
Venkovská  
krajina  
2005
sborník příspěvků  
z konference

fo
to

 ©
 M

ic
ha

l S
tr

án
sk

ý

Slavičín • Hostětín (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj)

13. až 15. května 2005

Centrum modelových ekologických  
projektů pro venkov



Venkovská  
krajina  
2005
sborník příspěvků  
z mezinárodní konference

Centrum modelových ekologických  
projektů pro venkov

Slavičín • Hostětín (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj)

13. až 15. května 2005

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica

Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

a Regionální organizace IALE České republiky (CZ-IALE)



Vydavatel:

ZO ČSOP Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno

tel. +420 542 422 751 
fax +420 542 422 752

veronica@ecn.cz 
www.veronica.cz

Vyšlo v květnu 2005.

kol.: Venkovská krajina 2005.  
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 3. roč.  
1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. 

ISBN 80-239-4963-2

Sborník neprošel jazykovou úpravou.

Recenzenti: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.; Doc. ing. arch. Jiří Löw



venkovská krajina 2005 

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ: 

Věra Andrlová, Jan Skaloš Kvantifikace vývoje makrostruktury krajiny bývalé 
rybniční soustavy na Pardubicku 

3

Hana Bernardová Olivovník a krajinný ráz Mediteránu 8
Martin Borák Bilance znečištění v malém vodním toku Nivnička 11
Jáchym Čepický Modelování krajiny pomocí GISu GRASS 15
Lucia Dobrucká Strategický rozvojový plán obce  – východiskový 

dokument ďalšieho plánovania 
19

Berenika Dobiášová Změny zemědělské krajiny mikroregionu Želivka a jejich 
vnímání očima místních obyvatel 

23

Barbora Engstová Vývoj kulturní krajiny na Bělsku a Vrchbělsku 27
Markéta Flekalová, Pavlína 
Jiráková, Pavel Klvač, 
Vojtěch Straka 

Osudy významných stromů – případová studie vesnic na 
Vyškovsku 

32

Igor Gallay, Jozef Bajla, 
Zuzana Gallayová, 
Zoltán Balogh 

Príspevok k poznaniu zhutnenia pôd pri rôznom spôsobe 
využívania zeme v časti BR Poľana 

37

Monika Hamanová Krajinotvorné programy využitelné pro venkov 42
Hana Hermová, Eva Bílková Zpráva o průzkumu cestní sítě vesnic na Broumovsku na 

příkladu Heřmánkovic 
46

Tereza Hrubá Český venkov, čím byl, čím je 50
Bohumila Hudecová Krajinnoekologické hodnotenie turistického chodníka na 

území Národného parku Nízke Tatry 
55

Tomáš Chuman Změna krajiny vlivem těžby nerostných surovin na 
Skutečsku 

60

Lubomír Jaroš Ochrana krajiny před povodňovými průtoky 64
Roman Jelínek Úpravy biotopů 68
Igor Kyselka Vrcholová část Drahanské vrchoviny – modelové řešení 

pro ověření účinnosti krajinotvorných programů – popis 
realizovaných projektů 

72

Martin Labuda Myjavská kopaničiarska oblasť a alternatívy jej ďalšieho 
vývoja 

76

Radim Lokoč O hledání významů pomístních jmen v zemědělské krajině 
na příkladu obce Oldřišov 

80

Tomáš Matějček Návrh kategorizace zavlečených druhů na základě jejich 
působení v nově obsazených ekosystémech 

85

Matej Mojses Monitoring podzemnej vody mokraďových ekosystémov 
v poľnohospodárskej krajine 

89

Hana Mrázková Zachování hodnot venkova – návrh zohlednění sociálních 
a kulturních aspektů v regionální politice 

93

Kristýna Neubergová Ovlivnění krajinného systému změnou sociálně-
ekonomické struktury po roce 1945 

96

Alena Novotná Inventarizace větrolamů v okolí obce Klapý 100
Jana Novotná Fyzikální vlastnosti výsypkových zemin výsypky DAZ: 

„Z 8 U plynárny“ 
104

1 



venkovská krajina 2005 
Jindřich Nusek Silent musae? Jakub Obrovský a přehradní regulace staré 

Bystrce 
108

Lívia Olahová Bocian biely vo vidieckej krajine okresu Michalovce 112
Tereza Pavlíková Návrh péče o ekologickou síť krajiny středního Pojihlaví 117
Jan Pokorný Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus 

v lyžařských areálech 
121

Lenka Potočková Aktuálne Programy a dokumenty podporujúce 
v súčasnosti rozvoj vidieka na Slovensku 

126

Dušan Romportl Typologie krajiny ČR a její vztah k Evropské úmluvě 
o krajině 

130

Iva Roubíková Tisy v zámeckém parku Raduň 134
Miloš Rozkošný Intensification and optimalization of constructed wetlands 

design in the Czech Republic 
137

Ilona Růžičková Problematika obnovy větrolamů – příklady na Jižní 
Moravě 

143

Aleksandra Sala Integrovaná protierozní a protipovodňová ochrana 
v povodí Loučky 

147

Radovana Sedláčková Vliv nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí 
na vybrané hydropedologické vlastnosti půd 

151

Markéta Šantrůčková Černínské parky a jejich začlenění do krajiny 155
Lada Šošolíková Brownfields a suburbanizace venkova 159
Miluše Tichá Monitoring rostlinných společenstev v LBC Hráza 

Kroměříž 
162

Tomáš Kolář, Jan Šebesta Stav a vývoj pralesů v pohoří Pop Ivan jako příspěvek 
k poznání jejich významu v krajině 

166

 
 

2 



venkovská krajina 2005 

KVANTIFIKACE VÝVOJE MAKROSTRUKTURY KRAJINY 
BÝVALÉ RYBNIČNÍ SOUSTAVY NA PARDUBICKU 

QUANTIFICATION OF THE HISTORICAL CHANGES IN 
MACROSTRUCTURE LANDSCAPE AT LATE FRAMEWORK OF 

PONDS IN THE EASTERN CZECH REPUBLIC 

Věra Andrlová1, Jan Skaloš2 

Abstract  

Since the Neolithic Period, humans have left permanent marks in the landscape. Affects on the 
landscape might have been either positive or negative. Negative actions from the landscape ecological 
stability point of view is very important to decrease, respecting the fact that landscape autoregulation is 
limited. It is important to know, what happened in the past in the landscape since we may learn from it. In 
this way, landscape becomes a „mirror“, thus a part of the national history. Land use is readable using 
from statistic data, historical photos, old maps and aerial photo coverage. We can use the information 
from history for landscape planning and landscape management. One of the ways of quantification of 
landscape macrostructure is a coefficient of landscape ecological stability. 
Keywords: Landscape (krajina), land use (využití půdy), quantification (kvantifikace), coefficient of 
landscape ecological stability (koeficient ekologické stability krajiny), fish – pond cultivation 
(rybníkářství), landscape macrostrukture (makrostruktura krajiny) 

1. ÚVOD 

Pod vlivem změn politického systému, způsobu života lidí, hospodářskou situací státu člověk 
ovlivňuje nebo zasahuje do krajiny.  Za dobu existence lidstva se vliv člověka na krajinu neustále 
zvyšuje, a to jak pozitivně, tak rovněž negativně. Od průmyslové revoluce na přelomu 19. a 20.stol. 
převažují spíše negativní zásahy do krajiny. Vzhledem k tomu. že negativní změny v krajině nemohou 
probíhat neomezeně a stejně neomezená není také autoregulační schopnost krajiny, je třeba negativní 
trendy ve způsobu využití krajiny minimalizovat. Jedním ze způsobů, jak k tomu přispět je poučení se 
z historie a následné vyvarování se chyb v přítomnosti a budoucnosti v rámci plánování krajiny a 
krajinného managementu. Proto je důležité monitorovat změny, postavit je do souvislosti s procesy, které 
je způsobily včetně následného hodnocení negativních nebo pozitivních vlivů z hlediska jejich dopadů na 
krajinu. Jen tak se lze v budoucnosti vyvarovat nebo naopak podpořit tendence, které hodnoty krajiny 
poškozují nebo naopak vytvářejí.  

2. CÍLE 

Hlavním cílem příspěvku bylo provést sledování změn ve vývoji krajiny bývalé bohdanečské 
rybniční soustavy na Pardubicku. To zahrnuje dva dílčí cíle:  

• Obecný vývoj krajiny bohdanečské rybniční soustavy 
• Kvantifikace změn krajinné makrostruktury 

3. METODIKA 

Pro sledování změn v krajině bylo vybráno katastrální území Lázně Bohdaneč. Území se nachází 
ve Východočeském kraji. Centrem k.ú. Lázně Bohdaneč je cca 4 km SZ směrem od města Pardubice 
lázeňské městečko Lázně Bohdaneč. Vytčených cílů bylo dosaženo dvěma způsoby: 
                                                           
1 Věra Andrlová, Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, laboratoř ekologie krajiny, Kamýcká 957, Praha 6, 165 21, 
Andrlova.V@seznam.cz 
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Ad 1) Obecný vývoj krajiny byl zpracován rešeršní formou. 

Ad 2) Kvantifikace změn makrostruktury bude provedena metodou výpočtu koeficientu 
ekologické stability (Kes) pro jednotlivé typy využití krajiny. Pro výpočet KES byla použita statistická 
data land use z roku 1845, 1948, 1990 a 2000 (Databáze statistických dat land use, PřF UK Praha). 

Vedle dat land use byla použita literatura o rybníkářství a další oblastní literatura. 

4. VÝSLEDKY 

4.1. Obecný vývoj rybniční soustavy na Pardubicku zpracovaný rešeršní formou 
První písemné zmínky o zakládání rybníků ve východních Čechách jsou z počátku 15. stol. ve 

spisech benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem (rybník Čeperka s přibližnou rozlohou kolem 
500 ha) (Janeček, 1995). Počátkem rozvoje rybníkářství bylo období vlády Karla IV., již ve 14. stol. 
V první polovině 15.stol. zemi sužovaly husitské války, posléze vypukly války s Matyášem Korvínem a 
Turky. Královská pokladna v 2. pol. 15. stol. byla již vyčerpána a jako jeden z nových hospodářských 
zdrojů se v této době jevilo rybníkářství. Zakládání rybníků bylo podporováno zejména zájmem ciziny o 
ryby z českých rybníků (Šebek, 1989). Největšími rybníkářskými oblastmi v Čechách bylo Pardubicko, 
Poděbradsko a Třeboňsko (Janeček, 1995).  

Na většině území Pardubicka byla půda podmáčená, místy močálovitá, málo využitelná. Vilém 
z Pernštejna, považovaný za největšího znalce vodního práva své doby, získal panství v roce 1498 od 
krále Jiřího z Poděbrad. Panství se rozkládalo od Opatovic přes Ždánice a Bohdaneč k Pardubicím a 
Přelouči. Vilém z Pernštejna začal s budováním rybníků, aby bažinatou krajinu přeměnil na krajinu 
rybnikářskou. Vilém vybudoval propracovanou síť rybníků, náhonů a kanálů, které byly navzájem 
propojeny (Šebek, 1989). Rod Pernštejnů tu hospodařili 69 let a panství za jejich doby jen vzkvétalo 
(Janeček, 1995). Chov ryb byl v době pozdního středověku nejvýnosnější činností a rybníkářství se stalo 
výnosným hospodářstvím. Pro výstavbu rybníků Vilém II. vykupoval pozemky od poddaných a to buď za 
úplatu nebo výměnou. Rybníky vznikaly i na úkor vesnic. Počátkem 16.stol. bylo na Pardubicku podle 
lidu tolik rybníků, kolik je dní v roce (cca 350) (Rosůlek 2002). Míchal a Löw (2003) udává, že v letech 
1491 – 1521 zde bylo více než 250 rybníků. Podle Rosůlka (2002) tu bylo koncem 16.stol. 255 rybníků. 
V urbáři je uvedeno, že v roce 1651 je osazených rybníků jen 235. (viz Tab.č.1.). Nejznámějším 
náhonem, který napájel tuto soustavu je Opatovický kanál. Ten byl vybudován v roce 1513 a měřil 34,7 
km (dnes má 32,4 km) (Cyprián, 1999 a,b). Napájel labskou vodou rybníky Bohdanečský r., Oplatil, 
Nadýmač, Sopřečský, Černovský r. a Velkou a Malou Čeperku. Začíná nad jezem u Opatovic nad Labem 
a zpět do Labe ústí u Semína v blízkosti Přelouče. V 17.stol. byla krajina labské nivy lesnatá. Počet 
rybníků začal klesat. (viz Tab.č.1.). 

Tab.č.1.  Počet rybníků v období od konce 16. stol. do roku 1900 

Rok Počet rybníků Rozloha 
(ha) 

1491–1521 asi 350  
1560 260  
konec 16. stol  253 přes 3000 
1651 235  
1688 239  
1743 157  
1787 162  
1795 154  
1802 69 přes 900 
1900  860  
1926 21 726 
1949 zánik soustavy 510 
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Rybníky měly na tehdejší dobu nebývalé rozměry, např. Velká a Malá Čeperka 1002 ha (viz Tab.č.2.) 

Tab.č.2.  Rozloha rybníků 1498–1514 
Rybník Rozloha (ha) 

Malá a Velká Čeperka 1002 
Oplatil 370 
Rozkoš 220 
Semtínský 160 
Bohdanečský  

Po třicetileté válce (1618–1648) však došlo z ekonomických důvodů k úpadku rybničního 
hospodaření. Rybníky byly záměrně rušeny a přeměňovány v louky a pole (Janeček, 1989). Během sedmi 
let (1795–1802) došlo k redukci počtu rybníků na méně než polovinu (viz Tab.č.1.). Po roce 1867 se 
projevila snaha rybniční hospodářství obnovit. Docházelo k opětovnému napouštění rybníků. Ty však 
nedosahovaly velikosti ani počtu z doby rozkvětu. Mezi největší zaniklé rybníky patří na Pardubicku 
Velká a Malá Čeperka, Oplatil (byl obnoven pro těžbu písku nejspíše ve 20.stol. (R.Prausová, in 
verb.2004), Semtínský (na jeho dně dnes stojí chemička Synthezia Semtín) a Rozkoš (dnes podmáčené 
území). S úpadkem rybníkářství se přestalo o rybníky pečovat, a tak dochází k jejich postupnému 
zazemňování a poškozování hrází a technických zařízení. 

Např. u Bohdanečského rybníka uvádí Rosůlek (2002) v roce 1903 plochu 328 ha, v roce 1956 
plochu přes  200 ha, v roce 1967 méně než 160 ha (Šebek, 1989), v současné době cca  90 ha 
(viz.Tab.č.3.). Bohdanečský rybník byl obnoven v roce 1891. Rybník Matka byl založen zároveň 
s Bohdanečským (Prausová in verb. 2004). Rozloha Matky je 7 ha.  

Tab.č.3.  Rozloha Bohdanečského rybníka od r. 1903 
Rok Rozloha (ha) 

1903 328 
1949 174 
1967 méně než 160 
2005 cca 90 

4.2. Kvantifikace změn makrostruktury pomocí koeficientu ekologické makrostruktury 
Koeficient ekologické stability - Kes 

Makrostruktura krajiny nepodává informace interakci jednotlivých ploch využití krajiny a 
nezabývá se vnitřním prostorovým uspořádáním uvnitř těchto kategorií (Lipský 1998), ale může 
poskytnout určitou rámcovou informaci o změnách ve způsobu využívání krajiny. Pro kvantifikaci vývoje 
krajinné makrostruktury se používá metoda výpočtu koeficientu ekologické stability (Lipský 2000). Pro 
výpočet byl pro ilustraci zvolen nejjednodušší způsob výpočtu Kes dle Míchala (1985). Výpočet 
koeficientu slouží pro základní představu (orientační) o ekologické stabilitě krajiny. Mezi stabilní plochy 
počítáme lesy, vodní plochy (nejvíce zastoupeny v území), louky, pastviny a trvalé kultury.  Nejméně 
stabilní je zastavěné území , orná půda a ostatní plochy. 

1) Kes = S/L (Míchal, 1985), kde S = výměra relativně stabilních ploch, L = výměra relativně 
nestabilních ploch 

Tab.č. 4.  Kvantifikace vývoje krajinné makrostruktury 

typ kultury orná půda trvalé 
kultury louky pastviny lesy vodní 

plochy 
zastavěné 

území 
ostatní 
plochy celkem Kes 

1845 481,1 17,3 244,5 159,9 559,6 663,3 8,8 44,7 2179,2 3,076319 
1948 788,9 30,3 422,5 52,6 564,9 258,4 21,2 37,9 2176,7 1,566863 
1990 587,3 54,1 203,2 22,6 726,8 293,5 46,3 245,4 2179,2 1,479181 
2000 588,6 54,4 203,4 18,1 741,6 293,8 40,3 238,5 2178,7 1,511759 

 
Vysvětlivky: 
Zemědělský půdní fond je dán sumarizací ploch orné půdy, trvalých kultur, luk a pastvin. Jiné plochy jsou dány sumarizací ploch vodních, 
zastavěných a ostatních. Mezi ostatní plochy jsou zahrnuty skladiště, silnice, hřiště, parky, hřbitovy, státní přírodní rezervace, lomy, úložiště 
apod. 

5 
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Komentář hodnocení vývoje Kes 

Dle výpočtu Kes lze říci, že ekologicky nejstabilnější byla krajina v r. 1845. Jako nejméně 
stabilní období se jeví období kolem r. 1990, kdy stav krajiny nejvíce odrážel negativní vlivy na krajinu 
z minulého období a pozitivní změny v přístupu k ochraně přírody a krajiny byly na počátku. Zásadní 
pokles Kes byl způsoben poklesem výměry vodních ploch – rybníků po roce 1845, poklesem výměry 
pastvin doprovázeno růstem ploch orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch. Po roce 1989 hodnota 
Kes opět roste. Ačkoliv stále klesá plocha pastvin, je to způsobeno zejména poklesem zastavěných a 
ostatních ploch a růstem výměry lesů. 

Graf č.1. Změna využití půdy v k.ú. Lázně Bohdaneč v letech 1845, 1948, 1990 a 2000 
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Komentář hodnocení vývoje využití land use 

Z Grafu č.1. lze vyčíst rozlohu jednotlivých způsobů využívání krajiny a trendy ve využívání 
krajiny na daném území. Z grafu je patrné, že v r.1845 zaujímaly největší rozlohu území vodní plochy, 
v r. 1948 to byla pole a v r.1990 a 2000 největší plochu zaujímaly lesy. V letech 1845–1948 je patrná 
významná redukce vodních ploch a pastvin na sledovaném území a výrazné rozšíření ploch orné půdy, 
zastavěných ploch, ostatních ploch.To úzce souvisí se změnami politické situace na našem území. 
Vzhledem k tomu, že území se nachází v oblasti Polabské nížiny, uplatňuje se zde výrazný vliv 
zemědělství. Na území došlo naopak k rozšíření rozlohy lesů. Je také zřejmé, že se zastavil trend rušení 
vodních ploch a zdá se, že jejich počet mírně narůstá. To může být způsobeno činností AOPK ČR, která 
se soustředí na zakládání tůněk pro obojživelníky a odbahňování zazemněných rybníků v chráněných 
územích Východních Čech. K tomu využívá programu revitalizace krajiny. V letech 1845–1948 došlo 
také k výraznému zvýšení rozlohy pastvin. V r. 1990 ale jejich rozloha klesla na polovinu, což nejspíše 
souvisí s rušením intenzivních chovů skotu. Z grafu lze také vyčíst výrazný vzestup rozlohy zastavěného 
území a ostatních ploch. 

5. ZÁVĚR 

Z uvedených dat vyplývá, že krajina se v případě bohdanečské rybniční soustavy mění v důsledku 
změny způsobu jejího využití člověkem.To se děje v souvislosti s politickými a socioekonomickými 
změnami ve společnosti (např. průmyslová revoluce, pozemkové reformy, změna politického zřízení v r. 
1948 a následná kolektivizace venkova, demokratizace a přechod na tržní hospodářství v r. 1989, atd.), 
které pak mají za následek změny ve způsobu využívání krajiny člověkem.  

• Makrostruktura krajiny nepodává informace interakci jednotlivých ploch využití krajiny a 
nezabývá se vnitřním prostorovým uspořádáním uvnitř těchto kategorií, ale může poskytnout 
určitou rámcovou informaci o změnách ve způsobu využívání krajiny 

• Nejstabilnější krajina s nejvyššími hodnotami Kes lze sledovat v  r.1845, a to díky relativně 
velké rozloze vodních a lesních ploch, pastvin, luk vůči rozloze zastavěných ploch, orné půdy 
a ostatních ploch 
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• K zásadnímu poklesu ekologické stability krajiny došlo po roce 1845 v souvislosti s rušením 

rybníků – dominantní krajinné složky, pastvin a luk a zároveň nárůstu zastavěných ploch, 
orné půdy a ostatních ploch 

• Jako nejméně stabilní období se jeví období kolem r. 1990, kdy stav krajiny nejvíce odrážel 
negativní vlivy na krajinu z minulého období a pozitivní změny v přístupu k ochraně přírody 
a krajiny byly na počátku (docházelo k poklesu stability krajiny vlivem likvidace např. 
remízků, mezí a rozptýlené zeleně, zcelování pozemků atd.) 

• Od 90. let dochází ke snaze zmírňovat následky těchto zásahů.  
• V destabilizaci krajiny má nejspíše hlavní význam intenzifikace zemědělství, zejména 

v nížinách jako je Polabská, kam patří i sledované území. 
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OLIVOVNÍK A KRAJINNÝ RÁZ MEDITERÁNU 

Hana Bernardová1 

1. ÚVOD 

Olivovník (Olea europea) je druh, který je vysoce ceněn pro své hodnoty ekonomické, kulturní i 
symbolické. Již po několik tisíciletí doprovází člověka, který používal olej získaný z jeho plodů nejen 
jako základní potravinu, ale také jako zdroj světla, v medicíně, průmyslu, atd. Je to strom, který 
představuje obrovské symbolické bohatství pro mnoho kultur. Mezi jinými je považován za symbol míru, 
moudrosti, trpělivosti, plodnosti, očištění, síly, vítězství a nesmrtelnosti.  

Původ olivy jako kulturního stromu je prastarý. Předpokládá se, že pochází z Malé Asie a 
odtamtud se šířil směrem na západ, až se rozšířil po celém Středozemí. Je to oblast, ohraničená severní 
zeměpisnou šířkou mezi 30° a 40°, pro kterou je charakteristický společný faktor středozemního klimatu 
a která zahrnuje Iberský poloostrov, jižní Francii, Korsiku, Sardinii, Itálii, Řecko, severní a západní 
Turecko, Blízký Východ a severní Afriku. Společně s vinnou révou a obilím byl olivovník po dlouhou 
dobu jedním z pilířů tamního zemědělství. Olivové háje pokrývající obrovské rozlohy se tak podílejí v 
nemalé míře na typickém obrazu středozemní krajiny a lze je nepochybně považovat za jeden z jejích 
hlavních symbolů. 

2. OLIVOVNÍK A KRAJINNÝ RÁZ 

Krajinný ráz je možno definovat jako typický obraz krajiny, daný přítomností specifických 
charakteristických znaků, který se vytvořil během její historie jako výsledek interakce přírodních 
podmínek místa (geologie, reliéf, klima, potenciální vegetace) a lidských aktivit v tomto území. Vegetace 
(ať už přírodě blízká či kulturní) je jednou ze základních složek krajiny, které určují její ráz. 

Olivovník je jedním z druhů, jehož masivní pěstování zásadně ovlivnilo krajinu Mediteránu. Díky 
své neobyčejné schopnosti přizpůsobit se tvrdým podmínkám suchého a horkého léta a zároveň široké 
škále půdních typů, se objevuje na různých typech stanovišť. Připočtou-li se k tomu ještě různé techniky 
pěstování a mnoho druhů kultivarů, lišící se v jednotlivých zónách, dostaneme velkou rozmanitost 
„krajin“ utvářených pěstováním olivovníku. 

Základní rozdíly jsou tedy dány v prvé řadě samotnými přírodními podmínkami místa (z tohoto 
hlediska se rozlišují tzv. „marginální zóny“, kde oliva roste na hranici své ekologické amplitudy, a zóny s 
příznivými podmínkami) a v druhé řadě pak rozdíly v zemědělských technikách, podle kterých se dnes 
olivikultura člení na tradiční  a moderní (intenzivní). Tradiční systémy jsou ve srovnání s moderními 
charakterizovány mnohem větší diverzitou, a proto mají největší význam z hlediska krajinářského. Na 
druhé straně však mají omezený produkční potenciál, což způsobuje jejich ohrožení, že budou ponechány 
ladem. Moderní systémy jsou zaměřeny na maximální výnosnost, jejich krajinářská hodnota je však 
minimální. 

V následujících příkladech je přiblížena rozmanitost krajin olivových hájů z pohledu několika 
různých měřítek. 

MAKROMĚŘÍTKO  
Je možno pozorovat několik základních typů odvozených především od tvaru reliéfu: 

pravidelné rastry  

  (typické pro intenzivní olivikulturu v rovinatých oblastech) 
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mozaika  

  (olivové háje v oblastech se zvlněným reliéfem) 

 

 
organické linie  

  (tradiční olivikultura v horských oblastech,  

  stromy sázeny na terasách, kopírujících vrstevnice) 

 
rozptýlené body  

  (tradiční extenzivní olivové háje s nepravidelným sponem) 

 
 

MEZO A MIKROMĚŘÍTKO 
Faktory, které nejvíce ovlivňují krajinný ráz v tomto měřítku jsou následující: 
• tvar stromů (definovaný tvarem koruny a její výškou, výškou nasazení koruny, počtem 

kmenů a jejich tvarem; ovlivněný kultivarem a způsobem řezu) 
• pěstební spon (ovlivňující hustotu stromů a tím i tvar korun) 
• způsob obdělávání půdy (orba - otevřená půda, vegetační pokryv) 
• pěstování Olea v kombinaci s jinými druhy (př. vinná réva, mandloň, líska, atd.) 
• mikrokrajinářské útvary (typické vyvýšeniny u báze starých kmenů) 

 

TYPICKÉ KRAJINNÉ OBRAZY ASOCIOVANÉ S PĚSTOVÁNÍM OLIVOVNÍKU 
(SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S TRADIČNÍMI FORMAMI PĚSTOVÁNÍ) 

• terasování svahů (umožnilo pěstování olivovníku i ve velmi svažitých polohách; terasy a 
jejich suché kamenné zídky jsou jedním z typických znaků krajinného rázu těchto oblastí; 
vždy používán místní materiál) 

• sklizeň oliv (používání různých typů plachet, kterými se pokrývá zem při sklizni, aby nedošlo 
ke ztrátám plodů, je možno považovat za „sezónní“ znak krajinného rázu) 

• pastva (volně pasoucí se ovce mezi rozptýlenými stromy extenzivních olivových hájů 
dotvářejí krajinný obraz) 

3. ZÁVĚR 

Pěstování olivovníku hrálo podstatnou úlohu v utváření obrazu po tisíciletí kultivované 
mediteránní krajiny. A to až do té míry, že se oliva stala jejím neodmyslitelným symbolem. Avšak ony 
obdivované olivové háje, které se člověku vybaví, vysloví-li se slovo mediterán, jsou spíše relikty 
původního zemědělství – tzv. tradiční olivikultury, charakterizované velkou diverzitou, která je z 
krajinářského hlediska nejhodnotnější.  

Vývoj a s ním spojená modernizace však neminula ani toto odvětví zemědělství. Snaha o zvýšení 
produktivity a snížení nákladů na pracovní sílu vedla k zavedení vysoce mechanizované intenzivní 
olivikultury, postavené na mnohonásobně vyšší hustotě mladých rostlin Olea. Výsledkem jsou uniformní 
produktivní plantáže, které však nemají s tradičními výsadbami nic společného. 

