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ÚVOD
Výstavbou dopravní, průmyslové a  sídelní infrastruktury se 
vytvářejí v krajině bariéry, které významným způsobem brání 
volnému pohybu živočichů. Biotopy vhodné pro život vel-
kých savců jsou štěpeny na  stále menší části a v krajině tak 
vznikají izolované oblasti bez dostatečné interakce s okolím 
(Anděl et al., 2010). Tento proces, označovaný jako fragmen-
tace krajiny a fragmentace populací, patří k nejvýznamnějším 
negativním vlivům lidské činnosti na  živou přírodu (Miko, 
Hošek, 2009). Rychle postupující fragmentací jsou nejvíce 
postižené ty skupiny živočichů, které jsou vázány na zachovalé 
přírodní prostředí, mají velké nároky na velikost domovských 
okrsků a  pravidelně či příležitostně migrují (Anděl et al., 
2010). Největší migrační nároky má skupina velkých savců, 
jejichž základním typem migrace je dálková liniová migrace 

(Anděl et al., 2005). V podmínkách České republiky mezi její 
představitele patří medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný 
(Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), jelen lesní (Cervus ela-
phus) a los evropský (Alces alces). Další skupinou jsou střední 
savci – kopytníci, kteří se vyznačují o něco menšími nároky na 
migraci. Základním typem migrace je lokální migrace, která 
zahrnuje cesty mezi zdroji potravy, vody a místem odpočinku. 
Za typické druhy středních savců – kopytníků lze považovat 
srnce obecného (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scro-
fa). Třetí skupina, střední savci – šelmy, má obdobné nároky 
na migraci s převahou lokální migrace. Určitou roli zde ale 
sehrává hledání teritoria a jeho vymezování, zejména u mla-
dých jedinců. Typickými příklady živočichů této skupiny jsou 
liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní (Meles meles) a vydra 
říční (Lutra lutra).
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Abstrakt

V příspěvku byl zkoumán historický vývoj antropogenních bariér pro migraci volně žijících živočichů v Chřibech a jejich širším 
zázemí. Pro mapování historického vývoje byly využity staré a současné topografi cké mapy a letecké snímky, na jejichž základě 
byly vytvořeny mapy využití krajiny a mapy vývoje pozemních dopravních komunikací. Dalším cílem bylo i hodnocení mig-
račního významu průchodů na nejvýznamnějších pozemních dopravních komunikacích v širším zázemí Chřibů. Migrační po-
tenciál Chřibů je dlouhodobě narušován silnými urbanizačními procesy spojenými s budováním silniční a železniční dopravní 
sítě, zejména v  sousedním Dolnomoravském a Hornomoravském úvalu. Migrační význam průchodů na nejvýznamnějších 
pozemních komunikacích v tomto území je u většiny objektů nízký, kvalita některých dobře navržených průchodů je snížena 
násobnou fragmentací v důsledku paralelně vedených komunikací. Příspěvek shrnuje možná základní opatření ke zvýšení mig-
rační propustnosti okolní krajiny, zejména s ohledem na zlepšení průchodnosti konkrétních objektů na dopravních pozemních 
komunikacích, úpravy krajinné struktury urbanizovaných a zemědělsky intenzivně využívaných území.

Klíčová slova: antropogenní bariéry, volně žijící živočichové, využití krajiny, dopravní síť, Chřiby

Abstract

Th e paper presents the historical development of anthropogenic barriers to wildlife migration in Chřiby upland and their wider 
hinterland. Maps of land use and maps of development of the road and railway network were created using the old and present 
topographic maps and aerial photographs. Another objective was the evaluation of the importance of migratory passages 
for wildlife on main transport routes near Chřiby upland. Th e migration potential of Chřiby upland has been weakened by 
strong urbanization processes associated with the construction of road and railway network for a long time, particularly in 
neighboring Hornomoravský úval and Dolnomoravský úval Graben. Migration importance of most of passages in research 
area is low, quality of some well-designed passages is reduced due to multiple fragmentation eff ect of parallel roads. Th e 
paper summarizes the basic measures to increase migration permeability of surrounding landscape, particularly with regard to 
improving the design of specifi c objects on road network, modifi cation of the landscape structure, in urban and intensively 
used agricultural area.

