výskytu choroby v ČR v období 2010–2012. Jsou popsány charakteristické symptomy této 
choroby „bleeding canker“ (BC) s českým názvem slizotoková nekróza a je uveden vývoj projevů choroby na lokalitě. Pomocí 
systému výsadby mladých jírovců jako návnadových rostlin bylo prokázáno aktivní šíření PSA na nové stromy na  lokalitě 
už v první vegetaci. Výsledky prokázaly významné kolísání intenzity symptomů BC u jednotlivých stromů v průběhu roku 
i v jednotlivých vegetacích. Bylo zaznamenáno postupné zvyšování počtu stromů s příznaky BC a nárůst projevů chřadnutí 
napadených stromů zejména v komplexu s mechanickým poškozením a houbovými infekcemi Basidiomycetes. 

Klíčová slova: Aesculus hippocastanum, bakteriální choroba, PSA, tmavé výtoky, klej, praskání kůry, chřadnutí, aktivní šíření

Abstract

Th e work presents the results of development of horse chestnut bleeding canker (BC) caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi 
(PSA) in the selected locality in Czech Republic in 2010–2012. Characteristic symptoms of BC and development of disease 
in the locality are described. Active spread of PSA on new trees in the area has been proved by planting young horse chestnut 
trees as bait plants even within the fi rst vegetation period. Th e results showed signifi cant variety of BC symptoms intensity in 
individual trees during the year and in individual vegetation. Gradual increase of the number of trees with BC symptoms and 
an increase decline of BC infested trees, especially in complex with mechanical damage and Basidiomycetes infections, were 
observed.

Key words: Aesculus hippocastanum, bacterial disease, PSA, symptoms, bait plants, active spread
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ÚVOD
Jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje možnosti intro-
dukce dřevin, jsou extrémní zimy objevující se více méně peri-
odicky. V minulém století došlo k extrémnímu snížení teplot 
v  zimách 1928/29, 1939/40, 1955/56, 1962/63, 1967/68, 
1978/79, 1984/85, 1986/87. K účinkům některých silných 
zim se vrací práce mnoha autorů.

Velká pozornost vyhodnocování mrazových škod je věnována 
v Německu. Na počátku tohoto století vyhodnocují mrazové 
škody Seidl (1909) v Grüngräbchen, Lange (1909)  v botanic-
ké zahradě Kopenhagen, Büttner (1909) v Th arandtu, Mayer 
(1909) v Mnichově, později pak např. Glogau (1924), Münch 
(1927), Lemperg (1929), Poppe (1939), Krüssmann (1956), 
Reschke (1957), Nose (1957), Schmidt (1959), Larcher 
(1963), Hopp (1966), Bottenberg (1979), Heinze, Schreiber 
(1984) a další. Zvláště stojí za zmínku posledně jmenovaná 
práce zabývající se novým členěním Evropy na  jednotlivé 
oblasti podle odolnosti dřevin proti mrazu. Škoda jen, že je 
poznamenána určitými nacionalistickými tendencemi, které 
její hodnotu snižují.

I  naši severní sousedé věnují vyhodnocování mrazových 
škod velkou pozornost. V arboretu Kornik ji podrobně hod-
notí Wroblewski (1930), Wroblewski, Korczynksa (1946), 
Wroblewski et al. (1952), Bugala, Chylarecki (1958), Bugala, 
Hlyniowa (1965), v  botanické zahradě Krakow pak Dmo-
chowska (1963) aj.

Také u nás se v první polovině minulého století začínají ob-
jevovat práce zabývající se touto problematikou. Nejvíce zá-
znamů je o mrazových škodách v Průhonickém parku, který 
patřil k nejvýznamnějším dendrologickým objektům. O zimě 

v r. 1921–1922 se zmiňuje poprvé Silva Tarouca (1921, 1922, 
1929), škody v  Průhonickém parku hodnotí Kavka (1929, 
1930, 1940), Kavka, Kraus (1929), cenné údaje poskytu-
je Zeman (1930), Kraus (1956, 1957), Kraus, Helebrant 
(1965), Němec, Roudná (1980), Blahník (1986). O poškoze-
ní rododendronů a jejich mrazuvzdornosti pojednává Dostál-
ková (1973), Hieke (1979, 1983). Velké množství příspěvků 
je věnováno účinkům kritických zim i  v  ostatních částech 
naší republiky. K  následkům katastrofální zimy 1928/1929 
se vrací např. Rublič (1929), Mikeš (1929). Přehled mrazo-
vých škod na  Slovensku podává např. v  bratislavských par-
cích Čejka (1956). Cenné údaje o vlivu mrazů jsou z Arbo-
reta Mlýňany, známé unikátní sbírky stálezelených listnatých 
dřevin. První zmínky o jejich mrazuvzdornosti podává Mišák 
(1925) ve své publikaci „Vždy zelené stromoví listnaté“. Kri-
tická zima 1928/1929 otevřela polemiku o opodstatněnosti 
pěstování stálezelených listnatých dřevin v  našich podmín-
kách (např. Fišer, 1929). Objektivní hodnocení následků však 
podává opět Mišák (1929), Buchta (1929), Žabka (1930) aj. 
Vliv extrémních teplot u některých dřevin pěstovaných v ar-
boretu studuje Steinhübel (1956,1961). Výsledky aklimati-
začních pokusů komplexněji hodnotí práce Benčatě, Tábora 
(1987), Hrubíka, Tábora (1981), Tábora (1985, 1990).

MATERIÁL A METODIKA
Tento příspěvek hodnotí poškození stálezelených rododen-
dronů a opadavých azalek na pěstitelské lokalitě v Mažicích, 
která se nachází v jižních Čechách nedaleko Soběslavi. Teplot-
ní průběh byl sledován přímo na pěstitelské ploše v Mažicích, 

ÚČINEK –30 °C MRAZŮ NA RODODENDRONY A AZALKY V ZIMĚ 2011–2012

EFFECT OF  –30 °C FROSTS ON RHODODENDRONS AND AZALEAS IN 
THE WINTER OF 2011–2012
Ivo Tábor

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

Abstrakt 

Příspěvek hodnotí poškození stálezelených rododendronů a  opadavých azalek v  zimě 2011–2012, kdy teploty poklesly až 
na –30 °C. Hodnocení bylo prováděno na pěstitelské ploše v Mažicích (jihočeský kraj). Celkem bylo hodnoceno 87 kultivarů 
rododendronů a azalek (55 rododendronů a 32 azalek). Vyhodnocení škod způsobených –30 °C mrazy posunuje poznání 
o mrazuvzdornosti rododendronů a azalek u nás. 

Klíčová slova: mrazuvzdornost, mráz, mrazové škody, poškození, rododendrony, azalky

Abstract 

Th e paper assesses the damage to the evergreen rhododendrons and deciduous azaleas in the winter of 2011–2012, when 
temperatures dropped to –30 °C. Th e evaluation was carried out in the growing area in Mažice (South Bohemia region). A total 
of 87 cultivars of rhododendrons and azaleas (55 rhododendrons and 32 azaleas   ) were evaluated. Assessment of damages 
caused by –30 °C frosts contributes to knowledge of rhododendron and azalea frost resistance in the Czech Republic.

Key words: frost resistance, frost, frost damage, injury, rhododendrons, azaleas
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ÚVOD
Vegetačná štruktúra biokoridorov, ktoré sa vyvinuli na neob-
rábaných plochách poľnohospodárskej pôdy oblasti juhozá-
padného Slovenska, je tvorená prevažne populáciami druhov 
radu Prunetalia spinosae, ktorých dominantné druhy patria 
do rodov Prunus, Crataegus a Rosa (Baranec et al., 2009; Bara-
nec et al., 2011). V tomto prostredí dochádza k samovoľnému 
spontánnemu kríženiu druhov, čoho výsledkom je postupný 
prevládajúci výskyt krížencov rodu slivka (Prunus L.) (Mu-
ráňová et al., 2011). Najčastejšie sa vyskytujúcim taxónom je 
slivka čerešňová (Prunus × fruticans Weihe), ktorá vznikla krí-
žením slivky trnkovej (Prunus spinosa L.) a slivky guľatoplodej 
(Prunus insititia L.), resp. slivky domácej Prunus domestica 
L. (Baranec, 1990; Bertová, 1992). Tento taxón postupne 
vytláča z fytocenóz biokoridorov pôvodný rodičovský druh – 

slivku trnkovú, pretože vplyvom introgresívnej hybridizácie 
dochádza k zvýšeniu ich genetickej variability (Muráňová et 
al., 2011) ako aj ekologickej adaptability.