Extenzivní způsob pěstování je čím dál tím více opouštěn, což se neodvratně projevuje také v 
obraze krajiny. Ohrožení typického krajinného rázu začíná být všeobecně vnímáno (z části také proto, že 
se jedná často o oblasti cestovního ruchu) a proto vznikají iniciativy na jeho zachování. Řešením není 
snaha „zakonzervovat“ krajinu, ale nalézt nové využití tohoto typu krajiny, které by se doplňovalo s 
původní, pouze produkční funkcí. Příkladem mohou být různé rekreační a sportovní  aktivity, kempy, 
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specializace na ekologické produkty, ale také použití olivovníku v krajinářských dílech s cílem obnovy 
krajiny či začlenění některých děl infrastruktury do krajinného rámce. Nelze opomenout ani různé typy 
dotací a činnost „pozemkových spolků“, pečujících o zvláště cenné extenzivní olivové háje. Není to určitě 
lehký úkol, ale všechny tyto snahy dokazují, že krajinný ráz je hodnota, jejíž zachování má pro společnost 
nemalý význam. 

Součást závěrečné práce: „El uso del olivo en el paisajismo“ (Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona, Máster del paisajismo 2001-2004) 
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BILANCE ZNEČIŠTĚNÍ V MALÉM VODNÍM TOKU 
NIVNIČKA 

POLLUTION BALANCE IN THE SMALL WATERCOURSE NIVNIČKA 

Martin Borák1 

Anotace 

Samočisticí procesy ve vodním toku jsou závislé na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, 
který se do vody dostává ze vzduchu reaerací. Tu lze zefektivnit budováním příčných stupňů. Znečištění 
je nejvíce reprezentováno přítomností dusíku a jeho forem, jejichž přeměnu v biochemických reakcích 
kyslík ovlivňuje. Ty jsou ovšem závislé i na velikost liniového znečištění, hlavně ve formě podzemní 
vody. 

Abstract 

The contribution deals with a nutrient pollution process represented by nutrients - ammonia, 
nitrogen, nitrates and phosphates on the Bystřička River, the small watercourse. The research was carried 
out on the watercourse section 3,75 km long below the village Suchá Loz. The village has 1093 habitants 
and does not any have sewage water treatment plant. Four nutrient pollution-sampling profiles were 
selected on the watercourse. The measured values are used for simulations of dissolved oxygen process in 
the longitudinal profile of the stream. 

Keywords: small watercourse – malý vodní tok, pollution – znečištění, nutrients – nutrienty, simulation - 
modelování  

1. ZKOUMANÝ TOK NIVNIČKA 

Zkoumaný úsek malého vodního toku Nivnička (Bystřička) se nachází v oblasti Uherskobrodska, 
v jihovýchodní části Zlínského kraje, v předhůří Bílých Karpat. Území má teplejší, mírně vlhké podnebí; 
léta jsou teplá, zimy mírné, zejména v posledních letech. V jarních a podzimních měsících ovlivňují 
podnebí teplé jižní větry, tzv. fény. V oblasti převažuje zemědělství. 

Tok je zkoumaný v úseku o délce 3,75 km pod obcí Suchá Loz, která je zdrojem komunálního 
znečištění. Nadmořská výška toku se pohybuje v rozmezí 293 m n. m. až 256 m n. m. V rámci úprav jsou 
v něm umístěny 3 příčné kamenné stupně se širokou korunou o výškách 0,75, 3 a 0,5 m. 

2. ZNEČIŠTĚNÍ TOKU 

2.1 Bodové znečištění 
Bodové znečištění reprezentuje obec Suchá Loz, o 1093 obyvatelích. 

Obec má úhrnem 295 obytných domů, z čehož 50,2 % má vodovod a 98,6 % má přípojku 
na kanalizační síť. Obytných bytů je úhrnem 333. 98,2 % má vodovod 94,3 % má vlastní splachovací 
záchod a 97,9 % má vlastní koupelnu nebo sprchový kout.[3] 

Obec se nachází v údolí podél potoka a jelikož je bez čistírny odpadních vod, jsou všechny 
odpadní vody svedeny do toku buď přímo nebo přes místní kanalizaci. Jejich čistota je pouze ovlivňována 
vybudovanými domovními septiky a jímkami.  
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2.2 Liniové znečištění 

Toto znečištění zahrnuje přítoky ze zemědělské a ostatní půdy (lesy, louky, aj.). Tyto přítoky 
mohou být povrchové (hlavně vlivem eroze), podzemní (závislé na typu půdy a výšce hladiny podzemní 
vody). Dalším znečištěním, hlavně u sídel zemědělsky zaměřených, jsou drobné černé skládky odpadu 
z polí, kterým jsou zaváženy kraje příkop a vodních toků. 

3 MĚŘENÍ 

Na toku probíhá měření v 5 měrných a odběrných profilech. A to nad obcí a pod obcí Suchá Loz 
(13,5 km a 12,00 km) - pod ZD Suchá Loz (11,25 km) - nad soutokem s potokem Lubná (9,00 km) – nad 
soutokem s potokem Korečnicí (8,25 km). 

Měření je prováděno s ohledem na množství obyvatel v obci (nejvyšší počet obyvatel doma, 
tzn. maximální možné koncentrace znečištění) a s ohledem na počasí (přístupnost). Přesto v rámci měření 
při jednotlivých odběrech může docházet ke vzniku mnoha chyb – k nepostižení vlny znečištění, měření 
při pěkném počasí (nejsou zachyceny extrémní stavy), aj. 

Měřené hodnoty ve vodě: 
• fyzikální – průtoky [m3.s-1], teplota vody a vzduchu [°C]. 
• chemické – koncentrace v [mg.l-1] - hodnoty rozpuštěného kyslíku a jednotlivých složek 

dusíku (amoniakálního dusíku (N-NH4
+), dusitanového dusíku (N-NO2

-), dusičnanového 
dusíku (N-NO3

-)) a fosforečnanu (PO4
-3). 

4 MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ MĚŘENÍ Z 10.10.2004 

Z nedostatku naměřených vstupních údajů pro statistické vyhodnocení, je prozatím modelování 
provedeno pro konkrétní datum, v němž měření proběhlo.   

4.1 Popis naměřených hodnot 
Vypuštěné komunální znečištění z obce způsobilo minimální pokles rozpuštěného kyslíku (pouze 

o 8%) a vlivem reaerace, která převyšovala spotřebu pro biochemické rozkladné reakce, došlo k jeho 
nárůstu až o 30% oproti původní hodnotě. Vlivem znečištění došlo k navýšení koncentrace 
amoniakálního dusíku až o 58% a místo maximum odpovídá místu minima rozpuštěného kyslíku. Vlivem 
probíhající nitrifikace dochází až v druhé polovině zkoumaného úseku toku k poklesu amoniakálního 
dusíku a k vzestupu dusičnanového dusíku a to až o 60%. Tak vysoká změna je navíc způsobena 
vyplavením dusičnanů z okolních zemědělsky využívaných pozemků. Koncentrace dusitanového dusíku 
jsou v celé délce toku minimální.  
 

br. 1: Pravý graf – průběh rozpuštěného kyslíku (plná čára) a jednotlivých forem dusíku (čerchované 
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Jako vstupní data slouží hodnoty naměřené – fyzikální a chemické hodnoty; hodnoty dopočítané 

– jedná se o průměrné hodnoty příčných a podélných sklonů, drsnost omočeného obvodu. Hodnoty 
převzaté – převážně klimatické údaje (převzaty z [2]). Hodnoty konstant (uložené v programu QUAL2E) 
zahrnující hodnoty klimatických a chemických součinitelů. 

4.3 Zjednodušující předpoklady 
Ty zahrnují pravidelnost koryta (lichoběžníkový profil), zanedbání povrchových přítoků (nejsou 

měřeny jejich velikosti, ani koncentrace) a velikosti podzemních přítoků včetně liniového znečištění jsou 
konstantní. 

Při modelování jsou použity minimální hodnoty chemických součinitelů (předpoklad minimální 
samočisticí schopnosti toku) a minimálních hodnoty koncentrací liniového znečištění. 

4.4 Vlastní modelování 
Modelování průběhu znečištění je provedeno pro 3 modelové stavy: 

Modelování reálného naměřeného stavu – tj. s liniovým znečištěním 
Modelování s bočními přítoky s nulovým liniovým znečištěním (ovšem se stejnou teplotou 

přitékající vody a se stejným množstvím kyslíku). 
Modelování bez bočních přítoků (bez liniového znečištění) 

Bilancí získaných výsledků se získá vliv bočních přítoků včetně liniového znečištění 
na samočisticí procesy v toku. 

4.5 Modelování stavů pro 10.10.2005 
Jako okrajové podmínky použité v programu tvoří naměřené hodnoty (průtoků, teploty vody a 

jednotlivých koncentrací) z horního úseku toku a z bodového zdroje (znečištění z obce).  

 
Q  

[m3.s-1] 

tvody  

[°C] 

O2  

[mg.l-1] 

N-NH4
+ 

[mg.l-1] 

N-NO2
- 

[mg.l-1] 

N-NO3
- 

[mg.l-1] 
Horní úsek toku 0,09 14,2 7,02 0,07 0,021 0,20 
Znečištění z obce 0,02 15,0 1,50 10,00 1,000 2,00 

Tab. 1: Okrajové podmínky 

Hodnoty liniového znečištění jsou odvozeny subjektivní optimalizací tak, aby se v místech 
měrných profilů namodelovaný průběh těchto parametrů blížil hodnotám naměřeným. Při modelování 
byla přítomnost amoniakálního a dusitanového dusíku nulová. Hodnoty dusičnanového dusíku 
dosahovaly až 10 mg.l-1. 

4.6 Výsledky a vyhodnocení 
(při modelování je použit výpočet reaerace metodou Langbien and Durum s hodnotou disperzní 

konstanty rovnu 3000). [1] 

Staničení toku 
Q 

[m3.s-1] 

t-vody 

[°C] 

O2  

[mg.l-1] 

N-NH4
+ 

[mg.l-1] 

N-NO2
- 

[mg.l-1] 

N-NO3
- 

[mg.l-1] 
12,00 km 0,10 14,16 7,11 0,50 0,06 0,29 
8,25 km – stav 1. 0,20 10,44 8,75 0,25 0,04 0,37 
8,25 km – stav 2. 0,20 10,44 8,75 0,25 0,04 0,15 
8,25 km – stav 3. 0,10 11,76 10,31 0,47 0,09 0,28 

Tab. 2:  Namodelované hodnoty průtoků a živin pro jednotlivé stavy bez přítomnosti stupňů. 

 
Q  

[m3.s-1] 

tvody  

[°C] 

O2  

[mg.l-1] 

N-NH4
+ 

[mg.l-1] 

N-NO2
- 

[mg.l-1] 

N-NO3
- 

[mg.l-1] 
12,00 km 0,10 14,16 7,11 0,50 0,06 0,29 
8,25 km – stav 1. 0,20 10,44 9,24 0,25 0,04 0,37 
8,25 km – stav 2. 0,20 10,44 9,24 0,25 0,04 0,15 
8,25 km – stav 3. 0,10 11,76 10,47 0,47 0,09 0,28 
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Tab. 3: Namodelované hodnoty průtoků a živin pro jednotlivé stavy s přítomností stupňů.. 

Zjednodušená bilance mezi vstupy (12,00 km) a výstupy (8,25 km) ukazuje pro hodnoty 
rozpuštěného kyslíku nárůst po proudu. Pro stav 1 a 2 je jeho hodnota závislá na přítomnosti stupňů a 
dosahuje 23% (bez stupňů) a 30% hodnot (se stupni). Nejvýraznější je vzestup pro stav 3 (tj. bez přítoků) 
při kterém došlo k navýšení vzhledem k ostatním stavům o 17,8% bez přítomnosti stupňů a o 13,3% 
při přítomnosti stupňů (tj. o 45% a 47%).  

Bilance forem dusíku: 

Obecně lze říct, že vliv stupňů na změny koncentrací jednotlivých forem dusíku je v dané situaci 
nulový. V modelovaném stavu 1 a 2 jsou koncentrace amoniakálního a dusitanového dusíku na konci 
zkoumaného úseku stejné. Jejich pokles je 50% a 33%. Ve 3 stavu je u amoniakálního dusíku 6% pokles 
a u dusitanového dusíku 50% vzestup. Pro dusičnanový dusík je pokles nejvýraznější ve stavu 2, kdy 
dochází k ředění pouze čistou vodou a to 48%. V skutečném stavu s liniovým znečištěním je 27,5% 
nárůst. Samočisticí efekt samotného toku bez možnosti vnějšího ovlivňování je pouze 3%. 

5 ZÁVĚR 

U malých vodních toků s malými průtoky zvyšují příčné stupně množství rozpuštěného kyslíku 
ve vodě, jejich vliv na odbourávání dusíku je však mizivý. Vliv liniového znečištění na tok je u dusičnanů 
významný. Samotná samočisticí schopnost toku (bez přítomnosti bočních přítoků) je nízká. 
 

LITERATURA:  

[1] BORÁK, M.: Průběh rozpuštěného kyslíku v malém vodním toku pod komunálním 
znečišťovatelem. In.: JUNIORSTAV 2005 – 7. Odborná konference doktorského studia. Sborník 
2005. str. 29-34. ISBN 80-214-2830-9 

[2] STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKÝ, R. a kol.: Vliv působení bodových zdrojů na čistotu 
malých vodních toků bystřinného typu. Výzkumná zpráva, Brno 1994. 135 s. 

[3] Údaje z domovního a bytového fondu obce Suchá Loz. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – 
Výsledky. Základní informace o obcích. http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/home

14 



venkovská krajina 2005 

MODELOVÁNÍ KRAJINY POMOCÍ GISU GRASS 

MODELIERUNG DER LANDSCHAFT MIT HILFE VON GIS GRASS 

Jáchym Čepický1 

Anotace 

Stále více je slyšet o operačním systému GNU/Linux, který se snaží být svobodnou variantou ke 
komerčním Unixům. Díky licenci GNU/GPL vzniká celá řada dalších kvalitních programů, nijak se 
nesnažících licenčně omezovat jejich uživatele. Mezi tyto programy patří i geografický informační 
systém GRASS. Program Trees 0.5 využívá schopnosti tohoto GISu pracovat i s 3D-vektorovými daty. 
Díky tomuto skriptu lze v GRASSu realističtěji modelovat krajinu i s lesními celky. Výsledek lze 
následně zobrazovat pomocí modulu NVIZ. 

Abstract 

Immer mehr kann man von dem Betriebssystem GNU/Linux hören, das eine freie Alternative zu 
üblichem Unix-Systemen sein sollte. Dank der Licenz GNU/GPL, gibt es eine ganze Menge sehr guten 
Programme, die auf keine Art und Weise den Benutzer behindern. Unter diesen Programmen gehört auch 
das Geographische Informationssystem GRASS. Programm Trees 0.5 nützt die Fähigkeit von GRASS, 
daß es mit 3D-Vector Daten arbeiten kann, aus. Dank diesed Scripes ist es möglich, im GRASS 
realistischer die Landschaft zu modelliern. Die Ergebnisse kann man mit dem Visualisierungsmodull 
NVIZ darstellen. 

Keywords: GIS, GRASS, GNU, GPL, Free Software, modelování krajiny, Landschaftsmodelierung 

1 SVOBODNÝ SOFTWARE 

V 70. letech bylo panem Richardem Stallmanem založeno hnutí GNU (z anglického 
“GNU's Not Unix”) [1], které si kladlo za cíl, naprogramovat od základu operační systém typu Unix, 
jehož zdrojové kódy by byly přístupné všem bez omezení. Za tímto účelem formuloval spolu s právníky 
tzv. GNU/GPL – GNU General Public Licence, licenci zavádějící nový termín – tzv. Copyleft. Jakýkoliv 
program distribuovaný pod touto licencí, musí být šířen spolu se svými zdrojovými kódy. Každý se 
znalostí programovacího jazyka, může do těchto kódů nahlížet, měnit je nebo použít jejich část 
a distribuovat dál s jedinou podmínkou: nový produkt musí být také uvolněn pod licencí GNU/GPL. 

Díky této licenci mohla vzniknout celá řada programů, na kterých se podílejí programátoři 
z celého světa. Mají záruku, že nikdo jejich práci nezneužije k vlastnímu prospěchu. a i když se tato 
licence přímo neřeší otázku peněz, jsou všechny program distribuovány přes síť internet zdarma. Vývoj 
probíhá na v dnešním světě jen těžko uvěřitelném základu: “Když všechno všechněm dáme, tak budem 
všichni všechno mít dohromady.” Přispět k vývoji může každý a nemusí ani umět programovat: Každý 
nový program nebo změna starého je pod dohledem více programátorů, čímž se rapidně snižuje riziko 
chyby a nebo ponechání zadních vrátek v programu. Vše testují poučení uživatelé, které dávají vývojářům 
zpětnou vazbu a navrhují, co by ještě měl daný produkt umět. Množství práce odvádějí překladatelé, kteří 
překládají jak vlastní programy, tak např. manuály k nim. Přispět k vývoji může zkrátka každý. 

2 GIS GRASS 

GIS GRASS (Geographic Resources Analysis Support systém) [2] je geografický informační 
systém, vyvíjený původně v U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories (CERL) již od 
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roku 1982(!). Byl vyvíjen jako systém pro správu oblastí pod vojenskou správou.  Vývoj postupně 
převzaly americké univerzity a v roce 1995 byly jeho zdrojové kódy uvolněny pod licencí GNU/GPL a 
vývojové centrum  bylo postupně přesunuto z Německa do Italského Trenta. Hlavním koordinátorem 
vývoje je Marcus Neteler a mezi vývojářskou základnou je i početná a respektovaná československá 
menšina. 

GRASS byl původně dlouhou dobu orientovaný především rastrově. Mezi jeho „nadstandardní 
schopnosti“ patří mimo jiné i práce s 3D-rastrovými daty (voxel – volume pixel). Data umí díky modulu 
NVIZ zobrazovat i v 3D-prostoru. 

V březnu roku 2005 byla uvolněna jeho další stabilní verze nesoucí označení GRASS 6.0. Tato 
verze je zlomová především v tom, že v GRASSu zavedla zcela novou vektorovou architekturu. Tím 
padla veškará omezení z verzí řady 5.x. GRASS je schopen zpracovávat libovolné množství atributů, pro 
data si „sahat“ do různých databázových systémů. Vektorová data mají vytvořenou topologii a lze s nimi 
pracovat i v 3D prostoru.  Tyto a další vlastnosti činí z GRASSu zajímavý nástroj pro modelování a 
zobrazovaní krajiny v 3D prostoru a čase. 

3 TREES 0.5 – „VÝROBA“ 3D-STROMŮ 

Vývoj programu Trees 0.5 [3] byl započat v létě roku 2003. Postupně byla rozšiřována jeho 
funkcionalita až do současné podoby. Jeho úkolem je „vytvářet stromy“ pomocí 3D-vektorových 
objeků v GISu GRASS. GRASS následně slouží i jako prostředí pro jejich vizualizaci spolu s dalšími 
vektorovými a rastrovými vrstvami. 

3.1 Popis implementace 
Skript je psán v programovacím jazyku Perl. Na svém vstupu pracuje s bodovým vektorem – 

místy budoucích stromů. Skript se snaží maximálně využívat prostředků GISu GRASS: nejdříve je 
spuštěn modul v.out.ascii, vypisující po řádcích souřadnice jednotlivých bodů. Nad každým takto 
získaným bodem jsou provedeny výpočty a je “vytvořen strom” z několika vektorových objektů. Jejich 
souřadnice jsou zapsány do ascii souboru ve formátu GRASS-Vector. Nakonec je tento soubor 
naimportován do GRASSu modulem v.in.ascii a je vytvořena topologie.  

3.2 Parametry programu 
Program lze spustit s celou řadou parametrů, ovlivňujících vzhled a rozmístění výsledných 

“stromů”.  Nastavit průměrnou výšku stromů, šířku koruny a jejich druh. Důležitými parametry jsou 
vvar a pvar, ovlivňující výškovou a prostorovou variabilitu – výška jednotlivých stromů náhodně 
osciluje okolo průměrné výšky a stromy nemusí růst přesně z místa vstupního bodu, ale mohou být 
posunuty poněkud stranou.  

Parametr pvar je implementován proto, že “les” je často vytvářen z rastrové mapy landuse. 
Postup pak bývá takový, že je nastaveno požadované rozlišení, přibližně se rovnající šířce koruny, rastr je 
převeden na vektorový bodový soubor. Body jsou však uspořádány v příliš pravidelné matici, než aby 
výsledek vyvolal alespoň zdání přirozeného porostu. Tímto parametrem jsou stromy náhodně posunuty na 
různé strany od tohoto bodu a výsledek je tak realističtější. 

Zvolit lze buď jeden konkrétní druh stromu a nebo lze skriptu předat druhové složení “lesa”: 
com=”abies 0.3, picea 0.4, fagus 0.3”. Druhy budou náhodně rozmístěny po ploše. 
Druhy jsou rozlišeny velmi hrubě, tvarem koruny. Její parametry jsou převzaty z [4]. Neopomenutelným 
parametrem je název rastru s digitálním modelem terénu, ze kterého se musí nechat stromy “vyrůst”. 

3.3 Vizulalizace v 3D-prostoru 
Průměty korun lze samozřejmě zobrazovat v 2D na pokladu různých map. V GRASSu obsažený 

modul NVIZ [5] je schopen zobrazovat v 3D prostoru jak rastrová, tak vektorová data. Základem je vždy 
digitální model terénu, přes který je “přetažena” rastrová mapa znázorňující barvu a případné další 
rastrové a vektorové mapy. 

Tímto modulem lze také vytvářet filmové animace ve formátu MPEG tak, že se nastaví jednotlivé 
body, kterými má kamera “proletět”, a vygenerované rámy jsou spojeny do výsledného filmu. 

3.4 Slabé stránky a možnosti dalšího vývoje programu 
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Hlavní nevýhoda současného řešení spočívá už ve výběru programovacího jazyka a celkové 

koncepci. Jednoduchost řešení je zde nadřazena rychlosti průběhu programu. Program v jazyce Perl sám o 
sobě není pomalý, nejvíce se na celkové době podepíše fakt, že všechny vektorové prvky jsou 
zpracovávány dvakrát: nejpre jsou uloženy do ascii souboru a následně importovány GRASSem. Ve 
skriptu samém pak největší “úsilí” stojí dotazování se na hodnotu digitálního modelu terénu pod každým 
stromem. Kdyby byl program napsán ve vhodnějším programovacím jazyce C, byl by jeho průhěh o 
poznání rychlejší. Na druhou stranu program dává přesně ten výsledek, který se od něj očekává, byť to 
trvá poněkud déle. 

Dalším problémem může být kvalita a rychlost zobrazení stromů v 3D. Aby bylo dosaženo 
kompromisu mezi rychlostí a ideálním tvarem koruny,  byl její tvar poněkud generalizován: půdorys je 
tvořen pravidelným osmiúhelníkem. Osvětlená a zastíněná část koruny je tvořena dohromady 
48 polygony a kmen je pak vytvořen prostou vektorovou linií. Kmeny jsou kvůli lepším výsledkům při 
vizualizaci uloženy do zvláštního souboru. Při tomto objemu dat se může stát, že počítači rychle “dojde 
dech” -- tedy paměť – při vykreslování.  

GRASS není CAD, ale GIS, neobsahuje renderovací nástroje a výsledné obrázky jsou proto 
nepřirozeně ostré. Na druhou stranu na to, že GRASS je GIS v něm lze vytvářet velmi zdařilé náhledy na 
krajinu, ve spojení s animacemi i ve 4D. Jednou z možností, jak vytvořit kvalitní náhled je export do 
renderovacího systému POV-ray [6]. 

Další nevýhodou je, že nelze detailněji ovlivňovat vzhled jednotlivých konkrétních stromů. 
Protože jsou souřadnice kmene do skriptu vzaty z bodového vektorového souboru najednou, jsou buď 
všechny jednoho druhu a nebo je vygenerováno náhodná druhová skladba zadaná uživatelem. Řešením by 
bylo uložení atributů konkrétních bodů do databázové tabulky a v práci s ní. To zatím není 
implementováno. 

4 ZÁVĚR 

Geografický informační systém GRASS obsahuje od verze 6.0 také podporu 3D vektorových dat. 
Této vlastnosti bylo využito při programování skriptu Trees 0.5. Tento skript generuje ze zadaného 
bodového vektorového souboru 3D-stromy ve vektorovém formátu. Aby byl výsledek co nejrealističtější, 
lze pomocí parametrů ovlivňovat druhové složení „lesa“ a prostorovou a výškovou variabilitu. Výsledný 
porost lze zobrazit v 3D-prostoru pomocí modulu GRASSu NVIZ. Program byl uvolněn pod licencí 
GNU/GPL, dávající uživatelům možnost zasahovat do jeho průběhu a ovlivňovat jeho vývoj. Kdokoliv si 
tak může skript přízpůsobit svým potřebám. 

GIS GRASS je svobodný software, disponující celou řadou modulů pro správu vektorových a 
rastrových dat. Díky své modularitě a integraci s interpretem příkazového řádku, může i poučený uživatel 
– neprogramátor, rychle psát jednoduché skripty, automatizující některé často se opakující činnosti [7]. 
Díky způsobu vývoje a licenci GNU/GPL se může chlubit výjmečným poměrem cena/výkon. 

5 OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 

 

Obrázek 1: Představitelé dvou základních typů stromů: buk a smrk. Koruna je 
tvořena 48 polygony a kmen jednou vektorovou linií 
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Obrázek 2: Jiný pohled na příkladový výřez krajiny před a během záplavy. Záplava je znázorněna další 

rastrovou mapou. 

 
Obrázek 3: Příklad krajiny s lesem a řekou. Na pravém obrázku ta samá krajina s vymodelovaným lesem. 
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STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE  
– VÝCHODISKOVÝ DOKUMENT ĎALŠIEHO PLÁNOVANIA 

Lucia Dobrucká1 

Abstrakt 

Trendy plánovania obcí a regiónov v EU sa stále viac zameriavajú na strategické aspekty 
plánovania, ktoré vedú k dlhodobému rozvoju a konkurenčnej výhode obcí a regiónov. Celá regionálna 
politika EU je postavená na strategickom rozvoji regiónov. Na Slovensku sa iba začína obracať pozornosť 
týmto smerom. Obciam chýbajú strategické rozvojové plány. Dokumentácia vypracovávaná v súčasnosti 
je nekomplexná a jej modifikácia veľmi nepružná. Príspevok načrtáva najzákladnejšie problémové 
okruhy súčasných plánov v obciach a možnosti ich riešenia. 

Kľúčové slová: rozvojový plán obce, stratégia obce, multiprofesný tím 

Abstract 

Trends of planning of municipalities and regions in EU include strategic aspects of planning 
leading to long-term development and competitive advantage of regions. Regional politics of EU as a 
whole is based on strategic development. Slovak republic only starts to follow the trends, there are no 
relevant methodologies or legal norms yet. There is lack of strategic plans of municipalities needed for 
application for financial aid from structural founds of EU. Common documentation is non-complex and 
its modification is inflexible. 
The article talks about the most important problems concerning present regional planning and their 
solutions.  

Keywords: development plan of municipality, strategy of municipality, multi professional team 

CIELE  A METODOLÓGIA PRÍSPEVKU 

Rozvoj regiónov, krajinno-ekologické plány, územné plány, hospodársko-sociálne plány, 
rozvojové plány obcí, národné strategické plány. Tieto a podobné pojmy počúvame stále častejšie. 
A rozumieme im. Obec predsa musí plánovať. A musí plánovať v rozličných dôležitých oblastiach svojho 
fungovania. Potrebuje plán územného rozvoja, plán ochrany prírody, plán začlenenia rôznych sociálnych 
skupín do spoločnosti, plán hospodárskeho rastu. Rozumieme však týmto plánom naozaj? 

Cieľom tohto príspevku nie je rozoberanie jednotlivých vyššie spomenutých typov plánov. 
Cieľom je načrtnutie niektorých spoločných čŕt súčasných plánov, vytypovanie ich najzávažnejších 
nedostatkov z hľadiska praxe, a náčrt možného riešenia týchto problémov. V závere uvediem stručnú 
charakteristiku jedného vedeckého projektu, ktorý sa zaoberá práve vyššie načrtnutou problematikou 
a otázkami. 

Pri písaní tohto príspevku som vychádzala predovšetkým z praktických poznatkov odborníkov, 
ktorí sa zaoberajú spracovávaním rozličných druhov plánov v praxi. Druhým zdrojom informácií sú 
skúsenosti starostov obcí, ktorí majú vypracované a odovzdané plány použiť pre rozvoj obce. Tretím 
zdrojom sú osobné skúsenosti získané počas vedeckého projektu, ktorý bude popísaný v bode 3.  

