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INTRODUCTION
Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) (AH) is an important 
species of tree originating from the Balkans and has been a 
fi xture in the Czech Republic man changed landscape and 
urban environment for more than three hundred years. Beside 
its role in landscaping, horse chestnut is also used in forest 
management as a fruit bearing tree and important source 
of feed for the game in game preserves. Th e overall health 
condition and fruit bearing ability was disturbed by horse 
chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) (CO), an important 
pest of horse chestnut fi rst observed in Macedonia in 1984 
(Deschka & Dimic, 1986). CO spread very fast through 
Europe (Skuhravy, 1999) and in the Czech Republic was 
recorded in 1993 (Liska, 1997). Th e damage to horse chestnut 
is caused by its larvae mining leaf parenchyma, which in 
interaction with other factors causes leaf necrosis, leaf-roll and 
premature defoliation. Th is signifi cantly aff ects the value of the 
trees. From the perspective of forest and game management, 
the most important is negative impact on seed production 
of the damaged trees. While it is generally known, that fruit 
bearing of trees can be infl uenced by several factors, Th almann 

et al. (2003) confi rmed signifi cant reduction up to 50% of dry 
weight of seed from trees with 75% leaves damaged by CO 
in comparison with trees with less than 25% damaged leaves. 
Similar results are also presented by Salleo et al. (2003).

While the elimination of CO with the use of yearly 
pesticide applications is possible (Šefrová, 2001), it is costly, 
environment unfriendly and also diffi  cult in the rough terrain 
of the game preserves. 

Th e possibility of long-time management of horse chestnut 
protection and fruit bearing support is based on natural 
resistance of AH to CO that was discovered in the Czech 
Republic (Mertelík et al., 2004). Th e resistant behaviour and its 
stability were verifi ed during the period 2001–2008 (Mertelík, 
Kloudová, 2009) and current research shows biochemical 
background of this resistance (Vlašínová et al., 2012). 

A resistant cultivar of AH, cultivar Mertelík (Mertelík, Kloudová, 
2010), which came from the patented clone Mertelik06 
(Mertelík, Kloudová, 2006) that originate from preliminary 
selected group of clones with working designation HZR1357 
(Mertelík et al., 2004), can be used as a perspective solution. 
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Abstract

Th e work presents the results of evaluation of the horse chestnut cultivar Mertelik fi eld resistance to Cameraria ohridella in 
the conditions of game preserves. Th e resistant behaviour was divided into three categories based on nature of the mines as 
well as on the level of damage to the lamina by larvae of horse chestnut leaf miner. Categories I. and II. represent the resistant 
behaviour while the category III. represents damage  typical for non- resistant horse chestnuts. Th e frequency of occurrence 
of individual categories in three vegetation periods 2010–2012 from target location of game preserve Moravsky Krumlov as 
well as two control locations in Pruhonice and Knapovec is summarized in a table. Th e results showed resistant behaviour of 
cultivar Mertelík on target location of game preserve, where the overall damage to the lamina of cultivar Mertelík caused by   
C. ohridella was signifi cantly (about 50%) lower than that of seedling Aesculus hippocastanum. 

Key words: Aesculus hippocastanum, horse chestnut leaf miner, larvae mortality, atypical mines, game preserves, Czech Republic

Abstrakt

Práce prezentuje výsledky hodnocení stálosti rezistentního chování jírovce maďalu cultivaru Mertelík ke klíněnce jírovcové 
v  zátěžových podmínkách cílové lokality obory s  intenzivním chovem spárkaté zvěře. Rezistentní chování bylo podle cha-
rakteru min vytvářených žírem larev klíněnky a úrovně poškození listové plochy rozděleno do dvou kategorií, třetí kategorie 
představuje typický způsob minování a poškození listové plochy u nerezistentních jedinců jírovce maďalu. Je uveden tabul-
kový přehled výskytu jednotlivých kategorií poškození listové plochy minováním ve třech vegetačních obdobích 2010–2012 
na cílové lokalitě obory Moravský Krumlov a na dvou kontrolních lokalitách Průhonice a východní Čechy. Dílčí výsledky 
prokázaly stálost rezistentního chování odrůdy Mertelík i v podmínkách cílové lokality obory Moravský Krumlov, kdy výsledné 
poškození listové plochy odrůdy Mertelík vlivem minování klíněnky nedosahovalo ani poloviční úrovně poškození kontrolních 
semenáčků jírovce maďalu na stejné lokalitě.

Klíčová slova: jírovec maďal, klíněnka jírovcová, mortalita larev, atypické miny, obory, Česká republika
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ÚVOD
Pulsatilla patens (L.) Mill. (koniklec otevřený) je vytrvalá by-
lina z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) s dobře vyvi-
nutým kůlovitým nebo vřetenovitým kořenem. Vytváří pří-
zemní růžici s nepřezimujícími dělenými listy. Kvete od dub-
na do května a díky atraktivním fi alovým až modrofi alovým 
květům je velmi ceněna jako skalnička (Pilát, 1973; Futák, 
Bertová, 1982; Hejný et al., 1988; Kubát et al., 2002).

Druh se v ČR vyskytuje pouze v poddruhu Pulsatilla patens 
ssp. patens a  má malou variabilitu. Celkové rozšíření toho-
to taxonu zahrnuje při své severní hranici izolované výskyty 
v  jihozápadním Finsku a  středním Švédsku. Roste na  seve-
rovýchodu Polska, v  Bělorusku, Pobaltí, evropském Rusku 
a na Ukrajině. Jižní hranici výskytu představují izolované lo-
kality táhnoucí se od Rumunska do jihovýchodního Maďar-
ska. Na Slovensku se vyskytuje nejvíce v Slovenském krasu, 
ojediněle u Popradu a ve Slánských vrších, dále pak na Záhoří 
(Futák a  Bertová, 1982). Prostorově velmi izolovaný je vý-
skyt v Německu severně od Mnichova. Také výskyt v Čechách 
je západní výspou současného areálu (Podhajská, Čeřovský, 
1999; Krejčová, 2011).

V  České republice jsou doklady o  roztroušeném výskytu 
ze  současné nebo nedávné doby z Doupovských hor a Čes-
kého středohoří. Výskyt na ojedinělých lokalitách je v Pod-
krušnohorské pánvi, Povltaví a  na  Ralsko-bezděcké tabuli 
(Biomonitoring, 2007). Všechny další lokality buď s velkou 
pravděpodobností již neexistují, nebo šlo o záměny s jinými 
druhy. Vysazen byl kdysi v Českém krasu. Na Moravě se ni-
kdy nevyskytoval, všechny doklady se týkají druhu Pulsatilla 
grandis (Hejný et al., 1988).