Key words: anthropogenic barriers, wildlife, land use, transportation network, Chřiby upland
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ÚVOD
Malé vodní nádrže jsou ve středoevropském prostoru jedním 
ze základních elementů zemědělské krajiny (Šálek, 2001; Il-
lyová, Pastuchová, 2012). Představují jednu z nejhodnotněj-
ších přírodě blízkých prvků kulturní krajiny. V České repub-
lice mají velkou historickou tradici. Umělé vodní nádrže byly 
na našem území budovány pravděpodobně již v 8. a 9. století 
našeho letopočtu. První písemná zpráva o  rybnících v  Če-
chách je v listině Kladrubské z roku 1115. Podle jiného zápisu 
z  roku 1227 dostal opat premonstrátského kláštera svolení 
od Přemysla Otakara I. ke koupi lesa Lovětína na jižní Moravě 
za účelem výstavby rybníků. Od poloviny 14. století se tech-
nika výstavby natolik rozvinula, že se budovaly i vyšší zemní 
hráze v nivách toků a byly stavěny rybníky v močálovitých ro-
vinách. Rybníky vzniklé ve 13. a 14. století přispěly ke změně 

krajiny a cestní síť, vybudovaná na jejich hrázích, napomohla 
rozvoji obchodu se sousedními kraji a zeměmi (Šálek et al., 
1989). Počátkem 15. století skončila první velká éra budování 
rybníků, zejména kvůli husitským válkám. Teprve v 70. letech 
15. století se zájem šlechty (oblasti zakládání rybníků Pern-
štejny na Moravě, východních a jižních Čechách, Rožmberky 
na Třeboňsku a v okolních panstvích), ale i měšťanů (soustavy 
okolo Blatné, Lnářů, Prahy, severní Čechy – Doksy, Českomo-
ravská vrchovina – Dářko) zaměřuje na rybníkářství. Produkč-
ně nejvyspělejší moravská rybniční oblast byla na jih od Brna 
a dosahovala až k rakouské hranici (Pohořelicko a Lednicko). 
V době největšího rozmachu v 15. a 16. století je odhadován 
počet rybníků na 75–78 tisíc s výměrou přes 180 000 ha (Vrá-
na, Beran, 2002; Matoušek, 2010). Politické změny v zemi, 
vrcholící třicetiletou válkou, přispěly v 17. století ke stagnaci 
výstavby rybníků (Teplý, 1937). Období stagnace přetrvalo až 
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RYBNÍKŮ
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Abstrakt

Od počátku 90. let dochází k realizaci nových malých vodních nádrží, pod něž dnes rybníky řadíme, nebo obnově stávajících 
a zaniklých, i díky různým dotačním programům, zejména programu revitalizace říční sítě. Jako podklad pro další vývoj obno-
vy a revitalizace malých vodních nádrží, včetně rybníků, mohou sloužit informace o jejich historické lokalizaci. Článek shrnuje 
zkušenosti s využitím historických map pro identifi kaci malých vodních nádrží na území České republiky v minulosti se zamě-
řením na povodí malých vodních toků, kde od roku 1992 proběhly vodohospodářské revitalizace. Posouzena je využitelnost 
historických map v kombinaci s dalšími zdroji prostorových informací na příkladu 27 těchto povodí. Z 28 ploch historických 
rybníků, identifi kovaných ve 13 povodích, je 18 z nich zaniklých. Stávající využití půdy na plochách 12 zaniklých rybníků dává 
možnost realizace nových malých vodních nádrží. Z nádrží budovaných v rámci revitalizací žádná nepřekrývá plochy zaniklých 
rybníků, hlavním důvodem jsou aktuální vlastnické poměry k pozemkům.

Klíčová slova: rybníky, zaniklé rybníky, malé vodní nádrže, revitalizace, GIS

Abstract

Since the beginning of the 1990s, new small water reservoirs have been established in the Czech Republic and the existing 
and defunct reservoirs and ponds have been renewed, cleaned from mud and revitalised, among other things thanks to various 
subvention programmes. One of the programmes running between 1992 and 2006 was focused on water management 
restoration of the landscape (mainly water stream network). As a part of these restoration works, there were built new small 
water reservoirs. Th e paper presents an analysis of connection between newly built reservoirs and areas of ponds identifi ed in 
historical maps from the military surveys in the18th and 19th century. Th e analysis was processed for 27 catchments of small 
water streams. 10 areas of historical ponds from 28 identifi ed in 13 catchments are covered by ponds at present time. Th e 
land-use of 12 other historical areas gives a possibility to build new ponds or small water reservoirs. But none of newly built 
small water reservoirs in the studied catchments cover areas of historical ponds identifi ed in them. Th e main reasons are current 
property state within the catchments and current land-use. 