Nedostatkom mojich tvrdení je fakt, že v tejto oblasti nebol urobený prieskum na dostatočne 
veľkej vzorke respondentov, ktorý by mal záväznejšiu výpovednú hodnotu. Doterajšie malé prieskumy 
a pozorovania však mnohé naznačujú a v budúcnosti plánujem urobiť prieskum na väčšom počte obcí. 
                                                           

1 Fakulta managementu UK v Bratislave, ldobrucka@yahoo.com  
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1. ZHODNOTENIE PLÁNOV SPRACOVÁVANÝCH V SÚČASNOSTI 

Najčastejším vyjadrením starostov, s ktorými bol problém plánovania v obci diskutovaný, bolo, 
že spracované plány zo zákona potrebujú, preto za ne zaplatia nemalé financie, avšak po odovzdaní plánu 
ho založia „do šuplíka“. Spracované plány sú pre nich nepoužiteľné. Ako však môže táto situácia nastať, 
ak zo seba všetci zúčastnení vydali maximum?  

1.1.  Spolupráca a koordinácia 
Pri diskusii s odborníkmi z praxe o spôsobe ich práce sa objavil jeden veľmi závažný faktor – 

chýba spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými profesiami, ktoré sa spracovania jednotlivých plánov 
zúčastňujú.  

Obvyklý postup je taký, že po získaní zákazky hlavný koordinátor osloví rozličných 
subdodávateľov z radov rozličných profesií a zadá im objednávku. Každá profesia potom vyrazí do 
terénu, aby si urobila potrebné analýzy a prieskumy. Každá profesia pracuje na svojej úlohe sólo, 
komunikácia medzi profesiami je obmedzená iba na základnú výmenu informácií a prípadne 
prerozdelenie subdodávok. Chýba vzájomná výmena hlbších poznatkov a názorov na dané územie, 
a akákoľvek koordinácia výstupov. V praxi sa potom môžeme stretnúť s tak protichodnými návrhmi na 
riešenie obce, ako je hospodársky rozvoj založený na vybudovaní priemyselnej zóny a zároveň ochrana 
strategických zdrojov pitnej vody.  

Absencia spolupráce profesií má však aj ďalšie dôsledky, ktoré nie sú na prvý pohľad také 
evidentné. Spomeniem dva – krátkodobé riešenia namiesto dlhodobých a dôraz na analýzy na úkor 
syntézy. Čo sa pod týmito tajuplnými bodmi skrýva?  

1.2. Analýzy kontra dlhodobosť riešení 
Rozličné profesie pracujú rozličným spôsobom. Väčšina potrebuje danú lokalitu najskôr dokonale 

poznať, urobiť hĺbkové analýzy, a až potom navrhne možné smerovanie obce. Určite nechcem povedať, 
že tento prístup je zlý. Naopak, má veľa predností, bez poznania lokality by totižto akýkoľvek plán 
rozvoja bol utopistický. Na druhej strane je tu však ukryté veľké nebezpečenstvo. Analýzy sú robené na 
úkor syntézy, ku ktorej v praxi väčšinou dokonca vôbec nedôjde. Analýza vo svojej podstate smeruje od 
širších súvislostí k stále väčším detailom. A čím je detailnejšia, tým viac sa strácajú pôvodné širšie 
súvislosti a celkový koncept. Nevyhnutne príde bod, v ktorom je určitá profesia pripravené prísť 
s riešením, pretože už má dosť informácií, zároveň je však tak dokonale odrezaná od širšieho nadhľadu, 
že je zároveň neschopná priniesť skutočne koncepčné a dlhodobé riešenie.  

S uvedeným súvisí tiež časový horizont navrhnutého riešenia. Aby sa mohla obec skutočne 
dlhodobo rozvíjať, potrebuje zadefinovať strategické charakteristiky svojho rozvoja. Ktoré to sú? V praxi 
sa termíny dlhodobý a strategický bežne používajú ako synonymá. S tým rozhodne nemôžem súhlasiť, 
pretože zďaleka nie všetky dlhodobé rozhodnutia možno považovať za strategické. Pojem stratégia obce 
je termín, ktorý  zahŕňa všetky druhy a typy aktivít, ktoré predpokladá stratégia definovaná 
v ekonomickej terminológii [4]. Konanie rôznych subjektov v obci, a to tak ziskových ako aj 
neziskových, je  podmienené jestvovaním určitej strategickej koncepcie. Strategická koncepcia je však 
niečo, čo sa pozerá „zhora a dopredu“, a nie „z hĺbky a dozadu“. Profesia, ktorá sa vďaka analýzam príliš 
ponorila do hĺbky, nie je schopná vidieť budúcnosť z nadhľadu, a nemôže preto vytvoriť strategický 
koncept rozvoja.  

Skôr, ako prejdem k zhrnutiu a riešeniu naznačených problémov, spomeniem ešte jeden dôležitý 
faktor, a tým je absencia ekonomického pohľadu v súčasných plánoch.  

1.3.  Ekonomický rozmer 
Všetky druhy plánov v sebe zahŕňajú zložku, ktorú nazývajú ekonomickou analýzou. 

V skutočnosti to však má od ekonomického pohľadu na situáciu veľmi ďaleko. Súčasné ekonomické 
analýzy zhrniem do jednej reprezentatívnej vety, ktorú som čítala v istom nemenovanom územnom pláne: 
„V obci sa nachádzajú 3 malí podnikatelia a 1 stredný podnikateľ. Počet podnikateľov v obci je 
nedostatočný a mal by sa zvýšiť. Náklady potrebné na podnikateľské aktivity si uhradia občania 
z vlastných zdrojov.“ Z pohľadu svojej profesie konštatujem, že vyššie uvedená veta nemá nič spoločné s 
ekonomickou analýzou. Ekonomická analýza by mala byť podporným nástrojom, ktorý dokáže 
prehodnotiť navrhnuté riešenia z hľadiska efektívnosti, financovateľnosti a najmä prevádzkovej 
udržateľnosti. Tak napríklad, ak architekt povie, že kaštieľ v obci je potrebné rekonštruovať a sociológ 
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navrhne využitie kaštieľa ako kultúrneho centra, ekonóm by sa mal opýtať komu bude centrum naozaj 
slúžiť, za čo ho zriadime a ako udržíme jeho prevádzku v budúcnosti. Súčasťou ekonomického pohľadu 
je aj vyhodnotenie alternatív, teda či by nebolo lepšie prerobiť daný kaštieľ napr. na ubytovňu namiesto 
kultúrneho centra.  

2.  NAJZÁVAŽNEJŠIE PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA 

Úplne najzákladnejším problémom pri spracovávaní rozličných druhov plánov je absencia 
spolupráce a koordinácie profesií zúčastňujúcich sa ich tvorby. Ak by boli profesie nútené vycestovať do 
terénu spoločne, malo by to hneď niekoľko efektov. 

2.1.  Komunikácia 
Profesie by museli medzi sebou komunikovať. Vďaka tomu by poznali svoje názory a stanoviská 

na rozličné problémové okruhy, a museli by ich navzájom brať do úvahy. Povedané jednoducho – museli 
by sa dohodnúť na tom, čo sa v danej obci robiť bude a čo sa robiť nebude. Takáto diskusia by však 
nemala prebiehať z pozície moci, čo sa veľmi často v praxi stáva. Typickými príkladmi sú ekonomicky 
silní investori, ktorí nerešpektujú ostatných, ale tiež zo zákona zvýhodnení environmentalisti či ochranári 
pamiatok, ktorí sú často limitom možností ďalšieho rozvoja lokality. Nadštandardná podoba vzťahov 
strategickej povahy by mala viesť k tomu, aby sa jednotlivé profesie vzájomne počúvali,  komunikovali 
spolu a usilovali sa zhodnúť a dohodnúť. Pri vzájomnej akceptácii a koordinácii postupnosti krokov sa 
môžu rôznorodé pohľady jednotlivých profesií navzájom dopĺňať a obohacovať a vytvoriť výrazný 
synergický efekt. Na to je však potrebná ochota, tolerancia, trpezlivosť, a tiež manažérska zručnosť 
a profesionalita lídra multiprofesného tímu. 

Vzájomná komunikácia rieši tiež problém príliš hlbokých analýz popísaných vyššie. Je to dané 
tým, že celý riešiteľský tím potrebuje poznať základné informácie o lokalite, avšak ak niektorý člen začne 
ísť príliš „do hĺbky“, pre ostatných členov sa stáva nepoužiteľným. Budú sa ho preto snažiť v jeho 
analytickom úsilí zastaviť a usmerniť. Tento fakt je obrovskou pridanou hodnotou pri spoločnom hľadaní 
rozvojových možností obce, pretože vyvažuje analytickú a syntetickú časť tvorby plánu.  

2.2.  Prvky strategického manažmentu 
Zapojenie manažérov a ekonómov do tvorby rozvojových plánov zvýši úroveň jeho komplexnosti 

a pomôže definovať ekonomicky udržateľné aktivity. Zároveň, a to je ešte podstatnejšie, vnáša do 
plánovania rozvoja prvky strategického manažmentu, ktoré sú rozpracované v ekonomických teóriách, 
a je žiaduce začať ich uplatňovať aj  v riadení rozvoja obcí a regiónov.  

„Základným jadrom každej stratégie je medzifunkčná a medziprofesná integrácia. Je ním 
schopnosť prepojiť a integrovať činnosti v celom spektre hodnotového reťazca a vytvoriť situáciu, keď sa 
mnohé činnosti vzájomne dopĺňajú.“ [3] 

2.3.  Východiskový dokument? 
Tento príspevok má názov Strategický rozvojový plán obce – východiskový dokument ďalšieho 

plánovania. Prečo? Majú vari obce opäť vypracovávať ďalší hrubý materiál do šuplíka? Doteraz som 
poukazovala na situáciu pri písaní rozličných plánov, resp. na niekoľko základných faktorov, ktoré sa 
neustále opakujú bez ohľadu na to, o aký konkrétny plán ide. Existuje však ešte jedna rovina problému.  

Nielen kapitoly v jednotlivých plánoch sú navzájom nekompatibilné, ale dokonca jednotlivé 
plány sú navzájom nekompatibilné. Krajinno-ekologický plán, územný plán, hospodársko-sociálny plán, 
rozvojový plán obce, apod. Každý z týchto plánov je iný, každý zastrešuje iná profesia používajúca iné 
subdodávateľské profesie. A najzávažnejšie je, že každý z týchto plánov si chce presadiť dôležitosť na 
úkor tých ostatných, chce byť najdôležitejší. A rovnako, ako profesia zahĺbená príliš do vlastných analýz 
nie je schopná vyprodukovať koncepčné riešenie, tak ani plán zameraný príliš na vlastnú oblasť záujmu 
nemôže byť považovaný za nosný pre strategický rozvoj obce.  

V poslednej časti príspevku veľmi stručne popíšem vedecký projekt, ktorý sa zaoberá práve 
problematikou spracovania takéhoto nosného dokumentu, ktorý by mohol byť považovaný za 
východiskový bod pri tvorbe všetkých ostatných druhov plánov.  
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3.  METODIKA TVORBY STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU OBCE 

Univerzita Komenského v Bratislave si uvedomila aktuálnosť problematiky rozvoja obcí 
a predovšetkým nedostatok odbornej metodiky, podľa ktorej by mohli zodpovedné autority pri rozvoji 
obcí postupovať. Od roku 2005 preto rozbieha projekt „Metodika tvorby strategického rozvojového plánu 
obce“. 

Cieľom projektu je spracovanie metodiky na tvorbu strategického rozvojového plánu obce tak, 
aby bola využiteľná na vedecké účely a na výučbu študentov rozličných profesií, a zároveň aj ako 
praktická príručka pre odborníkov v praxi. Metodika bude spracovaná v teoretickej rovine tak, aby 
vyhovovala požiadavkám širokého spektra menších obcí do 2000 obyvateľov. Následne bude testovaná 
na dvoch vybraných obciach. Cieľom testovania je overenie správnosti rozpracovanej metodiky a jej 
prípadná modifikácia. 

Projekt zastrešuje Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, riešiteľský 
kolektív je však tvorený mladými vedeckými pracovníkmi z rozličných fakúlt Univerzity Komenského, 
ako aj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do tvorby metodiky tak zasiahnu skoro všetky 
relevantné profesie – strategický manažéri, regionalisti, urbanisti, stavební a záhradní architekti, 
sociológovia, historici, etnológovia, environmentalisti, poľnohospodári a ďalší. Do procesu tvorby 
projektu budú prizývaní aj odborníci z praxe, napríklad zástupcovia regionálnej rozvojovej agentúry, 
zástupcovia mimovládnej organizácie „Agrogeofond“, autorizovaní architekti, krajinní inžinieri, a ďalšie 
profesie podľa potreby a požiadaviek projektov. 

Výskumný projekt je trojročný a  bude ukončený v roku 2007. Výstupom budú publikácie 
a vystúpenia na medziprofesných konferenciách. 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vedy a techniky na základe Zmluvy č. 
APVT-20-032104.  
Ďalší podporujúci grant: GP VEGA č. 1/1314/04 Zásady obnovy štruktúry vidieckeho sídla. 
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ZMĚNY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY MIKROREGIONU 
ŽELIVKA A JEJICH VNÍMÁNÍ OČIMA MÍSTNÍCH 

OBYVATEL 

Berenika Dobiášová1 

Anotace 

V minulém roce – tedy 2004, jsme v rámci výzkumu EUROHARP, (který se zabývá odnosy a 
průsaky živin ze zemědělských ploch do vodního systému) začali  pracovat na lokalitě ŽELIVKA – 
povodí Čechtického potoka.  

Účelem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem respondenti (převážně z místní komunity) vnímají 
„svoji“ krajinu, problematiku vody a jejího znečištění, dále pak ochota respondentů k  navrhovaným 
změnám týkajících se krajiny a vody a jejich postoj k případné participaci v těchto změnách. 
Klíčová slova: Kvalita vody, pitná voda, eroze, splachy, odnos živin, fosfor, dusík, krajina 

1.  RESPONDENTI A ROZHOVORY 

Dohromady bylo osloveno 31 respondentů, jedenáct zemědělců a dvacet “nezemědělců” osob z 
místní komunity. Většina dotazovaných byli muži; 25 ze 31 a byli převážně staršího věku – průměrný věk 
52 let.  

2. STAV KRAJINY NA ŽELIVCE 

Krajinu ovládají tři agrodružstva (dohromady cca 6000 ha) zaměstnávající cca 200 lidí a několik 
soukromých zemědělců a z nichž čtyři se zemědělstvím i se svými rodinami zabývají na plný úvazek, 
(největší z nich je, co do výměry – 742 ha, srovnatelný s menšími družstvy, ostatní mají od 75 do 32 ha). 
Ostatní zemědělští respondenti, také tři až čtyři se zemědělství věnují po práci. Jejich výměry se pohybují 
od 30 po 4 ha. 

Krajina je ve stavu, ve kterém se více či méně nachází zemědělské krajiny středních poloh v celé 
České republice. Dříve intensivně využívaná zemělská krajina se rozpadá na stále intensivně družstvy 
obhospodařované scelené velkolány, menší políčka a pastviny spravované soukromými zemědělci a jejich 
rodinami a půdu ležící ladem, zarůstající ruderálními druhy a pionýrskými dřevinami.  

Půdy obhospodařované družstvy  jsou stále stejně hnojené dusíkem, i když fosforu zdá se ubylo, 
ale to spíše díky nedostatku financí, než díky enviromentální uvědomělosti vůdců agro-kompexů. Zvířata, 
která mají tu smůlu, že jsou v majetku družstev jsou převážně ustájená ve velkokapacitních kravínech a 
volnou pastvu vidí poprvé z korby nákladního vozu, když je vezou na jatka. 

Pole a pastviny soukromých zemědělců jsou někdy také hnojena průmyslovým dusíkem, ale 
daleko šetrněji (i díky finanční rozvaze), ale důsledně se zde užívá chlévská mrva, což výrazně pomáhá 
kvalitě půdy. Dobytek se u soukromých zemědělců pase  většinou volně, přes léto, někde i v zimě. 

3. POSTOJE K ZEMĚDĚLSKÝM POSTUPŮM A ZMĚNÁM KRAJINY 

Největší problém spatřovali respondenti obou skupin v tom, že zemědělská politika cílí jen na 
produkční metody (týká se především velkých agro-družstev). 

Tváří v tvář fotografiím různého typu hospodaření v krajině (před a po r. 1948) nezemědělští 
respondenti vesměs oceňovali starý typ hospodaření, charakterizovaný malými poli, rozdělenými na 
menší díly daleko výše než moderní způsob velkokapacitního, industrializovaného hospodaření. V 
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souhlasu s tímto tvrzením většina těchto respondentů preferovala volnou pastvu zvířat, přičemž uváděli, 
že je to jak užitečné a dobré pro krajinu, tak pro zdraví zvířat.  

Téměř všichni z nezemědělské skupiny si myslí, že v krajině je vidět jen velmi málo zvířat, či  
lépe řečeno téměř žádná. Nicméně téměř všichni soukromě hospodařící rolníci a zemědělci praktikují 
volnou pastvu a některé z velkých družstev s ní již začalo též, ale jen v minimálním měřítku. 

„Dříve měli lidé více zvířat, páslo se celou dobu po žních; i chudí měli ovce či kozy, když 
nemohli mít kravku“.  

Dále byli přesvědčeni, že malá hospodářství a rodinné farmy jsou nejlepším způsobem 
hospodaření, zejména protože zemědělci z těchto hospodářství jsou zodpovědnější a lépe se starají o 
krajinu, pole i svá zvířata. 

„Extensivní, volná pastva je ideálním řešením pro čistotu vody a není pracná.“ (muž, 63, 
pensionovaný vědec) 

„Je jednodušší hospodařit na širokých lánech, ale pro krajinu to není dobré ani trochu.“ (muž , 83) 

„V žádném případě družstva.“ Zástupce agro-komplexu řekl památnou větu: „Chcete vodu, nebo 
vepřové?“, když jsme se přišli hádat o kvalitu vody ve studních v blízkosti jejich polí¨. (muž, 63, 
pensionovaný vědec) 

Žádný z respondentů mimo zemědělství nevyjadřoval jakékoli preference či libost směrem 
k velkokapacitním kravínům, ale byli si vědomi ekonomické výnosnosti a většinou ji spojovali s velkými 
agro-družstvy. Nicméně tito respondenti stále navrhovali obnovit meze a zejména hospodařit tak, aby to 
nepoškozovalo půdu, např. nepoužívat těžkou mechanizaci za vlhka a mokra. Dokonce jeden 
z respondentů vyjadřoval podporu zalesňování regionu, vzhledem k tomu, že zde byly původní listnaté 
lesy. 

Postoje mezi zemědělci jsou daleko více závislé na tom, jakým způsobem hospodaří 

Soukromí rolníci a zemědělci jsou většinou přesvědčeni, že malá nebo menší pole oddělená 
mezemi jsou ekologicky příznivější a trvale udržitelnější – z hlediska zvěře, eroze, vody atd. Nicméně si 
také uvědomují, že z hlediska ekonomiky není tento typ hospodaření žádná výhra. 

Zástupce velkých agro-družstev upřednostňují širé lány, ale přiznávali, že starý typ hospodaření 
malého měřítka byl svým způsobem estetičtější a ekologicky výhodnější. Nicméně produkce v malém 
měřítku není pro ně přípustná, protože potřebují (vysoké) zisky, aby se udrželi. (Otázkou je, zda toto u 
malých farmářů neplatí – malý farmář se nemusí udržet? Platí samozřejmě a přesto se snaží být 
odpovědní.) 

„Velké lány jsou pro nás výhodnější. Nemůžeme se zabývat ekologií, protože musíme zaplatit 
120 lidí“ (vedoucí pracovník agro-družstva) a „Zemědělsky je tato oblast závislá na bramborách a 
produkci mléka. Musíme dostat co největší množství mléka, při co nejmenších nákladech. Zdravotní stav 
zvířat nebo nějaké znečištění pro nás nehraje roli. Jedinou podstatnou věcí je, jestli máme zisk. (ředitel 
agro-družstva) 

4. VNÍMÁNÍ KRAJINY RESPONDENTY 

Podle názoru poloviny nezemědělských respondentů  největším bohatstvím regionu jsou krajina a 
lesy. Dále čistý vzduch a nedostatek průmyslu (i když to má samozřejmě své dopady v oblasti sociální – 
zaměstnanost). Podle těchto respondentů je krajina relativně čistá, zvlněná, tichá, i když relativně chudá.  
Někteří zdůrazňovali, že by v ní mělo být více remízků pro zvěř, mezí, a širé lány jsou vnímány jako 
nudné a fádní. Někteří respondenti shledávali též vodu velkým bohatstvím regionu a 10% respondentů též 
zmínilo jako velký poklad regionu zemědělskou půdu. Poměrně velký potenciál byl viděn v možnosti 
rozvoje měkkého turismu, pro nějž ovšem, jak si byli někteří respondenti vědomi, tu zde ale naprosto 
neexistuje podpůrná infrastruktura.  

Polovina zemědělců také považovala ze největší poklad regionu krajinu; tj. krajinu zelenou, 
neponičenou, mírně zvlněnou až kopcovitou, členitou, „dobře a smyslně využívanou“, dobře 
obdělávanou. Někteří též zdůrazňovali lesy a zemědělství, podobně jako první skupina. 
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5. PŘÍČINY  SOUČASNÉHO STAVU KVALITY A DOSTATKU VODY  

Vesměs všichni respondenti se shodují, že region je vhodný pro zásobování kvalitní vodou. Jako 
hlavní znečišťovatelé jsou označována agro-družstva a eroze, nedostatek čistíren odpadních vod a také 
dálnice Praha-Brno, která přetíná vodní nádrž Želivka. Nicméně všichni respondenti sdílejí názor, že 
region je vhodný pro zajištění kvalitní vody.  

Problémy spojené s vodou jsou svázány převážně s velkými agro-komplexy  a družstvy (hnojení 
je považováno za zdroj znečištění vody většinou respondentů mimo zemědělství a ti by rádi viděli v praxi 
adekvátní postihy za pochybení) i tím, že obce nemají čističky odpadních vod. Klasické čističky 
komunálních odpadních vod jsou pouze ve třech největších obcích, v jedné obci je čistírna kořenová. 

6. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO CELKOVÉ ZLEPŠENÍ SITUACE VODY A 
KRAJINY  

Skupina „nezemědělců“: 

Silné byly hlasy pro regulace a podporu zatravňování; zachovávání či zřizování mezí a travnatých 
pásů mezi poli; znovuzřizování remízků pro zvěř; tlak na velká agro-družstva – tak, aby hospodařila 
rozumněji – např. aby nesměla pěstovat plodiny jako řepka, brambory a kukuřice na svazích. 

Druhá kategorie opatření zmiňovaná respondenty spadá do oblasti ekonomických postihů. Např. 
dávat a skutečně vybírat od znečišťovatelů (zejména velkých agro-družstev) adekvátní pokuty za 
znečišťování, tak aby byli donuceni přehodnotit své dosavadní metody hospodaření. Jiná možnost je 
zvýšit cenu minerálních hnojiv tak, že se jejich užívání agro-družstva sníží. 

Třetí kategorie opatření je vyjasnění odpovědnosti a kompetencí v monitorování současné situace 
a jejího vývoje a případných penalizací. 

I mezi zemědělci je zájem o živiny, které končí ve vodě, a tito zemědělci doporučují tato opatření: 
zakládat nové rybníčky a nádrže; hnojit rozumněji, takovými dávkami, které mohou být využity 
jednoletou produkcí; obnovit meze pro zadržování vody i živin; dotace, které by stimulovaly 
extensivnější hospodaření. Ale byly slyšet i hlasy naprostého nihilismu – jak ze strany družstev, tak lidí, 
kteří s nimi měli přímou zkušenost: 

„Splachy tu jsou a nemůžeme s nimi nic dělat“ (zástupce velkého agro-družstva) 

 a nebo – jak uvedl jeden ze soukromých rolníků: 

„S družstvem nic nehne. (eroze a záplavy bahna) Už je starosta dal dokonce dal do televize a do 
novin a předseda tu jen projede, ani nevyleze z auta a prohlásí- „čekal jsem to horší“ a zase odfrčí. Bahno 
z těhle splachů odklízím a silnice tu pak opravuju já, protože oni znovu a znovu sázejí brambory a 
kukuřice na ty nejstrmější svahy”. Či „Měly by se obnovit meze, ale na to by muselo dát peníze povodí. 
Nejde to ale odspoda, není tu ten požadavek od lidí, takže asi nic.“ 

Podle mínění zemědělců by měla být za erozi, splachy půdy i živin měla být odpovědná družstva 
a vlastníci polí. Nicméně dodávají, že by měly být vytvořeny (státem) podmínky pro dobré a zodpovědné 
hospodaření. Dnes ovšem hrají klíčovou roli finance, protože například se nevyplatí mít na strmém svahu 
pastvinu, ale pěstovat zde řepku a tím podpořit erozi. 

Dalším navrhovaným opatřením k redukci splachů a odtoku živin bylo převést obdělávanou půdu 
do klidu a pěstovat zde stromy či rychle rostoucí dřeviny ke dřevozpracování, a zhruba třetina 
nezemědělských respondentů měla ze to, že by zemědělci mohli být k tomuto kroku na části své půdy 
ochotni.  

Polovina dotazovaných zemědělců by byla převést v budoucnu část své současné orné půdy do 
klidu. Někteří dokonce uváděli, že tak již učinili, či že o tom reálně uvažují.  

Co se týče pastvin a většího počtu zvířat pasoucích se volně, nezemědělští respondenti si myslí, 
že zlepšení tohoto stavu by měli iniciovat sami farmáři. Ale je zde mnoho překážek: pasivita lidí; 
nedostatek zájmu a motivace zemědělců, nemorálnost a nezodpovědnost lidí; ekonomický rozměr.  
Následně téměř nikdo z dotázaných nevěřil tomu, že by se tyto změny k lepšímu mohly stát skutečností. 
Regulace a pobídky poskytované státem se tím pádem jeví jako klíčový faktor podle mínění většiny 
respondentů. 
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7. VODA 

Nezemědělští respondenti byli zajedno, že k tomu, aby se zlepšila kvalita vody, jsou změny ve 
způsobu hospodaření nutné; například obnova malých vodních nádrží a rybníčků – i z meliorací a 
drenáží; obnova alejí a mezí, optimalizace velikosti polí, vytváření travnatých pásů okolo potoků a na 
prudkých kopcích a na některých místech rozrušení meliorací či následná revitalizace těchto úseků. 
Nicméně respondenti byli poměrně pesimističtí, co se týče realizace těchto změn: 

„Pochybuji, že by se to mohlo splnit, nejsou peníze, ani lidi“ ( muž, zahradník 44) 

Zajímavé je, že jen málokterým respondentům vadila nepřítomnost otevřených vodních toků 
v krajině, drenáže vesměs vnímali jako něco, s čím se nedá nic dělat. Přitom mnozí z nich hodnotili 
krajinu jako „ přeschlou“.  

I zemědělci často zmiňovali nutnost změny způsobu hospodaření jako opatření nutné k obnově a 
nápravě vodního systému  a konkrétně navrhovali obnovu mezí a rozdělení polí tak, aby se obnovil zde 
původní a typický vzorec mnoha menších ploch a plošek. Co se týče navrhovaných opatření, žádné se 
nestalo nejpreferovanějším, někteří respondenti sami zdůrazňovali, že se musí provést všechna opatření, 
aby se krajina skutečně ozdravila, že je nelze oddělovat.  

Respondenti zmiňovali, že drenáže (meliorace) jsou i v tomto směru vážný problém, protože dnes 
se voda ztrácí příliš rychle, ale za pár let se drenáže rozpadnou a půda bude příliš mokrá pro stávající 
těžkou zemědělskou techniku.  

