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ÚVOD
Ve třicátých letech 20. století bylo v Československu rozhod-
nuto o  vybudování vojenského systému opevnění v  pohra-
ničním pásmu s Německem. Obrana státu se měla realizovat 
formou fortifi kací podle vzoru Maginotovy linie, jež oddělo-
vala Německo a Francii. Výstavba opevňovacích pásů probí-
hala na  několika vymezených úsecích současně kvůli blížící 
se hrozbě války v Evropě. Po  zabrání Rakouska Německem 
v březnu 1938 započaly práce i na jižní hranici od Bratislavy 
po České Velenice. 

Betonové pevnostní objekty různého typu a  různého stupně 
uchování jsou důležitým antropogenním tvarem v krajině (be-
tonová hranice). Opevnění tvořily kromě betonových bunkrů 
a tvrzí také protitankové příkopy, minová pole, ženijní a tan-
kové zátarasy. Opevňovací práce podle rozhodnutí minister-
stva národní obrany převzalo Ředitelství opevňovacích prací 
(ŘOP), kterému velel divizní generál Karel Husárek, jenž sehrál 
velmi důležitou roli na berlínských jednáních. Ta záhy navazo-
vala na podpis Mnichovské dohody. Na základě této dohody 
bylo Československo donuceno postoupit 26 680 km2 svého 
území během deseti dnů od 1. do 10. října 1938 (Mackovčin, 
2012 b). Na odstoupených územích, která připadla Německu, 
bylo rozhodnuto o postupné likvidaci pohraničního opevnění 
a ženijních zátarasů.

Ministerstvo národní obrany jako zadavatel opevňovacích 
prací a ani Vojenský zeměpisný ústav coby jediný tvůrce celo-
státního mapového díla (30. léta 20. století) nepočítaly z dů-
vodu utajení se zákresem jednotlivých objektů opevnění do již 
vyhotovených map v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 20 000 v Be-
nešově zobrazení (především Slezsko s okolím Ostravy), ani 

do nově tvořených topografi ckých map v měřítku 1 : 20 000 
v Křovákově zobrazení (oblast Ostravska, Krkonoš, západního 
Slovenska).

Naopak, ale ve velkém utajení, pracovala německá topogra-
fi cká služba přímo podléhající generálnímu štábu německé 
armády. Ta na základě papírových skic a náčrtů zakreslila, a to 
k polovině roku (15. 7. 1938), celý systém československého 
pohraničního opevnění do vlastních topografi ckých map mě-
řítek 1 : 25 000 a 1 : 75 000.

METODIKA A MATERIÁLY
V doposud publikovaných pracích řady autorů není zmínka 
o topografi ckých mapách se zákresem československého opev-
nění (Boguszak-Císař, 1961; Klíma, 1958; Kuchař, 1967; 
Kupčík, 1976; Čapek, 1983; Lauermann, 2009; Mackovčin, 
2012 a; Mackovčin, 2012 b).

Autoři provedli výzkum v  archivech a  mapových sbírkách 
v České republice se zaměřením na  topografi cké mapy s cí-
lem zjistit, zda existuje soubor map nebo alespoň nějaká mapa 
ve  velkém a  středním měřítku obsahující přítisk s  objekty 
pohraničního opevnění z let 1935–1938. Takové mapy byly 
skutečně nalezeny.