Key words: ponds, abandoned ponds, small water reservoirs, river restoration, GIS



27

Acta Pruhoniciana 107: 27–35, Průhonice, 2014

ÚVOD
Přítomnost dopadu lidských aktivit na jednotlivé složky zem-
ského systému je v současnosti velmi dobře dokumentována. 
Klíčovým faktorem pro vzájemné provázání života v  antro-
pocénu se ukázalo být posouzení, jak lidé ovlivňují krajinu, 
geomorfologické procesy a  formy reliéfu, a  jak tyto složky 
ovlivňují zpětně lidskou společnost prostřednictvím přírod-
ních geomorfologických rizik (Goudie, Viles, 2010). Antro-
pogenní geomorfologie studuje nejen člověkem vytvořené 
formy reliéfu, ale zkoumá i dopady těchto změn na přírodní 
rovnováhu (Szabó et al., 2010). Mezi jeden z projevů naru-
šení rovnováhy můžeme zařadit povodně, jejichž průběh je 
v člověkem pozměněné krajině přímo i nepřímo ovlivňován 
přítomností antropogenních tvarů reliéfu. Tento příspěvek si 
klade za cíl zhodnotit vliv antropogenních tvarů reliéfu nebo 
objektů vytvořených lidskou činností přítomných ve  vybra-
ných povodích malých urbánních toků a ověřit jejich potenci-
ální dopad na průběh povodně. 

Kromě samotné existence diskutovaných antropogenních 
tvarů reliéfu v rámci sledovaných povodí hraje důležitou roli 
s ohledem na míru vlivu na odtokové procesy především jejich 

přesná lokalizace a  u  vybraných objektů také orientace vůči 
směru proudění vody v korytě toku. Poněvadž charakter dy-
namiky fl uviálního systému ovlivňuje zejména stav samotného 
koryta toku a dále také oblasti, které jsou v přímém kontaktu 
s vodním tokem, předkládaný příspěvek vychází ze studia dané 
problematiky v prostoru označovaném jako „říční krajina“.

Autoři za modelová území malých urbánních vodních toků 
zvolili Leskavu a  Lačnovský potok, které protékají zastavě-
ným územím a jejichž koryto je vlivem člověka modifi kováno 
z 80 % své délky. Příspěvek navazuje na rozsáhlejší a stále pro-
bíhající výzkum, popsaná metodika byla aplikována na dal-
ších modelových územích v rámci České republiky.

Rešerše literatury

Zmiňovaný termín říční krajina představuje aktuálně poměrně 
často užívané označení, které z hlediska prostorového rozsahu 
zahrnuje obvykle téměř totožné území jako tradičně používa-
ný pojem „niva“. Niva bývá vymezována na základě několika 
různých přístupů – k často užívaným patří například vymezení 
podle Demka (1988), který nivu označuje za holocenní aku-
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Abstrakt

Antropogenní degradace krajiny představuje významný fenomén, který ovlivňuje průběh přírodních procesů na globální i lo-
kální úrovni. Projevy environmentální změny jsou v rámci příspěvku studovány na příkladu vybraných malých vodních toků 
v rámci České republiky. Modelová území jsou vybrána v odlišných typech krajiny z hlediska jejího využívání a geomorfologic-
kých charakteristik. Vstupními daty pro morfometrické a morfogenetické analýzy jsou výstupy terénního výzkumu prostředí 
vodních toků a inventarizace antropogenních tvarů. Na základě těchto postupů jsou identifi kována degradovaná území, jejichž 
prostorový rozsah koresponduje s mírou následku povodní. Charakter studie splňuje cíle interdisciplinární spolupráce, která je 
požadavkem novodobého evropského výzkumného trendu.

Klíčová slova: degradace krajiny, vodní tok, antropogenní tvar reliéfu, hydromorfologické charakteristiky, povodňové riziko

Abstract

Anthropogenic landscape degradation represents an important phenomenon that infl uences the course of natural processes 
both on global and local level. Consequences of environmental changes are studied on the example of two small watercourses 
in the Czech Republic. Model areas are selected in diff erent types of landscapes in terms of land use and geomorphological 
conditions. Th e input data for morphometric and morphogenetic analysis are fi eld survey’s outputs of watercourses environment 
and man-made landforms inventory. On the basis of these approaches, degraded areas whose spatial extent corresponds to the 
level of the fl ooding are identifi ed. Th e study meets of objectives of interdisciplinary cooperation, which is a requirement of 
modern European research trend.