8. MOŽNÝ POSUN VE VNÍMÁNÍ KRAJINY A OCHOTA PODÍLET SE NA 
ZMĚNÁCH 

Respondenti se v zásadě rozdělili do tří skupin:  
Skupina první by se s trochou nadsázky  dala nazvat „ družstva a jejich věrní“: Tato skupina je pro 
uchování starých způsobů hospodaření (rozumějme tím typ „1948-1989“), v jejich slovníku se stále 
vyskytují: lány, velkokapacitní, scelit a nově též výše produkce, dobytčí jednotka. O zvířatech mluví jako 
o kusech, pole pro ně nemají jména ale jen čísla.  Respondenti této skupiny nejsou ochotni k jakýmkoli 
změnám, či změny   připouští, ale pouze velmi malé či kosmetické  Nicméně hájí sami sebe i svou 
politiku velmi vehementně a ohánějí se sociálním aspektem věci („...nemůžeme zatravnit, naši lidé by 
ztratili práci...“), nutností stále vyšší produkce, další intenzifikace, přičemž jsou s to říci, že zdravotní stav 
zvířat a stav půdy je nezajímá (viz přímá citace výše). Tato skupina ovšem bohužel není nijak nepočetná a 
jelikož družstva sdružují i nehospodařící vlastníky, kteří mají na výnosech zájem, dá se říci, že má téměř 
v každém druhém domě nějakého člena. 
Skupina druhá by se dala nazvat optimističtí přívrženci environmentálních změn. Je to skupina, která by  
ráda viděla v praxi opětovné rozčlenění krajiny, rozrušení meliorací či alespoň větší počet vodních ploch 
v krajině, zatravňování erozních svahů a jiné. Mnozí členové této skupiny aktivně hospodaří či jsou 
zapojeni v ochranářských aktivitách či aktivitách s krajinou a půdou spojených. Jsou to lidé, kteří se 
většinou nějak účastní společenského života a záleží jim na tom kde a jak žijí. Jsou ochotni se aktivně 
podílet na změnách, alespoň takových, které jsou jim dostupné - jejich krédem vesměs bylo: „je třeba 
začít u sebe“ a „lepší malá změna u mě doma nebo před domem, než žádná“ 
Skupina třetí by se dala naproti tomu nazvat pesimističtí přívrženci environmentálních změn. Stejně jako 
příslušníci skupiny druhé by rádi viděli stejné změny, ale obávají se, že z různých příčin (nedostatek 
financí, nezájem lidí...)  není možné je uskutečnit.  

 

26 



venkovská krajina 2005 

VÝVOJ KULTURNÍ KRAJINY NA BĚLSKU A VRCHBĚLSKU 

CHANGES IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF BĚLÁ AND 
VRCHBĚLÁ REGION 

Barbora Engstová1 

Anotace 

Zájmové území představuje takřka ideální model pro sledování vývoje krajiny vzhledem k 
rozdílnosti jeho dvou částí, Bělska a Vrchbělska. Území byla během své historie oddělena několika 
“hranicemi”: přírodní (geologické podloží a půdní typy), demografickou (národnost obyvatel a jejich 
sociální postavení) a politickou (německá okupace 1938-1945). Zásadní vliv na vývoj krajiny mělo 
připojení Vrchbělska k vojenskému výcvikovému prostoru Ralsko mezi roky 1952 a 1992 . Příspěvek se 
zabývá srovnáním současného stavu krajiny Bělska a Vrchbělska na pozadí jejich historického vývoje. 

Abstract 

Our region of interest presents an almost ideal model for monitoring changes in landscape thanks 
to the difference of its two parts, Bělsko and Vrchbělsko, caused by multiple “boundaries” dividing them 
during their history: natural (geological background and soil types), demographical (different social 
position and nationality) and political (German occupation 1938-1945). From 1952 till 1992 Vrchbělsko 
was part of a military training area Ralsko - situation which left indelible traces in the landscape. The 
long evolution of the landscape in Bělsko and Vrchbělsko is the theme of our research. 

Keywords: Land Use / využití půdy; Landscape Changes / krajinné změny; GIS / GIS; Memory of the 
Landscape / paměť krajiny; Military training area / vojenský výcvikový prostor 

1 ÚVOD 

Bělsko a Vrchbělsko se nacházejí na severu středočeského kraje, v okresu Mladá Boleslav, 
v katastrálním území města Bělá pod Bezdězem, ve stínu hradu Bezděz. Celkově se jedná o relativně 
dobře zachovalé území s vysokou lesnatostí. Přes procentuálně silné zastoupení přírodních prvků v 
současnosti, je krajina Bělska i Vrchbělska pod stálým vlivem člověka již od prehistorických dob. 

1.1  Vymezení území na pozadí historických souvislostí 
Bělsko a Vrchbělsko představují zajímavý příklad sousedících území s mnoha odlišnostmi 

přírodních podmínek i historického vývoje. Z biogeografického hlediska leží tato území na přechodu 
dvou bioregionů. Explicitně se to projevuje rozložením sprašových pokryvů, charakteristických pro 
jižněji položený Benátský bioregion a také pro Bělsko. Písčité půdy typické v Ralském bioregionu 
pokrývají většinu Vrchbělska. Přírodní podmínky, tedy především kvalita půdy, předurčily vývoj obou 
oblastí. Strategická poloha ostrohu nad údolím říčky Bělé s úrodnými pozemky v zázemí byla příhodná 
pro založení města ve 14. století. Rozvoj řemesel a obchodu umožnil další rozvoj Bělé pod Bezdězem, 
později se zde zakládaly manufaktury a průmyslové podniky. V první polovině 20. století byla Bělá pod 
Bezdězem vyhledávaným rekreačním městem lázeňského charakteru. 

První zmínky o osídlení sevřeného údolí u prameniště říčky Bělé pocházejí rovněž z poloviny 14. 
století. Nevýhodná poloha místa umožnila vzniknout pouze nevelké vesnici nazvané Vrchbělá. Její 
obyvatelé také obdělávali pozemky nad bělským údolím, ale jejich políčka na písčitých půdách nikdy 
nepřinášela dobrou úrodu. Hlavní obživou vesničanů byla práce v lesích, které Vrchbělou ze třech stran 
obklopovaly, nebo byli nuceni za prací docházet do Bělé pod Bezdězem, vzdálené přes půl hodiny chůze. 
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Lišilo se i národnostní složení obyvatelstva. Zatímco obyvatelé Bělé pod Bezdězem byli převážně 

české národnosti, Vrchbělou obývali výhradně, později alespoň s velkou převahou, Němci. Obec byla 
většinou zmiňovaná pod německým názvem Neudorf. Lidé z Bělska a Vrchbělska se pravděpodobně 
příliš nestýkali, což dokládá i dochovaná zpráva o docházce do kostela. Vrchbělští totiž dávali přednost o 
velký kus vzdálenějším Kuřivodům. 

Národnostní složení se projevilo při vytýčení hranic v roce 1938 mezi Německou říší a 
Protektorátem Čechy a Morava, když hranice procházela přesně mezi Bělskem a Vrchbělskem. Po II. 
světové válce byl Vrchbělský katastr správně připojená k okresu Mnichovo Hradiště, v roce 1949 pro 
změnu k okresu Doksy a mezi lety 1960-1990 spadal do okresu Česká Lípa. Teprve od roku 1991 jsou 
Vrchbělsko a Bělsko opět v jednom okrese a katastr Vrchbělá je součástí k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

Po skončení války musela většina německého obyvatelstva z Vrchbělé opustit své domovy. 
Vesnice pak byla do konce 50. let znovu osídlována. V roce 1952 však bylo území obce přičleněno k 
nově zřízenému vojenskému výcvikovému prostoru Ralsko (dále jen VVP Ralsko) a noví obyvatelé 
Vrchbělé, stejně jako čeští starousedlíci, se také museli odstěhovat. Tím obec Vrchbělá zanikla. 

VVP Ralsko nejprve využívala Československá lidová armáda, po roce 1968 armáda Sovětská. 
Za jejího působení prodělalo území Vrchbělé největší změny. V bývalé obci a na přilehlé plošině vyrostlo 
ubytovací centrum pro sovětské vojáky a jejich rodiny. Na místech obdělávaných pozemků vznikl 
tankodrom s výraznými terénními úpravami a dopadovou plochou. Nejen tankodrom, ale i údolí a okolní 
svahy, byly rozježděny těžkou technikou. 

Po odchodu sovětských vojsk v roce 1992 bylo území Vrchbělska navráceno k civilnímu využití. 
Po nezbytném pyrotechnickém průzkumu se Vrchbělá volně zpřístupnila občanům. Na obnovu 
Vrchbělska bylo zpracováno několik studií, zatím však jediným počinem je postupné odklízení 
stavebního odpadu a zbytků budov, zchátralých s přičiněním podnikavých nenechavců. 

Obr. 1: Stabilní a nestabilní plochy na Bělsku (větší jižní část) a Vrchbělsku v rozmezí let 1938 a 2003. 
Tmavěji jsou vyznačeny plochy stabilní, tzn. území, kde během sledovaného období nedošlo 
ke změně kategorie využití půdy. 

 
1.2 Současný stav Bělska a Vrchbělska 

V současné době jsou výcvikové plochy zarostlé travino-bylinou vegetací s nálety dřevin, 
převážně bříz a borovic. V bělském údolí pokračuje odklízení polorozpadlých budov, na plošině nad 
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svahem stále stojí řada panelových budov sovětského ubytovacího centra, pomalu se ztrácejících v 
borovém lese. 

Lesy na Bělsku i Vrchbělsku jsou tvořeny převážně monokulturními borovými porosty, z nichž 
pouze na několika místech vystupují zachovalá společenstva květnatých bučin vázaná na vrcholy 
vulkanického původu. Další botanicky hodnotné lokality se zachovaly na příkrých svazích údolí říčky 
Bělé, která pramení na Vrchbělsku a protéká celým Bělskem. 

Samotná niva říčky Bělé je velmi negativně ovlivněna regulací koryta a následným zastavěním 
rodinnými domky, zahrádkářskými koloniemi i průmyslovými podniky. Plošiny nad bělským údolím 
jsou, nebo byly, zemědělsky využívány, převážně jako orná půda. 

Nejvýznamnějším zásahem do krajiny za posledních 15 let byl silniční obchvat Bělé pod 
Bězdězem, který významně odlehčil dopravní zatížení města, zároveň však necitlivě přerušil osu 
regionálního biokoridoru. 

2 ZMĚNY V KRAJINĚ 

Na základě leteckých snímků z let 1938, 1975 a 2003, byly v prostředí ArcGIS 8.3 provedeny 
kvalitativní i kvantitativní analýzy změn. Ty zcela jednoznačně zachytily postupný vývoj ve využívání 
krajiny i rozdíly mezi Bělskem a Vrchbělskem. Pro kategorie využití půdy byl zvolen systém klasifikace 
vytvořený na základě specifického charakteru sledovaného území a zaměření výzkumu. 

Na mapce (obr.1) je jasně vidět rozdíl v pouhém množství změn v území. Světlé plochy 
reprezentují místa, kde došlo alespoň k jedné změně kategorie využití půdy mezi roky 1938 a 2003. Na 
Vrchbělsku tyto plochy zaujímají přes 40% území do roku 1975 a 26% území do roku 2003. Na Bělsku 
prošlo změnou kategorie využití půdy do roku 1975 asi 13% území a mezi lety 1975-2003 necelých 6%.  

Jednoznačně největší změny krajiny na Vrchbělsku nastaly se zřízením VVP Ralsko. Orná půda i 
menší lesíky byly přeměněny na tankodrom a jiné výcvikové plochy, na druhou stranu mnohé pozemky 
zarostly náletovými dřevinami a místy byly osázeny borovým porostem. 

Na Bělsku byla většina změn soustředěna okolo říčky Bělé. V převážné míře se jednalo o změny 
spojené s výstavbou obytných budov a průmyslových podniků, ale také změn způsobených přerušením 
obdělávání trvalých travních porostů. Většina bělského údolí je dnes buď zastavěná, nebo ponechaná 
ladem a zarostlá náletovou vegetací. Nejvýznamnější změny na Bělsku a Vrchbělsku jsou uvedeny v 
tabulce (tab.1). 

Tab. 1: Nejvýznamnější změny ve využití půdy na Bělsku a Vrchbělsku mezi lety 1938-1975 a 1975-
2003, procentuálně vyjádřené vzhledem k celkové rozloze území a vzhledem k celkové 
rozloze nestabilních ploch. ( LU = land use = využití půdy) 
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Pokud se ve sledování vývoje krajiny zaměříme na jednotlivé kategorie využití půdy, zjistíme 

např. na Vrchbělsku v prvním sledovaném období především markantní úbytek orné půdy, mimolesní 
zeleně a luk a pastvin. V období po roce 1975 zaujme nárůst lesních ploch a především ploch ležících 
ladem, což je spojeno s ukončením vojenského managementu po roce 1992. Na Bělsku dochází k nárůstu 
lesních ploch již v období do roku 1975, stejně jako k růstu množství zastavěných pozemků. Pokles zde 
zaznamenává jak orná půda, tak i mimolesní zeleň a louky a pastviny. V druhé sledované periodě již na 
Bělsku nedochází k výrazným změnám.(viz graf.1) 

Graf. 1: Procentuální zastoupení vybraných kategorií využití půdy na Bělsku a Vrchbělsku v letech 1938, 
1975 a 2003. Menší grafy představují výřez z oblasti 0-9, resp. 0-3%, pro lepší přehlednost 
vývoje kategorií louky a pastviny, lada, zástavba a mimolesní zeleň. 

 

 
 

Bělsko Vrchbělsko 
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3 ZÁVĚR 

Uvedené výsledky výzkumu představují především kvantitativní změny v krajině. Neméně 
důležité je však sledování kontinuality nejen přírodního, ale také kulturního vývoje. Činností armád ve 
Vrchbělé nezanikla pouze kulturní krajina, ale ztratila se i její paměť. Zapomnění, které začalo s odsunem 
Němců, kteří po mnoho staletí utvářeli podobu místa, bylo dovršeno úplným zrušením obce v roce 1952. 
Na rozdíl od jiných vesnic ve vojenských prostorech se ve Vrchbělé dochovalo minimum dokumentů 
hovořících o místních lidech a jejich životech. Při úvahách nad dalším využitím Vrchbělska chybí přímá 
linie, jež by vedla k obnovení života v tomto místě. 

Bělsko také prošlo mnohými změnami, ale paměť lidí a jejich krajiny zde nezanikla. Přes řadu 
negativních jevů, jakými je např. zastavění bělské nivy nebo styl velkoplošného zemědělství, zůstává 
většina území atraktivní a zajímavá. Přilehlé Vrchbělsko představuje další vhodné území pro rozvoj 
turistických aktivit v Bělé pod Bezdězem. 

Zda bývalý tankodrom a podobná místa zarostou lesem nebo se dokáží alespoň částečně udržet 
jako travnaté pláně, bude záležet na možnostech a potřebách především místních obyvatel. Hluboké lesy 
prostřídané nelesními enklávami jsou silným lákadlem pro milovníky dosud málo frekventovaných míst. 
Pro ně i pro krajinu by zánik travnatých ploch představoval nejen ztrátu heterogenity, zajímavých 
přírodních stanovišť a ochuzení krajinné mozaiky. Ale také přerušení několik staletí trvající tradice 
bezlesí, ať už mělo podobu orné půdy, vojenského cvičiště nebo spontánně vzniklých travinných 
společenstev. 
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OSUDY VÝZNAMNÝCH STROMŮ – PŘÍPADOVÁ STUDIE 
VESNIC NA VYŠKOVSKU 

LIFE STORIES OF THE SIGNIFICANT TREES – CASE STUDY OF THE 
VILLAGES IN THE VYSKOV COUNTY 

Markéta Flekalová,1 Pavlína Jiráková,2 Pavel Klvač,3 Vojtěch Straka4 

Anotace 

V podzimním semestru 2004 proběhl v rámci kurzu Sociologie venkova a krajiny na Katedře 
environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně výzkum významných 
stromů ve 12 obcích na Vyškovsku, jehož primárním cílem byla aktualizace seznamu chráněných stromů 
z roku 1972. U nalezených stromů byl zkoumán jejich stav a seznam byl doplněn o nově zjištěné stromy. 
Důraz byl kladen na snahu o dohledání historicko-kulturního významu stromů, který obvykle souvisí 
s příběhy, jež se  váží k jejich životu či důvodu výsadby, s propojením stromu a místa, stavby či paměti 
místních obyvatel. 

Abstract 

In the autumn semester 2004 the research of significant trees took place as a part of a study 
course Rural Sociology at the Department of Environmental Studies of Masaryk University in Brno. It´s 
first aim was to update the register of trees to protect, from 1972, in 12 villages in the Vyskov county. For 
the found trees the detailed information about their condition has been added and the register has been 
enhanced with the new trees proposed to protect. The accent has been put on finding out the historical and 
cultural value of given tree, that is usually embedded in a story related with the tree or in the purpose of 
planting, connection between the tree and place, architecture or the memories of people living in the 
village. 

Keywords: Significant tree – významný strom, historical and cultural value – historický a kulturní 
význam, register update – aktualizace evidence 

1. ÚVOD 

Strom není pouze rostlinou v přírodě, je více – symbolem. Býval předmětem uctívání pohanských 
kultů, sídlem duchů, symbolem propojení kosmických oblastí: podzemí – země a nebes. Vegetativní 
cyklus stromu bývá považován za symbol života, neustále přemáhající smrt. Obdaření stromů 
kolektivním historickým smyslem z nich vytváří poselství nesené skrze věky, daleko překračující 
prchlivost času jejich obdivovatelů. Stromy tím umožňují udržovat kontinuitu sounáležitosti okolního 
společenství na niti osudového běhu času. 

Mimo opěvované velikány najdeme v krajině i bezpočet „památných“ stromů spíše lokálního 
významu, pro cizího návštěvníka bezejmenných. I ty však mají v naší venkovské krajině svou hodnotu 
a můžeme je považovat za významné. Některé z těchto významných stromů byly vyhlášeny podle zákona 
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114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny za památné stromy. Zdaleka ne všechny významné stromy však 
požívají na Vyškovsku tento status. 

V roce 1972 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Brno zaregistrovalo na 
Vyškovsku vybrané stromy nebo jejich skupiny podle vyhlášky č. 89/1965 Sb., v zájmu všeobecné 
ochrany přírody a ochrany stromů, skupin stromů, stromořadí, břehových porostů a parků. Od roku 
registrace prakticky nebyly seznamy doplňovány, kontrolovány ani aktualizovány. Pouze několik málo 
jedinců z tohoto seznamu bylo vyhlášeno za památné stromy podle dnes platného zákona o ochraně 
přírody a krajiny.  

Svým výzkumem v rámci studijního předmětu Sociologie venkova a krajiny na Katedře 
environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme se rozhodli evidenci z roku 1972 na podzim 
roku 2004 aktualizovat. V rámci vesnic Vyškovska jsme nahodile vybrali 12 modelových obcí: 
Brankovice, Čechyně (dnes část obce Rousínov), Dražovice, Hvězdlice (resp. jejich obě části Nové 
Hvězdlice a Staré Hvězdlice), Kloboučky (dnes část obce Bučovice), Křižanovice u Vyškova, Milonice, 
Nemochovice, Nemotice, Rostěnice (dnes část obce Rostěnice-Zvonovice), Topolany a Vítovice (dnes 
část obce Rousínov). 

Šetření si kladlo za cíl zjistit, zda dané stromy ještě vůbec existují, a pokud ano, získat o nich 
podrobnější informace. Mezi ně pařily základní dendrometrické veličiny (obvod kmene ve 130 cm, stáří, 
výška) a posouzení zdravotního stavu. Zvláštní důraz byl kladen na vypátrání historického a kulturního 
významu daného stromu (či skupiny stromů), zakotveném většinou v pověsti, příběhu, který se ke stromu 
váže, účelu vysazení stromu, jeho spojení s místem, architekturou či pamětí lidí, žijících v obci. Obraceli 
jsme se na pamětníky, kronikáře, starosty obcí, pracovníky obecních úřadů, faráře nebo místní nadšence, 
kterým není lhostejný vzhled a paměť obce. 

Výsledky našeho bádání předkládáme čtenářům v tomto textu.  

2. JAK SE RODÍ VÝZNAMNÉ STROMY 

Jak se rodí významný strom? Většinou také významně. Bývá vysazen jako živý pamětník nějaké 
události, radostné nebo žalostné, historicky důležité pro celou obec nebo stát, nebo i soukromé. Anebo 
k výročí. Ať už narození, či úmrtí, nebo jen délky vlády. Pojďme se na některá „narození“ podívat blíž. 

Radostně se oslavuje nabytí svobody. Bývalo jím zejména vyhlášení samostatného 
Československa a konec 1. světové války. Výsadba stromů korunovala obvykle obecní slavnost. Jako 
v obci Kloboučky, kde byly „Lípy Svobody“ vysazeny v dubnu 1919 na oslavu míru a vzniku republiky. 
Jejich vysázení provázel velký průvod s hudbou, projevy osobností obce a slavnost. Čtyři stromky byly 
vysázeny starostou, ředitelem, reprezentanty bývalých vojáků a hasičů z Kloboučků. V kronice obce je 
tato událost podrobně zachycena, uvádí se například, že: „V čele průvodu šli odrostlí hoši a dívky 
s ozdobenými rýči a motykami v rukou a nesli lipky ověnčené pentlemi. Ředitel pohovořil o významu 
slavnosti a učitel vysvětlil význam získané svobody pro náš stát. V průběhu sázení zpívali žáci národní 
písně a společným zpěvem byla slavnost ukončena.“ Na místě je zakopána Pamětní listina o životě obce a 
mince ČSR. 

Podobně se oslavovalo po roce 1989. V Dražovicích na svahu kolem kostela přibylo několik 
mladých lip na památku „návratu ke svobodě“, vysazování lip jako symbolu slovanství tam probíhá 
dodnes. 

Truchlí se nad válkami a jejich oběťmi. Ale ani tyto události by neměly být zapomenuty, jako 
připomínka těch, co položili své životy a jako varování. Doklad můžeme nalézt třeba v Nemochovicích. 
V knize Nemochovice v proměnách času autorů Evy a Jaroslava Motalových se uvádí, že v roce 1915 
započalo osazování prostranství na návsi za kostelem a bylo usneseno vysadit tolik lip, kolik bude 
padlých vojínů z Nemochovic ve válce.  

Nejrůznější výročí si asi nejraději ze všech hodnocených obcí připomínali právě 
v Nemochovicích. V roce 1898 byly kolem hřbitova vysázeny lípy na památku 50 let vlády Františka 
Josefa I, v roce 1916 byly vedle křížku u silnice do Brankovic vysazeny dvě lípy na paměť nastolení 
posledního císaře Karla. V tradici se pokračovalo ještě v roce 1930, kdy byly na sokolském pozemku u 
cihelny vysázeny rodinou sokolskou lípy na paměť 80. narozenin T. G. Masaryka a na paměť úmrtí 
Aloise Jiráska. Pod jejich kořeny byla uložena schránka s údaji o významu jejich vysazení. Výročí ale 
slaví nejen lidé, také naše republika a proto byla k 50. výročí jejího vzniku zasazena v roce 1968 
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v Nemochovicích mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí lípa. Mezi obyvateli obce se jí říká Dubčekova, 
protože prý on sám asistoval při jejím vysazení. 

Někdy ani nemusela být popudem k výsadbě historická událost, stromy se vysazovaly jako 
doplnění architektonického objektu. Nejvíc údajů máme k výsadbám spojeným s drobnou církevní 
architekturou. Odborníky na to byli v Milonicích. Lípy kolem sochy Panny Marie Lurdské místu dodávají 
neopakovatelné kouzlo. Dvě lípy také doplnily kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné postavený v roce 
1925 na místě plané hrušně v polích, sražené bleskem, protože podle slov kroniky toto místo „volalo po 
tom, aby se tam postavilo něco památného!“ Dřevěný kříž se však pravděpodobně rozpadl nebo byl 
zničen a v roce 1945 byl nahrazen křížem kamenným, jehož význam se rozšířil o válečnou zkušenost. Na 
tomto kříži, který zde stojí dodnes, je napsáno: „Já jsem život a vzkříšení! Kdo věří ve mne, byť i zemřel, 
žít bude navěky.“ Zajímavé je, že původní kříž zde byl umístěn právě na počest někdejšího stromu a 
nikoli naopak. 

Stromy jako strážci významných míst a drobné architektury se vysazují i dnes. Například 
v Křižanovicích u božích muk nedaleko železničního přejezdu byly nově vysazeny dvě lípy. Podobný 
počin známe i z Dražovic. Stavbu boží muky, která má podle záměru brněnského biskupství připomínat 
„Jubilejní rok L.P. 2000“, inicioval místní katolický farář P. Martin Bejček. V listopadu roku 2000 byly 
u boží muky vysazeny dvě lípy. Nová stavba tak díky citu svých tvůrců nenápadně a se vším kouzlem 
vrostla do okolní krajiny. 

3. NĚMÍ SVĚDKOVÉ OKOLNÍCH PROMĚN 

U významných stromů jsou často zaznamenány okolnosti jejich „zrození“, méně často jejich 
zániku a skoro nikdy události jejich života. Spíše se stávají jen němými svědky proměn svého okolí, jako 
lípy U Svaté v Brankovicích. Během jejich života se místo proměnilo k nepoznání. Dřívější cíl poutí 
a procházek, tvořený kapličkou, upravenou studánkou s léčivou vodou, kamenným křížem a třemi 
vzrostlými lipami, je dnes ve velmi špatném stavu. Studánka je ve velmi zuboženém stavu, okolní 
remízek je zarostlý náletovými dřevinami, znečištěný odpadky a bez přístupové cesty. Součást kulturního 
a krajinářského dědictví trestuhodně chátrá. 

Proměnu doznalo i Boří, část obce Kloboučky. Jeho původní stav, borový les, podle kterého 
dostala tato část obce své jméno, dokladuje dnes pouze 10 borovic. Před osudem, který potkal celý les, 
tedy pokácením, je zachránil jeden místní občan a milovník přírody. Přemluvil dřevorubce, aby nechali 
stromy žít. Dnes jsou neoddělitelnou součástí navštěvovaného rekreačního místa s fotbalovým hřištěm. 

V Dražovicích na návsi můžeme najít dvě vzrostlé vrby. Jen pamětníci a ony zanedlouho budou 
vědět, že původně stály na ostrově návesního rybníka, který dávno neexistuje. Ostrov byl přístupný po 
plochých kamenech, místo bylo jedním z center společenského života, sloužícím k odpočinku a hře dětí. 

4. JAK UMÍRAJÍ VÝZNAMNÉ STROMY 

Po narození (výsadbě) a životě následuje v přirozeném koloběhu stáří a zánik. Ani významné 
stromy tady nejsou věčně. Ideální by bylo, kdyby mohly důstojně zestárnout a zemřít sešlostí věkem, jako 
javor babyka v zámecké zahradě v Nových Hvězdlicích. Ohnutý strom se skloněnou korunou postupně 
usychal a přibližně před dvaceti lety byl odstraněn. 

Jindy je konec stromu rychlý, doslova jako blesk či poryv vichřice. Bleskem byla sražena planá 
hruška na návrší vedle polní cesty mezi Milonicemi a Dobročkovicemi. Ale místo nezůstalo opuštěné, 
péčí obce zde byl jako připomínka padlého stromu vztyčen kříž a zasazeny dvě lípy. Vyšší moc způsobila 
i zánik lípy na návsi v Čechyni – byla vyvrácena vichřicí kolem roku 1985. Povětrnostním vlivům pod-
lehla i socha sv. Jana Nepomuckého, která stála v těsném sousedství lípy. Postupně se rozpadla a na místě 
zůstal pouze podstavec. Vtírá se myšlenka, jak silná musela být vazba mezi sochou a stromem, když 
jeden bez druhého na místě nevydržely. V Křižanovicích byly lípy za zahradou Měřínských nejdřív 
poznamenané bleskem, jehož stopy byly dobře patrné na jedné z nich – kůra byla od místa, kde se kmen 
dělí na hlavní větve, až k zemi puklá a ohořelá. Dílo zkázy dokonala vichřice na konci roku 2004, takže 
poničené stromy s narušenou provozní bezpečností musely být odstraněny.  
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Tím už se dostáváme k příčině zániku, kterou lze nazvat „od všeho trochu“. Často se sejde víc 
faktorů najednou a výsledkem je potřeba strom porazit. To byl případ lípy u studny v Nemoticích. Lípa 
byla dutá, proschlá a navíc do ní udeřil blesk, což vedlo k jejímu definitivnímu zániku. Ale s obyvateli 
nedalekého domku zůstala spojena i nadále - pařez si přeměnili v netradiční květináč. 
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I když stromy mají dán do vínku delší život než je ten lidský, ne vždy člověka přežijí. Zvláště, 

když překáží jeho zájmům. Takhle překážely lípy u rybníčku v Křižanovicích v okamžiku, kdy byl 
v 70. letech přestavěn na hasičskou nádrž. Pak stačilo, že listy opadávaly do nádrže a znečišťovaly ji, 
a musely být skáceny. Obec Křižanovice po loňské vichřici lipám nedůvěřuje a některé z nich budou 
pokáceny. Hlavní příčinou je, že lípy sice stojí na pozemku obce, avšak sousedí se soukromými pozemky 
a budovami. Pokud by se někdy v budoucnu vichřice opakovala a lípy, které mají zhoršený zdravotní 
stav, by poškodily soukromý majetek, byla by to obec, kdo by musel vzniklou škodu nahradit. A tak 
vysoké výdaje by si podle slov starosty obec jednoduše dovolit nemohla. Jistou útěchou nám ale může 
být, že se vedení obce pokusí nahradit poražené lípy novými stromy. 