Jedná se o revidované speciální mapy původního III. rakous-
kého vojenského mapování v  měřítku 1 : 75  000 vydávané 
v období tzv. první republiky Vojenským zeměpisným ústavem 
v Praze, které pokrývaly celé území tehdejšího Československa. 
Tyto revidované speciální mapy převzala německá topografi cká 
služba a vydala je v letech 1935–1938 s označením Sonderaus-

ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ (1935–1938) NA VOJENSKÝCH 
TOPOGRAFICKÝCH MAPÁCH 

CZECHOSLOVAK FORTIFICATION OBJECTS (1935–1938) ON MILITARY 
TOPOGRAPHICAL MAPS
Peter Mackovčin, Martin Jurek

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

Abstrakt

V letech 1935–1938 byl v pohraničí dnešní České republiky podél nynější hranice s Polskem, Německem a Rakouskem vybu-
dován systém betonových pevností (betonová hranice). Betonové objekty různého typu a stupně uchování jsou významnými 
antropogenními tvary v krajině. Autoři informují o předválečných německých topografi ckých mapách znázorňujících rozmís-
tění a typizaci obranných objektů v českém pohraničí. Tyto mapy nebyly dosud v české odborné literatuře uváděny.

Klíčová slova: pohraničí, opevnění, topografi cká mapa

Abstract

A system of concrete forts along the frontier with Poland, Germany and Austria was built up in the border zone of the former 
Czechoslovakia in the years 1935–1938. Th ese concrete objects of diff erent types and preservation are important anthropogenic 
landforms in the contemporary landscape. Authors report about pre-war German topographic maps showing location and 
classifi cation fortifi cation objects in the Czech borderland. Th ese maps have not been mentioned in the Czech literature up to now.

Key words: border zone, fortifi cation, topographical map



11

Acta Pruhoniciana 105: 11–21, Průhonice, 2013

ÚVOD
Kulturní krajina v  okolí Kačiny, jejíž cíleně komponovaná 
osnova byla položena před více než třemi stoletími, předsta-
vuje významnou a  jedinečnou hodnotu našeho kulturního 
a  přírodního dědictví. Na  barokně-klasicistních principech 
komponovaný areál města a rezidence v Nových Dvorech byl 
po příchodu Chotků rozvinut a dotvořen v klasicistním a pří-
rodně-krajinářském pojetí. 

Tato etapa vyvrcholila na přelomu 18. a 19. století. Nové zá-
mecké sídlo – zámek Kačina i okolní krajina, utvářená do po-
doby okrasného statku, je odkazem osobnosti Jana Rudolfa 
Chotka (*17. 5. 1748 Wien, †26. 8. 1824 Wien), jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů osvícenecké šlechty. Kačina 
byla koncipována jako velkolepé letní venkovské sídlo, slou-
žící rodinnému a  společenskému životu panské společnosti. 
Sídlo, které ve svém pojetí snoubí požadavky na reprezentaci, 
úřední i  duchovní potřeby (mj. širokého rozměru fi lozofi c-
kého, náboženského, vědního i  kulturního) majitele a  jeho 
rodiny, s potřebami pohodlného a zdravého obývání, odpo-
činku a zábavy. V neposlední řadě měla být i oslavou a odka-
zem (památníkem) osobnosti Jana Rudolfa Chotka přátelům 
a  potomkům. Období vlády Jana Rudolfa Chotka v  letech 
1787–1824 představuje dobu největšího rozkvětu novodvor-
ského panství.

V rámci předloženého příspěvku jsme se pokusili o zachycení 
dobových ideových vazeb, souvisejících se vznikem přírodně-
-krajinářských parků a  o  nastínění vybraných inspiračních 
zdrojů a paralel mezi Kačinou a dalšími lokalitami v Evropě 

i u nás. V obecné rovině je příspěvek dílčí ilustrací širokého 
rozhledu Jana Rudolfa Chotka a dalších osobností, podílejí-
cích se na komponování zdejší krajiny. V tomto směru nava-
zuje a rozvíjí dříve publikované práce autorů.

Studované území

Zámek Kačina a  navazující krajinářské úpravy se nachá-
zí ve  Středočeském kraji, východně od  Kutné Hory. Námi 
studované území o  rozloze 1742 ha zahrnuje jádrovou část 
bývalého panství Nové Dvory, tvořenou současnými katastry 
Nové Dvory a  Svatý Mikuláš, s  dílčími územními  přesahy 
do  sousedních katastrů Svatá Kateřina, Hlízov, Jakub a Ro-
hozec (obr. 1).