Key words: landscape degradation, watercourse, man-made landform, hydromorphological properties, fl ood risk
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ÚVOD
Od třicátých let 20. století se Československá republika postup-
ně připravovala na hrozící válečné nebezpečí. Kromě rozhodnutí 
o vybudování stálého pohraničního opevnění, především na hra-
nicích s Německem, se armáda vyzbrojovala a měnila strukturu 
a rozmístění jednotek. Zrychlily se mapovací práce v zájmových 
oblastech (dokončování prozatímních map list 4060/1d s měs-
tem Kravaře a list 4562/a s městem Banská Bystrica v Benešově 
zobrazení a  jejich transformace do Křovákova zobrazení, např. 
list 480-1088 Kravaře na Ostravsku, list 410-1224 Banská Bys-
trica na středním Slovensku). V Křovákově zobrazení pracovali 
topografové od roku 1934 a práce nebyly zastaveny ještě v roce 
1938, především na území Slovenska, a to na dolním Pohroní, 
při hranicích s  Maďarskem na  linii Lučenec–Štúrovo a  podél 
řeky Moravy severozápadně od Bratislavy. Řada domácích i za-
hraničních prací (Beneš, 2007; Biman, Cilek, 1985; Minařík, 
Šrámek, 1996; Pavel, 2004; Pech, 1992; Straka, 2008; Šrámek, 
2002, 2003; Zarusky, Zückert, 2013) se věnuje popisu období 
roku 1938, kdy v březnu proběhlo připojení Rakouska k Němec-
ku, v květnu byly mobilizovány československé zálohy z důvodu 
hrozícího vstupu německých vojsk na území Československé re-
publiky a na podzim došlo k uzavření mnichovské dohody se 
závažnými dopady nejen na ČSR, ale i na celou Evropu. 

Spojenci Československa v čele s ministerským předsedou An-
glie N. Chamberlainem naléhali na ministerského předsedu, 
vládu a prezidenta Beneše, aby souhlasili s autonomií sudet-
ských Němců. V srpnu 1938 vznikl plán britské diplomacie 
na odstoupení pohraničí Německu (Straka, 2010).

Okolnosti přijetí anglo-francouzského plánu československou 
vládou 21.  září  1938, který požadoval odstoupení oblastí 
s více než 50% podílem německého obyvatelstva Německu, 
lze hodnotit jako vnucení. Tento plán byl přijat pod hrubým 
nátlakem a pod výhružkami, že Francie a Anglie si jinak nad 
ČSR umyjí ruce. Den 21.  září je důležitý mezník, protože 
někteří sudetoněmečtí historici později poukazovali na  to, 
že mnichovská dohoda byla už pouze „prováděcí dohodou“ 
anglo-francouzského plánu, který sama československá vláda 
přijala. Jak uvádí Čelovský (1999), anglo-francouzský plán 
ve  skutečnosti nikdy nebyl naplněn, protože nikdy nedošlo 
ke  splnění některých jeho podmínek, např. záruka nových 
hranic nebo účast československého zástupce při rozhodování 
o hranicích. Hitler navíc ani s tímto plánem nebyl spokojen 
a požadoval opět mnohem více.

Dne 23. září 1938 proběhla v Československu všeobecná mobi-
lizace záloh. Zástupci ČSR byli posléze informováni, že 29. září 

TOPOGRAFICKÉ MAPY S PŘÍTISKY ÚZEMNÍCH ZMĚN OD MNICHOVSKÉ 
DOHODY AŽ DO OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V ROCE 1939

TOPOGRAPHIC MAPS WITH OVERPRINTS OF TERRITORIAL CHANGES 
FROM MUNICH AGREEMENT TO OCCUPATION OF CZECHOSLOVAKIA 
IN 1939
Peter Mackovčin, Martin Jurek, Aleš Létal
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Abstrakt

Obavy z rozpínavosti našich sousedů, kromě Rumunska, byly naplněny v podzimních měsících roku 1938. Územní požadavky 
Německa, Maďarska a Polska vůči Československu byly zaznamenány na topografi ckých mapách velkých a středních měřítek 
z října a  listopadu roku 1938. Příspěvek se věnuje přítiskům s novými hranicemi do tehdejších souborů československých, 
maďarských a německých topografi ckých map v měřítku 1 : 75 000 a polských topografi ckých map v měřítku 1 : 100 000. 
Byl také vložen soubor map s přítiskem hranice mezi Slovenskem a Maďarskem z března 1939, který navazuje na soubor map 
1 : 75 000 po vídeňské arbitráži. Poprvé se podařilo tyto soubory téměř zkompletovat a připravit k dalšímu výzkumu.