5. STATISTICKÉ ZÁVĚRY A ZAJÍMAVOSTI  

Ve zkoumaných lokalitách bylo na seznamech z roku 1972 evidováno 49 položek (tj. jednotlivě 
rostoucích stromů, skupin stromů nebo stromořadí), které obsahovaly celkem 125 chráněných stromů. 
Z těchto 49 položek do roku 2004 zcela zaniklo 15 a ve zbylých 34 se v drtivé většině těch, které ob-
sahovaly více než dva stromy, nedochovaly všechny zahrnuté exempláře. Stromů evidovaných v seznamu 
z roku 1972 bylo nalezeno 89. Bylo však nalezeno 12 nových stromů nebo jejich skupin, které splňují ně-
které z kritérií pro vyhlášení památným stromem. Tyto skupiny společně s nově doplněnými jedinci do 
skupin již evidovaných zahrnují 72 stromů, z nichž některé lze považovat za velmi zajímavé objevy. 

Velmi zajímavé výsledky přinesl výzkum ohledně druhové skladby zjištěných dřevin. Téměř 
82 % (132 ze 161) evidovaných stromů jsou lípy. Převaha lip není u významných stromů žádným pře-
kvapením, nicméně oproti celostátním údajům je v našem vzorku příliš drtivá. Zastoupení tohoto rodu 
v Ústředním seznamu ochrany přírody v sekci památných stromů činilo ke konci roku 2003 45 %. 
Naopak v případě dubu, který v celostátním měřítku představuje téměř 25 % památných stromů (a v žeb-
říčku zastoupení rodů je hned za lípou), bylo zkoumané území chudé; zjištěni byli pouzí 3 jedinci, což 
tvoří necelých 1,9 % celé skupiny. Buky a javory, které v percentuálním zastoupení mezi památnými 
stromy ČR zaujímaly koncem roku 2003 třetí a čtvrté místo, nejsou ve zkoumaných lokalitách zastoupeny 
vůbec. Otázkou k dalšímu výzkumu zůstává, jak se do druhové skladby významných stromů promítají 
národní či regionální kulturní zvyklosti, případně přírodní poměry té které lokality.  

Odhady věku stromů v rámci našeho výzkumu nelze považovat za zcela reprezentativní, jelikož 
bývají u starších stromů obecně dosti problematické, navíc v našem případě nebyly prováděny odborníky. 
Stáří stromů bylo povětšinou velmi zhruba odhadováno, pouze v některých případech se podařilo určit 
věk stromů podle kronik nebo údajů poskytnutých pamětníky, případně byl věk určen podle datování při-
lehlé stavby, bylo-li možno důvodně předpokládat vysazení stromu zároveň s jejím zřízením. Celkově lze 
považovat významné stromy ve zkoumaných lokalitách za relativně mladé; překročení hranice 400 let, 
která je v kritériích vyhlašování památných stromů považována za hranici kmetského věku, mohlo nastat 
u jediného stromu – věk dubu u Dražovic je dendrology odhadován na 350 – 650 let. Zralý věk (200–400 
let) byl určen pouze u 4 jedinců (3 lípy, 1 dub). 

Měření obvodů kmenů ve výšce 130 cm je v příslušných podmínkách mnohem přesnějším 
měřítkem, než odhady věků. Největší obvod kmene, jenž dosáhl 580 cm, byl zjištěn u jedné z vrb na 
dražovické návsi. Ačkoli jde již o velmi mohutný kmen, v celostátním měřítku jej nelze považovat za 
unikát, protože se vyskytují i stromy s obvodem přes 10 m. Ve zkoumaném vzorku byl však tento strom 
jediným, který má obvod přes 5 m; v celé ČR bylo podle údajů z roku 2003 takových stromů 834. 

Posuzování zdravotního stavu stromů mělo stejně jako odhady věků s největší pravděpodobností 
dosti subjektivní výsledky. Do pojmu „zdravotní stav“ se díky neodbornosti výzkumníků do určité míry 
promítl i estetický dojem.  Proto hodnocení zdravotního stavu ve výsledcích považujme spíše za hodno-
cení ve smyslu sadovnické hodnoty. Ta je chápána v zahradní a krajinářské tvorbě, jak uvádí PEJCHAL, 
2001, jako měřítko, které komplexně posuzuje zdravotní stav, perspektivy vývoje a současné i potenciální 
vzhledové vlastnosti. V našem hodnocení určitě vyjadřuje i schopnost stromů podílet se na utváření 
krajinného rázu i estetického dojmu daného místa. Zdravotní stav téměř poloviny zjištěných stromů byl 
hodnocen jako vynikající, zhruba čtvrtiny jako velmi dobrý, pětiny jako uspokojivý. Pouze u 7 % jedinců 
byl považován za špatný, jako velmi špatný byl vyhodnocen pouze u necelého 1 % jedinců. 

Zajímavé zjištění, že zdravotní stav stromů nijak výrazně nekoreluje s jejich věkem, může být 
dáno rozmanitými přírodními podmínkami jednotlivých stanovišť i postoji místních obyvatel. 
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PRÍSPEVOK K POZNANIU ZHUTNENIA PÔD PRI RÔZNOM 
SPÔSOBE VYUŽÍVANIA ZEME V ČASTI BR POĽANA  

A CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE SOIL COMPACTION BY THE 
DIFFERENT LANDUSE IN THE POĽANA BIOSPHERE RESERVE 

Igor Gallay1, Jozef Bajla2, Zuzana Gallayová3,Zoltán Balogh4 

Anotácia 

Podmienkou ochrany biodiverzity sekundárnych trávnych porastov je ich využívanie. Ich 
nadmerné využívanie spôsobuje napr. poškodenie vegetácie, eróziu pôdy či jej zhutnenie. Predkladaný 
príspevok podáva časť výsledkov výskumu sledovania penetračného odporu pôdy pri rôznom 
využívaní zeme – rôznych častí pasienka, lúky a lesa v CHKO – BR Poľana. 

Abstract 

Secondary grassland using is condition for their biodiversity protection. Grassland overuse 
effects for example vegetation damage, soil erosion or soil compaction. This topic deals with 
experimental results of soil penetrate resistance observation by different landuse – pasture (different 
parts), forest in The Poľana Biosphere Reserve. 

Keywords: grassland, soil compaction, penetrate resistance, biosphere reserve 

ÚVOD A PROBLEMATIKA 

Zachovanie biodiverzity sekundárnych trvalých trávnych porastov (TTP) je podmienené 
určitými spôsobmi a intenzitou využívania. Nadmerné zaťaženie TTP spôsobuje poškodenie až 
odstránenie vegetačného krytu, vytvárajú sa podmienky pre urýchlenú vodnú eróziu pôdy či dochádza 
k jej zhutneniu. Za kritériá utlačenia pôdy sa podľa [2] považujú fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy 
a ich určité hraničné hodnoty považujeme za hranice škodlivého utlačenia pôdy. Ide predovšetkým o 
objemovú hmotnosť, ktorá sa utláčaním zvyšuje, ďalej o pórovitosť, vzdušnosť a priepustnosť pre 
vodu, ktoré sa utláčaním znižujú a penetračný odpor, ktorý je empirickou mierou pôdnej pevnosti, so 
stúpajúcou intenzitou utlačenia vzrastá. Nadmerné zhutnenie pôdy sa prejavuje nežiadúcimi 
fyzikálnymi zmenami pôdneho prostredia, ktoré časom nepriaznivo ovplyvňujú aj ostatné chemické a 
biologické procesy v pôde, utlmujú biologickú aktivitu a život v pôde, znižujú efektívnosť využitia 
živín z pôdy, spôsobujú narušenie pôdnych režimov. Zmena pôdnych vlastností ovplyvňuje aj retenciu 
pôdy, pomer infiltrácie a povrchového odtoku vody, čím vplýva na vodnú bilanciu krajiny. Cieľom 
predkladaného príspevku je podať základné poznatky o zhutnení pôdy vybraných častí CHKO-BR 
Poľana s rôznym spôsobom využívania  
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aplikovanej ekológie, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica, e-mail: gallay@pobox.sk 
2  Jozef Bajla, prof., PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Mechanizačná fakulta, Katedra mechaniky a 
strojníctva, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:Jozef.Bajla@uniag.sk 
3  Zuzana Gallayová, Ing., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra 
aplikovanej ekológie, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica, e-mail: gallayova@pobox.sk 

37 

4  Zoltán Balogh, Ing.,PhD.,Slovenská poľnohospodárska univerzita, Mechanizačná fakulta, Katedra mechaniky 
a strojníctva, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:zbalogh@orangemail.sk  



venkovská krajina 2005 
MATERIÁL A METODIKA 

Hodnotené územie sa nachádza na južných obvodových svahoch kaldery Poľany v nadmorskej 
výške od 800 do 930 m n.m., v podloží sa striedajú andezitové prúdy s ich pyroklastikami, na ktorých 
prevládajú piesočnato-hlinité až hlinité stredne až silne skeletnaté kambizeme modálne. Klimaticky 
územie patrí podľa do mierne chladnej so zrážkami približne 900 mm a priemernou ročnou teplotou 4-
5 °C [4]. Penetračný odpor pôdy sme merali v troch termínoch (30.4.2003, 4.7.2003 a 24.10.2004) na 
lokalite Horná Chrapková - Jama - Vrch Detva (Obr. 1), pričom v predkladanom príspevku prinášame 
výsledky meraní zo 4.7.2003, kedy fyziognomické rozdiely vyplývajúce z rôzneho využívania boli 
najväčšie Na meranie sme použili digitálny záznamový penetrometer P-BDH 3A , zhotovený podľa 
[1]. Parametre kužeľa odpovedali norme ASAE S-313.2 (uhol kužeľa α = 30ş, priemer základne 
kužeľa d = 13,86 mm). Na každej lokalite bolo uskutočnených 10 meraní do hĺbky 0,25-0,30 m (v 
závislosti od množstva skeletu), pričom hodnoty boli zaznamenávané po každom centimetri. 
 

Obr. 1: Záujmové územie 
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Tab.1: Stručná charakteristika jednotlivých lokalít merania  
Lokalita Popis lokality Nadm.výška  

Expozícia, sklon

 Spôsob Využívania 

A1  chrbtová časť svahu A cca 50m 
od lesného okraja 

930 m n.m. 

Z, 0-3° 

extenzívny pasienok 

A2 horná tretina svahu A cca 50m 
od lesného okraja 

890 m n.m. 

Z, 10-12° 

zarastajúci extenzívny pasienok (cca 5-10% z 
okolitej plochy porastené drevinami) 

A3 spodná tretina svahu A cca 
50m od lesného okraja 

840 m n.m. 

Z, 30-35° 

zarastajúci extenzívny pasienok (cca 40-50% 
z okolitej plochy porastené drevinami) 

A4 koluviálna časť svahu A, nie je 
paralelný svah s lesom, les cca 
150m 

830 m n.m. 

Z, 10-15° 

extenzívny pasienok 

B1 eluviálna časť svahu v lese 
paralelne s A1 

920m n.m. 

Z, 3-5° 

hospodársky les, 4. veget. stupeň, 20 ročný, 
zakmenenie 09, sm 80%, bk 10%, jedľa 10%  

B2 horná tretina svahu v lese 
paralelne s A2 

885m n.m. 

Z, 12-15° 

hospodársky les, 4. veget. stupeň, 20 ročný, 
zakmenenie 09, sm 40%, bk 30%, jedľa 20%  

B3 spodná tretina svahu v lese 
paralelne s A3 

840 m n.m. 

Z, 20-25° 

hospodársky les, 4. veget. stupeň, 75 ročný, 
zakmenenie 08, sm 80%, bk 10%, jedľa 10% 

C3 horná tretina svahu oproti 
svahu A 

885 m n.m. 

V-JV, 40° 

extenzívny pasienok 

P prť hneď vedľa C3 885 m n.m. 

V-JV, 40° 

extenzívny pasienok, chodníček vydupaný 
preháňaním zvierat, šírka 0,3-0,4 m 

K1 horná tretina svahu oproti 
svahu A paralelne s C3 

870 m n.m. 

V-JV, 10-15° 

zanechané košarisko 

K2 chrbtová časť svahu asi 30-50 
m od lesa 

885m n.m. 

J-JZ, 5-10° 

zanechané košarisko 

L1 stredná časť svahu asi 30-50 m 
od lesa 

830 m n.m. 

JZ, 10-15° 

traktorom kosená lúka  

L2 stredná časť svahu asi 30-50 m 
od lesa 

810 m n.m. 

JZ, 5-8° 

traktorom kosená lúka 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Minimálne hodnoty penetračného odporu boli namerané v hĺbke 0,01 m a pohybovali sa v rozpätí 
2,25 (B3) až 3,54 (C3) MPa. Maximálne hodnoty boli dosiahnuté v hĺbkach nad 0,16 m v rozpätí 5,55 
(B2)  až 6,82 MPa (A1, A2, A4, B1, B3, C3, K2, L2). Pri sledovaní zmien penetračného odporu 
v závislosti od hĺbky pôdy sme zistili, že celkovo s hĺbkou pôdy penetračný odpor rastie, a to na všetkých 
sledovaných stanovišiach, pričom najväčší nárast je pri povrchu od 0 – 0,03 m (0,05 m), potom 
v intervale 0,03-0,07 m (0,1 m) dosahuje vyrovnané hodnoty alebo dochádza až k miernemu zníženiu 
penetračného odporu (napr. na pasienku A1 až o 15%), od 0,07 – 0,15 m znova rastie a od 0,15 m majú 
hodnoty vyrovnaný priebeh, prípadne veľmi mierne narastajú. Tento charakteristický priebeh 
penetračného odporu s hĺbkou u TTP, je pravdepodobne spôsobený vlastnosťami mačiny (hustá spleť 
koreňov, odumretej hmoty a pôdy, ktoré sa prejavujú kompaktným spojením pôdnej vrstvy od povrchu 
TTP až približne do 0,1- 0,15 m) - jej pružnosťou, ktorá do určitej miery tlmí tlak mechanizácie a 
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paznechtov oviec, čím sa stáva odolná voči mechanickým vplyvom [3]. Táto odolnosť má však hranice, 
po prekročení určitých medzí dochádza k poškodeniu vegetačnej pokrývky, narušeniu kompaktnosti 
mačiny, obnaženiu povrchu pôdy. Na lokalitách v lese stúpa penetračný odpor viac-menej plynulo až do 
hĺbky 0,16 m, od ktorej je priebeh rovnaký ako u predchádzajúcich stanovíšť okrem lokality B2, kde 
odpor výrazne klesá. 

Celkovo možno konštatovať, že najnižšie zhutnenie je na lokalitách v lese, pričom najväčšie 
rozdiely medzi jednotlivými lokalitami (využitiami zeme) sú v hĺbkach do 0,10 m prípadne 0,15 m.  A čo 
je zaujímavé okrem prvých 5 cm aj na košariskách boli namerané veľmi nízke hodnoty, dokonca aj nižšie 
ako v lese, čo môže byť spôsobené vysokým prehumóznením pôdy výkalmi. Od 0,15 m hlbšie dosahuje 
penetračný odpor na jednotlivých lokalitách väčšinou blízke hodnoty (medzi 6-7 Mpa). Najnižší 
penetračný odpor na povrchu majú lokality v lese (2,25-2,43 MPa). Najvyššie hodnoty v hĺbkach do 0,05 
m boli namerané u prte (4,95 MPa),  za ňou nasledujú lúky, pasienok C3 a košariská. V hĺbke od 0,05 do 
0,15 m najrýchlejšie stúpa penetračný odpor na lúke L2. Na košariskách boli celkovo namerané nižšie 
hodnoty ako na lúkach a pasienku vedľa prte C3. Medzi pasienkami na svahu A a lesom na svahu B sú 
najväčšie rozdiely v 0 – 0,04 (0,07) m, hlbšie dosahujú podobné hodnoty. Penetračný odpor na 
košariskách a na pasienkoch svahu A dosahuje podobné hodnoty. V hĺbkach od 0,05 – 0,10 m boli 
namerané najväčšie hodnoty na lúkach, pričom aj hlbšie boli ich hodnoty spolu s pasienkami A1 a A2 
najvyššie. Celkovo možno konštatovať že najviac zhutnené pôdy boli pod traktorom kosenou lúkou L2, 
(aj L1 dosahuje vysoké hodnoty), u ktorých sa namerali najvyššie hodnoty viac-menej vo všetkých 
hĺbkach, okrem intervalu 0-0,05 m, kde vyššie hodnoty boli na prti. 

Aj týmito meraniami bolo potvrdené, že penetračný odpor rastie so znižujúcou sa vlhkosťou 
pôdy, kedy hodnoty v letnom termíne merania dosahovali dvoj až trojnásobné hodnoty z jarného a 
jesenného termínu. Na dokladovanie tohto konštatovania uvádzame na obr.2 výsledky meraní zo všetkých 
troch termínov na lokalite A2. [1] uvádza prepočítavací koeficient na korekciu rozdielnej vlhkosti a 
mernej hmotnosti, ten sme však v našej práci nepoužili, keďže bol určený pre iné pôdne podmienky 
(hlavne z hľadiska množstva humusu) ako sú na sledovanom území. 

ZÁVER 

Pri sledovaní zmien penetračného odporu v závislosti od hĺbky pôdy sme zistili, že celkovo 
s hĺbkou pôdy penetračný odpor rastie, a to na všetkých sledovaných stanovišiach, s prechodným 
miernym znížením v hĺbke pôdy 0,03-0,07 m (0,1 m) u TTP. Najnižšie zhutnenie je na košariskách a na 
lokalitách v lese, najvyššie hodnoty v hĺbkach do 0,05 m boli namerané u prte,  za ňou nasledujú lúky, 
pasienok C3. V ďalších meraniach sa sústredíme na vplyv rôzneho sklonu svahu na hodnoty penetračného 
odporu pri rovnakom využití zeme. Výsledky porovnáme s našimi výsledkami merania infiltračnej 
schopnosti pôdy, jej prekorenením a ďalšími charakteristikami. 
 
Obr.2: Penetrometrický odpor na vybraných lokalitách (4.7.2003) 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Hĺbka pôdy (cm)

M
Pa

A4
B1
B2
C3
K1
L2
P

 

40 



venkovská krajina 2005 

Penetrometrický odpor.
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KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY VYUŽITELNÉ PRO VENKOV 

LANDSCAPE PROGRAMS FOR COUNTRYSIDE 

Monika Hamanová1 

Anotace 

Příspěvek se zabývá možnostmi získání financí na projekty týkající se životního prostředí 
především pro obce, a to z krajinotvorných programů. Nastiňuje základní přehled dotací z programů 
spadající pod Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a zmiňuje se i o dotačních 
titulech, které vyhlašují samotné kraje. Jde o krátký přehled. Na závěr je uveden jeden úspěšný projekt – 
Pozořice – výsadba nelesní zeleně a vybudování tůněk pro obojživelníky, který byl zrealizován z dotace 
spadající pod Ministerstvo životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004.  
Abstract 

In present time countryside has not finance for a lot of projects, that why it is good to know about 
all way financing. Question is if countryside and its local council don´t prefer projects in intravillan 
against landscape. I would like to show how obtain money  in this contribution and show one successful 
project. 
Keywords: conservation, local council, finance, landscape programms… 

1 ÚVOD 

V současné době se venkovu nedostává financí na mnoho projektů, proto je dobré se orientovat 
ve všech dotacích a vědět, kde je možné získat finance. Otázkou je, zda obce a jejich zastupitelstva 
nedávají většinou přednost projektům týkajících se intravilánu oproti krajině. V tomto příspěvku bych 
ráda nastínila možnosti dotací a uvedla jeden úspěšný projekt. 

1.1 Možnosti financování 
K dnešnímu dni je několik dotačních programů, z kterých lze čerpat na zlepšení životního prostředí a krajiny na 
venkově. 

Programy Ministerstva životního prostředí: 

• SFŽP-Program péče o přírodní prostředí (program č.3) 
• Program péče o krajinu 
• Program revitalizace říčních systémů 
• Operační program Infrastruktura 
• Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (není pro obce, 

žadatel AOPAK ČR, SCHKO ČR, Správy NP) 
• Program LIFE-NATURE 

Programy Ministerstva zemědělství (pro zemědělce, hospodařící subjekty...): 

• Horizontální plán rozvoje venkova (žadatelé vlastníci a subjekty hospodařící na zem.půdě) 
• Operační program Zemědělství 

LEADER ČR (především dotační titul III. Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.) 
• A další dotace spadající pod Mze pro lesní hospodářství, vodní hospodářství... 
Dotačních titulů je dost a za další můžeme jmenovat program obnovy vesnice a dotační programy 

vyhlašované jednotlivými kraji. Problémem bývá složitá administrativa a zdlouhavost, popřípadě finanční 
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dokrytí dotace obcemi. Dobrou zkušenost jsem získala s programem péče o krajinu, který se zdá dobře 
dosažitelný. Pro získání dotace je nutné pouze:  

• Zdůvodnění předmětu žádosti včetně objasnění efektu navrhovaného opatření 
• Dokumentace navrhovaného opatření včetně rozpočtu 
• Doklad o prokázání vlastnického (nájemního) vztahu žadatele k pozemku, na němž se 

opatření provádí, (katastrální mapa, výpis nebo čestné prohlášení)  
• Časový harmonogram popisu prací 
• Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody 
• Zákres lokality do mapy 1:25 000 až 1:50 000 
• Popřípadě další přílohy dle jednotlivých dotačních bodů či druhu žadatele. 

2. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z PPK 

2.1 Pozořice - výsadba nelesní zeleně a vybudování tůněk pro obojživelníky 
Pro obecní úřad Pozořice zpracovala firma AGERIS s.r.o. Brno, v roce 2004 

Finanční zdroje: dotace z PPK, vlastní zdroje 

Program péče o krajinu: B 1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů 

C. Podpora druhové rozmanitosti. 

V obci byla vymezena plocha 8 191 m2 pro výsadbu nelesní výsadby a vybudování tůní pro 
obojživelníky. Vymezená plocha vyžaduje navržení zeleně a tůněk tak, aby mohla být plnohodnotnou 
lokalitou podílející se na podpoře druhové rozmanitosti v krajině. Proto se navrhují následující opatření: 

1. Větší tůňka – bude hluboká max. 1, 5 m. Hloubka bude kolísat v rozmezí 15 cm do 150 cm. 
Dno bude diferenciované. Na východní břeh tůňky bude vysazena  vrba bílá (Salix alba). 

2. Menší tůňka musí splňovat: 
Hloubka vody – měla by kolísat od 15 do 100 cm. 
Oslunění vody – nezbytné pro kuňku obecnou, ropuchu zelenou.  
Kvalita břehů – nutný je pozvolný, hlinitý břeh, o sklonu maximálně 45º, tomuto požadavku vyhoví 
navržené tůňky a všechny břehy větší tůňky. 
Kvalita vody – pro udržení vyhovující kvality vody je vhodné zatravnění okolí rybníka, které by mělo 
zabránit splachu nežádoucích kontaminantů z okolí 

3. Stávající porost vrb – zachovat, při realizaci tůněk dát pozor na dostatečnou vzdálenost od vrb, 
aby nebyl poškozen jejich kořenový systém. 

4. Na severovýchodní hranici pozemku č. 75 vysadit 6 ks vrb křehkých (Salix fragilis). 

5. Skupina keřů složená z 12 ks střemchy obecné (Padus avium) vysazených 2 m od sebe. Před 
nimi vysázeny 28 ks kaliny obecné (Viburnum opulus). 

6. Dvě skupinky dřevin skládající se z 6 ks olše lepkavé (Alnus glutinosa) a 16 ks vrby košíkářské 
(Salix viminalis). 

7.Výsadba dvou kusů dubů letních (Quercus robur). 

8. Liniová výsadba 8 ks javorů babyk (Acer campestre) ve sponu 8 m. Tato výsadba by měla 
celou lokalitu pohledově oddělit od stávající komunikace. Javory nechat vyvětvovat od země. 

U výsadeb č.7 a 8 budou sazenice stromů ukotveny 3 kůly. 

Pro vrby, olše, kaliny a střemchu budou hloubeny jamky do 0,021 m3. Pouze pro solitérní vrbu u 
vetší tůňky bude vyhloubena jamka jako pro duby a javory (0,125 m3). 

Střed pozemku bude ponechám v současném stavu jako louka. V závěru větší tůňky bude vlhká 
louka. 

Použité prostokořené sazenice výše zmíněných druhů stromů musí mít min. výšku nadzemní části 
1,5 m (špičáky), sazenice keřů 35 cm. Musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, 
s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Velikost jamek pro výsadbu sazenic je potřeba přizpůsobit 
velikosti kořenového systému, pro stromy by měly postačovat jámy o ∅ 60 cm, pro keře jamky o ∅ 30 
cm. K propočtu nákladů na realizaci bylo použito Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací 
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vydaných ÚRS Praha a. s. v roce 2003. Ceny sadebního materiálu byly zjištěny z katalogů 
dodavatelských firem. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 
Rozpočet: 

POPIS M.J.
CENA ZA J. 

(KČ) MNOŽSTVÍ 
CENA CELKEM 

(KČ) 
vykopávky v zemnících na suchu m3 56 800 44 800,00 
svahování m2 33 170 5 610,00 
vodorovné přemístění výkopu m3 39 800 31 200,00 
odvoz zeminy do 500 m m3 68 800 54 400,00 

ruční pokosení  ha 13 000 0,8191 10648,3 

hloubení jamky pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,125 m3
ks 37,5 11 412,50 

hloubení jamky pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,021 m3
ks 16,7 68 1135,60 

výsadba stromu do vyhloubené jamky, vysokého do 1,8 m ks 240 11 2640,00 
výsadba keře do vyhloubené jamky bez výměny půdy ks 16,3 68 1108,40 
ukotvení dřeviny třemi kůly ks 116 10 1160,00 
řez stromů ks 27 10 270,00 
      
specifikace     
sazenice stromů ks 90 10 900,00 
vrba bílá (Salix alba) ks 370 1 370,00 
sazenice vrb, olší, keřů ks 26 50 1300,00 
kůly ks 59 30 1770,00 
      
cena celkem    157724,80 
DPH    29967,71 
cena celkem    187692,51 
Datum realizace: podzim 2004 

Obr.1: Fotodokumentace před realizací:  Obr.2: Fotodokumentace po realizaci : 

  

Závěrem k PPK Pozořice- obec a především místní základní škola se zapojila již při budování 
tůní a pomáhala při odstraňování černých skládek. Necelý rok po svém vybudování je již lokalita plná 
obojživelníků, kteří se zde hojně rozmnožují. Celá lokalita pod názvem „Panská zahrada“ slouží jako 
ukázka ekosystémů pro děti ze základní školy. Ukazují si zde luční společenstvo, mokřadní ekosystémy a 
učí se zde poznávat rostliny (Obr.3), stromy i obojživelníky. 
Obr.3: Rostliny rostoucí v závěru lokality za vrbovým porostem 
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3. ZÁVĚR 

Z programu péče o krajinu bylo již zrealizováno mnoho užitečných projektů. Problémem po 
realizaci bývá následná péče o dané lokality. Dobrá zpráva je, že i na péči tento program pamatuje. Záleží 
ale na obci, jak se k problému následné péče postaví. Co se týče realizace tůněk pro obojživelníky, 
největším problémem bývají rybáři, kteří nasadí do tůněk ryby, které vyhubí obojživelníky. Proto je nutná 
i pravidelná kontrola. Program péče o krajinu má také tu výhodu, že z něho mohou realizovat své 
projekty i „chudé“ obce, jelikož je zde šance získat na kvalitní projekty až 100% dotaci. Otázkou ale je, 
zda „chudé“ obce nedají přednost projektům v intravilánu, které se přímo dotýkají obyvatelstva (stavby a 
opravy cest a kanalizací, opravy památek a veřejného osvětlení, výstavby sportovišť…).  
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ZPRÁVA O PRŮZKUMU CESTNÍ SÍTĚ VESNIC NA 
BROUMOVSKU NA PŘÍKLADU HEŘMÁNKOVIC 

RESEARCH REPORT OF ROAD FRAMEWORK IN THE LANDSCAPE 
OF BROUMOVSKO (ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE OF 

HEŘMÁNKOVICE) 

Hana Hermová1, Eva Bílková2 

Anotace 

Broumovsko má specifický krajinný ráz i osídlení. Podobně jako jiné pohraniční regiony bylo 
zasaženo odsunem původního německého obyvatelstva a následným dosidlováním, následující dějinný 
vývoj (kolektivizace, vznik JZD a ateizace) situaci ještě přihoršil. V krajině Broumovska je dodnes 
zachováno mnoho původních staveb i drobných památek, jež se snaží dokumentovat projekt nazvaný 
Zapadlými cestami minulosti. Součástí tohoto projektu je i průzkum vývoje cestní sítě na základě 
srovnání kartografického materiálu. 