V práci sa zaoberáme hodnotením variability vybraných uka-
zovateľov generatívnej reprodukcie niektorých nothotaxó-
nov Prunus spinosa, t.j. Prunus × dominii, Prunus × fruticans 
a Prunus × fetchneri, čím nadväzujeme na práce Rybnikárová 
a kol. (2009) a Baranec a kol. (2011).  Výsledky našej prá-
ce sú prínosom z hľadiska stanovenia ďalších  diakritických 
znakov pre analyzované nothotaxóny z aspektu ich ďalšieho 
taxonomicko-nomenklatorického prehodnotenia (Baranec, 
1990, 2011).

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV GENERATÍVNEJ REPRODUKCIE 
RODU PRUNUS L. V BIOKORIDOROCH POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
KRAJINY NA JZ SLOVENSKU

ANALYSIS OF SELECTED REPRODUCTION INDICATORS OF GENUS 
PRUNUS L. IN THE BIOCORRIDORS OF THE AGRICULTURAL LANDSCAPE 
ON THE TERRITORY OF SW SLOVAKIA
Kristína Muráňová, Tibor Baranec, Ivan Ikrényi, Ľudmila Galuščáková

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

Abstrakt

Taxóny rodu slivka (Prunus L.) tvoria dominantné zastúpenie v biokoridoroch, ktoré sa vyvinuli na neobrábaných plochách 
poľnohospodárskej pôdy v oblasti juhozápadného Slovenska. V tomto prostredí dochádza k samovoľnému spontánnemu kríže-
niu druhov, čoho výsledkom je postupný prevládajúci výskyt krížencov rodu Prunus L. Práca je zameraná na analýzu vybraných 
ukazovateľov generatívnej reprodukcie niektorých nothotaxónov slivky trnkovej (Prunus spinosa), t.j. Prunus × dominii, Prunus 
× fruticans a Prunus × fetchneri, ktoré sa vyskytujú v populáciách tvoriacich biokoridory na záujmových lokalitách v oblasti JZ 
Slovenska (Čechynce, Veľké Úľany). Porovnaním generatívneho reprodukčného potenciálu taxónov P. × fruticans, P. × fetchneri 
a P. × dominii na obidvoch sledovaných lokalitách sme zistili celkovo vyššiu úspešnosť generatívnej reprodukcie P. × fruticans. 
Najpremenlivejším taxónom bol P. × fruticans, ktorý dosahoval najvyššiu variabilitu vo väčšine sledovaných morfologických 
znakov kôstkovíc. Štatisticky vysoko preukazné rozdiely sme zaznamenali vo väčšine sledovaných znakov medzi taxónmi P. × 
fruticans a P. × fetchneri.

Kľúčové slová: generatívny reprodukčný potenciál, Prunus spinosa, P. × fruticans, P. × dominii, P. × fetchneri, biokoridor, 
Slovensko

Abstract

Taxa of genus Prunus L. dominantly occur in ecological corridors, which were created in uncultivated areas of agricultural 
land of south-western Slovakia. In this environment, there is a spontaneous hybridization of species, resulting in a gradual 
predominant occurrence of the genus Prunus L. hybrids. Th e paper focuses on the analysis of selected indicators of generative 
reproduction of some sloe nothotaxa (Prunus spinosa), ie. Prunus × dominii, Prunus × fruticans and Prunus × fetchneri, which 
occur in populations of ecological corridors on the localities in SW Slovakia (Čechynce, Veľké Úľany). Comparing the 
generative reproductive potential of  Prunus × dominii, Prunus × fruticans and Prunus × fetchneri taxa of the two study sites, we 
found a higher overall success of generative reproduction of Prunus × fruticans. Th e most variable taxon was Prunus × fruticans, 
which had the highest variation in most morphological characteristics of pits. Statistically highly signifi cant diff erences were 
recorded in most characteristics between P. × fruticans a P. × fetchneri taxa.

Key words: generative reproduction potential, Prunus spinosa, P. fruticans, P. × dominii, P. × fetchneri, biocorridor, Slovakia
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ÚVOD
Metasequoia glyptostroboides patrí k  drevinám, ktoré nemajú 
u nás prirodzený areál rozšírenia a nie sú zaujímavé z hospo-
dárskeho ani  ekonomického hľadiska. Od päťdesiatych, resp. 
šesťdesiatych rokov minulého storočia sa však v  botanických 
záhradách a arborétach venuje tejto drevine zvýšená pozornosť. 
Najčastejšie využitie nachádza v parkovej architektúre ako svieži 
prvok sadovníckych kompozícií.

Druh bol objavený v roku 1941 paleobotanikmi. Bližším skú-
maním nájdených fosílií japonský vedec Shigeru Miki popí-
sal a  pomenoval tento druh ako Metasequoia glyptostroboides 
a ešte v tom istom roku profesor T. Kan objavil žijúci exem-
plár v provincii Sichuan a Hubei (Hu, 1948; Fulling, 1976). 
Z podrobnejších prieskumov fosílnych vzoriek (starých 70–90 
miliónov rokov) a  vzoriek zo živých jedincov a  preukáza-
ní ich  vzájomnej zhody  pomenovali novoobjavenú drevinu 
metasekvoja čínska (Kuba, Bečárová, 2011). V nasledujúcich 
rokoch sa v pohoriach strednej Číny objavil pôvodný porast 
s rozlohou približne 800 km2 (Handricks, 1995). Určitý hos-
podársky význam mala iba v časoch čínskej revolúcie (1949), 
kedy bolo vyťažené väčšie množstvo dreva tohto zaujímavého 

druhu. Od roku 1980 je v Číne chránená, uskutočňujú sa tu 
rôzne druhy výskumov metasekvoje v zmiešaných porastoch. 
Nezanedbateľná je aj jej vysoká odolnosť voči emisiám. 

Objavenie druhu spôsobilo nebývalý celosvetový dopyt po se-
menách metasekvoje čínskej. Na Slovensku v súčasnosti rastie 
najstarší introdukovaný jedinec z roku 1957 v Arboréte Mly-
ňany (Dzúr, 2005). Jedince rastúce v Arboréte Kysihýbel sú 
o dva roky mladšie, v Arboréte Borová hora sú mladšie o osem 
rokov. Význam kompaktných výsadieb metasekvoje čínskej 
na Slovensku dáva predpoklady na lepšie poznanie rastových 
vlastností tejto dreviny a  súčasne úspešný adaptačný proces 
predmetného taxónu zvyšuje ich výskumnú, historickú a ce-
lospoločenskú hodnotu.

Cieľom práce je porovnať základné rastové charakteristiky 
a  zhodnotiť celkovú vitalitu jedincov metasekvoje čínskej          
v  Arboréte Borová hora a na dvoch lokalitách Štiavnických 
vrchov, v Arboréte Kysihýbel a Mestskej lúke Banská Štiav-
nica.   

PREMENLIVOSŤ A RASTOVÉ CHARAKTERISTIKY VÝSADIEB 
METASEKVOJE ČÍNSKEJ (METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES HU        
ET CHENG.) V ARBORÉTE BOROVÁ HORA A ŠTIAVICKÝCH VRCHOCH

THE VARIABILITY AND GROWTH CHARACTERISTICS OF METASEQUOIA 
GLYPTOSTROBOIDES (HU ET CHENG.) PLANTATION IN BOROVÁ HORA 
ARBORETUM AND ŠTIAVNICKÉ VRCHY MOUNTAINS
Ivan Lukáčik, Ivana Sarvašová, Štefan Kysel

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

Abstrakt

V práci sa hodnotia výsadby Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. vo vybraných dendrologických objektoch: Arboréte Bo-
rová hora, Arboréte Kysihýbel a Mestskej lúke Banská Štiavnica. Pozornosť sa venuje morfologickej charakteristike taxónu, jeho 
ekologickým nárokom, areálu prirodzeného rozšírenia a historickému vývoju dreviny od jej objavenia po súčasnosť. Podrobne 
sa rozoberajú vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy a analyzuje sa hrúbková a výšková štruktúra jedincov konkrétnych výsa-
dieb na ploche arborét a Mestskej lúky Banská Štiavnica. Výsledky meraní potvrdili vyššie nároky dreviny na plné osvetlenie 
a vysokú pôdnu vlhkosť.