Klíčová slova: speciální mapa, generální mapa, mnichovská dohoda, vídeňská arbitráž, okupace

Abstract

Concerns about expansionism of our neighbouring countries, except for Romania, were fulfi lled in the autumn months of 
the year 1938. Territorial claims of Germany, Hungary and Poland on Czechoslovakia were recorded on topographic maps 
of large and medium scales from October and November of 1938. Th is article deals with overprints of new borderlines into 
Czechoslovak, Hungarian and German topographic maps in the scale 1:75,000 and into Polish topographic maps in the scale 
1:100,000. Also added to the collection is a set of maps with overprint of the border between Slovakia and Hungary from 
March 1939 which follows the map set 1:75,000 after the Vienna Arbitration. For the fi rst time an almost complete map set 
has been assembled and it can now be used for further research.

Key words: special map, general map, Munich Agreement, Vienna Arbitration, occupation
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ÚVOD
K  celkovému posouzení vhodnosti pěstování dřevin u  nás je 
nutné i vyhodnocení historie introdukce. Historicky doložené 
údaje o době a místu pěstování pomáhají objasnit postup a in-
tenzitu introdukce. Mezi zvláště cenné materiály patří ceníky 
a seznamy rostlin pěstovaných v zámeckých parcích a zahrad-
nictvích, které jsou většinou uloženy ve  státních archivech. 
Velkým přínosem v této oblasti studia introdukce dřevin jsou 
práce Nožičky (1957, 1966) a  Svobody (1976, 1981). Další 
práce se věnují jednotlivým objektům, např. Lednicko-Valtický 
areál – Pejchal, Krejčiřík (2010, 2012), Krejčiřík (2004), Tá-
bor (1987, 1991); Průhonice – Silva Tarouca (1909), Svoboda 
(1965), Svoboda (1966, 1967); Orlík – Tábor (1991); Červený 
Hrádek – Tábor (1987) a řada dalších. 

Cílem tohoto příspěvku je uvedení nových poznatků o intro-
dukci dřevin na naše území, získaných studiem z unikátního 
seznamu rostlin z roku 1823. 

MATERIÁL A METODIKA
Mezi významné introdukční objekty patří Červený Hrádek 
u Chomutova (Rothenhaus) a Nové Hrady (Gratzen), které 

patřily v první polovině 19. století rodině Buquoyů. Na obou 
panstvích byly v této době budovány či rozšiřovány krajinář-
ské parky kolem rodových sídel a  tyto úpravy byly vcelku 
pochopitelně spolu úzce provázány. Stejně tak nákupy rostlin 
byly často realizovány pro obě panství společně. Zatímco však 
Nové Hrady byly hlavním buquoyským panstvím v Čechách 
již od první poloviny 17. století, Červený Hrádek byl v drže-
ní rodiny jen krátce. Toto severočeské panství bylo v  letech 
1809–1863 majetkem Gabriely Buquoyové, rozené Rotten-
hanové, která panství zdědila po svém otci a odkázala je dceři 
Isabelle, provdané Trautmansdorff ové. Manželem Gabriely 
Buquoyové byl vlastník novohradského panství Jiří Franti-
šek Buquoy, po  jehož smrti roku 1851 zdědil Nové Hrady 
jejich jediný syn Jiří Jan Buquoy, čímž se společný vývoj no-
vohradského a červenohrádeckého parku opět po  téměř pa-
desáti letech rozdělil (Krummholz, 2012; Kadlecová, 2004). 
Červený Hrádek je pro vývoj zahradní tvorby velmi důležitý 
a  zajímavý, přesto se jedná o opomíjený objekt. Je jedním 
z nejstarších krajinářských parků v českých zemích (Anony-
mus, 1914; Binterová, 1997; David, 1863; Hellering, 1898; 
Irzing, 1927). 