Druh roste zejména v teplých pahorkatinách, na osluněných 
svazích; nikoliv však na  vysloveně vyprahlých místech s  již-
ní expozicí. Jde převážně o  suché až míně vlhké, travinaté, 
nepříliš zapojené porosty. Méně častá jsou místa ve světlých 
lesích a na jejich okrajích. Limitujícím faktorem pro udržení 
na stanovišti je vyloučení konkurenčních rostlin, což je přiro-
zeně a trvale nejčastěji možné díky pedologickým poměrům. 
Na stanovištní poměry reaguje značně citlivě a při nepříznivé 
situaci (kompaktní půdní kryt) se často ztrácí možnost uchy-
cení mladých semenáčů (Biomonitoring, 2012). 

Populace druhu jsou již několik desítek let na ústupu (Portál, 
2012). Důvodem je především změna tradičního hospodář-
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Abstrakt 

Na sedmi reprezentativních lokalitách Pulsatilla patens (koniklec otevřený) v ČR byly provedeny analýzy obsahu vybraných 
živin a stanovení půdní reakce. Pulsatila patens roste dle našich poznatků v ČR vždy na půdách kyselých až velmi kyselých, 
jejichž pH se pohybuje od 5,6 (Tobiášův vrch) po 4,2 (Bělá pod Bezdězem). Druh je tedy ve zkoumané části areálu výrazně 
a obligátně acidofi lní. Toleruje přitom i v přírodních poměrech dosti vysoké obsahy živin (K, P, Ca, Mg). Někdy uváděný vý-
skyt z půd mírně zásaditých až zásaditých nebyl potvrzen. Bylo zjištěno, že P. patens roste v ČR vždy na půdách hlinitopísčitých 
až písčitých, mělkých, kyselých až velmi kyselých. Druh je značně tolerantní v oblasti mineralizace půdy. Získané výsledky 
upřesňují ekologické nároky tohoto druhu a jsou významné pro úspěšnost záchranného množení. 

Klíčová slova: Pulsatilla patens, živiny, pH, pěstitelský substrát

Abstract

Analysis of content of the selected nutrients in the soil (including pH) was performed in seven representative localities of 
eastern pasque fl ower (Pulsatilla patens) in the Czech Republic. According to our knowledge, in the Czech Republic P. patens 
always grows in acidic to very acidic soils, pH level ranges from 5.6 (Tobiášův vrch) to 4.2 (Bělá pod Bezdězem). Th e species 
is therefore signifi cantly and obligatorily acidophilous in the studied part of the area. It tolerates rather high levels of nutrients 
(K, P, Ca, Mg). Sometimes given occurrence of the species in slightly alkaline to alkaline soils was not confi rmed. It was 
found that P. patens grows always in loamy to sandy soils, shallow, acidic to very acidic ones. Th e species is very tolerant of 
soil mineralization. Th e results clarify the ecological requirements of this species and are important for the success of the 
preservation propagation. 

Key words: Pulsatilla patens, nutrients, pH, growing substrate
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ÚVOD
Metodika, která by jednotným a  jednoduchým způsobem 
pomocí PC programu umožnila shromažďovat, uchovávat 
a  zpracovávat téměř neomezené množství dat o  dřevinách 
rostoucích mimo les (Zákon č. 114/1992 Sb.), vyhodnotit 
a  monitorovat jejich zdravotní stav včetně poškození 
jednotlivých dřevin a jejich porostů, sledovat změny  v jejich 
druhovém zastoupení v prostoru a čase a vyhodnotit účinnost 
managementových zákroků, nebyla u nás dosud publikována. 
Softwarové zpracování metodiky (program TAXON) bylo 
realizováno fi rmou Advantages, s. r. o. Praha (vedoucí týmu 
Tomáš Vavrda) ve spolupráci s autorkou článku. 
Softwarový program umožňuje vytvoření rozsáhlých databá-
zí obsahujících základní informace o  zájmových dřevinách 
a jejich stanovišti, o zdravotním stavu dřevin a managemen-

tových opatřeních. Umožňuje vyhodnotit vývoj zdravotního 
stavu jednotlivých druhů dřevin a sledovat změny týkající se 
biodiverzity dřevin v krajině z hlediska dlouhodobého časo-
vého horizontu. Jednotný způsob zpracování dat umožňu-
je v prostoru a čase hodnotit a  srovnávat získaná data např. 
v návaznosti na klimatické změny,  vývoj imisního znečištění 
nebo sledovat výskyt a  šíření domácích či introdukovaných 
patogenních organismů. Na  jejich základě lze pak prediko-
vat možnost jejich dalšího šíření, případně sledovat účinnost 
zavedených pěstebních a ochranných opatření. Metodiku lze 
použít v různých typech zeleně v městském prostředí a ostatní 
krajině. 

Cílem předložené metodiky, jejíž softwarová podoba bude 
umístěna na internetu jako free program, je poskytnout jed-
noduchou pracovní pomůcku se širokou nabídkou využití 

VÝVOJ METODIKY S PC PROGRAMEM PRO HODNOCENÍ A MONITOROVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍHO STAVU DŘEVIN A JEJICH MANAGEMENT

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND SOFTWARE FOR 
EVALUATION AND MONITORING OF WOOD SPECIES HEALTH STATUS 
AND THEIR MAINTENANCE
Božena Gregorová

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

Abstrakt

Metodika s počítačovým programem je zaměřena na problematiku zdravotního stavu a péče o dřeviny rostoucí mimo les (Zá-
kon č. 114/1992 Sb.). Umožňuje jednotným a jednoduchým způsobem shromažďovat a uchovávat data o jejich zdravotním 
stavu a managementu, v prostoru a  čase je vyhodnocovat, monitorovat změny zdravotního stavu dřevin, jejich poškození, 
změny jejich stability a sledovat účinnost managementových zákroků. Obsahuje možnost záznamu a monitorování výskytu 
patogenních organismů, změn v druhové skladbě dřevin a sledování vývoje mladých výsadeb. Cílem předložené metodiky je 
poskytnout jednoduchý pracovní nástroj se širokou nabídkou využití všem pracovníkům, kteří se zabývají legislativní ochranou 
dřevin, správou nebo praktickou péčí o dřeviny a může být využita také různými výzkumnými nebo odbornými pracovišti. 
Program TAXON, ve  kterém je metodika zpracována, bude umístěn na  internetu jako free program. Program umožňuje 
škálovat kapacitu až po terabyty dat při zachování vysoké rychlosti a spolehlivosti, takže má předpoklady k širokému použití 
včetně informačních systémů. 