METODIKA
Studium historických zahrad, parků a komponovaných krajin 
musí být podloženo studiem literatury a pramenů. Předkláda-
ná studie je založena zejména na širokém srovnávacím studiu 
odborné literatury a na studiu srovnávacích mapových prame-
nů. Srovnávacími mapovými prameny rozumíme mapová díla, 
která pokrývají celé české země (tj. mapy 1., 2. a 3. vojenského 
mapování a mapy stabilního katastru). Na jejich podkladě lze 
studovat stav krajiny v daných časových horizontech (Semo-
tanová, 2001). Dalším důležitým zdrojem informací byly in-
dividuální staré mapy, zejména mapy panství a lesnické mapy, 

PARALELY KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NA KAČINĚ

LANDSCAPE PARK KAČINA IN CONTEXT WITH OTHER DESIGNED 
AREAS
Martin Weber, Markéta Šantrůčková

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

Abstrakt

Komponovaná krajina v okolí zámku Kačina vznikala ve vazbě na dřívější osnovu krajiny Novodvorska od konce 18. století 
a v první polovině 19. století, kdy byly zakládány i jiné významné krajinářské úpravy. Tato díla se vzájemně ovlivňovala a inspi-
rovala, můžeme mezi nimi vysledovat řadu vazeb a vlivů. Příspěvek se zabývá problematikou historických paralel, ovlivňujících 
vznik a podobu zdejších komponovaných krajinářských úprav. Jsou v něm nastíněny dobové ideové vazby a souvislostí mezi 
Kačinou a vybranými lokalitami v Evropě a v České republice.

Klíčová slova: historická kulturní krajina, komponované krajinářské úpravy, ideové paralely

Abstract

Th e designed landscape surrounding Kačina chateau was created from the end of the 18th century till the fi rst half of the 
19th century. Previous Baroque landscape design activities were enhanced and modifi ed. At the same time, other important 
landscape parks were founded. Th e creators of parks founded inspiration in the other areas. Th e paper focuses on the parallels 
and inspiration for the landscape designing activities round Kačina and Nové Dvory by other European and Czech landscape 
parks.

Key words: cultural landscape, designed areas, inspiration and ideas
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ÚVOD
Pro introdukci dřevin na naše území má zásadní význam čin-
nost Dendrologické společnosti v Průhonicích, kterou založil 
hrabě Emanuel Silva Tarouca. O tvorbě Průhonického parku 
píše ve své práci z r. 1909.

Historie introdukce dřevin je součástí dějin zahradní a kra-
jinářské tvorby, svědčí i o vyspělosti tehdejšího zahradnictví. 
U nás se touto problematikou zabýval A. M. Svoboda (1976 
– jehličnaté dřeviny, 1981 – listnaté dřeviny). Tato práce ob-
sahuje údaje o  historii introdukce i  současnosti pro druhy, 
kultivary introdukovaných dřevin, zvláštní pozornost je vě-
nována Průhonickému parku. Tomu se také věnuje významná 
práce P. Svobody (1966 – jehličnaté dřeviny, 1967 – listnaté 
dřeviny), která hodnotí introdukci dřevin do Průhonického 
parku, přičemž využívá všech v té době dostupných historic-
kých pramenů. Z této práce částečně vychází i tento příspě-
vek. Významným zdrojem a dokladem introdukce jsou práce 

Nožičky (1966). Další práce se věnuji jednotlivým objektům, 
např. Lednice – Pejchal, Krejčiřík (2010, 2012), Tábor (1987, 
1991); Orlík – (Tábor 1991); Červený Hrádek –Tábor (1987) 
a řada dalších. 