Kľúčové slová: Metasequoia glyptostroboides, morfologická a rastová charakteristika, ekologické nároky

Abstract

Th is work assess Metasequoia glyptostroboides (Hu et Cheng.) plantation in chosen dendrological objects: Arboretum Borová 
hora, Arboretum Kysihýbel and plantation Mestská lúka Banská Štiavnica. It describes morphological characteristics, ecological 
demands and natural distribution areal. Th e paper gives information about historical evolution of this tree species from its 
discovery to present time. It concretely applies to intraspecifi c and interspecifi c relationship, diameter and vertical structures 
of each individual in particular plantation and mutually between the plantations in Arboretum Borová hora, Arboretum 
Kysihýbel and Mestská lúka Banská Štiavnica. Measurements results confi rmed that the tree species has the higher full light 
demands and high soil moisture demand.

Key words: Metasequoia glyptostroboides, morphological and growth characteristics, ecological demands
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ÚVOD 
Středoevropská kulturní krajina je výsledkem tisícileté inter-
akce mezi přírodou a  lidskou společností. Kulturní krajiny 
jsou výsledkem plynulé reorganizace přírodní krajiny lidmi 
tak, aby její využívání a její prostorová struktura lépe odpo-
vídala požadavkům lidské společnosti (Antrop, 2005). Podle 
Evropské konvence o krajině (Council of Europe, 2000) zna-
mená krajina určité území vnímané lidmi, jehož ráz je výsle-
dek akcí a  interakcí přírodních a/nebo socioekonomických 
faktorů. 

Již 26 000 let př. n. l. obývali v mladším paleolitu území Čes-
ké republiky lovci mamutů. Rozsáhlé deponie zvířecích kostí 
na jejich sídlištích svědčí o tom, že již tehdy zasahovali do vý-
voje původní přírodní krajiny. Přesto po mnoho tisíciletí byly 
změny krajiny pravěkými obyvateli jen lokální a  jen zřídka 
byly existující krajinné struktury zcela změněny. K  zásadní 
změně v interakci přírody a lidské společnosti došlo v 6. tisí-
ciletí př. n. l., kdy se do střední Evropy posunula zemědělská 
neolitická civilizace. Vliv neolitické zemědělsko-dobytkářské 
ekonomiky na  krajinu v  příznivých klimatických podmín-
kách boreálu a atlantiku byl natolik nový, že můžeme hovořit 
o neolitické krajinotvorné revoluci (Podborský a kol., 1993). 
V  krajině s  převládajícími smíšenými lesy museli zemědělci 

pro svá pole a osady přistupovat ke žďáření a mýcení původ-
ních pralesních porostů, čímž začala nová etapa vývoje stře-
doevropské kulturní krajiny. Typ vcelku stabilní lesně-polní 
kulturní krajiny, jejíž vývoj započal neolitickou revolucí,  se 
v podstatě udržel řadu tisíciletí až do přelomu 11. a 12.  století 
př. n. l., kdy v důsledku rostoucí populace začalo docházet 
ke kolonizaci dosud málo osídlených vrchovinných a horna-
tinných krajin a k mýcení zbytků pralesů. Současně docháze-
lo k výraznému růstu městských krajin a k zakládání nových 
měst (v  České republice zejména v  období vlády Přemysla 
Otakara II.). V  následujícím období patrně vlivem kombi-
nace klimatických vlivů (končící středověké klimatické opti-
mum a následující malá doba ledová) a lidské činnosti došlo 
k  intenzifi kaci krajinotvorných pochodů, ale ráz lesně-polní 
kulturní krajiny se stále uchovával. Generace za generací žily 
a pracovaly ve stejné krajině a snažily se ji vylepšovat a chrá-
nit. Tento typ stále ještě poměrně stabilní krajiny je na území 
bývalé rakousko-uherské monarchie (k níž v té době patřilo 
i území České republiky) dobře patrný z topografi ckých map 
1. rakouského vojenského mapování z let 1763–1768 (Mac-
kovčin, 2009). Mapy v měřítku 1 : 28 800 poskytují unikátní 
obraz krajiny před počátkem agrární revoluce, kdy středo-
evropské krajiny dosáhly svého nejvyššího stupně diversity 
(Bender et al., 2005). Tato středoevropská krajina obsahovala 

PROBLÉM STABILITY STŘEDOEVROPSKÉ KULTURNÍ KRAJINY                   
V OBDOBÍ AGRÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE: PŘÍKLADOVÁ STUDIE 
Z ČESKÉ REPUBLIKY 

STABILITY PROBLEM OF THE CENTRAL EUROPEAN CULTURAL 
LANDSCAPE IN PERIODS OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL 
REVOLUTIONS: CASE STUDY THE CZECH REPUBLIC
Peter Mackovčin, Jaromír Demek, Petr Slavík 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i., odbor krajinné ekologie a geoinformatiky, 
Lidická 25/27, 602 00 Brno, peter.mackovcin@vukoz.cz, demekj@seznam.cz, petr.slavik@vukoz.cz

Abstrakt

Středoevropská kulturní krajina je výsledkem tisícileté interakce mezi přírodou a lidskou společností. Autoři chápou stabilitu 
krajiny jako schopnost systému odolávat změnám využívání krajiny lidskou společností v dlouhém časovém úseku. Při kvanti-
tativním studiu stability krajiny autoři používají metodu počítači podporovaného kvantitativního studia změn využití krajiny 
na starých a současných topografi ckých mapách, leteckých a družicových snímcích v prostředí geografi ckých informačních 
systémů (GIS) v pěti časových řezech v rozmezí let 1836–2006. Kvantitativní vyhodnocení počtu a rozsahu změn využívání 
krajiny pak udává stabilitu krajiny. Autoři rozlišují velmi stabilní, stabilní, nestabilní a velmi nestabilní kulturní krajiny.

Klíčová slova: stabilita krajiny, středoevropská kulturní krajina, kvantitativní studium v prostředí GIS, Česká republika

Abstract

Th e Central European cultural landscape is a result of long-term interaction between the nature and Human society. Land-
use and land cover changes by Human society aff ect ecological landscape function and processes. Th e stability of the cultural 
landscapes is quantitatively measured in GIS environment by the rate and magnitude of disturbances and modifi cations of 
land-use patterns in the period from 1836 to 2006. Based on quantitative data, the authors distinguished very stable, stable, 
unstable and very unstable landscapes. 

Key words: landscape stability, Central European cultural landscape, quantitative study in GIS milieu, the Czech Republic 
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ÚVOD
V  letech 1876–1880 prováděl Vojenský zeměpisný ústav  
ve  Vídni na  území Českého království, které bylo v  letech 
1526–1918 součástí Rakousko-uherské monarchie, a na úze-
mí Rakouského Slezska 3. vojenské mapování. Na  Moravě 
a  ve  Slezsku započalo již v  roce 1876, ukončeno bylo roku 
1878, resp. 1877. V Čechách probíhalo v letech 1877–1880 
(Boguszak, Císař, 1961). Na  Slovensku, které bylo součástí 
Uherska, se mapovalo v letech 1875–1883 (Kuchař, 1967).

Výsledkem mapování byly topografi cké sekce v měřítku 1: 25 000. 
Z nich pak byly odvozeny speciální mapy v měřítku 1 : 75 000 
a generální mapy v měřítku 1 : 200 000. Pro mapování polo-
hopisu byl využit redukovaný a zmenšený obsah katastrálních 
map přenesený do  vyměřovacího listu pomocí pantografu. 
V terénu byl v měřítku 1 : 25 000 doměřen stolovou metodou. 
Výškopis se vyjadřoval na základě řídkého pole trigonometric-

ky nebo barometricky s připojením na body přesné nivelace 
pomocí výškových kót, sklonových šraf a poprvé na velkém 
mapovým díle i pomocí vrstevnic s odstupem 100 m (pro celé 
území státu), 20 m (sklon menší než 25˚) a v plochých úze-
mích se sklonem reliéfu menším než 10˚ i po 10 m.

Originály topografi ckých sekcí byly jedenáctibarevné. Polohopis, 
šrafy a popis byly na originálech kresleny černě, značky trigono-
metrických bodů, kamenných staveb a objektů a silnice červeně, 
tekoucí vody a břehy stojatých vod světlemodře, vodní plochy 
světlemodře, louky zeleně, pastviny žlutozeleně, zahrady a sady 
zelenomodře, vinice žlutě, okraje lesů tmavozeleně a jejich plochy 
šedozeleně, vrstevnice a skály žlutohnědě (Kuchař, 1967). 