Abstract 

The Broumovsko region has a scenery and settlement of its own. Similary to other frontier areas 
has been influenced after the year of 1945 by the transfer of original german inhabitans and moving in of 
new people from the whole Czechoslovakia which followed. Next historical development 
(collectivization, founding of unified farmer´s cooperatives and increasing atheism) made the situation 
even worse. There are still many original buildings and small monuments, which survived, in the 
landscape of the Broumovsko region. This is the point of interest of project called Zapadlými cestami 
minulosti. The survay on development of road framework based on comparison of cartographical 
materials is a part of the project. 

Keywords: road framework – cestní síť, small monuments – drobné památky 

1 KRAJINA BROUMOVSKA 

Broumovský výběžek, oddělený od zbytku Čech pískovcovými Broumovskými stěnami, které je 
snadné překonat pouze v průsmyku spojujícím údolí Stěnavy a Metuje, vyplňuje kotlina, jejíž osou je 
právě řeka Stěnava. Tu víceméně kopíruje i hlavní komunikace: silnice a železnice z Meziměstí do 
Broumova. Stejně tak je tomu v případě potoků, které se do Stěnavy vlévají: podél nich, v hlubokých 
údolích, vznikly dlouhé potoční vsi – jindy nazývané údolní lánové. Na hranách údolí vyrostly velké 
dvorcové statky a jejich zázemí a polnosti se táhnou až k hranici katastru. Menší hospodářství a chalupy 
jsou situovány níže v údolí a v potoční nivě, kde bývaly často zaplavovány.  

Kromě zmíněných charakteristických statků tzv. broumovského typu je zdejší krajina 
vyšperkována unikátním souborem barokních kostelů od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů a také 
množstvím drobných památek – kapliček, křížků a plastik svědčících nejen o zbožnosti místních obyvatel, 
ale i o zájmu dotvářet krajinu, v níž žili. Toto poklidné soužití člověka a přírody v kulturní krajině 
Broumovska bylo násilně přetrženo po roce 1945. Majoritní německé obyvatelstvo, jehož předci zdejší 
krajinu na pozvání břevnovských benediktinů, kterým Broumov a jeho okolí ve 13. století patřilo, 
kolonizovalo, bylo stejně jako jinde v Sudetech odsunuto. Malý zájem nově příchozích lidí bez místních 
kořenů podpořený celorepublikovým dějinným vývojem (odchod zkušených hospodářů, kolektivizace, 
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vznik JZD, odcizení člověka a přírody, ateizace, přitažlivost života ve městě) měl na krajinu velký 
nepříznivý dopad.  

Výše zmíněná charakteristika vsí na Broumovsku se dá bezezbytku vztáhnout také na 
Heřmánkovice, německy Hermsdorf, kterým jsme se věnovaly především. Obec se nachází severně od 
jediného většího města celé oblasti – Broumova v poměrně úzkém a hlubokém údolí Heřmánkovického 
potoka, který pramení na česko-polské hranici v Javořích horách a v Olivětíně se vlévá do Stěnavy. 

2 CESTNÍ SÍŤ OBCE HEŘMÁNKOVICE 

2.1 Projekt Zapadlými cestami minulosti 
Naše práce je součástí projektu Zapadlými cestami minulosti, v rámci něhož již od roku 1999 

probíhá dokumentace drobných památek v celé broumovské kotlině. Postupně se záběr projektu rozšiřuje 
na zkoumání minulosti vesnic na Broumovsku metodou oral-history – sbírání vzpomínek pamětníků, a 
také na navazování kontaktů s odsunutým německým obyvatelstvem nebo jeho potomky, kteří žijí 
především v okolí bavorského Forchheimu. Zde odkazujeme na webové stránky www.collegium.cz, kde se 
objevují zprávy o postupu dokumentačních prací. Již brzy by mělo být prvním hmatatelným výsledkem CD 
obsahující databázi podchycených drobných památek. 

2.2 Srovnání mapových podkladů 
Na základě srovnání map Stabilního katastru (první polovina 19. století), státních map 

odvozených (SMO) z 50., 70., 80. a 90. let 20. století a „vlastní zkušenosti“ se současnou broumovskou 
krajinou jsme se pokusily rekonstruovat vývoj sítě cest v oblasti. Zde představujeme tři (pro krajinu 
nejzásadnější) schémata cestní sítě ve výřezu z katastru Heřmánkovic.  

 
 

Obr. 1: Cestní síť v roce 1840 Obr. 2: Cestní síť na začátku 50. let 

Na obr. 1 je znázorněna cestní síť v roce 1840 (zdroj Stabilní katastr). Zástavba v obci je 
soustředěna podél jediné linie – hlavní cesty, která jde dnem údolí podél potoka. Na obrázku jsou 
znázorněné velké statky, které byly položeny výše v údolí. Vedlejší (polní) cesty vycházely především z 
těchto statků a pravděpodobně byly z velké většiny soukromé. Na první pohled je patrná velká hustota 
polních cest. 

Na obr. 2 je cestní síť v padesátých letech 20. století (zdroj SMO). První vydání SMO ještě 
zachycuje stav krajiny před velkou přeměnou. Je patrné, že se za něco málo přes století cestní síť v obci 
téměř nezměnila. Přibyly jen některé spojky mezi cestami (jakoby na způsob záhumenní cesty). Rozmístění 
velkých statků se nezměnilo, mnoho jich bylo značně přestavěno. 
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Obr. 3:Cestní síť na konci 20. století Obr. 4: Legenda 

Obr. 3 zachycuje síť cest na konci 20. století (zdroj SMO). Při porovnání nejnovějšího vydání 
SMO a mapy ze začátku 50. let je patrný ohromný rozdíl v hustotě cestní sítě, způsobený významnou 
změnou způsobu hospodaření v krajině. Dochovalo se minimum cest, zůstaly zejména původně veřejné 
cesty, které měly návaznost i za hranicemi katastru. V paměti krajiny je však zaznamenáno mnoho z 
dřívějších dob. Na průběh starých cest ukazují nejen drobné krajinné prvky, ale také nerovnosti terénu 
patrné zejména z průběhu vrstevnic. Značně také ubylo velkých statků. Půdorysy statků se nezměnily, ve 
většině případů však došlo k demolici některých budov (v terénu i v mapě jsou dodnes patrné základy 
budov). 

Ukázalo se, že klíčem ke sledování cest jsou ony pro region charakteristické velké statky. Také na 
starých mapách lze dobře sledovat jejich postupnou přestavbu z dřevěných na kamenné, která proběhla 
v druhé polovině 18. a na počátku 19. století, jakož i další stavební vývoj. Pro tyto klasicistní venkovské 
domy, které patří mezi stavby charakteristické pro oblast česko-německé jazykové hranice, je navíc 
typický sedátkový portál, velké úložné prostory (půdy, sýpky, stodoly) pro zásoby na tuhou zimu a třeba i 
vestavěné psí boudy. V nedávné době se podařilo objevit i některé plány, podle kterých byly statky 
budovány. Cestní síť vesnic mimo hlavní komunikace byla do značné míry určena právě těmito statky: 
většina cest sloužila totiž majitelům statků jako soukromé komunikace pro obhospodařování vlastních 
polností. O protáhlém tvaru plužiny jsme se zmínily již v úvodu. Je logické, že řada těchto komunikací 
spolu s chátrajícími statky zanikla, jak je vidět na schématech cest, která jsme připravily na základě map 
z různých období. Zachovány naopak celkem dobře zůstaly cesty veřejné – spojující vesnice, či ty 
směřující do lesů Javořích hor. Ty jsou i přes omezenou síť turistických značek stále využívány. Právě zde 
najdeme řad drobných památek. V 90. letech minulého století bylo dokonce podniknuto několik pokusů 
vysadit podél těchto cest stromořadí – jeden z typických rysů komunikací na Broumovsku v minulých 
dobách. 

2.3 Krajina a cesty v současnosti 
V současné době cesty v oblasti nezanikají a kromě drobných variant nevznikají nové. Ani směry 

komunikací se v průběhu času díky reliéfu a historicky danému uspořádání osídlení příliš změnit 
nemohly. Krajinu obhospodařují relativně šetrným způsobem místní soukromí zemědělci. Na vhodných 
místech byly zřízeny pastviny a orná půda tak není ohrožena erozí. Nenastala zde masová výstavba, 
prostupnost krajiny je zřejmě oproti původnímu stavu snížena, ale ne příliš. Krajina si zachovala oproti 
jiným českým regionům svůj ráz, typický pro české pohraničí – se všemi klady i zápory. 
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3 ZÁVĚR 

Náš příspěvek se snažil nejen upozornit na jedinečnou broumovskou krajinu, ale chtěl být také 
přínosný metodologicky – jako modelový příklad výzkumu založeného na srovnání kartografického 
materiálu a vyčerpání jeho výpovědní hodnoty. Na základě této metody je možné sledovat nejen novou 
výstavbu, ale i viditelné chátrání a zmenšování komplexů statků, zaznamenat změny ve využití 
obhospodařovávaných ploch (tj. studovat tzv. historický land-use) a v neposlední řadě sledovat právě 
proměny cestní sítě. V kombinaci s dalšími metodami nejrůznějších disciplín může významně přispět 
k poznání podoby krajiny v minulosti. 
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ČESKÝ VENKOV, ČÍM BYL, ČÍM JE 

CZECH COUNTRYSIDE, RURAL LANDSCAPE IN THE CZECH 
REPUBLIC, WHAT IT IS, WHAT IT WAS 

Tereza Hrubá1 

Anotace 

Úvaha nad významem vědomí historické skutečnosti a kulturní tradice v dnešním územním, 
krajinném plánování. Zamyšlení vychází z kulturně historické analýzy krajiny Březnicka, kterou 
zpracovával kolektiv pracovníků VÚKOZ Průhonice v roce 2004. 

Abstract 

An essay about current meaning of the memory of rural landscape in the Czech Republic. 
Historic sources as a key information in an current approach of the landscape plannig. 

Keywords: Rural landscape, historic documents, traditions. 

"Ves (angl. the village) je místo, kam cesty 
směřují, jakési rozšíření silnice, jako je jezero 
rozšířením řeky. Je to tělo, jehož ruce a nohy jsou 
cesty - triviální nebo kvadriviální místo, 
průchodiště a stravovna cestujících. Slovo je od 
latinského villa, jež zároveň se slovem via cesta, 
nebo ještě starším ved a vella, odvozuje Varro od 
veho, nesu, protože villa je místo, do něhož a z 
něhož se věci přinášejí a odnášejí."  

(Henry David Thoreau: Toulky přírodou) 

 

 Obr. Č. 1, stromořadí u Kamenice, Praha-východ 

 

Kouzlo české krajiny by každý vyjádřil třeba jinak, vše by ale jistě byla Pravda, která vystihne 
něco z její neopakovatelnosti, krásy, jedinečnosti. Každý podle svého zaměření a své životní 
zkušenosti. Jedině mezioborovou diskusí lze se přiblížit vystihnutí plného obsahu toho pojmu. 
Díky takovým příležitostem! 
 
Česká krajina, český venkov – co byl a co je? Angličtina používá výrazu „rural landscape“ v němž je 
obsažena skutečnost utváření lidskou činností, zemědělstvím, způsobem obhospodařování, správy. 
Význam v tomto ohledu vždy hrálo dějinné období a jeho kultura, držba půdy. Nejvýrazněji, v našem 
zorném úhlu, se v české krajině zapsalo období baroka, dodnes znatelnými pohledovými osami, 
vázanými dominantami v podobě náboženských a světských staveb, alejemi lip a jírovců. Krajinné 
úpravy doprovázely panská sídla, společně odrážely společenské postavení majitele pozemků, jeho 
majetek, osobnost. Nejčastěji se podřizovaly dobovému vkusu, setkáme se také s „díly“ originálními, 
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jdoucími za hranice výkladních skříní běžné komerce. Příkladem je krajinná tvorba na panství hraběte 
Šporka v Kuksu a Novém lese, v okolí Lysé nad Labem. Ať byl Špork jaký byl, především ctil 
vzdělání a moudrost, velikost a svobodu ducha, jehož se snažil budit a všemožně podporovat. Bohužel 
většinu staveb zahladil z povrchu čas /ve VÚKOZ Průhonice se snažíme o zobrazení této výjimečné 
skutečnosti, rádi bychom dosáhli co nejpřesnějšího srovnání s dnešním stavem, nejlépe také našli 
způsob, jak se inspirovat a obohatit zdejší krajinu dneška, první výstupy budou na podzim 2005/. 
Z pohledu utváření krajiny byly významné tzv. tereziánské a josefské reformy v 19. století, v daných 
souvislostech proběhlo mimo jiné podrobné mapování půdy, jehož výsledkem je tzv. stabilní katastr, 
který vedle tzv. vojenského mapování, které bylo děláno pro účely vojenské strategie, umožnil 
podrobné seznámení se s rozvržením a charakterem jednotlivých pozemků. Nařízení panovníka byla 
zaměřena na zajištění lepší správy a obhospodařování půdy.  
 

 

„Silnice bývají téměř ve všech zemích po obou 
stranách stromořadím opatřeny. Stromy bývají buď 
divoké buď ovocné; těmto přísluší předžnost nejen 
v ohledu užitečnosti nýbrž také proto, že poněkud na 
první pohled poskytují cestovateli obraz povahy 
půdy ba i odlesk vzdělanosti celého okolí. 
Stromořadí poskytují jednak za letního vedra 
potahům i cestovatelům příjemný stín, jednak 
naznačují v zimě a v noci při silném zasněžení směr 
cesty. V Rakousku však jest nyní předepsáno, aby 
vlastník půdy za silničním příkopem (za škarpou) ve 
vzdálenosti dvou stop od tohoto příkopu vysázel 
stromy, začež ovšem tyto zůstávají jeho majetkem.“ 
(Riegrův slovník naučný, přibližně 1900)  

Obr. Č. 2, zbytek pětiřadé lipové aleje v Dobré 
Vodě u Březnice 

 

 
V duchu oslavy vlasti, národní svobody, vznikala po první světové válce zájmová občanská sdružení, 
okrašlovací spolky. Úcta k rodnému kraji byla v Čechách vždy hluboce vžitá. Po druhé světové válce 
však přišla léta duchovního temna, ničení kulturních tradic, pozitivního a kritického myšlení. V 
podobě “sametové revoluce” svitla naděje obrácení stavu věcí lepším směrem. Hledáme-li jak 
vystihnout tu dobu, která následovala, z pohledu krajináře, stačí zalistovat knihou Obytná krajina 
Ladislava Žáka z roku 1947. “Svrchovaně nemilá by byla úloha úpravy a osázení okolí měšťanských a 
změšťáčtělých staveb na venkově, různých špatných domků a vil, jejichž stavební tělesa jsou často 
nepříjemně mohutná, převýšená a téměř vždy hrubých a složitých tvarů a neklidných barev. Oč 
nepříjemnější je však tato úloha, o to je zároveň záslužnější: velikými a vysokými zelenými hmotami 
nutno prostoupiti a zakrýti onen ohavný neklidný tvarový a barevný zmatek, který v tak rozsáhlé míře 
ničí přírodu venkovských krajů. … Nedostižné vzory souvislosti stavby a vegetace poskytují staré 
lidové stavby venkovské, vytvářející vskutku dokonalé celky a vynikající architektonické útvary, v nichž 
budova a stromy i keře tvoří vyšší jednotné celky jedinečné hodnoty a u nichž tyto útvary stavebně 
vegetační jsou zároveň intimní a neoddělitelnou součástí celé okolní krajiny, jejíž příroda přichází, 
nerušena žádnými ploty ani ohradami, volně až k samému obydlí a stavbě.” Nelze se plně ztotožnit se 
vším, v mnohém však je obsažena nadčasová pravda. Většinu autorových argumentů “pro” krajinný 
plán můžeme použít také dnes.  
 
Seznámení se s historickým stavem je pro poznání místa, při krajinném plánování, nezbytné. Pobytem, 
svou přítomností v krajině, můžeme tušit, studiem historických mapových podkladů a regionální 
literatury se doslova pročítáme pamětí místa. Poodhaluje se nám její skutečná tvář. 
Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ, 
www.vukoz.cz) vznikla v roce 2003 krajinná studie, kde na příkladu Březnicka (Březnice, bývalý 
okres Příbram, práce je podrobněji představena plakátem) byl demonstrován možný, a jak se ukázalo, 
velice přínosný způsob poznání krajiny. Základem tohoto přístupu je respekt k přírodním, kulturním a 
historickým hodnotám, které se v krajině vyskytují pospolu, často v jedinečném vzájemném vztahu. 
Není to však přístup ideální, nahlíženo objektivem tržní doby, neboť je to přístup komplexní, náročný 
časově, materiálně. Je však možné se jím inspirovat.  

51 

http://www.vukoz.cz/


venkovská krajina 2005 

 
Proč obnovovat zaniklé cesty? Proč hledat v historických pramenech a seznamovat se s tím, co tu sice 
bylo, ale dnes již není? Kde byla louka, kde močál a kde kaplička ... . Někteří tvrdí, že je to k ničemu, 
že je třeba hledět kupředu. Ano, pohled před sebe je podstatný. Avšak k tomu, abychom věděli, kdo 
jsme, musíme vědět, či alespoň tušit, odkud přicházíme, pak teprve si můžeme odpovědět, proč jsme 
tam, kde jsme. Nabyté vědomí nám pomůže se rozhodnout, kam dále. 
 
“Na počátku byly hradby. Ty tam zůstaly, ale jedna ze zdí se použila ke stavbě kaple. Uplynuly desítky 
let a kaple se přeměnila v kostel. Další století, a z kostela se stala gotická katedrála (katedrála Panny 
Marie v Santiago de Compostela). Katedrála poznala slavné chvíle, pak se u ní objevily strukturální 
problémy, nějakou dobu byla opuštěná, prošla úpravami, které zdeformovaly původní podobu, ale 
každá generace si myslela, že problém vyřešila, a předělávala dřívější plány. Tak se tedy v 
následujících staletích jednou vybudovala zeď, podruhé zase zboural nosník, na téhle straně se přidala 
vyzdívka, otvíraly se a zavíraly vitráže. Katedrála snesla všechno. Procházím jejím skeletem a dívám 
se na současné reformy: tentokrát architekti ujišťují, že došli k nejlepšímu řešení. Všude stojí lešení a 
kovové opěry, zaníceně se teoretizuje o dalším postupu a také kritizuje, co se udělalo v minulosti. A 
znenadání si uprostřed hlavní lodi uvědomuji něco velice důležitého: katedrála jsem já, je to každý z 
nás. Rosteme, měníme tvar, objevujeme některé slabosti, které musí být napraveny, ne vždy zvolíme 
nejlepší řešení, ale vzdor tomu trváme dál a snažíme se držet vzpřímeně, vztyčeně, abychom dělali čest 
nikoli zdem, nikoli dveřím, oknům, ale prázdnému prostoru, jenž je uvnitř, prostoru, v němž uctíváme a 
oslavujeme to, co je nám drahé a má pro nás význam. Ano, jsme katedrála, nepochybně.” 
(Paulo Coelho: Záhir) 
 
Jsou krajiny vnitřní a vnější (Cílek, 2002). Útiskem jedné, hubíme druhou. Tvář krajiny má tři 
rozměry. Lidská civilizace působí na krajinu, na její reliéf, obsah. Krajina působí na smysly člověka, 
spoluutváří jeho pocity. Krajina dětství je obrazem, ke kterému se každý rád pohledem a vzpomínkou 
vrací. Tvář krajiny a náš vnitřní pocit z ní pramení z kulturních tradic a událostí, jichž krajina je, byla, 
dějištěm. Po obdobích temna přichází – z vnitřní přirozené potřeby a touhy člověka – období 
vzpomínání, znovu uvědomování, sebe uvědomění. V dnešní tvorbě cyklostezek, pěších tras, obnově 
tradic (otvírání studánek atp.) vidím snahu a probuzenou onu touhu obnovit dříve ničené. Bohužel 
nelze dosáhnout cíle lusknutím prstů. Tuším však v dnešní snaze ochrany krajiny vnější silné pouto 
mezi ní a krajinou vnitřní, obsaženou v srdci. Toto je mi nadějí, že přibývá těch, kdo moudří v tomto 
ohledu jsou. 
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Jako by studánku za ruce vzali, 
a až do vsi s ní utíkali. 
Z plného džbánku dali koze ochutnat i ovci, 
májové vody studené 
z lesního pramene 
u nás na Sýkovci. 
Tak je to u nás každý rok v máji. 
Děti studánkám prameny 
jak srdce zemi otvírají, 
aby i na horách byla hojnost úrody. 
Aby pramen oživil potoky a řeky,  
z hlubin vynesl písek měkký 
a bystřiny jím překlenul na brody. 
I studánky musí býti v máji čisté, 
tak jako, děti, vy jste,  
i jim se stýskalo už po jaru. 
Nejedna studánka malá 
se o pramínek bála, 
aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení,  
tak jako člověk do soužení, 
ani trochu vláhy by v ní nezbylo. 
Vždyť každá studánka v lese, 
na hladině nebe nese, 
kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.  
(Otvírání studánek, slova Miloslava Bureše zhudebnil 
Bohuslav Martinů) 

Obr. 3, řeka Sázava, Žampašský viadukt 

 
Obr. č. 4, První vojenské mapování, tzv. Josefské (1783) 
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Obr. č. 5, Druhé vojenské mapování, tzv. Františkovo (1845) 

 
 
Mapa panství Březnice z roku 1831 
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KRAJINNOEKOLOGICKÉ HODNOTENIE TURISTICKÉHO 
CHODNÍKA NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY 

LANDSCAPE-ECOLOGICAL EVALUATING OF TOURING PATH IN 
LOW TATRA NATIONAL PARK 

Bohumila Hudecová1 

Anotácia 

Jednou z najrozšírenejších foriem rekreácie je turistika. Turistické chodníky, budované za účelom 
turistického využívania krajiny, v nej často vystupujú ako stresový faktor. Národný Park Nízke Tatry je 
územím, kde sa na mnohých miestach objavujú negatívne javy spojené s ich turistickým  využívaním. 
K nadmerne zaťaženým patrí aj vrcholová magistrála, kde bol hodnotený stav chodníka v úseku 
Ďurkovské sedlo–Demänovské sedlo. Hodnotiacimi kritériami boli charakter povrchu (rozhodujúce 
kritérium), šírka a sklon chodníka. Získané údaje budú slúžiť ako podklad pre návrh účinných nápravných 
opatrení. 

Abstract 

Hiking is one of  the very popular form of recreation. Low Tatra National Park is the area with a 
continuous high level of hiking activity. It was the purpose of evaluating the condition of frequently used 
higing path in the region Ďurkovské sedlo–Demänovské sedlo. Crucial criterions for the evaluation were 
character of the surface, width and slope of the path. Based on the accumulated data it was determined 
that this hiking path is considerably influenced by the heavy load of tourist activity. 

Keywords: high mountain, touring path, landscape load, carrying capacity, erosion processes 

1. ÚVOD 

Žijeme v dobe neustáleho zvyšovanie životného tempa. Pre človeka je preto čoraz evidentnejšia 
potreba rekreácie a oddychu. Osobitné postavenie majú horské oblasti, kde charakter krajiny ostro 
kontrastuje s krajinou v podhorí, ktorá je značne pozmenená. Horské polohy sa stali ideálnym miestom na 
regeneráciu síl človeka a na pobyt v odlišnom prostredí, než v akom trávi väčšinu svojho života [1]. 
Rekreácia však so sebou prináša aj negatívne vplyvy na krajinu. Ich pôsobenie vo vysokohorskej krajine 
je zvlášť nepriaznivé, pretože táto má nízku schopnosť ich absorbovať. Jej citlivosť vyplýva z toho, že je 
krajinou fosílnou, ktorá vznikla vplyvom procesov pôsobiacich v období pleistocénu a teda aj pri iných 
klimatických podmienkach. A práve atraktivita vysokohorskej krajiny na jednej strane a jej citlivosť na 
strane druhej sú príčinou vzniku rozporov medzi záujmami ochrany prírody a rekreačným využívaním.  

1.1. Turistický chodník – stresový faktor v krajine 
Turistické chodníky sú definované ako líniové komunikačné prostriedky, ktoré vytvára človek za 

účelom dosiahnutia určitej lokality [2]. Ich lokalizácia by mala byť v súlade resp. v najmenšom rozpore s 
prírodnými podmienkami územia. V opačnom prípade dochádza k devastácii nielen samotného chodníka, 
ale aj jeho okolia. Vhodne navrhnutý chodník umožňuje predchádzať negatívnym javom, ako 
vybočovanie turistov a následné poškodenie vegetačnej pokrývky, čoho dôsledkom je zvýšenie intenzity 
eróznych procesov. Poškodený úsek sa tak stáva neschodným až nevhodným z hľadiska bezpečnosti. Ako 
najčastejšie dôsledky vplyvu pešej turistiky sa uvádza [3] zošľapávanie vegetácie a pôdy, vytváranie 
nových chodníkov a skratiek (po spádnici), zhoršovanie vlastností pôdy, zmeny produkcie biomasy 
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bylinotrávnej vegetácie, prienik synantropných rastlinných druhov a vytváranie podmienok pre eróziu. 
Hodnoteniu vzťahu medzi využívaním turistického chodníka a jeho stavom sa venovali viacerí autori – z 
hľadiska stavu vegetačnej pokrývky - Altmannová [5], Šoltés [6], Šoltés, Šoltésová [7], Šomšák [8], alebo 
hodnotenia geomorfologickej hodnoty podložnej horniny, resp. erodovateľnosti pôdy, ktorá tvorí povrch 
chodníka Midriak [3,9,11], Demianová [10]. Keďže turistický chodník predstavuje líniovú antropogénnu 
formu v krajine, jeho hodnotenie vyžaduje špeciálny prístup, pri ktorom sa zohľadňuje nielen samotný 
chodník, ale aj jeho okolie. Pozornosť sa zameriava najmä na stav vegetácie, ako pôdoochranného 
činiteľa, ktorá je vplyvom zošľapávania v rôznom stupni devastácie. Potrebné je zohľadňovať aj vybrané 
ukazovatele krajiny, cez ktorú chodníky prechádzajú. Tieto údaje tvoria podklady pre ďalšie hodnotenia - 
zaradenie územia do stupňov aktuálnej devastácie krajiny vplyvom turistického chodníka. Na základe 
abiotických podkladov možno zhodnotiť náchylnosť chodníka na eróziu a tak vyčleniť plochy, ktoré budú 
najviac ohrozené za predpokladu, že sa nevykonajú nápravné opatrenia. Zhodnotením aktuálnej 
devastácie krajiny a potenciálnej erózie chodníka možno posúdiť zaťaženie krajiny turistickými 
chodníkmi, čo dáva komplexný pohľad na aktuálne, ale aj možné problémy spojené s využívaním 
chodníka na určitom území. Hlavný význam všetkých uvedených charakteristík spočíva v tom, že tvoria 
podklad pre návrh opatrení na zmiernenie zaťaženia krajiny letnou turistikou prostredníctvom rôznych 
technických úprav samotného chodníka, ako aj jeho okolia [2]. 