METODIKA
Hlavní pozornost se soustředila na Matriku rostlin Dendro-
logické společnosti, kde jsou uvedeny sortimenty pěstované 
v zahradě Dendrologické společnosti v Průhonicích v letech 
1909–1924. V rukou psané knize, která čítá 10 050 položek, 
je zapsáno 434 položek jehličnatých dřevin, 3 780 listnatých 
dřevin a 5 836 peren. V záhlaví je uvedeno: přírůstkové číslo 
(Laufende Nr.), latinské jméno rostliny (Lateinischer Name), 
původ (Herkunft), získaná rostlina (Als Pfl anze erhalten), den 

MATRIKA ROSTLIN DENDROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI – VÝZNAMNÝ 
DOKUMENT O HISTORII INTRODUKCE DŘEVIN DO ČECH – 
JEHLIČNANY

REGISTER OF THE DENDROLOGICAL SOCIETY – AN IMPORTANT 
DOCUMENT ON HISTORY OF THE WOODY PLANTS INTRODUCTION 
TO BOHEMIA – CONIFERS
Ivo Tábor

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

Abstrakt

Pro introdukci dřevin na naše území má zásadní význam činnost Dendrologické společnosti v Průhonicích. Svědčí o  tom 
i významný dokument – Matrika rostlin Dendrologické společnosti, která zachycuje období introdukce v letech 1909–1924. 
V rukou psané knize, která čítá 10 050 položek, je zapsáno 434 položek jehličnatých dřevin, 3 780 listnatých dřevin a 5 836 
peren. Všechny položky s doplňujícími údaji byly převedeny do elektronické podoby, aby bylo možné jejich detailní zpracová-
ní. Tento příspěvek hodnotí jehličnaté dřeviny. Aby bylo možné jejich srovnání s jinými historickými prameny, byly původní 
názvy dřevin doplněny o současné korektní jméno a používané synonymum dle Farjona (2001), autoři pojmenování druhů 
byli porovnáni v rámci International Plant Names Index IPNI (www.ipni.org.) a  jména kultivarů dle Krüssmanna (1972). 
Tento upravený seznam bude podkladem pro zpracování souborného seznamu introdukovaných dřevin na naše území. Dle 
získaných údajů práce podrobně hodnotí jednotlivé taxony z hlediska jejich původu a další životaschopnosti.

Klíčová slova: introdukce, jehličnany, Dendrologická společnost

Abstract

For the introduction of woody plants to our territory, activities of the Dendrological Society in Průhonice are of fundamental 
importance.  Th is is evidenced by a signifi cant document – Register of plants of the Dendrological Society that captures the 
introduction in the years 1909–1924. In a handwritten book, which contains 10,050 items, there are listed 434 items of 
coniferous plants, 3,780 items of broad-leaved trees and 5,836 perennials. All items including additional data were converted 
into electronic form to allow their detailed processing. Th is paper evaluates coniferous plants. In order to compare them 
with other historical sources, the original names of woody plants were supplemented with the current correct names and the 
synonyms used by Farjon (2001), the authors of species naming were compared within the bounds of IPNI (www.ipni.org), 
and the cultivar names according to Krüssmann (1972). Th is revised list will serve as a basis for developing the collected list of 
introduced woody species into our territory. According to the obtained data, this work in detail evaluates the individual taxa 
in terms of their origin and subsequent viability.