Fotolitografi cké kopie těchto map, které byly vydány tiskem, 
jsou však jen černobílé, často nezřetelné a v intenzívně šrafo-
vaných oblastech i nečitelné. Před 2. světovou válkou byla část 

NEKOMPLETNÍ MAPOVÉ SOUBORY Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA (1921–1949)

INCOMPLETE MAP SETS OF THE CZECHOSLOVAKIAN TERRITORY (1921–1949)
Peter Mackovčin, Petr Slavík, Marek Havlíček 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i., odbor krajinné ekologie a geoinformatiky, Lidická 
25/27, 602 00 Brno, peter.mackovcin@vukoz.cz, petr.slavik@vukoz.cz, marek.havlicek@vukoz.cz 

Abstrakt 

Od 20. do 50. let 20. století probíhala na území tehdejšího Československa úprava a  aktualizace starších map převzatých 
z Rakouska-Uherska a začala nová mapování. Postupně se uplatnila různá zobrazení. Byly to Sanson-Flamsteedova polyedrická 
projekce, Benešovo normální konformní kuželové zobrazení, Křovákovo obecné konformní kuželové zobrazení, Gaussovo-
-Krügerovo příčné válcové konformní zobrazení  v třístupňových a šestistupňových poledníkových pásech. Referenční plochou 
byl Besselův elipsoid. Výšky byly vztaženy k hladině Jaderského moře. V průběhu více než 20 let vedle sebe vzniklo několik 
mapových souborů topografi ckých map, které nepokryly celé území Československa. Patří k nim československé reambulované 
topografi cké sekce III. vojenského mapování prováděného Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni v měřítku 1 : 25 000, 
prozatímní mapování v Benešově zobrazení, defi nitivní mapování v Křovákově zobrazení, německé topografi cké sekce v měřítku 
1 : 25 000 „Sonderausgabe“ vytvořené zvětšením speciálních map 1 : 75 000, „Karte des Sudetenlandes“ v měřítku 1 : 25 000, 
„Karte der Slowakei“ v měřítku 1 : 25 000, mapy „Messtischblatt“ v měřítku 1 : 25 000. Mapy těchto souborů  pokryly 69,4 % 
území Československa k výměře roku 1938 a 75,6 % území Československa k výměře roku 1949. Zdokonalovaly se metody 
zpracování, včetně použití leteckých snímků.

Klíčová slova: topografi cká sekce, reambulace, Benešovo normální konformní kuželové zobrazení, prozatímní mapování, 
Křovákovo obecné konformní kuželové zobrazení, defi nitivní mapování, Mestischblatt 4 cm Karte

Abstract 

Survey of the territory of former Czechoslovakia in diff erent mapping systems run from 20ties to 50ties of the 20th century. 
Stepwise were used following mapping systems: Sanson-Flamsteed polyedric projection, Beneš normal conform conic projection, 
Křovák universe conform conic projection, transversal conform cylindrical Gauss-Krüger projection in the third and six meridian 
zones. Th ese maps set did not completely cover the whole territory of the Czechoslovakia. Several map sets were produced 
parallel during 20 years that gradually improved the survey methods incl. use of aerial photographs. Sets of Czechoslovak revised 
topographical maps of the third Austrian military survey in the scale 1 : 25 000 were produced in years 1921–1949, sets of 
preliminary (Beneš) maps in the scale 1 : 10 000 and 1 : 20 000, defi nitive (Křovák) maps in the scale 1 : 20 000, German 
topographic maps in the scale 1 : 25 000 based on maps 1 : 75 000 (Sonderausgabe), “Karte des Sudetenlandes” in the scale        
1 : 25 000, “Karte der Slowakei” in the scale 1 : 25 000, imperial maps “Messtischblatt” in the scale 1 : 25 000 that covered 69,4 
percent of the Czechoslovakian  territory in the extend to 1938 and 75,6 percent of the state territory in the extend to 1940. 

Key words: topographic section (topographic map), map revision, map Beneš projection, provisional mapping, Křovák 
universe conformal conic projection, defi nitive mapping, Mestischblatt 4 cm Map
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ÚVOD
Pro celou habsburskou monarchii bylo v  roce 1870   zaháje-
no III. vojenské mapování Vojenským zeměpisným ústavem 
ve Vídni v měřítku 1 : 25 000, a to v metrické míře. Karto-
grafi ckým zobrazením byla Sanson-Flamsteedova polyedrická 
projekce Besselova elipsoidu. Využívaly se rovinné souřadnico-
vé systémy Gusterberg, Sv. Štěpán a Gellerthégy. Na Moravě 
a ve Slezsku topografi cké mapování započalo již v roce 1876, 
ukončeno bylo roku 1878, resp. 1877. V Čechách probíhalo 
v letech 1877–1880 (Boguszak, Císař, 1961),  kdežto na Slo-
vensku v letech 1875–1884 (Kuchař, 1967).  Speciální mapy 
1 : 75 000 vznikly v období 1873–1889. List mapy speciální 
představuje samostatný průmět příslušné části zemského po-
vrchu o rozměru 30´ zeměpisné šířky a 15´ zeměpisné délky 
(vztažené k poledníku Ferro) v Sanson-Flamsteedově zobrazení 
(polyedrické projekci). Polohopis map byl znázorněn pomocí 
smluvených značek, výškopis v Jaderském výškovém systému 
byl zobrazen upravenou Lehmannovou šrafurou. Významné 
body (kostely, křižovatky, soutoky vod, vrcholy hor a  sedla) 
byly výškovými kótami a na mapách se objevil i orientační zá-
kres 100metrových vrstevnic (Kuchař, 1967). Označení listů 
speciálních map  bylo původně provedeno arabskými číslicemi 
po vrstvách od rovnoběžky 51° 15´ k jihu a římskými číslice-
mi po sloupcích od poledníku 27° vých. od Ferra k východu 

s připojením jména význačného sídla. Rukopisné originály to-
pografi ckých sekcí 1 : 25 000 byly jedenáctibarevné, odvozené 
mapy 1 : 75 000 se však tiskly pouze v černobílém provede-
ní. Při tisku se upustilo od mědirytiny, která byla nahrazena 
fotolitografi í. Jeden list speciální mapy zobrazuje plochu cca 
1 000 km2 (Boguszak, Císař, 1961).

V  roce 1917 se změnilo číslování speciálních map. Sloupce 
a vrstvy byly číslovány arabskými číslicemi a to tak, že 1. sloupec 
západní stranou přiléhal k poledníku 27 ° a 1. vrstva severní 
stranou k rovnoběžce 60° (Boguszak, Císař, 1961). V pravém 
horním rohu mapy se uvádělo příslušné čtyřčíslí (např. 4552) 
a nad rámem mapy byl název důležitého správního sídla z ma-
pového listu (Vyšší Brod). Mapa měla v dolní části mapového 
listu informaci kdo mapu vydal, měřítko a rok vydání.

Po  roce 1918 byly mapové podklady předány z  Vojenského 
zeměpisného ústavu ve  Vídni na  základě mezistátní dohody 
mezi Rakouskou republikou a  Československou republikou 
Ministerstvu národní obrany ČSR. Posléze se speciální mapy 
1 : 75 000 staly společně s topografi ckými sekcemi 1 : 25 000 
základním mapovým dílem pokrývajícím celé území nového 
státu. Pro celé území Československa byly rovněž vytvořeny ge-
nerální mapy v měřítku 1 : 200 000. Vojenský zeměpisný ústav 
v Praze prováděl reambulaci topografi ckých sekcí 1 : 25 000 

SPECIÁLNÍ MAPY 1 : 75 000 Z OBDOBÍ 1935–1938

TOPOGRAPHIC SPECIAL MAPS 1 : 75 000 OF THE PERIOD 1935–1938
Peter Mackovčin

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i., odbor krajinné ekologie a geoinformatiky, Lidická 
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Abstrakt 

Speciální mapy 1 : 75 000 byly počátkem října 1938 použity pro vyjádření počtu obyvatel české, německé a jiné národnosti 
v pohraničí s Německem, protože pokrývaly celé území Československa. Výsledky jednání mezinárodního výboru v Berlíně, 
který bezprostředně navazoval na dohodu z Mnichova, postupně určily okupační úseky a průběh demarkační čáry a datum 
vyklizení pohraničních území Československa před německými okupačními vojsky. Od 10. 10. 1938, kdy byl obsazen V. oku-
pační úsek, až do 10. 11. 1938 byly prováděny dodatečné úpravy průběhu demarkační čáry a byl vydán soubor map 1 : 75 000, 
na nichž byl proveden zákres úprav hranic území, která Německo ještě požadovalo a která naopak vrátilo Česko-Slovensku. 
Soubor zahrnuje celé příhraniční oblasti s Německem od Ostravy až po Bratislavu.