Klíčová slova: dřeviny, stromy, zdravotní stav, monitoring, management, metodika, software 

Abstract

Th e methodology and TAXON software are focused on health status and treatment of wood species growing outside forests 
(Czech National Council Act, No 114/1992). Presented methodology allows simple and uniform collection and keeping of 
data concerning wood species health status, their maintenance and space-time interpretation. In addition it serves for following 
of changes in woody plants health status, their injury, changes in stability and evaluation of management effi  ciency. Th e 
methodology off ers simultaneous monitoring and data recording of pathogen’s occurrence, changes in species composition 
of woody plants and development of newly planted wood species. Th e major objective of the presented methodology is to 
provide simple but highly versatile tool either for users working in protection, administration and maintenance of woody 
plants, or for application in research or professional institutions. TAXON software, representing methodology platform, will 
be freely available online. Its capacity can scale up to terabytes of data while keeping high performance and reliability. TAXON 
is predetermined for wide usage including information systems.

Key words: wood species, trees, health status, monitoring, management, methodology, software
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ÚVOD
V posledních desetiletích jsou vyvíjeny nové postupy pro pěs-
tování vytrvalých energetických plodin na  zemědělské půdě 
za účelem efektivní produkce lignocelulózní biomasy (stébel-
nin a dřeva) jako zdroje energie nahrazující fosilní paliva z dů-
vodu environmentálních, ale i ekonomických. Lignocelulózní 
plodiny jako např. topol, vrba nebo ozdobnice či schavnat 
(Rumex OK2) jsou řazeny mezi energetické plodiny 2. ge-
nerace, které mají při produkci biomasy výrazně lepší poměr 
vložené a získané energie oproti plodinám první generace jako 
jsou např. řepka (pro MEŘO) nebo pšenice (na etanol). Jejich 
produktem je lignocelulózní biomasa – surovina využitelná 
jen pro energetické a průmyslové účely, čímž se podle našeho 
názoru při současných rozlohách potravinových plodin v ČR 
a okolních zemích snižuje riziko vlivu na růst cen potravin, 
které je často uváděno jako negativní důsledek rozvoje pěsteb-
ní plochy energetických plodin první generace. 

Mezi energetické plodiny s nejrychleji se rozvíjející pěstební 
plochou v našich podmínkách patří rychle rostoucí dřeviny 
(RRD) pěstované v porostech s krátkou dobou obmýtí, tzv. 
výmladkových plantáží RRD. Pěstovány jsou zatím výhradně 
vybrané klony a odrůdy vrb (Salix) a topolů (Populus), které 
si při opakovaných sklizních nadzemní dřevní hmoty zacho-
vávají dlouhodobě vysoký výnos a  výbornou pařezovou vý-
mladnost. 

Z  hlediska ekonomiky výmladkových plantáží RRD jsou 
v poslední době klíčové dva trendy, které zlepšují jejich zisko-
vost a zkracují poměrně dlouhou návratnost vložené investi-
ce, která se pohybuje mezi 6.–9. rokem (Havlíčková, Weger, 
Knápek, 2011). Jedná se hlavně o klesající variabilní náklady 
na sadbu, založení a sklizeň plantáží a současně rostoucí po-
ptávku po energetické štěpce, která zvyšuje, případně udržuje 
její cenu v rozmezí 1 000–1 250 Kč/t (vlhkost 50 %). 

VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH PŮDNÍCH CHARAKTERISTIK 
V POKUSECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN TESTOVANÝCH PRO 
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 

OBSERVATION RESULTS OF SELECTED SOIL CHARACTERISTICS IN 
EXPERIMENTAL PLANTATIONS OF FAST-GROWING TREES TESTED FOR 
ENERGY UTILIZATION
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

Cílem článku je vyhodnotit stav a změny vybraných půdních charakteristik – přijatelných živin (P, K, Mg), vápníku (Ca), 
půdní reakce (pH) a humusu (Cox) – ve čtyřech pokusných porostech vrb a topolů pěstovaných extenzivním způsobem (bez 
závlahy, hnojení a vápnění) na zemědělské půdě pro energetické účely. Půdní vzorky byly odebírány v orniční a podorniční 
vrstvě z každého porostu v průběhu 7 let. Na základě vyhodnocení jejich analýz je možné konstatovat, že půdní reakce (pH) 
v orniční vrstvě klesla v průměru všech ploch o 0,285; obsah humusu mírně stoupal v průměru z 1,52 % na 1,64 % (za 4 roky) 
a koncentrace přijatelných živin se měnily v závislosti na lokalitě. Ve sklizené biomase bylo z půdy odebráno 16–59 kg N/ha/rok, 
3–10 kg P/ha/rok, 11–40 kg K/ha/rok, 1–5 kg Mg/ha/rok a 12–45 kg Ca/ha/rok v závislosti na dosažených výnosech. Na zá-
kladě výsledků je možno doporučit provádění hnojení a vápnění půd výmladkových plantáží RRD pro energetické využití 
v závislosti na místních podmínkách a změnách půdních parametrů. Pro potřeby určení vhodných dávek hnojení a vápnění 
doporučujeme zpracovat speciální metodiku. 

Klíčová slova: výmladkové plantáže, půda, pH, Ca, živiny, topol, vrba, rychle rostoucí dřeviny

Abstract 

Th e goal of the article is to evaluate change of selected soil characteristics – nutrients (P, K, Mg), calcium (Ca), soil reaction 
(pH) and humus (Cox) – in four experimental plantations with willow and poplar grown on agricultural land for energy 
utilization with low-input management (no irrigation, fertilization and liming). Soil samples were taken from topsoil as well 
as from lower horizon during 7 years. From analyses we can conclude, that mean soil reaction (pH) in topsoil decreased by 0,285 
from all samples; mean content of humus slightly increased from 1,52 % to 1,64 % (in 4 years). Concentration of nutrients has varied 
depending upon location. Following amounts of elements were taken from soil in harvested biomass:  16–59 kg N/ha/year, 3–10 kg 
P/ha/year, 11–40 kg K/ha/year, 1–5 kg Mg/ha/year and 12–45 kg Ca/ha/year depending on yields. It’s possible to recommend 
fertilization and liming of short rotation coppice of fast-growing trees for maintaining of soil productivity depending on local 
conditions and soil analyses. Special methodology should be prepared for calculation of fertilization doses.   

Key words: short rotation coppice, soil, pH, Ca, nutrients, poplar, willow, fast-growing trees
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ÚVOD 
Jelša lepkavá patrí k významným zložkám brehových porastov 
s  veľkou regulačnou a  retenčnou schopnosťou pri vysokých 
vodných stavoch, ale aj k dôležitým melioračným drevinám, 
ktoré priaznivo pôsobia na vlastnosti pôd, na ktorých rastú. 
Ako rýchlorastúca drevina má skrátenú životnosť. Dožíva sa 
120–170 rokov, zriedkavo semenné jedince presahujú 200 
rokov veku. Táto životnosť jelše má vplyv na dĺžku vývojo-
vého cyklu prírodného lesa, ktorý je oproti iným typom prí-
rodných lesov pomerne krátky a trvá len asi 140–170 rokov 
(Saniga, Zrak, 2010). 