Key words: introduction, conifers, Dendrological Society
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ÚVOD
Taxóny rodu Prunus L. tvoria dôležitú až dominantnú súčasť 
subspontánnej vegetácie pozdĺž okrajov poľnohospodársky 
využívaných pôd. Táto krovinná vegetácia je súčasťou bio-
koridorov, ktoré predstavujú jeden z výsledkov fragmentácie 
prirodzených stanovíšť a  prepájajú zvyškové biotopy – bio-
centrá, napomáhajú zachovať biodiverzitu a  zabezpečujú 
celkovú funkčnú prepojenosť krajiny (Baranec et al., 2010). 
Floristické zloženie týchto pôvodných fytocenóz je negatívne 
ovplyvnené pestovateľskými postupmi realizovanými na priľa-
hlých agrocenózach a v dôsledku toho dochádza k prieniku 
nepôvodných taxónov do  populácií a  k  vytláčaniu autoch-
tónnych druhov. Druhy rodu Prunus L. sú polymorfi cké, so 
schopnosťou hybridizácie. Výsledkom spontánneho kríženia 
pôvodných druhov s nepôvodnými taxónmi je postupný pre-
vládajúci výskyt krížencov v  populáciách kontaktných fyto-
cenóz (Muráňová et al., 2011). Presná identifi kácia hybridov 

s veľkou morfologickou (fenotypovou) variabilitou a určenie 
genetickej štruktúry populácií vyžaduje vhodné metódy a jed-
nou z nich sa javí aj prietoková cytometria. 

MATERIÁL A METÓDY

Charakteristika biologického materiálu

Prunus spinosa L. – slivka trnková

Pôvodne najrozšírenejší druh rodu Prunus L. eurázijského 
areálu, s nevýraznou morfologickou variabilitou, môže dosa-
hovať výšku až 3 m, kvitne v apríli až v máji. Plody obsahujú 
veľa trieslovín, ovocné kyseliny a vitamín C (Hensel, 2009). 
Pre územie Slovenska sa zistil špecifi cký výskyt spontánnych 
krížencov druhu Prunus spinosa L. (s. s.) (Baranec, 1990):

STANOVENIE VEĽKOSTI GENÓMU HYBRIDNÝCH  TAXÓNOV RODU 
PRUNUS L.

DETERMINATION OF THE GENOME SIZE OF HYBRIDOGENOUS TAXA 
OF GENUS PRUNUS L.
Adela Kišacová1, Ľuba Ďurišová1, Ľudmila Galuščáková2, Tibor Baranec1

1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra botaniky, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, tibor.
baranec@uniag.sk, xkisacovaa@uniag.sk
2Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 76 
Nitra, Slovenská republika

Abstrakt

Populácie hybridných taxónov rodu Prunus L. sa vyskytujú hlavne na okrajoch poľnohospodárskych pôd, kde sú významnou 
súčasťou prírodných biokoridov. Cieľom práce bolo stanoviť veľkosť genómu vybraných hybridných taxónov rodu Prunus 
pomocou prietokovej cytometrie. Ako biologický materiál boli použité listy a semená taxónov Prunus × fruticans, Prunus × 
dominii a Prunus × fechtneri. Interným štandardom bola Glycine max cv. Polanka (obsah 2C DNA 2,50 pg). Skúmané vzorky 
boli zbierané na troch lokalitách v západnej časti Slovenska. Namerané hodnoty veľkosti genómu sledovaných taxónov sa pohy-
bovali v rozmedzí 1,27–1,78 pg (listy) a 1,36–1,91 pg (semená). Vzájomným porovnaním získaných výsledkov cytometrických 
analýz sme zistili, že veľkosťou genómu spomedzi hodnotených taxónov sa vysoko štatisticky odlišoval taxón P. × fechtneri.  
Najmenšia veľkosť genómu bola zistená pri taxóne P. × dominii.  Rozdiely vo veľkosti genómu zistené analýzou semien pri P. × 
fruticans a P. × dominii môžu naznačovať na prebiehajúcu hybridizáciu skúmaných taxónov v prírodných populáciách.