Klíčová slova: III. vojenské mapování, speciální mapa, demarkační čára

Abstract 

Topographic maps in the scale 1: 75 000 were used for presentation of the number of inhabitants of the Czech, German and 
other nationalities in the border zone with Germany at the beginning of the October 1938, because these maps covered the 
whole state territory of the former Czechoslovakia. Results of negotiations of the international commission in Berlin that 
immediately followed after the Munich Agreement gradually determined the occupation zones (demarcation lines) and the 
date of evacuation of the territory of Czechoslovakia in front of the German occupation army.  In the period from October 
10th, 1938, when zone No. V. was occupied, up to November 10th, 1938 were revised borders of occupation zones and 
published the set of maps in the scale 1 : 75 000 with revised demarcation  lines including both areas  supplementary required 
by Germany and areas returned back to the Czecho-Slovakia. Th e set encompasses the whole border zone with Germany from 
the town of Ostrava to the city of Bratislava. 

Key words: 3rd Austrian Military mapping, special maps, demarcation line   
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ÚVOD
Rozptýlená zeleň je termín používaný v  územním a  krajin-
ném plánování a  v  odborné literatuře zabývající se tvorbou 
a  ochranou krajiny, životním prostředím apod. Termínem 
rozptýlená zeleň (též nelesní dřevinná vegetace nebo nelesní 
zeleň) rozumíme především trvalé porosty dřevin včetně by-
linného patra, které nejsou lesem, zemědělskou kulturou ani 
součástí zeleně intravilánu sídel (Bulíř, 1981; Mareček, 2005). 
Patří sem spontánně vzniklé přírodní prvky i uměle založené 
vegetační útvary (Bulíř, Škorpík, 1987; Machovec, 1994).

Ve starší odborné literatuře můžeme pro takovéto porosty na-
lézt označení nelesní nebo mimolesní, roztroušená, rozvinutá, 
mozaikovitá či vysoká zeleň. V novější literatuře se lze také 
setkat s termínem dřevinné vegetační prvky.

Rozptýlená zeleň tvoří významnou složku venkovské krajiny, 
v níž plní mnoho důležitých funkcí. Česká krajina však pro-
dělala ve 2. polovině 20. století dramatické změny, při nichž 
byla rozptýlená zeleň ve volné krajině až do 80. let většinou 
bezohledně likvidována. Na druhé straně došlo ke spontánní-
mu nárůstu dřevinné zeleně na plochách, které se přestaly ob-
dělávat. Cílem tohoto článku je představit výsledky mapování 
a  zhodnocení současného stavu rozptýlené zeleně ve  vybra-
ném území řešení projektu „Kačina“. Právě ve zdejší staré kul-
turní, člověkem cíleně utvářené krajině představuje rozptýlená 
zeleň významný krajinotvorný prvek (Lipský et al., 2011).

Typy a funkce rozptýlené zeleně

Podle tvaru se prvky rozptýlené zeleně člení na liniové, plošné 
a bodové (Prudký, 2001; Sklenička, 2003; Sláviková, 1984; 
Trnka, 2001; Supuka et al. 1999) – viz tab. 1. Za rozptýlenou 
zeleň se tedy považují plochy dřevin s rozlohou menší než 0,3 ha, 
liniové porosty a  solitéry či skupiny dřevin (např. remízky, 
stromořadí, doprovodná zeleň vodních ploch a vodních toků, 
zeleň podél komunikací, porosty dřevin na mezích, na hrani-
cích pozemků i na plochách nevhodných k hospodářskému 
využívání).

Rozptýlená zeleň je v našich podmínkách typická pro země-
dělskou krajinu. Z historického hlediska se formovala trojím 
způsobem: 

1. ústupem lesů; rozptýlená zeleň může být zbytkem pů-
vodních lesních společenstev na plochách nevhodných 
pro zemědělské využívání; 

2. přirozeným šířením, náletem lesních dřevin mimo les-
ní porosty na opuštěné nevyužívané plochy;

3. vědomým šířením (výsadba nebo výsev) a pěstováním 
dřevin člověkem (Sklenička, 2003).

Prvky rozptýlené zeleně jsou důležitou součástí struktury kra-
jiny a  významným způsobem ovlivňují její vizuální charak-
teristiky včetně krajinného rázu. V pojetí krajinné struktury 
podle Formana a Godrona (1993) lze prvky rozptýlené zeleně 
označit jako zbytkové (ad 1), regenerující (ad 2) nebo intro-
dukované (ad 3) plošky a koridory.

ROZPTÝLENÁ ZELEŇ V KRAJINĚ NOVODVORSKA A ŽEHUŠICKA

DISPERSED VEGETATION IN THE LANDSCAPE OF NOVÉ DVORY AND 
ŽEHUŠICE REGION
Katarína Demková, Zdeněk Lipský

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

Abstrakt

Příspěvek přináší informace o mapování rozptýlené zeleně v krajině za účelem zjištění jejího současného stavu a sledování její 
vazby na podmínky prostředí (nejen přírodní). Terénní průzkum v kombinaci s interpretací leteckých ortofotosnímků proběhl 
ve středních Čechách na území Novodvorska a Žehušicka, které bylo předmětem zkoumání projektu „Kačina“ (Projekt VaV 
2B06013). Příspěvek představuje metodiku mapování a dosažené výsledky, které poukazují na nerovnoměrné zastoupení roz-
ptýlené zeleně v této zemědělsky intenzívně využívané krajině.

Klíčové slova: rozptýlená zeleň, plošné prvky, bodové prvky, liniové prvky, mapování

Abstract

Th e paper deals with mapping of dispersed vegetation with the aim to register and assess its current state and to analyse its 
relations to conditions of  the environment. Mapping was carried out in Central Bohemia in the Nové Dvory and Žehušice 
region, which was a model area of the project “Kačina” – Implementation of the European Landscape Convention measures 
within intensively utilized landscapes that bear traces of historical landscape design activities. Th is contribution presents the 
method of mapping and achieved results, which show low percentage and unbalanced distribution of dispersed vegetation in 
this intensively used agricultural landscape.

Key words: dispersed vegetation, patches, point elements, linear elements, mapping
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ÚVOD 
Na území města Brna mají plochy zahrádkářských a  chato-
vých kolonií specifi cké postavení. Vyplývá to z jejich funkcí, 
kterých je několik – plochy pro krátkodobou a střednědobou 
rekreaci, specifi cká funkce zeleně,  plochy poměrně druhově 
pestré především co do živočišných druhů (ptactva). Během 
posledních šedesáti let se plochy zahrádek a  chat (dále jen 
ZaCh) různě modifi kovaly. Vznikaly na  tzv. volných plo-
chách, které nebyly vhodné pro socialistickou zemědělskou 
velkovýrobu nebo neměly jiné využití pro průmysl. Kolonie 
nejen rostly, ale někdy se i zmenšovaly či úplně zanikaly vel-
koplošně, a  to především kvůli bytové výstavbě (např. Ka-
menný vrch). ZaCh byly zakládány v různých nadmořských 
výškách a na svazích (podle sklonu a podle orientace). Jejich 
vývoj za posledních 50–60 let monitorují mapové podklady 
ze šesti období (od 50. let 20. století po současnost). Popsány 
jsou rovněž i souvislosti, které zapříčiňují změny prostorového 
i plošného rozmístění ZaCh. Tento předmět výzkumu je sou-
částí disertační práce (Keyzlarová, 2012) věnující se environ-
mentálním, sociální a ekonomickým aspektům zahrádkaření 
a chataření na příkladu města Brna.

Prioritou následující případové studie je zjištění změn v urbán-
ní krajině na příkladu ZaCh. Cílem je odpovědět na otázky: 
Jak se měnila rozloha ZaCh během sledovaného období? Byly 
v jednotlivých letech umísťovány do různých nadmořských vý-
šek, na heterogenně ukloněné či orientované svahy? Na jakých 
plochách se zakládaly, resp. na které plochy se přeměnily? 