1.2. Krajinnoekologické hodnotenie územia Národného parku Nízke Tatry s ohľadom na 
rekreačné využívanie 

Územie Nízkych Tatier má vysoký potenciál pre turisticko–rekreačné využitie. K najviac 
zastúpeným typom reliéfu z hľadiska cestovného ruchu patria vysočiny s podhôľnym veľmi hlboko 
rozčleneným fluviálnym reliéfom a vysoko atraktívnymi prvkami vo výhľade [4]. Nízke Tatry sa 
zaraďujú medzi vysoké pohoria, t.j. svojimi najvyššími vrcholmi zreteľne vyčnievajú nad hornú hranicu 
lesa a presahujú absolútnu výšku 1500 m n. m. K negatívnym vplyvom, ktoré tu v minulosti prispievali k 
znižovaniu hornej hranice lesa, patrili baníctvo a pastierstvo. Vysoká intenzita chovu sa negatívne 
prejavila nielen v znižovaní hornej hranice lesa, zväčšovaní plôch lavínových dráh a deštrukcii pôdy jej 
uvoľňovaním pre vodné a vetrové erózne procesy v dôsledku rozšliapavania mačiny [3], ale aj zmenou 
rastlinných spoločenstiev a ich opakovaným poškodzovaním. Dnes patria k deštrukčným vplyvom najmä 
turistika a rekreácia, a s tým súvisiaca výstavba hotelov, chát, lanoviek, lyžiarskych tratí. Nezanedbateľné 
je aj využívanie turistických chodníkov. Na území národného parku ich je viac ako 1 000 km, z toho 167 
km nad hornou hranicou lesa [3]. Takéto využívanie vysokohorskej oblasti centrálnej časti Nízkych Tatier 
na rekreačné účely má v konečnom dôsledku značne negatívne dopady na krajinu. 

2. METODIKA HODNOTENIA 

Cieľom práce bolo zhodnotiť súčasný stav turistického chodníka na úseku Ďurkovské sedlo–
Demänovské sedlo, ako aj rámcovo navrhnúť nápravné opatrenia na poškodených úsekoch. V spolupráci 
s odbornými pracovníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry bola navrhnutá metodika hodnotenia, 
postavená na troch ukazovateľoch: charakter povrchu chodníka, šírka chodníka, sklon chodníka. 
Rozhodujúcim kritériom pre vytvorenie úseku bol charakter povrchu, pričom sa prihliadalo aj na šírku a 
sklon. Na hodnotenie uvedených parametrov bola použitá nasledovná klasifikácia (tabuľky 1,2,3): 

Tab. 1: Povrch chodníka 
Kód Kategória 

1 zhutnená pôda s mačinovým plášťom 
2 zhutnená pôda bez poškodenia 
3 zhutnená pôda s vyčnievajúcou materskou horninou a jej frakciami ( uvoľnené balvany, štrk, piesok, 

íl, ... ) 
4 kompaktná materská hornina 
5 dláždený povrch nepoškodený 
6 dláždený povrch poškodený 
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Tab. 2: Šírka chodníka 

Kód Kategória 
1 Jednolíniový 

   Úzky  ( do 75 cm ) 
   Stredne široký   (76 – 150 cm ) 

1a 
1b 
1c    Široký ( 151 – 250 cm ) 

2 viac paralelných chodníkov ( 
viaclíniový ) 
   Úzky  ( do 75 cm ) 
   Stredne široký   (76 – 150 cm ) 

2a 
2b 
2c    Široký ( 151 – 250 cm )  

Tab. 3: Sklon chodníka 

Kód Kategória 
1 mierny sklon  do 10˚ 
2 stredný sklon 11 – 20˚ 
3 strmý sklon  21 – 30˚ 
4 veľmi strmý sklon   nad 31˚  

2.1. Výsledky 
Celková dĺžka hodnoteného turistického  chodníka  na  úseku Ďurkovské sedlo–Demänovské 

sedlo bola 13 148 m. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že prevládajúcim typom 
povrchu je zhutnená pôda s vystupujúcou materskou horninou a jej frakciami (typ 3), ktorý zaberá 8074 
m z celkovej dĺžky úseku, čo predstavuje 61,41 %. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom je 
dláždený povrch nepoškodený (typ 5), ktorý zaberá 3221,5 m z celkovej dĺžky chodníka, čo predstavuje 
24,5 %. Povrch tvorený zhutnenou pôdou s mačinovým plášťom (typ 1) sa vyskytuje v dĺžke 965 m, čo je 
7,34 %. Povrch dláždený poškodený (typ 6) je štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim typom a zaberá 708,5 
m z celkovej dĺžky chodníka, čiže 5,39 %. Typ povrchu tvorený zhutnenou pôdou bez poškodenia zaberá 
168 m, teda 1,28 %. Najmenej z celkovej dĺžky zaberá typ povrchu č. 4, čiže kompaktná materská 
hornina, ktorý sa vyskytuje len v dĺžke 11 m, čiže 0,08 %. Zhrnutie prináša tabuľka 4 a graf 1. 

Tab 4: Zastúpenie jednotlivých typov povrchu 
Typ povrchu Dĺžka ( m ) % 
1 965 4,34 
2 168 1,28 
3 8074 61,41 
4 11 0,08 
5 3221,5 24,5 
6 708,5 5,39 
Spolu 13 148 m 100,00 

Graf 1: Zastúpenie jednotlivých typov povrchu 
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Zhodnotením zastúpenia jednotlivých šírok na celej dĺžke chodníka môžeme dospieť k 

nasledovným záverom (tabuľka 5): 
• prevládajúcim typom z hľadiska šírky je chodník jednolíniový, v dĺžke 7731,5 m, čo z 

celkovej dĺžky predstavuje 58,80 %. Chodník tvorený viacerými paralelnými líniami je 
zastúpený dĺžkou 5416,5 m, čo predstavuje 41,20 %. 

• pri jednolíniovom chodníku je najviac zastúpený typ stredne široký – 4685 m, t.j. 35,64 %. 
Typ široký predstavuje 2437,5 m, t.j. 18,54 %. Chodník jednolíniový úzky tvorí  609 m, čiže 
4,63 %. 
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• pri chodníku viaclíniovom prevláda typ široký s dĺžkou 5104,5 m, čo je 38,82 % z celkovej 

dĺžky. Chodník  stredne  široký predstavuje 301 m a 2,29 %, chodník úzky len 11 m a 0,08 
%. 

Tab. 5: Zastúpenie jednotlivých šírok z celkovej dĺžky chodníka 
Šírka Dĺžka ( m ) %  

 Úzky  ( do 75 cm )   609 4,63 
Stredne široký   (76 – 150 cm )   4685 35,64 

Jednolíniový 

Široký ( 151 – 250 cm ) 2437,5 18,54 
Σ jednolíniový  7731,5 58,80 

 Úzky  ( do 75 cm )   11 0,08 
Stredne široký   (76 – 150 cm )   301 2,29 

viaclíniový 

Široký ( 151 – 250 cm ) 5104,5 38,82 
Σ viaclíniový  5416,5 41,20 
Spolu 13 148 m 100,00 

3. ZÁVER 

Hlavným cieľom hodnotenia stavu turistického chodníka v študovanom území bolo poznať jeho 
skutočný stav a na základe toho rámcovo navrhnúť nápravné opatrenia. Tieto by mali byť predmetom 
ďalších prác. Možno konštatovať, že sledovaný chodník je značne ovplyvnený turistickým využívaním. 
Väčšina povrchu je bez mačinového plášťa, resp. je výrazne redukovaný. Z hľadiska šírky sú zastúpené 
viac kategórie chodníka stredne širokého a širokého, vytvorené vybočovaním turistov s následkom 
zošľapávania vegetácie a rozširovania chodníka. Významným prínosom pre stabilizáciu povrchu je 
dláždenie, ktoré je však na krátkom úseku. Takéto hodnotenie súčasného stavu turistických chodníkov má 
vo všeobecnosti významné postavenie, pretože umožňuje predchádzať nezvratnému poškodzovaniu 
krajiny prostredníctvom tvorby podkladov pre návrh nápravných opatrení.  

Publikované vďaka programu VEGA 1/2340/05 a 1/293/04 VEGA na PriF UK vBratislave. 
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ZMĚNA KRAJINY VLIVEM TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN 
NA SKUTEČSKU 

LANDSCAPE TRANSFORMATION CAUSED BY QUARRYNG IN THE 
SKUTEC  

Tomáš Chuman1 

Anotace 

Uvedený příspěvek se zabývá hodnocením změny krajiny v okolí Skutče vlivem těžby kamene. I 
přesto, že těžbou došlo k výrazné změně krajiny, nepůsobí opuštěné lomy v krajině rušivě, ale naopak 
krajinu obohacují o skalní a vodní fenomén. Díky použité technice těžby – jámovým lomům, které byly 
po opuštění zaplaveny, byla jejich revitalizace rychlá.   

Abstract 

The aim of this paper is to evaluate the landscape transformation caused by quarrying near the 
town Skutec. Quarrying led to a significant change in the landscape. However old abandoned quarries 
were successfully spontaneously restored mainly due to the used quarrying technique. Mostly pit 
quarrying technique was used in this area and abandoned quarries were submerged. This fact streamed the 
natural restoration. This area helps us to understand how fast the natural restoration is and that the never 
ending discussion about the negative impact of quarrying on the landscape is less one-sided.  

Keywords: stone quarries – kamenolomy, natural restoration – přirozená obnova (revitalizace), 
landscape transformation – změna krajiny   

1 ÚVOD 

Jak již název napovídá, zabývá se tento příspěvek změnou krajiny na Skutečsku vlivem těžby 
nerostných surovin. Zájmová oblast ležící na styku variského železnohorského plutonu (též označovaný 
jako skutečsko-nasavrcký), svrchnokřídových sedimentů a proterozoických metamorfitů, přibližně mezi 
obcemi Skuteč, Radčice, Dolní Holetín, Vrbatův Kostelec a Přibylov, se v minulosti proslavila vedle 
obuvnického průmyslu právě těžbou kvalitního kamene tzv. „skutečské žuly“. Petrologicky se jedná o 
amfibolicko-biotitický granodiorit budující převážnou část oblasti. Mnohem menšího rozsahu zde 
dosahovala těžba opuk na severním okraji studovaného území. V příspěvku bude poukázáno na to, zda 
těžba zdejší krajinu ovlivnila negativně, tak jak se o těžbě a priori hovoří, či zda měla pro krajinu nějaký 
pozitivní vliv, jak uvádějí například Cílek (1999) a Sádlo (2002).  

2 HISTORIE TĚŽBY 

Průmyslová těžba „skutečské žuly“ se datuje již od druhé poloviny šedesátých let 19. st., kdy bylo 
zdejšího kamene (těžen v Prosetíně) využito na stavbu železniční trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. 
Výstavba železniční trati vedla k rozvoji zdejšího kamenického průmyslu. Umožňovala snadnou dopravu 
místního kvalitního kameniva po tehdejší Rakousko-uherské monarchii zejména do Vídně a přilákala na 
Skutečsko řadu významných podnikatelů, což vedlo k otevření mnoha nových lomů. Vedle ušlechtilé 
kamenické výroby zde byla rozšířena výroba drceného kameniva a dlažebních kostek a zavedena výroba 
tzv. vídeňské „sedmové“ dlažby, což jsou kostky o hraně 18,5 cm. Odbyt byl zajištěn v nejrůznějších 
částech Evropy od domácí spotřeby (železniční trati, regulaci vodních toků) přes Vídeň,  Krakov, Lvov, 
Bělehrad po Hamburk. Krátká stagnace postihla zdejší lomařský průmysl v době první světové války. Po 
jejím skončení v době První republiky zaznamenal kamenický průmysl nový vzestup a mnohé lomy se 
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postupně začínají mechanizovat. Rostoucí poptávku nutně musela doprovázet rostoucí produkce a s ní 
rostla také zaměstnanost. Lomařský průmysl byl nejdůležitějším zaměstnavatelem místních obyvatel a 
před hospodářskou krizí, v době maximálního rozmachu, zaměstnával podle Hrušky (2000) na Skutečsku 
1500 – 1800 pracovníků. V širším okolí počet dosahoval 3000 zaměstnanců. Takovéto množství 
zaměstnanců dokázalo ročně vyrobit 15 000 vagonů dlažebních kostek, další tisíce vagonů drceného 
kameniva a kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Tvrdý pokles produkce přinesla hospodářská 
krize. Mnozí podnikatelé lomy opustili a celá řada hlavně menších lomů zůstává i po uplynutí krize 
uzavřena. Mírné oživení přineslo předválečné období druhé poloviny třicátých let, kdy se zdejší kámen 
dodával například na výstavbu vojenských opevnění. Během války kamenický průmysl upadá. Poslední 
výrazný zásah znamenalo zestátnění v roce 1948 a koncentrace výroby do několika lomů bez ohledu na 
kvalitu těžené horniny.  

Vedle žulových lomů se těžilo na severním okraji území také v lomech opukových. Produkce 
většiny opukových lomů však pouze pokrývala soukromou spotřebu. Jediný lom v Přibylově kamenivo 
vyvážel.  

3 KRAJINA SKUTEČSKA VERSUS TĚŽBA 

Těžbou kamene, která zde dosahovala největšího rozmachu v první polovině 20. století, došlo 
k výrazné změně krajiny. Především došlo k výrazné transformaci reliéfu, který byl na mnoha místech 
odtěžen, jinde převýšen navršením odvalů nevhodného kamene.  

Prvotní lomová činnost byla vázána na vyvýšeniny či pahorky, často se skalnatou vrcholovou 
částí, typické pro pahorkatinou krajinu Skutečska. Tyto pahorky a vyvýšeniny, tvořené žokovitými 
balvany či jejich částí vyčnívající na povrch, se místně označují „hrobky“. Název se objevuje také 
v mapách. Z geomorfologického hlediska se jedná o jádra žokovitě zvětrávajících žul, obnažená odnosem 
okolní zvětraliny, a o nízké exfoliační klenby. Jak dokazuje Hruška (2000) jsou tyto „hrobky“ tvořeny 
hybridním typem granodioritu (označovaným Žďárec) s nejlepšími fyzikálními vlastnostmi a tedy 
odolností vůči zvětrávání. Celá řada „hrobek“ byla pro své vlastnosti odtěžena. Ty co dodnes v krajině 
zůstaly nesou stopy po vrážení klínů, zjišťování leštitelnosti a kvality kamene pro otvírku lomů. 
Odtěžováním „hrobek“ si často sedláci přivydělávali v zimním období nebo zde lámali kámen pro 
soukromou spotřebu. Zakládání lomů bylo tedy primárně vázáno na přirozené skalní výchozy.   

Dalším obdobím zakládání lomů bylo období poptávky po drceném kamenivu a dlažebních 
kostkách, kdy se lomy zakládaly v místech snadno připojitelných vlečkou na železnici. To byl důvod, 
proč se těžba kamene soustředila hlavně do tří oblastí. Prví oblast leží západně od Skutče na návrší 
zvaném Horka, druhá oblast leží západně od Prosetína a třetí oblast východně i západně od Čejřova. V 
oblasti Horka se například před první sv. válkou  těžilo ve 12 lomech na ploše 110 ha a bylo zde podle 
Hrušky (2000) vytěženo 9-13 mil tun kamene, což představuje 4-6 mil. m3. Celkově se na Skutečsku 
těžilo a těží (aktivní zůstal pouze lom v Prosetíně, u Skutče a v Čejřově) ve více jak v 70 lomech či 
lomových oblastech různé velikosti a dotčeno bylo přes 1 km2 plochy (lomy a odvaly) z celkové rozlohy 
36 km2 území.  

Naprostá většina evidovaných lomů je jámových, z malého počtu stěnových lomů byla nakonec 
většina po čase zahloubena. Při tomto způsobu těžby je častým problémem podzemní voda, kterou je 
nezbytné neustále odčerpávat. Problémy s podzemní vodou byly mnohdy příčinou uzavření lomu, kdy se 
již těžba stávala nerentabilní a bylo vhodnější otevřít lom nový. Tak jak to ale obvykle bývá, to co je na 
jednu stranu problém, bývá na druhou stranu výhoda, a tak opuštění lomu vedlo k jeho zaplavení a 
urychlila se tak jeho revitalizace. Úspěch spontánní revitalizace starých lomů spočívá však také 
v technice lámání. Ruční lámání pouze za použití malého množství střelného prachu využívalo 
přirozených ploch odlučnosti a tak dnes skály čnějící nad vodní hladinu či lomové stěny stěnových lomů 
připomínají spíše přirozené skalní výchozy. Navíc zde není problém se skalním řícením. U průmyslové 
těžby se skalní masív rozstřelí a jednotlivé části se pak zpracovávají. Tyto stěny působí po ukončení těžby 
díky všesměrnému systému puklin nepřirozeně a navíc zde neustále hrozí skalní řícení.  

Vedle degradačních tvarů byla krajina Skutečska obohacena také o tvary agradační. Jedná se o 
rozsáhlé odvaly skrývkového materiálu nebo o odvaly kamene nevhodného pro výrobu dlažebních kostek 
či k leštění, zejména u lomů, které nebyly vybaveny drtičkou kameniva. Odvaly jsou dnes většinou 
zarostlé a ukryté v lese.  

Vzhledem k tomu, že je zdejší reliéf pouze mírně zvlněný bez dominantních elevací, které by 
bylo možné odtěžit, tak jak to mají těžaři rádi, byli místní kameníci nuceni lomy zahlubovat. Díky tomu 
dnes nejsou lomy v krajině na první pohled patrné (platí i pro dva aktivní lomy v Čejřově a Skutči, jejichž 
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rozloha i s odvaly přesahuje u každého15 hektarů), naopak opuštěné lomy dnešní okolní zemědělskou 
krajinu velmi oživují. Dodávají totiž krajině dva fenomény, které předtím postrádala, a sice vodní plochy 
a skály. Jámový způsob těžby navíc urychluje přirozenou revitalizaci těženého prostoru, protože zatímco 
se na dně lomu stále těží, v okolí lomu již může probíhat přirozená sukcese. Je-li možné jámu po 
ukončení těžby zaplavit, je revitalizace a zapojení lomu do krajiny velmi rychlé, což dokazuje například 
lom Leštinka, který byl opuštěn v první polovině devadesátých let minulého století.  

Mnohé lomové dnes zalesněné oblasti jsou také vedeny v ÚSES jako lokální biocentra, 
poskytující biotopy pro mnohé druhy rostlin a živočichů. Z živočichů se staly oblíbeným biotopem 
obojživelníků (lomy) a plazů (odvaly). Téměř celá bývalá lomová oblast Horka byla evidována jako 
významný krajinný prvek a je navržena na  přírodní park, kde právě lomy dodávají krajině osobitý ráz s 
mnoha vodními plochami a skalami.  

Obr. 1: Přírodně revitalizovaný jámový lom u Prosetína 

Nelze však o těžbě na Skutečsku hovořit pouze jako o pozitivní a krajinu obohacující 
antropogenní činnosti, ale je nutné zmínit také negativní projevy těžby. Jednoznačně negativně v krajině 
působí staré zchátralé komplexy provozních budov v okolí některých lomů (bývalý lom Silika či 
Leštinka). Jak uvádí Cílek (1999, 2002) je bezpodmínečně nutné nutit těžaře k demontování veškerého 
strojního vybavení lomů a odstranění všech provozních budov po opuštění lomu. Dalším negativním 
projevem u aktivních lomů je také hlučnost a prašnost.  

4 LOMY SKUTEČSKA JAKO SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FENOMÉN  

Je až s podivem, jak rychle se opuštěné lomy staly vyhledávaným místem místních obyvatel. 
Mnohé jsou oblíbeným místem pro letní koupání, tramping či se lidem natolik zalíbily, že si je zakoupili a 
postavili si na jejich břehu rekreační objekt. V jednom bývalém lomu přezdívaném Novákovo jezírko si 
rád zaplaval také významný český hudební skladatel, pedagog a žák Antonína Dvořáka Vítězslav Novák. 
Zdejší lomy jsou ale i vyhledávaným místem potápěčů z širokého okolí, jednak proto, že je v naší 
republice pouze málo míst dostatečně hlubokých a také proto, že je v lomech zásobených spodní vodou 
dobrá viditelnost. Nejčastěji jsou lomy využívány k rybolovu, pouze v omezené míře slouží lomy jako 
střelnice. Podle informací místních pamětníků mají některé lomy také svojí temnou minulost. Jsou 
spojeny s náhodným utonutím, vraždou či sebevraždou.  

5 ZÁVĚR 

Krajina Skutečska nám poskytuje jedinečnou ukázku toho, jak se příroda dokázala vyrovnat 
s antropogenní transformací a spontánně se revitalizovat. Je pravda, že byl těžbou nevratně zničen 
původní reliéf na rozsáhlém území se svou faunou a flórou, ale na druhé straně těžba krajinu velmi 
výrazně obohatila o vodní plochy a skály. Skutečsko je tedy dalším příkladem toho, že lomy v krajině 
nejsou a priori negativním nežádoucím zásahem, ale že je tato problematika mnohem méně jednostranná 
a lomy mohou také krajinu pozitivně obohacovat, tak jak to známe například z některých lomů Českého 
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revitalizovat a stát se i vyhledávaným místem pro místní obyvatelstvo. To co pro někoho znamená pojem 
Velká Amerika v České Krasu, to pro jiného znamená například lom Kaňon u Skutče.  
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OCHRANA KRAJINY PŘED POVODŇOVÝMI PRŮTOKY 

LANDSCAPE CONSERVATION AGAINST FLOOD DISCHARGES 

Lubomír Jaroš1 

Anotace 

Jednou z hlavních funkcí vodohospodářských nádrží je ochrana území  pod nádrží před velkými 
vodami. Z tohoto důvodu je v provozu snaha co nejvíce snížit hodnoty kulminačních průtoků povodní. 
Největší podíl na toto snížení má retenční kapacita nádrže a tudíž je snaha vhodnými zásahy do řízení 
snížit hodnoty těchto maximálních průtoků. Jedním ze způsobů řízení odtoku vody z nádrže je použití 
metod umělé inteligence. Při použití metod umělé inteligence, např. fuzzy regulátorů, neuro regulátorů 
nebo různých učících se hybridních regulačních systémů, je zásadní otázkou stanovení průběhu řídících 
veličin v návaznosti na měnící se stav řízeného systému a případné další vstupní veličiny. To platí 
zejména u dynamických systémů, které pracují s výrazným zpožděním. Řídící průtoky (resp. polohy 
regulačních uzávěrů) v jednotlivých nádržích je třeba podle toho stanovit v závislosti na časově a 
prostorově měnících se srážkách nad povodím, průtocích vody v říční síti a plnění jednotlivých nádrží. 
Náplní tohoto článku tedy bude použití fuzzy regulátoru jako řídícího systému při stanovování odtoku 
vody z izolované nádrže. 

Abstract 

The main content of this contribution is used of fuzzy logic for water outflow control during the 
flood passage. The model of isolated storage reservoir during the flood passage is made in the interactive 
environment Matlab 6.1 and this model is filled in fuzzy regulator, which is able to do from continuous 
timing diagram of command input and continuous moving stage in water reservoir in each of time step 
identified change of output value, which in this case mean change of bottom outlet. 

Keywords: control – řízení, optimization – optimalizace, fuzzy regulator – fuzzy regulátor , bottom outlet 
– spodní výpust, landscape – krajina, flood protection – ochrane před povodní 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Voda je pro člověka důležitou surovinou, zdrojem energie a základní složkou životního prostředí. 
V období jejího nadbytku se však stává živelnou pohromou. Jedná se o povodňové situace vzniklé po 
velkých deštích či táním sněhu. Však nejen nadbytek, ale i nedostatek přináší značné škody. Proto se stále 
více projevují snahy o intenzivnější využívání stávajících vodních zdrojů a zabezpečení ochrany před 
povodněmi. Jednou z cest je rozvoj vodohospodářských soustav a jejich operativní řízení neboli řízení 
v reálném čase. 

Příspěvek se zabývá možností využití teorie fuzzy regulace pro řízení provozu nádrže za 
průchodu povodně. Na samostatné nádrži byl ve vývojovém prostředí Matlab 6.5 naprogramován 
numerický model průchodu povodňové vlny nádrží. Model využívá fuzzy regulátor. Ten je schopen (při 
zadaném spojitém časovém průběhu veličiny řídící a spojitě se měnícím stavu nádrže) po zadaných 
časových krocích postupně určovat hodnoty změny veličiny akční, kterou představuje změnu nastavení 
spodních výpustí. Modelovaná nádrž je fiktivní, podklady pro sestavení čáry zatopených ploch a čáry 
zatopených objemů byly převzaty z Brněnské nádrže (některé základní údaje Brněnské nádrže byly 
pozměněny, jedná se především o nahrazení hrazených přelivů pevnými přelivy, spodní výpust se uvažuje 
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pouze jedna a nebere se v potaz odtok vody přes elektrárnu). Vstupní veličinou je přítok vody do nádrže, 
který byl zadán hydrogramem. 

2 ZÁKLADNÍ ROVNICE NÁDRŽE 

Základním podkladem pro řešení i provozování nádrží jsou údaje o přítoku vody do nádrže Q = 
f1(t) a odtoku vody z nádrže O = f2(t), které jsou funkcí času. Obě funkce jsou natolik složité, (zejména Q 
= f1(t)), že je není možno analyticky popsat. Pro jejich interpretaci volíme tabelární nebo grafické 
zpracování, kde mohou nabývat diskrétních nebo spojitých hodnot závislých na čase. Okamžitá změna 
objemu vody v nádrži, který přiteče do nádrže za nekonečně malý časový interval dt je dán vztahem 

dV/dt = Q(t) – O(V(t))  (1) 

kde Q(t) a O(V(t)) jsou okamžité hodnoty přítoku a odtoku vody z nádrže. Rovnice nádrže je 
základní diferenciální rovnicí prvního řádu. Hodnota Q(t) je známá veličina, její průběh je dán předpovědí 
nebo měřením. Veličina O(V(t)) je neznámou veličinou a její průběh jsme schopni stanovit například 
explicitním řešením pomocí metody Runge-Kutta [1].  

3 ŘÍZENÍ A TEORIE FUZZY REGULACE 

Řízení je účelné působení na chování řízeného systému tak, aby se z množiny jeho možného 
chování realizovalo pouze určité chování, jímž by se dosáhlo určitého vytčeného cíle. Chování  systému 
je zabezpečováno vzájemnou spoluprací technických a lidských prvků. Nahradíme-li částečně nebo úplně 
člověka v řídícím subjektu modelu řízení regulátorem, pak se jedná o automatizovaný systém řízení. 
V případě úplné automatizace základního modelu řízení užíváme pojem automatické řízení. 