Kľúčové slová: hybridy Prunus, prietoková cytometria, veľkosť genómu

Abstract

Th e populations of hybridogenous taxa of the genus Prunus L. occur mainly at the edges of agricultural soils where they form 
a signifi cant part of natural biocorridors. Th e aim of this work was to establish the genome size of studied taxa using fl ow 
cytometry. Leaves and seeds of Prunus × fruticans, Prunus × fechtneri and Prunus × dominii were used as a biological material. 
Glycine max cv. Polanka (2C DNA content 2.50 pg) served as an internal standard. Th e examined taxa were collected at three 
localities in the western part of Slovakia. Th e measured values of genome sizes of the evaluated taxa varied from 1.27 to 1.78 pg 
(leaves) and from 1.36 to 1.91 pg (seeds). By comparing the results obtained by cytometric analyses we found that the genome 
size of the taxon P. × fechtneri was statistically highly diff erent from other evaluated taxa. Th e smallest genome size was detected 
in the taxon P. × dominii. Diff erences in genome sizes found by analysis of seeds of P. × fruticans and P. × dominii may indicate 
ongoing hybridization of examined taxa in natural populations.

Key words: Prunus hybrids, fl ow cytometry, genome size
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Nemálo středoevropských zahrad, zakládaných po  polovině 
předminulého století nebo ve  století minulém, se dnes na-
chází pod památkovou ochranou, mnohé jsou nákladně ob-
novovány a udržovány. O jejich rostlinné skladbě a původní 
barevnosti je však jen málo známo a v praxi se opakovaně uka-
zuje, že historické uplatnění rostlin v památkových zahradách 
zdaleka není dostatečně prostudováno a  doloženo. Studie 
o uplatnění rostlin v zahradách se jen zřídka zabývají histo-
rickými souvislostmi a data o uplatnění či oblibě konkrétních 
rostlinných taxonů v  minulosti poskytují jen v  míře krajně 
omezené. V  důsledku toho bývají při obnově památkových 
zahrad nezřídka vysazovány druhy a odrůdy, které v době za-
kládání těchto zahrad nebyly ještě dostupné. Jednou z úloh 
projektu „Metody a nástroje krajinářské architektury pro roz-
voj území“ je proto soustředění takových dat v sérii co možná 
nejúplnějších tematických přehledů, přibližujících skladbu 
sortimentů v obdobích odpovídajících zhruba konkrétním ar-
chitektonickým slohům. V předkládané práci byly takovému 
rozboru podrobeny huseníky (Arabis).

Úvod do  botanické problematiky běžně pěstovaných 
druhů 

Rodu Arabis bývalo přičítáno na 180 druhů (Appel, et al., Al-
-Shehbaz, 2003) z mimotropických oblastí celé severní polo-
koule, severoamerické skupiny se svéráznými karyotypy byly 
nicméně shledány nepříbuznými (Koch et al., 1999 a 2001) 
a  separovány do  několika samostatných rodů (Al-Shehbaz, 

2003). V současném pojetí náleží rodu asi 70 povětšině eura-
sijských druhů s překvapivě blízkými vztahy k rodu Aubrieta 
(Koch, 1999). 

V  zahradách jsou pěstovány především druhy typové sekce 
Arabis, zpravidla robustnějšího vzrůstu; mívají listové růžice 
velikosti dětské dlaně a poměrně velké bílé nebo purpurové 
květy s vakovitě nafouklými kalichy. Řada recentních fyloge-
netických studií (Koch et al., 2006; Assefa et al., 2007; An-
sell et al., 2011; Karl et al., 2012) ukazuje, že jde o relativně 
mladou skupinu úzce spřízněných a  mnohdy snadno zamě-
nitelných druhů, odvozených zhruba před dvěma miliony let 
v  několika migračních větvích z  maloasijských progenitorů. 
Zřejmě nejčastěji zmiňovaným huseníkem je Arabis alpina L., 
extrémně proměnlivý horský druh dorůstající v neveliké po-
dušky z několika málo růžic s často jen řídce pýřitými, svěže 
zelenými, při bázi srdčitě ouškatými a  po  okrajích výrazně 
zubatými listy. Semeníky velkých bílých květů dozrávají v še-
šule s nevýrazně žilkovanými chlopněmi a křídlatými semeny. 
Pěstován je od nepaměti, v oxfordských zahradách prokaza-
telně od roku 1658 a v dobách linnéovských byl již obecně 
rozšířen (Miller, Martyn, 1797). Nominátní taxon je vázán 
na spíše mokrá stanoviště v evropských (popřípadě severoaf-
rických) horách a v kamenité severské tundře, data z  lokalit 
středoasijských a východoasijských jsou postavena na záměně 
evropského taxonu s  blízkými A. pterosperma Edgew. (Jafri, 
1973) nebo A. paniculata Franch. (Cheo et al., 2001). Nic-
méně, i  samotné evropské populace se zdají být stále ještě 
parafyletické pozicemi maloasijských A.  defl exa Boiss. nebo 
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Abstrakt