Krajinářské úpravy kolem Nových Hradů jsou neméně vý-
znamné a  známější než je tomu v Červeném Hrádku. Také 
zde bylo postupně upraveno rozsáhlé území kolem panské re-

VÝZNAMNÝ HISTORICKÝ DOKLAD O INTRODUKCI DŘEVIN 
V ČERVENÉM HRÁDKU A NOVÝCH HRADECH

AN IMPORTANT HISTORICAL EVIDENCE OF WOODY PLANTS 
INTRODUCTION IN ČERVENÝ HRÁDEK AND NOVÉ HRADY
Ivo Tábor, Markéta Šantrůčková

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

Abstrakt

Historicky doložené údaje o  době a  místu pěstování pomáhají objasnit postup a  intenzitu introdukce. Jedním z  cenných 
pramenů je i seznam rostlin pěstovaných v Červeném Hrádku a Nových Hradech z r. 1823. Seznam rostlin obsahuje 2 386 
položek, z toho jehličnatých a listnatých dřevin 429, peren a cibulovin 1 957. V Červeném Hrádku je nově zaznamenána prvo-
introdukce 18 položek, v Nových Hradech 109, v obou společně 43 položek. Nově byla zaznamenána prvointrodukce na naše 
území ve 170 případech. Nově introdukované taxony do Červeného Hrádku a Nových Hradů pochází především z Evropy 
(71 taxonů), Asie (22) z Ameriky (32) a dalších. Při porovnání publikovaných údajů o introdukci do Čech došlo k výraznému 
posunu doby introdukce.

Klíčová slova: introdukce, dřeviny, Červený Hrádek, Nové Hrady

Abstract

Historically documented information about the time and place of cultivation helps to clarify the process and the intensity 
of plant introduction. One of the most valuable sources is also a list of plants that were grown in Červený Hrádek and Nové 
Hrady in year of 1823. Th e plant list contains 2,386 items. Of this number, 429 were coniferous and deciduous woody plants, 
and 1,957 perennials and bulbous plants. In Červený Hrádek, there are individually recorded 18 items, in Nové Hrady 109 
items; in the both places together 43 items. For the very fi rst time, the introduction to our territory was recorded in 170 
cases. Th e taxa, newly introduced to Červený Hrádek and Nové Hrady, originate primarily in Europe (71 taxa), Asia (22) and 
America (32). Comparing the published data on introduction into Bohemia, the time of introduction was signifi cantly moved.

Key words: introduction, woody plants, Červený Hrádek, Nové Hrady
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ÚVOD
Dřevinné vegetační doprovody vodních toků představují 
v naší krajině nepřehlédnutelné liniové elementy, kterým se 
všeobecně přisuzuje polyfunkční význam. Ve skutečnosti však 
při bližší terénní analýze jejich stavu mnohde zjišťujeme, že 
sortimentální skladba, prostorová i půdorysná struktura ne-
bývá vždy v souladu s názory na ideální či optimální druho-
vé složení, uspořádání, a tím i proklamované široké funkční 
působení, o nichž se hovoří a píše ve starší i novější odborné 
literatuře (např. Valtýni, 1974; Marhoun et al., 1980; Novák 
et al., 1986; Ehrlich et al., 1996; Sklenička, 2003; Bínová et 
al., 2006; Šlezingr, Úradníček, 2009; Velebil, Baroš, 2010; 
Baroš, 2013). Nápravu zmiňovaných nedostatků lze v  sou-
časnosti řešit mj. v  rámci vyhlašovaných krajinotvorných 
programů, které umožňují vlastníkům či správcům vodních 
toků získat fi nanční podporu státu také na revitalizaci, obno-
vu, zakládání a  údržbu doprovodných a  břehových porostů 
žádoucím směrem. Projektanti a investoři těchto akcí mohou 
ke své činnosti čerpat z výše uvedených literárních i dalších 
pramenů (např. Bulíř, Škorpík, 1987; Šimíček, 1999; Čížková 
et al., 2008) relevantní informace k výběru vhodných druhů 
stromů a keřů, půdorysnému a prostorovému uspořádání po-
rostů, jakož i  technologii zakládání a  následného pěstování 
dřevin. Ekonomické aspekty tvorby vegetačních doprovodů 
vodních toků, zejména údaje o nákladech na  jejich zřizová-

ní, převod, přeměnu či pěstování v nich však většinou schá-
zí, nebo vzhledem ke zcela jiné hospodářsko-sociální situaci 
naší země od doby jejich zveřejnění již pozbyly aktuálnosti. 
Z praktického pohledu je však znalost potenciálních investic 
na navrhované nebo doporučované pěstební zásahy do břeho-
vých i doprovodných porostů velmi důležitá a zajímá přede-
vším každého odpovědného vlastníka či správce toku, jehož 
jsou součástí. Zmíněná ekonomická data projektanti počítají 
v rozpočtu sice pro každou akci na vodním toku, ale již ne-
publikují formou odborných sdělení, kde by mohla být k dis-
pozici širšímu okruhu zájemců z  řad investorů, realizátorů, 
vlastníků a správců, kupř. za účelem vytvoření představy o po-
třebě fi nancí na podobné akce, srovnávání výsledků nebo jako 
ukazatele pro tvorbu koncepcí, plánů či vodítka k fi nancování 
běžné provozní činnosti.