Okrem biologických a ekologických aspektov sa zvýšená po-
zornosť začína venovať aj rastovým zákonitostiam a produkč-
ným schopnostiam jelší s ohľadom ich lepšieho hospodárske-
ho využitia (Lukáčik, 2002). Z hľadiska zachovania biologic-
kej diverzity je však nevyhnutné venovať pozornosť aj menej 
kvalitným populáciám jelší, vyskytujúcich sa na extrémnych, 
často netypických stanovištiach (Lukáčik, Bugala, 2005).

Štruktúra a rastové vlastnosti porastov sa neustále menia spolu 
s diverzifi kovanými podmienkami stanovišťa a pri ich štúdiu 
je potrebné  meniacu sa dynamiku neustále sledovať. Rieše-

ním môžu byť v  niektorých prípadoch dendrochronologic-
ké štúdie, ktoré umožňujú do  istej miery popísať porastovú 
dynamiku v  minulosti pomocou merania šírok letokruhov 
a ďalších parametrov prírastku (Schweingruber, 1996). Touto 
problematikou sa pri rôznych druhoch drevín zaoberá veľké 
množstvo dendrochronologických štúdií; napr. vplyvom tep-
loty na  dynamiku prírastku (Sander et al., 1995), vplyvom 
meniacej sa klímy a  gradientu nadmorskej výšky (Norton, 
1984; Lingg, 1986), prípadne hodnotia dynamiku radiálneho 
prírastku v závislosti od vplyvu komplexu vonkajších (streso-
vých) faktorov (Kucbel et al., 2009) atď. Pri druhoch rodu Al-
nus však poznatky z tejto oblasti v odbornej literatúre výrazne 
absentujú.

Predkladaná práca je súčasťou dlhodobého výskumu prirod-
zených populácií jelše lepkavej a jelše sivej na Slovensku a jej 
cieľom bolo na  základe vybraných dendrochronologických 
metód posúdiť produkčný potenciál porastov jelše lepkavej vo 
vybranej oblasti Kremnických vrchov.

PRODUKČNÝ POTENCIÁL JELŠE LEPKAVEJ (ALNUS GLUTINOSA [L.]
GAERTN.) V PODMIENKACH KREMNICKÝCH VRCHOV

PRODUCTIVE POTENTIAL OF BLACK ALDER (ALNUS GLUTINOSA [L.]
GAERTN.) IN THE KREMNICKÉ MOUNTAINS
Miroslav Balanda, Michal Bugala, Ivan Lukáčik

Katedra pestovania lesa, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika, 
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Abstrakt

Predložená práca analyzuje produkčný potenciál vybranej populácie jelše lepkavej v povodí Bienskeho potoka v orografi ckom 
celku Kremnické vrchy. Pozdĺž gradientu nadmorskej výšky bolo v povodí založených 8 skusných plôch (SP), krok pre zalo-
ženie SP bol zvolený Δ50 m n. m. Na každej ploche boli odobrané vývrty z troch úrovňových jedincov (výškové postavenie 1, 
resp. 2). Prírastková analýza preukázala signifi kantné rozdiely prírastku na kruhovej základni jedincov (BAI hodnota) medzi 
plochami v jednotlivých výškových zónach. Najvyššia hodnota BAI (3363±928 mm2) bola zaznamenaná v rozpätí nadmorskej 
výšky 325375 m. Od tejto úrovne nadmorskej výšky bol pozorovaný plynulý pokles prírastku so stúpajúcou nadmorskou výš-
kou. Stanovený bol priemerný prírastok modelového jelšového porastu, ktorý dosiahol hodnotu 5,50 m3.ha-1. Analýza citlivosti 
rastu preukázala nízku mieru rastovej odozvy skúmaných jedincov na externé podnety.

Kľúčové slová: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., produkčný potenciál, prírastok kruhovej základne, významné roky

Abstract

Th e paper analyzes productive potential of Black alder population situated in the model drainage basin of Biensky stream. 
Along the altitudinal gradient of drainage basin, there were 8 permanent research plots established, the step of 50 m a.s.l. was 
followed. We cored three canopy individuals (height category 1 and 2) on each plot, 24 samples in total. According to results 
of increment analysis, we can state the signifi cant diff erences in basal area increment (BAI) among investigated altitudinal 
levels. Th e highest basal area increment (3363±928 mm2) has been observed in altitudinal zone of 325375 m a.s.l. From 
this altitudinal level, we observed the continuous decrease of BAI values related to increasing altitude. Th e average calculated 
annual volume increment of model black alder stand created by 220 canopy individuals was 5.50 m3.ha-1 per year.  Th e analysis 
of growth sensitivity showed the low level of growth sensitivity of investigated alders to external signals.   

Key words: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., productive potential, basal area increment, pointer years
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Agroekosystém, ako produkt dlhodobého vplyvu činnosti člo-
veka na prírodné biotopy, fi nalizoval do podoby sekundárnych 
biocenóz pozostávajúcich z menších a väčších fragmentov pri-
rodzených stanovíšť (Baranec et al., 2009). Najčastejšími dô-
vodmi fragmentácie krajiny sú intenzívna poľnohospodárska 
činnosť a urbanizácia (Reháčková et al., 2007). Fragmentácia 
biotopov je dynamický proces, ktorého výsledkom sú výrazné 
zmeny v krajinnej štruktúre (Bennett, 2003), redukcia diver-
zity (Šarapatka, Niggli et al., 2008) a úbytok druhov v našich 
podmienkach (Ružičková, Šíbl et al., 2000). Vo vysoko frag-
mentovanej krajine vzrastá význam prepojenia stanovištných 
biotopov a zlepšenia ich kvality (Baranec et. al., 2010). Bioko-
ridory, ako líniové prvky nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) 

v poľnohospodárskej krajine, sú dôležitým nástrojom ochra-
ny životného prostredia. Napomáhajú zachovať biodiverzitu 
a prepojenosť krajiny (Beier, Noss, 1998). Zas túpenie prvkov 
NDV v  poľnohospodárskej krajine nížinnej oblasti južného 
Slovenska je 2–3 %. Z  funkčného hľadiska by bolo vhodné 
zvýšiť ich zastúpenie minimálne na 3–5 % (Supuka, 2005).  

Funkčnosť biokoridoru je podmienená jeho priestorovými 
parametrami (dĺžka a šírka), štruktúrou a druhovým zložením 
biocenóz, stavom trvalých ekologických podmienok (Míchal, 
1994), typom vegetácie tvoriacej biokoridor, typom priľahlej 
vegetácie a spôsobom využívania okolitého územia. 