Soustředění co nejúplnějších informací o dobových sortimentech okrasných rostlin je jednou ze stěžejních podmínek zachová-
ní hodnot historických sídel, parků a zahrad. Předkládané review shrnuje soustředěná data o vývoji sortimentů v zahradnické 
praxi často uplatňovaného rodu Arabis po polovině devatenáctého století s přihlédnutím k jejich skladbě v obdobích vymeze-
ných nejprůbojnějším architektonickým slohům.

Klíčová slova: huseníky, Arabis, odrůdy, historický přehled

Abstract

Development of ornamental plants varieties in the Czech region after the mid-nineteenth century: the varieties of the genus 
Arabis. Compilation of information about the contemporary varieties of ornamental plants is one of the main presumptions to 
sustain values of historical sites, parks and gardens. In the submitted review the data about development of Arabis varieties in 
particular architectural styles after the mid-nineteenth century are summarized.
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Acta Pruhoniciana 105: 65–74, Průhonice, 2013Odborné sdělení

Mimořádně hodnotné dřeviny jsou v ČR podle § 46 zákona 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném zně-
ní, chráněny v kategorii památný strom. Formou správního 
rozhodnutí je jejich ochrana vyhlašována orgány ochrany pří-
rody – pověřenými obecními úřady, správami velkoplošných 
chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) 
a  ve  zvláštních případech i  dalšími orgány státní správy. Je 
celá řada důvodů, proč mimořádně významné dřeviny, jejich 
skupiny nebo stromořadí vyhlásit v  této kategorii zvláštní 
ochrany. Mezi tyto důvody patří zejména jejich vzrůst (veli-
kost), stáří, jejich ekologická a biologická hodnota, historic-
ká hodnota (historické události, součást kulturních památek, 
hraniční stromy), kulturní (připomínají osobnosti našich 
dějin, spisovatele, básníky, politické osobnosti), hodnoty es-
tetické a krajinotvorné (významné krajinné prvky, krajinné 
dominanty), dendrologicky hodnotné dřeviny domácí i cizo-
krajné. Biologická a ekologická hodnota památných stromů 
spočívá zejména v  tom, že památné stromy jsou biotopem, 
na který je navázána celá řada dalších organizmů – hub, rost-
lin, hmyzu, živočichů bezobratlých i obratlovců. Ekosystém 
památného stromu je integrovanou soustavou vzájemnými 
vazbami propojených, hierarchicky uspořádaných, dílčích 
mikroekosystémů, kterým zejména staré stromy poskytují 
základnu pro jejich zachování a rozvoj. 

V Ústředním seznamu ochrany přírody je k 1. 9. 2013 evido-
váno celkem 5 199 objektů památných stromů, solitér, skupin 

a stromořadí, což představuje přes 25 000 jedinců. Památné 
stromy rozdělujeme pracovně do  tří kategorií, na  veterány, 
dospělce a dorostence. Výběr dalších dřevin k vyhlášení není 
zdaleka ukončen. Lesy ČR, na základě vlastního průzkumu, 
zařadily poměrně velký počet dřevin v  lese jako stromy vý-
znamné pro Lesy ČR, obdobně postupovaly i Vojenské lesy 
a statky. Dosud málo využitým zdrojem případných památ-
ných stromů jsou i historické zahrady a parky. Poměrně vý-
razné zastoupení mají i dřeviny allochtonní (cizokrajné), např. 
Ginkgo biloba, Platanus × hispanica a jiné. 