Cílem tohoto příspěvku je podání informací o  nákladech 
potřebných na  přeměnu současných nevhodně složených či 
strukturovaných dřevinných vegetačních doprovodů a  bře-
hových porostů na porosty tzv. přírodě blízké, které by byly 
využitelné zejména v  plánovacích a  projekčních procesech, 
přípravě a zadávání realizačních i pěstebních zakázek či v kaž-
dodenní práci při správě a údržbě vodních toků a nádrží. 

NÁKLADY NA PŘEMĚNU DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH DOPROVODŮ 
VODNÍCH TOKŮ NA PŘÍRODĚ BLÍZKÉ POROSTY

THE COSTS OF TRANSFORMING WOODY VEGETATION ALONG 
WATERCOURSES INTO CLOSE-TO-NATURE STANDS
Pavel Bulíř

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

Abstrakt

V letech 2009–2012 byly u 41 projektů sledovány pracovní a materiálové náklady spojené s přeměnou dnešních nevyhovujících 
břehových porostů vodních toků na porosty typologicky přírodě blízké. Z rozborů rozpočtů jednotlivých projektů vypracova-
ných napříč vegetačními stupni vyplynulo, že průměrné náklady na realizaci přeměny v roce 2012 činí 57,71 Kč/m2. Výdaje 
na následnou péči o porosty po dobu 5 let pak představují ještě částku 18,79 Kč/m2. V příspěvku jsou blíže prezentovány 
rovněž náklady potřebné na realizaci a následnou péči o břehové porosty podle vegetačních stupňů, resp. podle úseku toku 
od jeho pramene.

Klíčová slova: vegetační doprovody vodních toků, břehové porosty, přírodě blízké porosty, náklady přeměny a péče o břehové 
porosty

Abstract 

Between 2009 and 2012, labour and material costs related to transforming today‘s unsuitable riparian stands into stands which 
are typologically close to nature were observed in 41 projects. Th e budgetary analyses of the individual projects carried out across 
altitudinal vegetation zones showed that in 2012 the average costs of implementing this transformation reached 57.71 CZK/m2. 
Th e costs of follow-up care for the stands for further 5 years account for another 18.79 CZK/m2. Th e paper also presents in 
greater detail the costs needed for implementation and follow-up care depending on diff erent altitudinal vegetation zones, i. e. 
stretches of the watercourse down the headwaters. 

Key words: vegetation along watercourses, riparian stands, close-to-nature stands, transformation costs and care for riparian 
stands 
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Řada evropských architektonických objektů, vznikajících 
po polovině předminulého století nebo ve  století minulém, 
se dnes nachází pod památkovou ochranou. Zahrady, které je 
obklopují, zpravidla rovněž podléhají ochraně a jsou náklad-
ně udržovány a obnovovány, o původních vysazovaných sor-
timentech nebývá však mnoho známo. Historické uplatnění 
rostlin, především co do skladby odrůdové, není v památko-
vých zahradách zdaleka dostatečně prostudováno a doloženo, 
dobrá orientace v dobových sortimenech okrasných rostlin je 
přitom pro zachování hodnot historických sídel, parků a za-
hrad při jejich údržbě a  obnově nezbytná – pokud se této 
nedostává, jsme často svědky neodborných kompozic barev 
a  textur s použitím druhů či odrůd, které v době zakládání 
těchto zahrad nebyly ještě dostupné. Soustředění dat, přibli-
žujících skladbu odrůdových sortimentů v obdobích odpoví-
dajících zhruba konkrétním architektonickým slohům, v co 
možná nejúplnějších přehledech, je proto jednou z  dílčích 
priorit projektu “Metody a nástroje krajinářské architektury 
pro rozvoj území“. V předkládaném přehledu budou podob-
ným rozborům podrobeny rozchodníky rodu Phedimus s dnes 
poměrně bohatými, nicméně v  údržbě  historických zahrad 
jen omezeně uplatnitelnými odrůdovými sortimenty.