Změny, které jsou sledovány, lze popsat jako změny ploš-

né, změny lokalizační (v nadmořských výškách, ve sklonech 
svahů, v orientaci svahů) a  změny ve  způsobu využití. Tyto 
změny jsou analyzovány v časové řadě od poloviny 20. století 
do současnosti. Podle mapových podkladů, které byly k dis-
pozici, bylo vymezeno pět období: 50. léta 20. století (označo-
vána dále jako 1950), přelom 60. a 70. let 20. století (1965), 
80. léta 20. století (1980), 90. léta 20. století (1990) a začátek 
21. století (2000).

Změny jsou porovnávány mezi jednotlivými obdobími, ale 
důraz je kladen především na změny mezi obdobím před ro-
kem 1989 a  po  něm. U  ZaCh lze pravděpodobně předpo-
kládat řetězec vlivů na  krajinu začínající politickou situací, 
pokračující měnící se legislativou, zvyšující se životní úrovní 
a měnícím se životním stylem obyvatelstva, nároky a potřeba-
mi společnosti, a končící u vzhledu, struktury a funkcí ploch 
urbanizované krajiny.

Změnami ve využívání krajiny se zabývala řada autorů, např. 
Žigrai (1993), Antrop (1998, 2004), Lipský (2000), Bičík 
(2004), Lambin, Geist (2006), Sklenička (2007) atd. Všich-
ni si uvědomují, jak se krajina neustále mění. Před očima 
nám vznikají a mizí nejrůznější objekty. Jak daná krajina vy-
padala v minulosti, mohou sdělit pamětníci i  krajina sama. 
Mluvíme-li o krajině městské, bývá její historie cela smazána 
realizací velkoplošné zástavby. Krajina, která v urbánní či su-
burbánní části byla využívána pro ZaCh a později byla tato 
funkce ukončena, prošla změnami v několika stupních (pře-
měna na jinou zeleň, na zástavbu, na chátrající plochy čekající 
na přeměnu, apod.). 

ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V CENTRU MĚSTA BRNA NA PŘÍKLADU 
ZAHRÁDEK A CHAT

LAND USE CHANGES IN THE CITY CENTRE OF BRNO BY THE EXAMPLE 
OF GARDEN ALLOTMENT COLONIES
Sandra Keyzlarová

Geografi cký ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 602 00 Brno, keyzlar@sci.muni.cz

Abstrakt 

Urbánní krajina se kolem nás mění velmi rychle. Města se rozpínají horizontálními i vertikálními směry. Plošně se rozšiřují 
za své hranice, hustota zástavby roste i uvnitř. Způsoby využívání urbánní krajiny jsou výsledkem různých aspektů, které ply-
nou z potřeb a nároků současné společnosti. Zahrádky a chaty jsou významnou součástí krajiny mnoha středoevropských měst. 
Pro města a jejich obyvatele představují specifi ckou sídelní zeleň, částečně veřejný prostor, popřípadě rozvojovou oblast pro jiné 
využití. Zahrádky a chaty měnily své rozlohy i lokality. Právě tyto změny jsou důkladněji sledovány. 

Klíčová slova: využívání krajiny, změny ve využívání krajiny, urbánní krajina, zahrádky a chaty, Brno 

Abstract

Th e urbanization has been changing the landscape around us very quickly. Cities have been growing in both horizontal and 
vertical directions. Th e functional utilization of their areas has been changing due to various aspects arising from needs and 
feasibilities of contemporary society. Allotment garden colonies are a signifi cant part of urban landscape in many Central 
European cities. For the city and its inhabitants they constitute urban vegetation, public space and developing zones for other 
usage. Allotment garden colonies changed their area and location during their history. Th ose changes have been studied. 

Key words: land use, land use changes, urban landscape, allotment garden colonies, Brno
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ÚVOD
Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury síd-
la, která výrazně ovlivňuje kvalitu života. Diferenciace ploch 
sídelní zeleně vychází ze způsobu jejich funkčního využití, 
charakteru a původu. Mühlenberg (1995) defi nuje následující 
typy sídelní zeleně – relikty původní kulturní krajiny, relikty 
zemědělsky ovlivněné kulturní krajiny a zahradnicky založené 
plochy zeleně, zahrady, hřiště a sportoviště, sady. Podobné čle-
nění na spontánně se vyskytující vegetaci a kulturní vegetaci 
uvádí Sukopp et al. (1980). Supuka, a Feriancová (2008) člení 
vegetační strukturu sídel na přirozenou, synantropní a kultur-
ní (založenou, obhospodařovanou a udržovanou člověkem). 

Problematika funkcí zeleně není jednoznačně zpracovaná, 
shoda panuje ve  vymezení těchto funkcí: ekologické, užit-
kové, ochranné, hospodářské, prostorotvorné, hygienické 
(Kučera, 2004). Zjednodušeně je lze rozdělit na  dvě hlavní 
skupiny – uspokojení rekreace a  dalších potřeb společnosti 
a ochrana přírodních hodnot (Maruani, Amit-Cohen, 2007). 
V rámci plánování ochrany přírody a krajinného managemen-
tu v SRN v 80. letech stála v hierarchii funkcí na prvním mís-

tě ochrana druhů (refugia, biokoridory a biocentra ve smyslu 
našeho územního systému ekologické stability), funkce prvku 
potřebného pro identifi kaci s místem (pocit sousedství), re-
kreace, neformální hřiště pro děti, demonstrační a experimen-
tální plochy pro vzdělávání, ekologický výzkum, bioindikátor 
změn životního prostředí a znečištění (Sukopp, Weiler, 1988).

Zásady pro tvorbu ploch zeleně v jednotlivých typech území 
defi nuje v  rámci funkčního využití územní plán. Vymezuje 
monofunkční plochy zeleně i  plochy se zelení v  doplňkové 
funkci. V  měřítku územního plánu lze však zachytit pouze 
plochy s větší plošnou rozlohou. Z myšlenky propojení jed-
notlivých složek (ploch zeleně) ve  vazbě na  liniové porosty, 
pěší a cyklistické trasy, ÚSES, to vše jako součást urbánní kon-
cepce sídla, vychází systém sídelní zeleně. Účinnost systému 
zeleně je dána vedle funkčních vazeb i kvalitou jednotlivých 
složek. Kvalitativním hodnocením ploch zeleně se zabývá Ku-
čera (1999), který jako kritéria používá vhodnost druhového 
složení vegetace, prostorovou strukturu vegetačních prvků, 
pěstební a  zdravotní stav dřevin, doplňky a  vybavenost. Ši-
mek (2006) ukazuje posouzení aktuálního stavu funkčního 

VÝCHODISKA STANOVENÍ PÉČE O SLOŽKY SYSTÉMU ZELENĚ MALÉHO 
SÍDLA NA PŘÍKLADU BENÁTEK NAD JIZEROU 

BACKGROUND FOR DETERMINATION OF CARE FOR COMPONENTS OF 
A GREENERY SYSTEM IN A SMALL TOWN: CASE STUDY FROM BENÁTKY 
NAD JIZEROU
Eva Sojková1, Štěpánka Šmídová2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, sojkova@vukoz.cz
2 Šmídová Landscape Architects, Studio zahradní a krajinářské architektury Praha, Pernerova 11/293, 186 00 Praha 8

Abstrakt

Cílem příspěvku je  ukázat možnosti a východiska posílení stability složek systému zeleně malého sídla v souladu s jejich funkcí, 
charakterem a původem. Modelovým územím byly Benátky nad Jizerou. Základem bylo kvalitativní  posouzení jednotlivých 
ploch zeleně podle jejich významu v systému a ve struktuře sídla nejen rekreačního a reprezentačního, pro zvýšení kvality život-
ního prostředí, ale i z hlediska ochrany přírody – přírodní biotopy hodné ochrany a synantropní biotopy. Tyto urbánní biotopy, 
nevýznamné v porovnání s biotopy ve volné krajině, jsou v prostředí, kde je koefi cient ekologické stability snížen na minimum, 
šancí pro posílení stability území a propojení s okolní krajinou (systém sídelní zeleně, ÚSES). Při návrhu opatření byla využita 
i dostupná data z mapování biotopů soustavy NATURA 2000 a posouzení výskytu bezobratlých.