Vegetačná štruktúra biokoridorov, ktoré sa vyvinuli na  ne-
obrábaných plochách poľnohospodárskej pôdy oblasti juho-

KOMPARATÍVNA ANALÝZA FLORISTICKÉHO ZLOŽENIA BIOKORIDOROV 
S DOMINANTNÝM VÝSKYTOM TAXÓNOV RODU PRUNUS L. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FLORISTICAL COMPOSITION              
OF BIO-CORRIDORS WITH THE OCCURRENCE OF DOMINANT TAXA   
OF GENUS PRUNUS L.    
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Abstrakt

Urbanizácia a intenzívna poľnohospodárska činnosť sú najčastejšími dôvodmi fragmentácie krajiny. Biokoridory sú efektívnym 
nástrojom ochrany životného prostredia, pretože zabezpečujú prepojenosť medzi fragmentovanými biotopmi. Pomocou metód 
fytocenológie podľa metodiky Zürišsko-Montpellierskej školy bola vyhodnotená vegetačná štruktúra biokoridorov, ktoré sa 
vyvinuli na neobrábaných plochách poľnohospodárskej pôdy v oblasti JZ Slovenska (lokality Veľké Úľany, Chynoriansky luh, 
Čechynce). Na lokalite Chynoriansky luh sa vyskytujú druhy asociácie Ulmeto-Fraxinetum carpineum a na lokalitách Čechynce 
a Veľké Úľany druhy vŕbovo–topoľových lužných lesov (Saliceto-Populetum). Kostra biokoridorov pozostáva najmä z nepôvod-
ných drevín Populus × canadensis a Robinia pseudoacacia. Značne zastúpená je krovinná etáž, v ktorej dominujú populácie radu 
Prunetalia spinosae, najmä hybridy slivky trnkovej (Prunus × fruticans), ktoré postupne vytláčajú autochtónne druhy (P. spi-
nosa). Do rastlinných populácií biokoridorov prenikajú druhy z priľahlých agrocenóz, čím ohrozujú autochtónne populácie. 

Kľúčové slová: biokoridor, taxóny Prunus L., fytocenológia, poľnohospodárska krajina, Slovensko

Abstract

Urbanization and intensive agricultural activities are the main reasons for landscape fragmentation. Bio-corridors are eff ective 
conservation tools that provide linkage between fragmented habitats. Phytocoenological methods based on Zürich-Montpellier 
school were applied to determine and evaluate phytocoenoses of ecological corridors in marginal zones of the agricultural 
landscape at three localities (Veľké Úľany, Chynoriansky luh and Čechynce) located in the Western and Southern regions of 
Slovakia. Based on the results of our assessment, vegetation at Chynoriansky luh locality is classifi ed as Ulmeto-Fraxinetum 
carpineum forest type and Saliceto-Populetum forest type at localities Čechynce and Veľké Úľany. Skeleton of the ecological 
corridors comprises non-native hybrids of Canadian poplar (Populus × canadensis) and Robinia pseudoacacia tree species. 
Th e shrub undergrowth is represented considerably and comprises particularly Prunetalia spinosae shrub populations with 
dominance of sloe hybrids (Prunus × fruticans). Autochthonous sloe species (Prunus spinosa) is gradually replaced with its 
hybrids. Phytocoenoses of ecological corridors comprise also species that penetrate from adjacent agrobiocoenoses and pose a 
potential threat to autochthonous populations.

Key words: bio-corridor, Prunus L. taxa, phytocoenology, agricultural landscape, Slovakia
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Československo vedle reambulace a revize topografi ckých map 
v měřítcích 1 : 25 000, 1 : 75 000 a 1 : 200 000 provádělo i ob-
novu dalšího kartografi ckého materiálu. Vojenský zeměpisný 
ústav v Praze (dále VZÚ) zahájil počátkem 20. let 20. století 
přípravné práce na novém vlastním mapování. Zvoleno bylo 
Benešovo normální konformní kuželové zobrazení Besselova 
elipsoidu o dvou nezkreslených rovnoběžkách. Mapovalo se 
v letech 1923–1933, a to v měřítcích 1 : 10 000 a 1 : 20 000. 
Celková zmapovaná plocha dosáhla 1  394 km2 u  měřítka         
1 : 10 000 a 2 527 km2 u měřítka 1 : 20 000 (Kupčík, 1976) 
a nepřekročila 3  % státního území. Dochované mapy pokrý-
vají plochu 3 008 km2, což představuje 2,14  % Českosloven-
ska (Mackovčin, Slavík, Havlíček, 2012). 

V  roce 1933 Ministerstvo národní obrany ČSR rozhod-
lo o  použití Křovákova konformního kuželového zobrazení 
v obecné poloze  pro vojenské účely. Byl vyhotoven značkový 
klíč ZEM-III, který vydal VZÚ v roce 1935.

Mapovalo se v měřítku 1 : 20 000. V  letech 1934–1938 se 
mapovalo především na Slovensku v okolí Malacek, Banské 
Bystrice a Michalovců. V Českých zemích probíhaly do zabrá-
ní Sudet Německem v říjnu 1938 práce v Krkonoších a také 
v okolí Ostravy. Do tohoto období bylo rozpracováno v Čes-
koslovensku více než 117 mapových listů (tzv. 5centimetrové 
mapy) Topografi cké mapy republiky Československé (Boguz-
sak, Císař, 1961). 

Topografi cké mapy republiky Československé prozatímního 

TOPOGRAFICKÉ MAPY 1 : 50 000 Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA (1924–1950) 

TOPOGRAPHIC MAPS IN THE SCALE 1 : 50 000 ON THE TERRITORY OF 
CZECHOSLOVAKIA (1924–1950)
Peter Mackovčin1, Petr Slavík2, Jaromír Demek3
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Abstrakt

Na území Československa byly Vojenským zeměpisným ústavem v Praze do vypuknutí druhé světové války připravovány Speciální 
mapy republiky Československé 1 : 50 000 (2centimetrové). Prokazatelně bylo rozpracováno 9 mapových listů, a to jeden list 
ve Slezsku a 8 listů na středním Slovensku. V průběhu okupace Českých zemí Německem vydaly protektorátní úřady mapy 
Českých zemí (1944–1945) bez území Sudet v měřítku 1 : 50 000 s označením Ed. Pro území Slovenska vydaly německé úřady 
mapy 1 : 50 000 s označením Esl (1944–1945). Maďarské království vydalo v roce 1941 mapy území získaných po Vídeňské 
arbitráži z listopadu 1938. V letech 1948–1950 vydal Zeměměřičský úřad v Praze (ZÚ) 17 mapových listů Státních map ČSR 
1 : 50 000. Z tohoto souboru nebylo 11 mapových listů dokončeno a vydáno tiskem. Vydané Státní mapy ČSR 1 : 50 000 
v Křovákově zobrazení pokryly plochu 8 500 km2. Počátkem padesátých let 20. století byl ze všech dostupných mapových 
zdrojů vyhotoven v  souřadnicovém systému S46 soubor map 1 : 50 000, který pokryl celé území Československa. 