Úvod do botanické problematiky nejpěstovanějších 
taxonů 

Rozchodníky s plochými, v zimě z větší části opadavými listy, 
náležející sesterským tribům Umbiliceae (též Rhodiola clade: 
Ham, t’Hart, 2001) a Telephieae (obě skupiny někdy bývají 
spojovány: Mort et al., 2001), patří k nejstarobylejším taxo-

nům podčeledi Sempervivoideae. Odhlédneme-li od  druhé 
podskupiny, vyčleněné z široce pojatého rodu Sedum v podo-
bě rodu Hylotelephium už v  sedmdesátých letech minulého 
století (Ohba, 1978), postavil pro zbývající plocholisté taxo-
ny další dva rody Grulich (1984): růžově kvetoucí Asterose-
dum (n=5 nebo 7) a žlutokvěté Aizopsis (n=8). Vzápětí však 
Löve, Löve (1985) poukázali na neplatnost jména Asterosedum 
a nahradili ho starším jménem Phedimus, v němž ponechali 
jen jednoleté Sedum stellatum L. a  pro vytrvalé n=7 taxony 
postavili nový rod Spathulata. Molekulární data (Mort et 
al., 2001; Mayuzumi, Ohba, 2004; Gončarova et al., 2006) 
poskytují podobným závěrům nemalou podporu, poukazují 
však na blízké vztahy těchto skupin a ve výsledku byly rody 
Spathulata a Aizopsis rozpuštěny v šíře pojatém rodu, kterému 
tak zůstává prioritní jméno Phedimus (‘tHart, 1995; Ohba et 
al., 2000; ‘tHart, Bleij, 2003).

Druhy rodu Phedimus jsou až na výjimky trvalkami s plochý-
mi, v horní půli zubatými nebo vroubkovanými listy, v zimě 
přetrvávajícími toliko na vrcholcích sterilních stonků (jsou-li 
tyto vyvíjeny). Květy ve zhuštěných vrcholících mívají zpra-
vidla pětičetné, s petaly při bázi lehce srůstajícími a s nápad-
ně vyčnívajícími tyčinkami. Mnohé ze zhruba dvaceti druhů 
rodu jsou pěstovány v zahradách. Taxony kavkazské skupiny 
se navzdory těsným příbuzenským vztahům od  východasij-
ských nemálo liší a rod bývá proto dělen do dvou podrodů.    

Vytrvalé druhy západoasijského podrodu Phedimus odpovída-
jí někdejšímu rodu Spathulata, nevyvíjejí podzemní oddenky 
a přirůstají prostřednictvím plazivých, kořenujících sterilních 
lodyh s  přezimujícími, vstřícně postavenými listy shlukova-

VÝVOJ TRVALKOVÝCH SORTIMENTŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ 
V EVROPSKÝCH ZEMÍCH PO POLOVINĚ XIX. STOLETÍ: ROZCHODNÍKY 
RODU PHEDIMUS RAFINESQUE

DEVELOPMENT OF PERENNIALS VARIETIES AND THEIR USE IN THE 
EUROPE AFTER THE MIDDLE OF 19TH CENTURY: VARIETIES OF THE 
GENUS PHEDIMUS RAFINESQUE
Jiří Uher

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství, Valtická 337, 691 44 Lednice, uher@mendelu.cz

Abstrakt

Předkládané review shrnuje data o vývoji sortimentů v zahradách a parcích hojně vysazovaných rozchodníků rodu Phedimus 
v předminulém a minulém století, s přihlédnutím k jejich skladbě v obdobích odpovídajícím nejvýznamnějším architektonic-
kým slohům. Tabulky pak přibližují data o původu zhruba osmdesáti odrůd dosud pěstovaných i zaniklých.

Klíčová slova: rozchodníky, Phedimus, Sedum sensu lato, pěstované druhy, odrůdy, historický přehled

Abstract 

A review summarizes available data on development and selection of the stonecrops varieties (Phedimus, formerly part of the 
genus Sedum) from the nineteenth century to the present, with regard to their diversity in the corresponding periods of the 
most important architectural styles in the mentioned historical era. Tables approximate data about the origin of 80 varieties, 
both cultivated and extinct.

Key words: Stonecrops, Phedimus, Sedum s.l., ornamental species, varieties, historical review
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