Klíčová slova: systém zeleně, trvale udržitelný rozvoj, ochrana přírody, malá sídla

Abstract

Th e aim of the paper is to show the options and solutions to strengthening the stability of components of a greenery system 
in a small townt in accordance with their functions, character and origin. Th e town Benátky nad Jizerou was chosen as a case 
area. Th e basis for the work was qualitative assessment of the individual areas of greenery, according to their importance in the 
system and structure of the settlement. Th ey were assessed not only in terms of their recreational and national functions for the 
quality of environment, but also with respect to nature conservation (natural biotopes worthy of protection and synanthropic 
habitats). Th ese urban habitats, insignifi cant in comparison with the habitats in the open landscape, create an opportunity 
to strengthen stability of the territory and to link them with the surrounding landscape (system of urban greenery, ecological 
network) in the environment where the ecological stability is reduced to a minimum. In draft measures, the available data from 
mapping of habitats of the ecological network NATURA 2000 and invertebrates occurrence were also used.

Key words: greenery, sustainable development, nature conservation, small settlements
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ÚVOD
Problematika metod oceňování dřevin rostoucích v  sídlech 
i volné krajině mimo lesní půdní fond byla u nás v literatuře 
oživena na přelomu tisíciletí (např. Pejchal, 1999; Kolektiv, 
2003) v  souvislosti se společensko-ekonomickými promě-
nami ve  státě, na  které dosavadní postupy (Grulich, 1992, 
vyhlášky ministerstva MF k zákonu č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku), adekvátně nereagovaly. Následně byly před-
loženy návrhy novelizací uvedených způsobů oceňování (Ko-
lařík et al., 2005; vyhláška č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 617/2006 Sb.), které byly opětovně nahrazeny dalšími ak-
tualizacemi (Kolařík et al., 2007, 2008; Machovec, Grulich, 
2007; vyhláška č. 3/2008 Sb.). Souběžně bylo přikročeno 
k adaptaci Kochovy metody (Koch, 1971; Schulz et al.; 2002, 
Breloer, 2007) na podmínky ČR (Bulíř, 2007a, 2007b, 2008). 

Metodika Kolaříka et al. (2008), zpracovaná pro Agenturu 
ochrany přírody a krajiny  České republiky (AOPK ČR), vy-
volala při její veřejné prezentaci (Štěrba ed., 2009) a násled-
ně v odborném tisku širokou diskusi (Bulíř, 2009b; Burian, 
2009a, 2009b; Horáček, 2009; Kolařík, 2009, 2010; Macho-
vec, 2009, 2010; Pejchal, 2009; Finger, 2010). V důsledku 

této polemiky došlo ještě v roce 2009 ke komparaci cen stro-
mů získaných od tří hodnotitelů jejich metodikami (Macho-
vec, Grulich 2007; Kolařík et al., 2008; Bulíř, 2009a) na stej-
ném souboru dřevin. O výsledku práce píší Praus a Horáček 
(2010), kteří sdělují, že závěr jejich studie byl zapracován 
do poslední verze metodiky AOPK ČR (Kolařík et al., 2009).  

Momentálně jsou v České republice ke zjišťování cen dřevin 
rostoucích mimo les veřejně dostupné dvě pomůcky. První 
pomůckou je metodika AOPK ČR (Kolařík et al., 2009) vy-
daná za účelem výpočtu kompenzace ekologické újmy za ká-
cené dřeviny a pro výpočet vzniklé újmy při jejich poškození 
ve smyslu dikce zákonů č. 17/1992 Sb. a č. 114/1992 Sb., jež 
navázala na  metodiky Kolaříka et al. (2005, 2007, 2008). 
Druhým instrumentem je vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů, určená pro řízení při převodech ma-
jetku, výpočtu náhrad při vyvlastňování pozemků a porostů, 
apod. Vedle těchto nástrojů existuje ofi ciálně nepublikovaná 
metodika Machovce a Grulicha (2007) a modifi kace Kochovy 
metody (Bulíř, 2009c, 2010, 2011, 2012), které byly primár-
ně vypracovány ke zjišťování fi nanční hodnoty dřevin zniče-
ných, poškozených či odnímaných. 

POZNATKY Z OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN V BŘEHOVÝCH POROSTECH 
VODNÍCH TOKŮ TŘEMI METODIKAMI

LESSONS DRAWN FROM EVALUATING RIVERSIDE TREES AND SHRUBS 
BY MEANS OF THREE DIFFERENT METHODS
Pavel Bulíř

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

Abstrakt

Příspěvek porovnává výsledky ocenění 958 dřevin rostoucích v břehových porostech vodních toků v různých ekologických 
podmínkách třemi metodikami vyvinutými v ČR. Sledovaný soubor utvářelo 27 taxonů stromů v osmi věkových kategoriích 
a 16 taxonů keřů ve čtyřech věkových třídách. Celková cena uvedeného souboru dřevin byla podle metodiky AOPK ČR (Agen-
tura ochrany přírody a krajiny ČR) 2,3× vyšší než u metodiky VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví Průhonice) a 10,6× vyšší oproti metodice ve vyhlášce č. 3/2008 S. ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb. Ceny dle 
metodiky VÚKOZ pak byly 4,7× vyšší oproti cenám zmíněné vyhlášky. Analyzovány a diskutovány jsou příčiny rozdílů cen 
mezi jednotlivými metodikami.

Klíčová slova: dřeviny rostoucí mimo les, oceňování dřevin, břehové porosty, metodiky oceňování dřevin, metodika AOPK 
ČR, metodika VÚKOZ, vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., nákladová metoda

Abstract

Th e paper compares the results of evaluations of 958 riverside trees and shrubs growing in diff erent ecological conditions 
that were performed using three separate methods developed in the Czech Republic. Th e monitored group of plants included 
27 tree taxa in 8 age classes and 16 shrub taxa in 4 age classes. Th e total price of this group as evaluated by means of NCA 
CR method (Nature Conservation Agency of the Czech Republic) was 2.3× higher than if evaluated by means of RILOG 
method (Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening) and 10.6× higher than if evaluated by 
means of the method established in Decree No. 3/2008 Coll. as amended by Decree No. 387/2011 Coll. Th e prices based on 
the RILOG method were 4.7× higher compared to those based on the Decree method. Th e paper analyzes and discusses the 
reasons why the prices based on individual methods diff er.

Key words: trees and shrubs growing outside forests, evaluation of trees and shrubs, riverside stands, methods for the evaluation 
of trees and shrubs, NCA CR method, RILOG method, Decree No. 3/2008 Coll. as amended by Decree No. 387/2011 Coll., 
cost method
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ÚVOD
Rozhodování o realizaci investic do energetických zařízení vy-
užívajících biomasu vyžaduje odhad možné budoucí ceny bio-
masy. Zdroje zbytkové a odpadní biomasy se rychle vyčerpá-
vají a předpokládaný rozvoj užití biomasy nelze zajistit jinak, 
než cíleným pěstováním biomasy na zemědělské půdě. Např. 
Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie schvále-
ný vládou ČR v roce 2010 (v souladu s požadavky směrnice 
2009/28/ES) předpokládá do roku 2020 nárůst užití biomasy 
až na hodnotu 136 PJ z hodnoty 82 PJ v roce 2010. Dlou-
hodobější výhledy – např. výhled zpracovaný tzv. „Nezávislou 
energetickou komisí“ (NOK, 2008) – předpokládají nárůst 
užití biomasy až na  hodnotu 276 PJ v  cílovém roce 2050, 
přičemž cíleně pěstovaná biomasa přispívá cca 190 PJ.

Biomasa v  současnosti používaná pro energetické účely je 
zpravidla zbytkovou a  odpadní biomasou z  průmyslu zpra-
cování dřeva, z lesní těžby, resp. ze zemědělství. Ze současné 

ceny biomasy (díky jejímu původu jako zbytkové a odpadní 
biomasy) proto nelze vycházet při odhadech ceny biomasy 
v delším časovém období 5–10 let. 

Pro odhad budoucí ceny biomasy je tak nutné využít ekono-
mických modelů simulujících ekonomickou efektivnost bio-
masy jak ze strany nabídky, tak i poptávky. 