Klíčová slova: Benešovo zobrazení, Křovákovo zobrazení, Speciální mapa republiky Československé 1 : 50 000, 2centimetrová 
mapa, Státní mapa ČSR 1 : 50 000

Abstract

Th e Military Geographical Institute in Prague published on the territory of the Czechoslovakia topographic maps in the scale  
1 : 50 000 (two centimetres maps) before the WW II. Evidently was prepared 9 map sheets (1 sheet in Silesia and 8 sheets in 
the central part of Slovakia). During the occupation of Czechoslovakia by Germany, the occupation offi  ces published maps  
of Bohemian Lands marked as Ed in years 1944–1945. Th e German offi  ces also published maps of Slovakia in the scale 1 
: 50 000 marked as Esl in years 1944–1945. Th e Hungarian Monarchy published maps of territory occupied after so-called 
Vienna Arbitration 1938 in the year 1941. Th e offi  ce Zeměměřičský ústav in Prague prepared 17 map sheets of the State map of 
Czechoslovakia in the scale 1 : 50 000 in 1948–1950. From this map set 11 sheets were not fi nished and printed.  Czechoslovak 
State maps 1 : 50 000 printed in the Křovák Projection covered an area of 8,500 sq. km. Th e map set in the scale of 1 : 50 00 
in the soviet map system S46 covering the whole territory of Czechoslovakia was published by the Czechoslovak Military 
Geographical Institute using all available cartographic material at the beginning of fi fties of the 20th century.  

Key words: Beneš Projection, Křovák Projection, Topographic map of Czechoslovakia in the scale of 1 : 50 000  (so called two 
centimetres map); State map of Czechoslovakia 1 : 50 000 
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Při zkoumání dlouhodobého využití krajiny jsou hojně vyu-
žívány staré topografi cké mapy. Jde o velmi cenný informační 
zdroj, který umožňuje základní informaci nejen o historickém 
způsobu využití krajiny, vývoji sídelní struktury, ale i o vývoji 
dopravní infrastruktury (Havlíček, 2008). Jsou-li vztahy mezi 
vývojem využití krajiny a fyzickogeografi ckými podmínkami 
poměrně častým tématem odborných článků, přičemž nej-
častěji je věnována pozornost vztahu reliéfu či klimatických 
podmínek na využití krajiny (Havlíček et al., 2012), vzájem-
ný vztah mezi rozvojem dopravních sítí a  využitím krajiny 
je méně častým tématem odborných diskuzí (Lewis, 1998; 
Shaw, Xin, 2003; Páez, 2006; Havlíček, 2008). Přitom tato 
těsná vazba je všeobecně známa a akceptována (Rodrigue et 
al., 2009). Většina odborných prací zaměřených na vztah vy-
užití krajiny a dopravy se věnuje aktuální problematice v ho-
rizontu několika desítek let, případně se věnuje budoucímu 
vývoji. Vzájemná interakce mezi vývojem dopravy a vývojem 
sídel vedla v minulosti k dynamickému růstu sídel u někte-
rých významných dopravních uzlů, mohla mít ale i  zásadní 

význam pro menší obce s velmi dobrou dopravní obslužností. 
Zároveň je zapotřebí vnímat i  atraktivitu administrativních 
či průmyslových center právě pro lokalizaci uzlových bodů 
dopravních sítí (Kunc, Krylová, 2005).

Doprava a  využití krajiny představují dvě navzájem odlišné 
složky krajinné sféry, jejichž vzájemný vztah, ačkoliv nemu-
sí být na  první pohled úplně zřejmý, je poměrně silný. Jde 
především o přímý vliv dopravní infrastruktury a doprovod-
ných staveb pro dopravu na  přímý zábor půdy v  důsledku 
jejich výstavby a o ovlivnění kvality půd v důsledku provozu 
a údržby (Sáňka et al., 2012). Doprava však působí na využití 
krajiny také nepřímo. Tím, že kvalitní dopravní dostupnost 
podněcuje urbánní rozvoj v blízkém okolí komunikace, zvy-
šuje tlak na zábor půdy rezidenčními a komerčními aktivita-
mi. Silnou vazbu však najdeme i opačným směrem – způsob 
využití a rozvoje území má přímý vliv na poptávku po osobní 
i nákladní dopravě, tedy i tlak k realizaci nových, či přebudo-
vání stávajících součástí dopravní infrastruktury (Ličbinský, 
Adamec, 2011).

VÝVOJ VYUŽITÍ KRAJINY V OKRESE HODONÍN V KONTEXTU VÝVOJE 
DOPRAVNÍCH SÍTÍ

LAND USE DYNAMICS IN THE HODONÍN DISTRICT IN THE CONTEXT 
OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF TRANSPORT NETWORK
Marek Havlíček1, Ivo Dostál2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, marek.havlicek@vukoz.cz
2Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, ivo.dostal@cdv.cz

Abstrakt

V příspěvku je hodnocen vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních komunikací. Dlouhodobý 
vývoj využití krajiny byl sledován za pomoci starých topografi ckých map z let 1836–1841, 1876, 1953–1955 a 1991. Na zá-
kladě starých topografi ckých map byl vyhodnocen i vývoj silniční a železniční sítě, přičemž bylo přihlíženo k významnosti 
a typu dopravní komunikace. V zázemí těchto dopravních komunikací byly hodnoceny procesy změn využití krajiny a byly 
srovnávány s  intenzitou procesů v  částech území bez významných dopravních komunikací. Byla také zkoumána vzájemná 
vazba trasování silnic a železnic a využití krajiny v celém okrese Hodonín. Na konkrétních příkladech obcí okresu Hodonín 
je doložena odlišná dynamika využití krajiny u sídel s významnou dopravní funkcí a u sídel na dopravně méně významných 
trasách či bez dopravní obslužnosti. 

Klíčová slova: využití krajiny, dopravní síť, topografi cké mapy, okres Hodonín

Abstract

Th e paper evaluates the dynamics of land use changes in the Hodonín district in the context of historical development of 
railways and main roads. Th e long-term development of land-use was analysed on the basis of the old topographic maps 
from the years 1836–1841, 1876, 1953–1955 and 1991. Th e old topographic maps were used also for identifi cation of the 
development of road and rail network, when the importance and type of road were also taken into account. Th e land use 
change processes were assessed in the buff er zone of these roads and compared with the intensity of processes in parts of the 
territory with no major transport lines. Th ere was also investigated relation between the roads and railways deployment and 
the overall land-use in the Hodonín district. Th e diff erent dynamics of land-use in localities with signifi cant transport function 
and the sites located on minor traffi  c routes or even without transport services is demonstrated on specifi c examples of several 
municipalities.