European Champion Tree Forum (ECTF) se zabývá vyhledá-
váním tzv. „Champion Trees“. V Evropě bylo založeno v roce 
2010. Iniciativa k jeho založení vzešla z jednání zájemců o vel-
ké stromy ve Wespelaar v Belgii v roce 2010. V roce 2011 se 
uskutečnilo další jednání v Bonnu, na platformě botanických 
zahrad. V roce 2013 se konalo 3. jednání v Polsku (NP Bia-
lowiez), v roce 2014 se plánuje setkání ve Španělsku. Do ECTF 
je zapojeno přes 100 spolupracovníků z Německa, Velké Brita-
nie, Irska, Finska, Polska, Španělska, Francie, Turecka, Česka, 
Slovenska, Estonska, Maďarska, Nizozemska, Itálie, Belgie, 
Lucemburska a Švýcarska z dendrologických společností, bo-
tanických zahrad a arboret. Zasedání v Polsku se za ČR z 10 
spolupracovníků zúčastnili Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., 
z Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Mgr. Hana 
Rambousková z Nadace Partnerství, projektu Strom roku.

Pro spolupráci s  European Champion Tree Forum (ECTF) 

VÝZNAMNÉ PAMÁTNÉ STROMY V ČESKÉ REPUBLICE

THE IMPORTANT MONUMENTAL TREES IN THE CZECH REPUBLIC
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Abstrakt

Pro spolupráci s organizací European Champion Tree Forum byly ze souboru památných stromů vybrány objekty jednotlivých 
stromů (solitérně rostoucí) s největším obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí a uspořádány podle jména dřeviny. Mezi 
nejvýznamnější památné stromy patří např. Vejdova lípa, Lukasova lípa, Sudslavická lípa, Svatováclavský dub ve Stochově, Žiz-
kův dub v Náměšti nad Oslavou, Körnerův dub v Dalovicích u Karlových Varů, Žižkův dub v Podhradí u Lichnice, Bzenecká 
lípa v Bzenci na Moravě (polykormon výmladkových kmenů, kde je obvod kmene ve 130 cm nad zemí neměřitelný), Kloko-
čovská lípa v Železných horách, Tatobitská (Americká) lípa, Karlův dub v Praze Kolodějích, Ginkgo biloba u Augustiniánského 
kláštera v Brně, další v Královské oboře v Praze, tisy v Krompachu, Pernštejnský tis. Shromažďováním dostupných informací 
na úrovni Evropské unie můžeme získat důležité poznatky o péči a ochraně památných stromů.

Klíčová slova: památné stromy, Česká republika

Abstract

For cooperation with European Champion Tree Forum, units of individual trees with maximal perimeter (measured 130 cm 
above ground level) were selected from the register and arranged in the table. Th ere are given some examples of the most 
signifi cant monumental trees: Vejda’s Lime Tree, Lukas’ Lime Tree, Lime Tree near Sudslavice, Žižka’s Oak in Náměšť nad 
Oslavou, Körner’s Oak in Dalovice near Karlovy Vary, Žižka’s Oak in Podhradí near Lichnice, Lime in Bzenec, Lime in Klokočov 
in Železné hory, Tatobit’s Lime Tree, Karel’s Oak in Praha-Koloděje, Ginkgo biloba near Augustinian’s Abbey in Old Brno and 
other in Královská obora in Praha, yews in Krompach and yew near Pernštejn’s Castle. By assembling the available information 
at the European Union level we can obtain important knowledge about the care and protection of monumental trees.

Key words: monumental trees, Czech Republic
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