METODIKA

Obecný přístup pro odhad budoucí ceny biomasy

Budoucí očekávaná cena biomasy hraje podstatnou roli při 
rozhodování investorů do výstavby nových energetických za-
řízení využívajících pevnou biomasu jako palivo místo kla-
sických fosilních paliv. Cena biomasy, stejně jako jakékoliv 

MODELOVÁNÍ CENY BIOMASY ZE STRANY NABÍDKY A POPTÁVKY

BIOMASS PRICE MODELLING USING DEMAND AND SUPPLY SIDES 
POINTS OF VIEW
Jaroslav Knápek1, Michaela Valentová1, Tomáš Králík1, Jiří Vašíček1, Kamila Vávrová2
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Abstrakt

Rozhodování o realizaci investic do energetických zařízení využívajících biomasu vyžaduje odhad možné budoucí ceny bio-
masy. Pro stanovení spodního limity ceny biomasy (strana nabídky) lze využít metodiku minimální ceny produkce založené 
na simulování hotovostních toků projektů pěstování biomasy. Při stanovení spodního limitu ceny biomasy je nutné respekto-
vat ekonomickou efektivnost alternativního užití zemědělské půdy při pěstování klasických zemědělských plodin. Limit ceny 
biomasy z hlediska poptávky je dán cenou substituovaných paliv při respektování vyvolaných efektů jako jsou úspory emisních 
povolenek apod. Článek prezentuje metodická východiska pro ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Zároveň uvádí kon-
krétní hodnoty výsledků výpočtu možného rozpětí ceny biomasy s využitím konkrétních údajů o pěstování lesknice rákosovité 
a plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD), o rentabilitě pěstování klasických zemědělských plodin a limitních cen biomasy 
z hlediska substituovaných paliv (tříděného hnědého uhlí) pro domácnost a energetického hnědého uhlí pro výrobu elektřiny 
spoluspalováním biomasy a hnědého uhlí.

Klíčová slova: modelování ceny biomasy, rentabilita zemědělských plodin, minimální cena biomasy

Abstract

Decision on investment in energy facility using biomass requires an estimate of future biomass price as one of the key inputs. 
To set the lower limit of biomass price (supply side) one can use the method of minimum price of production, which is based 
on simulation of cash fl ow of biomass growth project. However, estimating the lower limit of biomass price further needs to 
respect economic eff ectiveness of alternative uses of agricultural land – production of classical agricultural crops. Th e biomass 
price limit from the demand side (the upper limit) is defi ned through the price of fuel substitutes while respecting the induced 
eff ects such as emission allowance savings, etc. Th e paper presents the starting points for biomass price estimate from supply 
and demand side. Furthermore, it provides fi rst results of calculation of biomass price range using concrete data on reed 
canary grass and short rotation coppices growing, on profi tability of classical agricultural crops, limit price of biomass from the 
viewpoint of substituted fuels (sorted brown coal) for households and brown coal for electricity production through co-fi ring 
of biomass and coal.

Key words: biomass price modelling, profi tability of crop, minimum price of biomass
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ÚVOD 
Statistické záznamy o nejvýznamnějších květinách prodaných 
prostřednictvím holandských květinových aukcí (VBN) na-
povídají, že možná až čtyřicet procent z více než čtyř set sledo-
vaných nejpěstovanějších taxonů může být hybridního půvo-
du. Není přitom nijak neobvyklé – a to nejen v zahradnické 
praxi, ale mnohdy i v botanické literatuře – že hybridní původ 
taxonu byl pozapomenut a jeho odrůdy jsou připisovány jed-
nomu z rodičovských druhů. Výsledky sledování dostupných 
odrůd božskokvětu (Dodecatheon) ukazují i  tady na podob-
nou záměnu: ne-li všechny, tedy jistě alespoň nejdostupnější 
kultivary připisované D. meadia L. budou nejspíš zapomenu-
tými hybridy, uvedenými do zahrad na sklonku předminulé-
ho století pod jménem D. × lemoinei Hort.ex Wien.Ill.Gart.

Příčiny tohoto stavu lze možná vystopovat ve skutečnosti, že 
Index Kewensis spatřuje v D. × lemoinei Hort. jen nadbytečné 
jméno pro D. meadia L., jakkoli byl tímto jménem původně 
označován hybrid mezi D. integrifolium Michx. a D. jeff rey-
anum K. Koch, uvedený školkami proslulého lotrinského 
šlechtitele P. L. V. Lemoinea v Nancy (B.v. Mannagetta, Abel, 
1889; Carriere, 1889). Zatímco identita prvního z  rodičov-
ských druhů zůstává nadále poněkud nejasná (nejspíš D. mea-
dia L., možná také D. pulchellum Merr.? – viz Hooker, 1837; 
Asa Gray, 1886; nebo Pax, Knuth, 1905), druhý je známější 
pod nelegitimním (ale ku konzervaci navrženým: Veldkamp 
et al., 2008!) jménem D. jeff reyi Van Houtte. Zmíněný hybrid 
byl popsán jako taxon s hnědočervenou koronou lemující žlu-
tobílý jícen květu (B.v. Mannagetta, Abel, 1889) a později mu 
byly připisovány v purpurových a růžových odstínech nakvéta-
jící odrůdy ‘Violet Queen’, ‘Belle Mauve’, ‘Purity’, ‘Éclipse’ či 
‘La Grandesse’ (Kotek et al., 1971: avšak s chybnou specifi kací 

„D. integrifolium × meadia“). Kompletnější taxonomická po-
jednání věnovaná taxonům zastoupeným v kultivaci  (Ingram, 
1963; Mitchem, 2011) nicméně případnou existenci hybridů 
naprosto pomíjejí. Charakteristiky uváděné na sklonku před-
minulého století jsou bezesporu přespříliš obecné – odpoví-
dají nejen všem dostupným zahradním odrůdám, ale i většině 
původních druhů rodu. K ověření statutu v  současnosti na-
bízených odrůd je proto nanejvýš žádoucí věnovat pozornost 
znakům taxonomicky významnějším.     

Taxonomický přehled rodu

Pomineme-li nepříliš zdařilou a na  taxony neúměrně boha-
tou německou revizi z počátku minulého století (Pax, Knuth, 
1905), bývá rodu Dodecatheon obvykle přičítáno třináct, 
čtrnáct (Mitchem, 2011; Ingram, 1963) anebo až sedmnáct 
(Reveal, 2009) severoamerických druhů. V  zahradách jsou 
častější právě jen ony taxony, zmiňované už co možné rodi-
če hybridů, příležitostně se přesto lze – ponejvíce ve skalkách 
– setkat s  kterýmkoli jiným (Ingram, 1963; Halda, 1975; 
Mitchell, 2011). Po stránce taxonomické jsou problematické, 
rozlišovací znaky mají mnohdy spíše kvantitativní charakter 
a mění se v závislosti na faktorech prostředí (často na nadmoř-
ské výšce anebo jen vzdálenosti stanoviště od vodních toků, 
určující sezónnost podmáčení substrátu) a  řada druhů bývá 
proto snadno zaměňována. Téměř všechny druhy mají květy 
purpurové nebo šeříkově růžové, příležitostně bílé, s kaštano-
vými prstenci na žlutavých jícnech – z kvalitativních znaků je 
proto největší význam přikládán právě morfologii blizny, tex-
tuře spojidel u tyčinek a struktuře tobolek (Th ompson, 1953; 
Reveal, 2009; Mitchem, 2011). 

Paličkovitě rozšířenou bliznou jsou charakteristické jen tři zá-

DODECATHEON  V EVROPSKÝCH ZAHRADÁCH: ZAPOMENUTÁ 
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Abstrakt 

Dodecatheon × lemoinei je přinejmenším v evropských zahradách běžně pěstovaným hybridem, jméno však bývá připisováno 
synonymům D. meadia, a právě pod tímto označením jsou tyto rostliny obvykle nabízeny. Kritická srovnávací studie, zahr-
nující vedle pěstovaných odrůd předpokládané rodičovské druhy, přesto zmínkám o jejich hybridním charakteru poskytuje 
vysokou podporu.

Klíčová slova: Dodecatheon, odrůdy, morfologie, taxonomie, hybridy 

Abstract

Dodecatheon × lemoinei seems to be a commonly cultivated garden hybrid in Europe, but since this name has been designated 
as a superfl uous name for D. meadia, it is under this second name that the plant is generally off ered for sale. Despite that, 
the hybrid origins of this plant are discussed and confi rmed by critical observation on its garden cultivars, together with their 
supposed parent taxa.

Key words: Dodecatheon, varieties, morphology, taxonomy, hybrid origins
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