Key words: land use, transport network, topographic maps, Hodonín district
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ÚVOD 
Komponované krajiny představují specifi cký a svým způsobem 
unikátní typ kulturních krajin, jejichž prostorová kompozice 
byla určena předem daným záměrem. Tento záměr vycházel z ji-
ných než čistě hospodářských požadavků na prostor a mohl být 
veden potřebou vyjádřit své duchovní přesvědčení, společenské 
postavení, estetické postoje i touhu po vyšším řádu apod.

Komponované krajiny byly poprvé ofi ciálně charakterizovány 
Výborem pro světové dědictví (UNESCO) v roce 2005. Podle 
něj tvoří komponované krajiny kategorii kulturních krajin. 
Přitom krajina komponovaná je defi nována jako její subtyp, 
který byl navržený a záměrně vytvořený člověkem. Dle defi -
nice UNESCO se mezi tento typ krajin řadí zahrady, parky 
a rozsáhlé krajinné kompozice. Zatímco zahrady a parky jsou 
v dnešním krajinném prostoru velmi dobře rozeznatelné a těší 
se jak zájmu veřejnosti, tak zájmu památkové péče, u rozsáh-
lých krajinných kompozic je to spíše naopak. Rozsáhlé krajin-
né kompozice svým měřítkem přesahují hranice ohrazených 
zahrad a svým charakterem organizují širší krajinný prostor. 
Velmi často jsou součástí zemědělské nebo lesní krajiny, která 
jim vytváří prostorový rámec.

V odborných publikacích a článcích jsou komponované kraji-
ny pojmenovány také jako urbanizovaná, architektonizovaná 

(Hendrych, 2002) či komponovaná architektonizovaná kraji-
na, záměrně koncipovaná krajina (Kupka in Vorel, Sklenička, 
2007), rozsáhlý krajinný celek nebo historický krajinný celek 
(Pavlátová, Ehrlich, 2004). 

Krajinné kompozice nejrůznějšího charakteru vznikají již 
u  pohanských kultur. Mezi nejčitelnější je možné řadit ba-
rokní, barokně klasicistní a  romantické kompozice, které se 
dodnes viditelně podílejí na charakteru prostoru, jeho struk-
tuře a identitě místa apod. (více viz Štěpánová, Kulišťáková, 
2010;  Kulišťáková a kol., 2012). Nešetrným vývojem území 
dochází v současné době ke ztrátě jejich prostorových vztahů 
a jejich celistvost se rozpadá. Ztrácí se tak určitá kvalita, která 
se v naší krajině mnohdy udržela staletí. V mnoha případech 
se nejedná o vědomé ničení hodnot, ale o důsledek neznalosti, 
která zapříčiňuje jejich postupnou devastaci.  

Otázka komponovaných krajin je neznámým tématem jak 
ve státní správě, tak mezi veřejností. Přitom základním předpo-
kladem budoucího zachování hodnot je zájem zejména z jejich 
strany. Otázkou tohoto tématu zůstává, zdali je téma kompo-
novaných krajin dostatečně popularizováno, a zda se veřejnost 
o  existenci a hodnotách těchto specifi ckých krajinných celků 
má možnost jakkoliv dozvědět. Posílení povědomí o kompo-
novaných krajinách je v této situaci závislé na použití takových 
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Abstrakt

Příspěvek analyzuje mediální pokrytí tématu komponovaných krajin při zaměření výzkumu na využitelnost public relations 
ve smyslu posilnění vztahu veřejnosti ke kulturní krajině, zejména pak k málo známé krajině komponované. Právě neznalost, 
a s tím jasně související absence vztahu, je hlavním důvodem její postupné degradace. Hlavním cílem public relations je vytvá-
ření vztahů vyjádřených obousměrnou komunikací. Významným nástrojem, hojně využívaným v české praxi public relations, 
je publicita a media relations. Účelem analýzy tedy byla identifi kace medializace tématu komponovaných krajin. V případě 
komponovaných krajin je ovšem důležité využít veškerých nástrojů public relations, specifi ckých pro veřejný a neziskový sek-
tor, které by posílily image těchto krajin, napomohly získat podporu veřejnosti, a tím i předcházet negativním iniciativám.

Klíčová slova: public relations, media relations, komponovaná krajina, kulturní krajina, identita krajiny, veřejnost

Abstract 

Th is paper draws the media analysis of designed landscape as a part of the research of public relations in the terms of enhancing 
the relation of cultural landscape stakeholders and especially designed landscape stakeholders. Th e absence of its knowledge and, 
thanks to this fact, the absence of any relations of stakeholders to this land, is the main reason for its continuous degradation. 
Th e main purpose of public relations is the maintaining of the relations based on the symmetrical communication. Th e 
signifi cant public relations tool, widely used in the Czech Republic, is publicity and media relations. In the case of designed 
landscape, the usage of all the tools specifi c for public and non-profi t organisations is needed. Th e aim is to enhance the image 
of this landscape, helps to again the support of the public and designed landscape stakeholders and prevent from negative 
initiatives. 

Key words: public relations, image, designed landscape, culture landscape, landscape identity, stakeholders
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ÚVOD
Výsadby květin jsou v zahradní architektuře velice atraktivní, 
ale bohužel poměrně náročné na založení i náležitou údržbu. 
Koncept trvalkových výsadeb s  vyšším stupněm autoregulace 
byl vytvořen za účelem využívání květin, zejména atraktivních 
vytrvalých bylin, ve větší míře než je tomu doposud ve veřejné 
zeleni měst. Jednotlivé taxony jsou pro každou směs navrženy 
tak, aby výsledkem byla větší míra autoregulace výsadby v ná-
sledujících letech. Toho se dosáhne vhodným výběrem a kom-
binací rostlin s různými životními strategiemi a jejich vhodným 
procentuálním zastoupením ve směsi (Baroš, Martinek, 2011). 
Výsledkem by pak mělo být celoročně a dlouhodobě pohledově 
atraktivní společenstvo rostlin, do  kterého budou pracovníci 
údržby zasahovat pouze minimálně.  Hlavní podstatou těchto 
trvalkových výsadeb je atraktivita, dynamika v průběhu sezóny 
i let a nenáročnost na údržbu (Baroš, 2011a). Takové výsadby 
se pak velmi dobře osvědčují ve veřejné zeleni a na extenzivně 
udržovaných plochách zeleně (Dědečková et al., 2008).

Prvopočátek vzniku těchto směsí byl iniciován v  Německu 

v roce 1997 v programu „Optimalizace trvalkových výsadeb 
ve veřejné zeleni“.  Vůbec první vzniklou fungující kombina-
cí rostlin byla směs s názvem „Silbersommer“ (Stříbrné léto), 
která byla vyzkoušena v  různých zemích Evropy. Principy 
založení a ošetřování těchto směsí jsou popsány v metodice 
vydané v roce 2011 (Baroš, Martinek, 2011).

Aby bylo možné hodnotit různé typy směsí v  podmínkách 
České republiky z více pohledů (zejména s ohledem na esteti-
ku v průběhu let a náročnost na údržbu), bylo v areálu Den-
drologické zahrady VÚKOZ, v. v. i., (dále jen DZ) postupně 
od roku 2007 zakládáno mnoho různých záhonů s použitím 
těchto principů autoregulace a  doporučení vycházejících ze 
zahraničních zkušeností. Díky každoročnímu vyhodnocení 
dat je nyní možné posoudit vhodnost a  estetickou kvalitu 
jednotlivých směsí v  různé roční době a v průběhu prvních 
tří let. 

Záhony lze hodnotit z mnoha různých pohledů. Jedním ze 
základních může být jejich estetický účinek, tzn. jejich atrak-
tivita pro pozorovatele. Touto problematikou se zabývá mno-
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Abstrakt 

Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou jsou atraktivním prvkem veřejné zeleně uplatnitelným 
zejména v městském prostředí. Práce hodnotí trvalkové záhony založené v Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a  okrasné zahradnictví, v. v. i., (VÚKOZ, v. v. i.) v  letech 2007–2008. Pro srovnávání atraktivnosti 
jednotlivých směsí bylo použito vizuálního hodnocení, které zohledňovalo 3 základní parametry: celkový dojem, barevnost 
a strukturu záhonu. Data byla získána za dobu 3 let (2009–2011) a záhony se každoročně hodnotily v 11 termínech během 
celého roku od dubna do listopadu. Nejlépe hodnocená směs ve všech sledovaných znacích byla směs s názvem „Tanec trav“. 
Nasbíraná a vyhodnocená data mohou sloužit pro srovnání kvality a atraktivity použití jednotlivých směsí trvalek a mohou 
do budoucna poskytnout vodítko k vytvoření efektivnějších kombinací použitých rostlin.

Klíčová slova: trvalky, vizuální hodnocení, Dendrologická zahrada, trvalkové záhony

Abstrakt 

Perennial plantings with higher level of autoregulation and extensive maintenance are very attractive element of public greenery 
that are applicable especially in urban environment. Th e work evaluates the perennial beds established in the Dendrological garden 
VÚKOZ, publ. res. org. in the years 2007–2008. For comparing the attractiveness of each mixture was used visual assessment 
taking into account three basic parameters: overall impression, colour and structure of the bed. Data were obtained over a period 
of 3 years (2009–2011) and beds were evaluated in 11 dates throughout the year, from April to November. Th e best ranked mix 
in all the characters was „Dance of grasses“. Collected and evaluated data can be used to compare the quality and attractiveness of 
the use of a mixture of perennials and may in the future provide guidance on creating eff ective combinations of plants.

Klíčová slova: perennials, visual assessment, Dendrological garden, perennial beds
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INTRODUCTION
Being one of the basic species in the taxonomically critical 
group of P. mugo agg., Pinus uncinata Ramod is simultaneously 
one of the most frequently discussed issue of pine taxonomy 
in Europe. A lot of experiments have been done recently to 
prove or deny hypotheses of the P. uncinata evolution using 
morphometric traits and chemical compounds. In some needle  
characters P. uncinata was shown to be more closely related to 
P. mugo Turra than to P. sylvestris L., in some other traits the 
reverse was true (Neet-Sarqueda et al., 1988). Nevertheless, 
in a number of needle traits P. uncinata remains distinct from 
both species mentioned above (Boratyńska, Bobowicz, 2000, 
2001). In cones, P. uncinata was reported to diff er signifi cantly 
from P.  sylvestris and P.  mugo in 16 characters investigated 
(Marcysiak, 2004; Marcysiak, Boratyński, 2007). Biochemical 
approaches based on protein, isoenzyme and DNA analyses 
resulted in partial discrimination of hybrid individuals in the 
putative hybrid swarm populations of P.  sylvestris × P. mugo 
(Prus-Glowacki, 1983; Filppula et al., 1992). 

We have utilized advantages of the paternal inheritance of 
chloroplast DNA (cpDNA) in conifers to provide preliminary 
evidence for hybrid nature of P. uncinata individuals growing 
in arboretum Mlyňany.

MATERIAL AND METHODS
Two individuals of alleged Pinus uncinata Ramond from 
arboretum Mlyňany were subjected to verifi cation of their 
hybridity using cpDNA markers. As a  control, individuals 
of pure species P.  sylvestris from Orava region and P.  mugo  
from Vrátna valley were used. Total DNA was extracted from 
needles of individual trees using CTAB method by Murray 
and Th ompson (1980) followed by PCR-amplifi cation of the 
species-specifi c segments of cpDNA. One of these segments 
was amplifi ed by the trnV-trnH primer, the other by the 
Chlor primer (Parducci, Szmidt, 1999).

RESULTS AND DISCUSSION
Both analyzed individuals of the putatively hybrid nature 
share habitus as described by Businský and Velebil (2011). 
According to the authors, straight growth along with 
a  simple (monocormous) stem and a  cone-shaped crown 
are the characteristic features of P.  uncinata (Suppl., Fig. 2) 
distinguishing it from P.  mugo. Also, the conelets and 
mature cones of tested individuals exhibit some traits typical 
for P.  uncinata. However, the most convincing evidence 
supporting hybrid nature of the individuals was provided by 
the restriction analysis of their cpDNA. PCR-amplifi cation of 
DNA samples resulted in production of trnV-trnH products 
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Abstract

Preliminary evidence supporting hybrid origin of individuals determined as Pinus uncinata in arboretum Mlyňany was 
provided based on cpDNA restriction profi les of the respective individuals and/or P. sylvestris and P. mugo trees. Th e nature of 
restriction profi les indicates that hybridity of the tested individuals is of P. mugo agg. × P. sylvestris type.

Key words: Pinus uncinata, cpDNA, hybridity

Abstrakt

Na základe reštrikčnej analýzy cpDNA dvoch jedincov určených ako Pinus uncinata, ktoré sa nachádzajú v arboréte Mlyňany, 
a  jedincov čistých druhov P.  sylvestris a  P.  mugo sa získali predbežné údaje o  hybridnom pôvode P.  uncinata. Charakter 
reštrikčných profi lov oboch testovaných jedincov naznačuje, že ide o medzidruhové hybridy P. mugo agg. × P. sylvestris.

Kľúčové slová: Pinus uncinata, cpDNA, hybridita
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