Regulátorem nazýváme zařízení, které provádí řízení. O regulaci hovoříme tehdy, když regulátor 
řídí řízený objekt na základě informací o jeho stavu a tyto informace tvoří zpětnou vazbu systému. Je-li 
regulovaný systém řízen regulátorem využívající fuzzy logiku, pak se jedná o fuzzy regulaci. Regulátor 
musí být vybaven čidly pro snímání patřičných vstupních veličin. Tyto snímané hodnoty jsou, ale ostré 
nikoliv fuzzy. Proto je třeba převést ostré hodnoty na fuzzy množiny. Tento převod se děje v modulu 
fuzzifikace. V modulu fuzzifikace jsou prováděny dvě operace a to normalizace a vlastní fuzzifikace. 
Normalizace představuje přepočet fyzikálních veličin řízeného systému do normalizovaného univerza. 
Tento přepočet se děje na základě měřítka. Vlastní fuzzifikace je procedura převádějící ostré hodnoty 
vstupních veličin na vyjádření pomocí fuzzy množin. Fuzzifikovaná hodnota potom vstupuje do 
inferenčního mechanizmu, který pracuje nad znalostní bází fuzzy regulátoru. Znalostní báze se skládá 
z datové báze a báze pravidel. Datová báze obsahuje informace o fuzzy množinách a o fyzikálních 
rozsazích jednotlivých vstupních/výstupních veličin řízeného procesu tj. informace o měřítkách. Naplnit 
tuto bázi znamená zvolit typ funkcí příslušnosti a měřítka. Základní funkcí báze pravidel je prezentovat 
znalosti řízeného procesu ve formě pravidel. Návrh parametrů báze pravidel zahrnuje definici 
následujících veličin: 

• volba veličin, reprezentující stav systému a akční zásah do systému, 
• volba množiny termů, tj. hodnot jazykových proměnných, 
• volba obsahu antecedentů a konseqventů pravidel, 
• volba všech pravidel if – then. 
Výsledkem inferenčního mechanizmu je fuzzy množina. Akční zásah do řízeného systému je 

požadován ve formě ostré hodnoty, proto se výsledná fuzzy množina převede opět na ostrou hodnotu. To 
se děje v modulu defuzzifikace. První funkcí modulu defuzzifikace je vytvořit z fuzzy množiny ostrou 
hodnotu tj. proces defuzzifikace a provádí se pomocí metod defuzzifikace. Tuto ostrou hodnotu je třeba 
přepočítat na fyzikální rozměr akční veličiny. Toto se provádí operací zvanou denormalizace. 

4 APLIKACE 

Nádrž byla namodelovaná v interaktivním vývojovém prostředí Matlab 6.5, fuzzy regulátor byl 
sestaven s využitím Fuzzy Logic Toolboxu. Nejčastěji v literatuře se vyskytující typy fuzzy regulátorů 
jsou P-, PI-, PD- PID fuzzy regulátory a z tohoto výčtu regulátorů byl použit a otestován fuzzy regulátor 
typu PI. Jako vstupní ostré hodnoty byly zvoleny: 

• odchylka, často označovaná e: e(t) = w(t) – y(t) 
• změna odchylky označovaná ∆e: ∆e(t) = e(t) – e(t – ∆t), 
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kde w(t) představuje žádanou hodnotu, y(t) skutečnou hodnotu řízeného procesu v čase t a ∆t je 

časový krok výpočtu. Hodnota w(t) je v tomto případě řídící hodnota celkového odtoku vody z nádrže a 
y(t) je skutečný celkový odtok vody z nádrže v časovém kroku ∆t. 

Výstupní veličiny jsou:  
• akční zásah:   u(t) 
• a změna akčního zásahu ∆u: ∆u(t) = u(t) – u(t – ∆t), 
kde u(t) je procentuelní otevření spodní výpusti a ∆u je změna otevření spodní výpusti po 

časovém kroku ∆t. Za délku časového kroku byla zvolena hodnota 1 minuta, a to především s ohledem na 
délku výpočtu. 

 
Tab. 1: Tabulka báze pravidel 

Z funkcí příslušnosti je sestavena matice, která se nazývá báze pravidel fuzzy regulátoru (viz Tab. 
1). První vodorovný řádek odpovídá vágnímu ohodnocení regulační odchylky, první sloupec odpovídá 
vágnímu ohodnocení změny regulační odchylky. Odpovídající kombinace příslušného řádku a sloupce 
odpovídá přiřazenému vágnímu ohodnocení změny otevření spodní výpusti. 

Byly provedeny dvě simulace řízení, a to na konstantní řídící odtok zadaný počáteční hodnotou 
50 m

3
s

-1
a na v čase se měnící řídící odtok. Výsledky jsou graficky znázorněné na Obr. 1) a Obr. 2). 

Graf. 1: Grafy pro konstantní řídící odtok 50 m
3
s

-1
 

 

Graf. 2: Grafy pro měnící se řízený odtok v čase t  

 

5  ZÁVĚR 

Průběhy všech regulací jsou logické, a ve všech případech dosti přesné. Vypočet byl proveden 
s časovými kroky 30 sekund, 1 a 5 minut pro konstantní řídící odtok vody z nádrže a pro řídící odtok 
měnící se v čase. Z výsledků pro řídící odtok konstantní je patrné, že odchylka skutečného řízeného 
odtoku vody z nádrže pro časový krok 30 sekund se pohybuje na intervalu <-0,15;0,05>, pro časový krok 
1 minuta odchylka nabývá hodnot z intervalu  
<-0,25;0,08> a pro časový krok 5 minuta odchylka nabývá hodnot z intervalu <-1,36;0,4>. Délka 
intervalů odchylky se podstatně nezměnila ani v případě řídícího odtoku měnící se v čase. Tímto byla 
prokázána citlivost numerického modelu na vhodnou volbu časového kroku ∆t. 
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Jestliže však zmenšujeme délku časového kroku, roste nám doba trvání výpočtu. Pro časové 

kroky 30 sekund, 1 a 5 minut byly výsledné doby trvání výpočtu 3104, 681 a 77 sekund. Výpočet byl 
prováděn na počítači s procesorem AMD Athlon XP 1800+. 

Fuzzy regulátor byl otestován a byl odladěn, a to především pomocí změn rozsahu univerz, jak 
pro vstupní, tak pro výstupní veličiny. Schopnost řízení odtoku z nádrže nebylo možné ovlivnit jen při 
průchodu povodňových vln přes nehrazený bezpečnostní přeliv, kdy spodní uzávěr se nachází v mezních 
polohách. Nevýhodou použití fuzzy regulátoru pro stanovení odtoku vody z nádrže je časová náročnost 
výpočtu a z toho vyplývající problémy pro soustavu více nádrží.  

 

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GAČR: GA 103/04/0352 „Teorie operačního 
řízení vodohospodářských soustav za povodňových situací.“ 
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ÚPRAVY BIOTOPŮ 

ADAPTATION BIOTOPS 

Roman Jelínek1 

Anotace 

Vegetační složka každého stanoviště ovlivňuje druhové zastoupení volně žijících živočichů, ale 
výrazně se podílí i na utváření jejich konstitučních vlastností. Veškerá zeleň v krajině se dá dělit podle 
několika hledisek: trvalá a dočasná, dále dle druhového složení, prostorového uspořádání, převažující 
funkce v krajině (tržně produkční, estetická, hygienická, půdoochranná aj.), dle způsobu založení. 
V současné době, kdy je mnoha dotačními programy podporováno uvádění zemědělské půdy do klidu je 
nutné zvolit správnou formu úpravy biotopů. Ne každý zásah do krajiny může působit pozitivně na její 
jednotlivé složky. 

Abstract 

Vegetation part of every site has significant impact on abundance of animal living there and their 
carnal development. All landscape greenery could be categorized according to many points of view: 
Permanent and temporary greenery, more over in terms of vlase abundance, major function in landscape 
(production, aesthetic, sanitary, soil protection, etc.), in terms of kind of establishment. Nowadays, when 
returning agricultural land to the natural conditions is supported by many subside programs, it is very 
important to choose the right form of biotope treatment. Not every intervention to landscape affects 
positively their parts. 

Keywords: game management - myslivost, vegetation - vegetace,  biocorridor - biokoridor, free living 
animal – volně žijící živočich, environment – životní prostředí, wildlife – zvěř 

1 ÚVOD 

Nejen kvalita životního prostředí, ale i charakteristika konkrétního stanoviště (mikroreliéf, 
mikroklima) a jeho vegetační pokryv nám ovlivňují následnou kvantitu a kvalitu chované zvěře.  

Veškeré v současné době diskutované úpravy biotopů se většinou odehrávají na zemědělsky 
využívané půdě. V rámci lesního hospodářství se již po několik let snaží lesní hospodáři omezovat 
výsadbu jehličnatých monokultur, které ve svém vývoji zcela zamezují růstu pro dané lesní stanoviště 
typických a původních rostlinných druhů. Otázkou ovšem je, zda dnes moderní pěstování listnatých 
monokultur (buk, dub) s nepatrnou příměsí jiných dřevin (tzv. melioračních) je zcela vhodné pro zdařilý 
vývoj lesních ekosystémů. Vždyť každý jedinec potřebuje ke svému úspěšnému vývoji bohaté zastoupení 
ostatních živočišných a rostlinných druhů a tudíž jednotlivé vazby mezi nimi v rámci fungujícího 
ekosystému jsou úzce provázány (symbióza, parazitizmus, preface). 

Na zemědělské půdě v minulosti nebyla a stále ještě není vlivem intenzivní zemědělské výroby 
vytvořena dokonalá ekologická stabilita území. Obnovení ekologické stability území je přitom startovním 
můstkem pro obnovení původní druhové a následně prostorové rozmanitosti venkovské krajiny. 

2. VÝZNAM ZELENĚ V KRAJINĚ 

Veškerá zeleň v krajině se dá dělit podle několika hledisek: dle časového hlediska na trvalou 
(remíz, les) a dočasnou (travní porost, prutníky, topinambury), dále dle druhového složení, prostorového 
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uspořádání, převažující funkce v krajině (tržně produkční, estetická, hygienická, půdoochranná aj.), dle 
způsobu vzniku atd. Při jakémkoliv systematickém dělení záleží z jakého pohledu či profesního zaměření 
na krajinu pohlížíme. Vzhledem k mysliveckému využívání krajiny jsou nejdůležitější tato hlediska: 
ekologicko-stabilizační, poskytnutí potravních, krytových, klidových a orientačních příležitostí, ovlivnění 
lokálního mikroklimatu, vodohospodářská, půdoochranná, hygienická a estetická funkce.  

Při hodnocení plněných funkcí zeleně v krajině nesmíme zapomenou na to, že zeleň a krajina jako 
celek nikdy neplní pouze jednu funkci, ale vždy plní celý ucelený soubor funkcí, které se vzájemně 
prolínají a ovlivňují. 

2.1 Trvalá zeleň 
Do této kategorie patří jak již název vypovídá veškerý rostlinný a dřevinný pokryv půdy, který na 

daném stanovišti vytrvává déle než jednu vegetační sezónu. Nečastěji sem, ale řadíme lesní porosty, 
remízky a víceleté travní porosty (louky, meze). V agrární krajině sem řadíme i tzv. základní skladebné 
prvky Územních systémů ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability je vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu (zák. č. 114/92 Sb.). Mezi jednotlivé skladebné části ÚSES řadíme: biokoridory, biocentra a 
interakční prvky. Základ celého uceleného systému ÚSES tvoří především biocentra a biokoridory, ty 
mají základní úkol a to uchování přirozeného genofondu krajiny.  

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existencí přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (vyhl. č. 395/92 Sb.).  

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť (vyhl. č. 
395/92 Sb.). Charakter společenstva biokoridoru se jednoznačně odvíjí od charakteru společenstev, která 
biokoridor spojuje. O tom co je biokoridor a co není, rozhodují minimální prostorové a funkční 
parametry. 

Interakční prvek je ekologicky významný krajinný prvek a ekologicky významné liniové 
společenstvo, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím fungování 
ekosystémů kulturní krajiny. Přispívá ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní 
krajině.  

2.2  Dočasná zeleň  
Vlivem různých zásahů do krajiny (rozorávání mezí, chemizace, intenzifikace zemědělství) došlo 

k podstatné redukci druhového zastoupení dříve se běžně vyskytujích planých rostlin a plevelů 
(Zabloudil, 1986). Většina společenstev planých rostlin (plevelů) nejenom že sloužila jako zdroj potravy, 
ale zároveň plnily pro řadu živočichů další vedlejší funkce. Mezi ty nejdůležitější se řadí poskytnutí 
krytových, klidových, orientačních a hnízdních ploch pro volně žijící živočichy.Do této skupiny krajinné 
zeleně lze řadit především zemědělsky pěstované plodiny, rostlinná společenstva liniových prvků a 
agrotechnických protierozních opatření. V současné krajině, kde tyto stabilizační plochy úplně chybí se je 
snažíme postupně obnovovat, i když ne vždy jsou hlavním důvodem potřeby volně žijících živočichů, ale 
spíše naše vlastní zájmy jako je především ochrana majetku (poldry, zasakovací pásy). Pokud při jejich 
plánování a realizaci myslíme také na to, že je bude využívat zvěř je nutné zvolit odpovídající druhové 
složení takových to ozeleňovacích prvků. 

2.3  Zemědělsky využívaná půda 
Její hlavní funkcí je pokud možno maximální produkce hlavní pěstované plodiny. Každý jiný 

rostlinný druh je v takovéto monokultuře považován za plevelný a pro ni konkurenční. Zde je obtížné 
chtít po vlastníkovy či nájemci takového to pozemku, aby bez náhrady pěstoval jiné plodiny než ty, na 
které mu zajišťují patřičné finančním zhodnocením. Je zde ovšem možná kompromisní varianta, která 
bude vyhovovat našim požadavkům a hospodařícímu subjektu nepřinese citelné ztráty.  

Jako první se jeví domluva při zhotovování osevního plánu. Přitom nám většinou půjde o to, aby 
se vedle sebe pokud možno nepěstovali dvě plodiny, které mají přibližně shodnou agrotechnickou lhůtu 
sklizně. Je důležité, aby nejenom zvěř vlivem sklizně jednoho druhu plodiny nepřišla na velkém území o 
veškeré potravní zdroje a krytové příležitosti. Na druhou stranu musíme ovšem musíme brát v potaz to, že 
u nás obilniny patří mezi hlavní skupinu pěstovaných plodin a zároveň dochází k nárůstu vstupních cen 
do zemědělství. Což nutí hospodařící subjekt šetřit a to především spotřební materiály (nafta, oleje) a 
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tudíž snižovat pojezdové vzdálenosti. Při této negaci je těžké po zemědělcích požadovat, aby na sebe 
jednotlivé osevní plochy jedné plodiny nenavazovali. Druhou možností je zmenšení velikosti polních 
bloků, což v dnešní době zajistí většinou až komplexní pozemkové úpravy. V rámci kterých dochází 
k deblokaci honů. Dále by bylo vhodné informovat mnohé vlastníky a nájemce zemědělské půdy o 
možnosti získávání dotačních titulů pro cílenou péči o rozmanitost a ekologickou stabilitu krajiny.  

3. PŘEHLED PROGRAMŮ NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY 

Pro ilustraci o poskytování dotací na ochranu přírody a krajiny, úpravu biotopů živočichů uvádím 
pár programů poskytovaných ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Dotační 
tituly umožňují plnění požadovaných nákladů až do výše 100% v závislosti na konkrétním dotačním 
programu. Dotace jsou koncipovány jak pro majitele pozemků tak pro uživatele. Další podrobnější 
informace najde každý kdo se o danou problematiku zajímá najde na níže uvedených odkazech v sekci 
dotace. 

Ze státní fondu životního prostředí ČR patřícího pod hlavičku MŽP, je nejaktuálnější program 
č. 3 - Program péče o přírodní bohatství, ochrana a využívání přírodních zdrojů. Cílem tohoto programu 
je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ČR. Základní dělení do dílčích programů postihuje celou 
škálu oblastí, které jsou aktuální i pro oblast myslivosti např.: zakládání ÚSES, péče o zamokřená území 
a vodní plochy. Možnost spolufinancování z tohoto programu je až 80% nákladů. Bližší informace najde 
zájemce na internetové adrese http://www.sfzp.cz nebo http://www.env.cz. 

Účelem podpory z programu péče o krajinu je především zajištění péče krajinu. Možnost 
spolufinancování je až 100% v závislosti na vyhodnocení přínosu z hlediska ochrany přírody a krajiny. 
Program je opět zaštítěn MŽP (http://www.env.cz). 

Program revitalizace říčních systémů má mimo jiné za účel zakládání a revitalizaci prvkům 
ÚSES navazujících na vodní režim. Program předpokládá postupné naplňování biologické rozmanitosti 
krajiny. Možnost spolufinancování je až 100%. Program je opět zaštítěn MŽP (http://www.env.cz). 

4. OZELEŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH 

Pozemky určené k některému ze způsobů ozelenění můžeme buď osévat travní či plodinovou 
směskou nebo osázet dřevinami a keři. Při vlastním plánování druhového složení je vhodné konzultovat 
své požadavky s orgánem ochrany přírody a krajiny (např. Agenturou ochrany přírody a krajiny), který 
pomůže při volbě travní směsky a jednotlivých druhů dřevin vhodných pro dané stanoviště. Zvláště při 
žádosti o poskytnutí dotací na provádění jednotlivých výsadeb není možné použít jakékoliv stanovištně 
nepůvodní dřeviny (jírovec maďal, americké druhy topolů aj.).  

5. STRUKTURA A ZPŮSOB VÝSADBY REMÍZKŮ A LINIOVÝCH SPOLEČENSTEV 

Druhy vysazovaných dřevin je nutno posoudit z několika hledisek. Nejdříve musíme zvážit 
z jakého důvodu budeme výsadbu zakládat. Podle funkce kterou bude porost později plnit (protierozní, 
krytová, rekreační) volíme druhové a prostorové rozvržení budoucího porostu. Při výsadbě se snažíme o 
to, aby založený porost v dospělosti měl střechovitý tvar tj. ve středu obnovované plochy vysazujeme 
dřeviny, které mají nejvyšší vzrůst čily tzv. kosterní druhy (duby, modřín, borovice, topol aj.). Směrem 
k okraji vysazujeme dřeviny nižšího vzrůstu (habr, bříza, líska, ovocné stromy). Do porostních okrajů 
vysazujeme keře, jednak zamezíme nebo alespoň zmírníme proudění vzduchu a čímž také snížíme 
větrnou erozi na okolních pozemcích ale druhým a hlavním důvodem je zajištění dostatku světla 
potřebného pro fruktifikaci nebo-li plodivost keřů.  

Do výsadeb je především nutno zahrnovat dřeviny, které rostou v okolích porostech. Při výběru 
vhodných dřevin a keřů je nutno posoudit nejen účel, který po nich požadujeme, ale také vhodnost 
z hlediska stanoviště, odolnost a jejich další využitelnost.  

V nově zakládaných prvcích je vhodné uplatňovat všechny pro dané stanoviště v ČR původní 
hlavní druhy dřevin a keřů. Při jejich výsadbě bychom se měli snažit k nim přidávat i různé druhy 
melioračních dřevin jako jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula pendula), habr 
obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), aj. Tyto dřeviny jsou na růstové podmínky 
nenáročné a mohou růst i v podúrovni. Je vhodné je používat především v dubových popřípadě bukových 
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porostech, kde díky jim dochází k samovolnému čištění kmenů. Dle prof. Hromase (1992) bylo vybráno 
238 druhů dřevin významných nejen pro zvěř, ale také včely a ostatní volně žijící živočichy. 

Nutné je ovšem zamezit ochuzování bylinného patra příliš velkým zápojem ve stromovém patře 
v horizontálním zápoji. Rozhodující podíl na ochuzování druhové diverzity podrostu má především 
změna dřevinné skladby ve prospěch jehličnatých monokultur a invazních druhů introdukovaných dřevin 
(Buček, Lacina, 1992). 

Základem výsadeb jsou prostokořenné lesnické sazenice 2/0, 2/1 o výšce 40 - 50 cm, použitý 
spon je 1m x 1m nebo 1,5 m x 1 m. Jamky jsou velikosti 0,35 x 0,35 x 0,35 m. Při výsadbě listnatých 
keřů o výšce 40 - 60 cm je dostačující spon 1m x 1m nebo 1,5 m x l m. Jamky jsou velikosti 0,35 x 0,35 
m, celkový počet sazenic i s keři kolísá od 500 ks až po 10 00 ks na 1 ha. Velikost jamek musí být 
přizpůsobována velikosti sazenic a jejich kořenovému systému. Sazenice je vhodné opatřit kůly a 
individuálními chrániči nebo celý pozemek oplotit pro zamezení negativního působení zvěře na nově 
vznikající výsadby. 

6. ZÁVĚR  

Na závěr je nutno dodat, že zásadním aktem při zalesňování zemědělské půdy je převod 
zemědělské půdy na lesní půdu a to zápisem do katastru nemovitostí, což je záležitostí vlastníka 
pozemků.  

Přitom je nutno dodat, že nejen veškeré změny kultur, ale i případně změny v užívání a 
převodech pozemků, může provádět jen jeho vlastník, případně jím nejlépe písemně pověřená 
fyzická či právnická osoba. Tím, že si před změnami kultur či užívání pozemku nezajistíme 
předem souhlas vlastníka, tak se i v nejlepší vůli konaném ozelěňovacím zásahu můžeme 
vystavit trestnímu stíhání.  

Příspěvek vznikl s podporou grantu č. 526/03/H036 Současný stav a trendy vývoje lesů 
v kulturní krajině. 
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VRCHOLOVÁ ČÁST DRAHANSKÉ VRCHOVINY – 
MODELOVÉ ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI 

KRAJINOTVORNÝCH PROGRAMŮ – POPIS 
REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 

THE HIGHEST PART OF DRAHANSKÁ HIGHLAND – MODEL 
EXAMPLE FOR IMPACT ASSESSMENT OF THE LANDSCAPE 
CREATING PROGRAMS – DESCRIPTION OF THE REALISED 

PROJECTS 

Igor Kyselka1 

Anotace 

Nejvyšší část Drahanské vrchoviny (obce Protivanov, Buková, Malé Hradisko) na okrese 
Prostějov byla pro svou polohu ve vrcholové části dílčího povodí, existenci několika maloplošných 
chráněných území, ale také nepříznivým krajinným zásahům způsobeným velkovýrobním zemědělstvím 
vybrána na základě dohody Agentury ochrany přírody ČR, Referátu životního prostředí OkÚ Prostějov 
s obcí jako modelové území pro ověření vlivu krajinotvorných programů na ekologickou stabilitu krajiny. 
K tomuto výběru přispěl také fakt, že všechny tři obce území mají zpracovaný územní plán nebo aspoň 
urbanistickou studii (Buková) a další potřebné odborné dokumenty krajinně plánovacího charakteru. 
Z navržených 12 akcí popisuje příspěvek tři realizované. Jedná se o soustavu protierozních mezí na třech 
pozemcích, odtrubnění části potoka spolu s revitalizací zborcené betonové nádrže a revitalizace 
půlkilometrového úseku potoka včetně vybudování mokřadu. Další realizace budou postupně následovat. 
Abstract 

The highest part of the Drahany highland (communes Protivanov, Buková, Malé Hradisko), on 
the Prostějov district was selected as a model area for verification of the landscape creating programmes. 
This area was primarily selected thanks to its location in the upper part of watershed, existence of more 
smaller natural protected areas, but also due to negative impacts by intensive agriculture. Important role 
in this decision played also a fact, that all these communes have prepared their planning and landscape 
planning documentation. From 12 designed project ideas, just  3 were also realised and these are 
described. It is complex of erosion control balks on three plots, revitalisation of the stream part in the tube 
together with revitalisation of small technically reconstructed pond and revitalisation of the half kilometre 
part of the reguled stream including reconstruction of the marsh. The next realisations will gradually 
follow.  
Keywords: revitalisation (revitalizace), natural stream flow (přirozený tok), pond (rybník), marsh 
(mokřad), landscape creating programmes (krajinotvorné programy), line wood growths (břehové 
porosty), balk (mez) 

1. PROGRAM PÉČE O KRAJINU 

Již od roku 1996 působí v naší zemi Program péče o krajinu koncipovaný jako neinvestiční, 
zahrnující takové zásahy v krajině, které nemohl pokrýt první z krajinotvorných programů – tedy Program 
revitalizací říčních systémů, které ale tento program doplňovaly. Program se dělí na dva podprogramy – 
Podprogram péče o krajinu a podprogram péče o zvláště chráněná území. V prvním z podprogramů patří 
mezi důležité předměty podpory výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích mimo les 
(solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby) často s funkcí biotechnické protierozní ochrany a 
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vytváření speciálních opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření tůněk a umělých 
drobných vodních ploch. Uvedené předměty podpory se právě v roce svého vzniku staly významnou 
motivací pro následující kaskádu realizací krajinných opatření. Ale je třeba vše popsat od začátku… 

2. PRVNÍ KRAJINNÁ STUDIE PRO NEJVYŠŠÍ ČÁST DRAHANSKÉ 
VRCHOVINY 

Právě v roce 1996 iniciovala Zemědělská společnost Taurus iniciovala zpracování Studie 
rekonstrukce zemědělské krajiny a rozvoje turistiky v katastrech Protivanov, Buková, Malé Hradisko 
v nejvyšší části  Drahanské vrchoviny na okrese Prostějov. Autor tohoto textu byl jedním ze dvou 
zpracovatelů. Studie ve vazbě na již zpracovaný Generel lokálního ÚSES navrhuje zejména: 

• obnovu liniové krajinné zeleně s ekologickou i protierozní funkcí, 
• revitalizaci malých toků a výstavbu malých ekologických vodních nádrží, 
• turistické využití území formou cyklostezky i místní naučné stezky včetně námětů pro 

agroturistiku. 
V průběhu dokončení studie začátkem roku 1997 se ukázalo, že řadu opatření ve studii 

navržených bude možno realizovat právě prostřednictvím nově vzniklého Programu péče o krajinu. 
V návaznosti na zmíněnou studii pak bylo zpracováno a do velké míry realizováno několik opatření 
krajinných opatření financovaných z tohoto programu. Než se však pustíme do popisu vlastních opatření a 
jejich realizace je nutno se nejprve důkladněji seznámit s řešeným územím. 

3. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

3.1. Přírodní podmínky 
K.ú. Buková, Malé Hradisko a Protivanov (okres Prostějov) je nejvýše položeným územím 

Drahanské vrchoviny značného vodohospodářského významu na rozvodí řek Bělé, Punkvy (Luhy) a 
Okluky. V území tedy pramení jen několik ne příliš vydatných potoků a s výjimkou Protivanovského 
rybníka se zde nenacházejí ani žádné větší vodní nádrže. 

Území spadá do chladné oblasti CH7, klimatického regionu MT4 (mírně teplého, vlhkého) 
s dlouhým trváním sněhové pokrývky (100 – 120 dní).Převládající směr větrů je severozápadní až 
severní.Průměrný roční srážkový úhrn je 800 – 900 mm, Průměrná teplota vzduchu dosahuje 7ºC.  

Řešené území náleží do  Drahanské vrchoviny, kterou tvoří převážně drobová a pískovcová 
souvrství kulmu. Vznikly na nich převážně mělké, středně, hlouběji silně skeletovité půdy kyselé. Na 
několika lokalitách se vyskytují hnědé půdy kyselé slabě oglejené písčitohlinité, středně štěrkovité, 
středně hluboké. Svahy jsou sice poměrně mírné, zato však dosti dlouhé, takže plošná eroze, byť ne 
kritického rozsahu je trvalým jevem. 

Podle Biogeografického členění ČR (CULEK a kol. 1996) patří území do bioregionu č. 1.52 
Drahanského a sice do jeho nejvyšší části ležící na přechodu mezi 4. bukovým  a 5. jedlobukovým 
vegetačním stupněm. Přirozená druhová skladba  na zemědělské a lesní půdě již v důsledku intenzivního 
hospodářského využití převážně vymizela. Výjimku tvoří několik vyhlášených i navržených zvláště 
chráněných území a významných krajinných prvků. Jako nevhodný posuzují odborníci chov jelenců 
viržinských a muflonů pro jejich nepůvodnost a rozsáhlé škody na mladých porostech. 

3.2. Aktuální stav krajiny 
Díky vysoké lesnatosti a marginální poloze vůči větším městům má území poměrně zachovalé 

ovzduší i některé další složky životního prostředí. O tom svědčí větší počet maloplošných chráněných 
území a evidovaných významných krajinných prvků v k.ú. Buková a sousedních k.ú., chránících zejména 
zbytky přirozených lesních porostů. 

Málo členitý reliéf náhorních poloh Drahanské vrchoviny umožnil v minulých desetiletích rozvoj 
tzv. socialistické zemědělské velkovýroby se všemi typickými projevy jako neúměrné zcelení a zornění 
pozemků, zvýšení eroze, likvidace stabilizačních prvků krajiny (polních cest, mezí, remízků) s jejich 
doprovodnými porosty, velkoplošné drenážní odvodnění, napřimování a zatrubňování potoků atd., a tím 
rovněž ke snížení ekologické stability i hodnoty krajinného rázu. 
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4. MODELOVÉ ÚZEMÍ PRO OVĚŘENÍ VLIVU KRAJINOTVORNÝCH 
PROGRAMŮ - PROČ PRÁVĚ ZDE? 

Pro území bylo v posledních letech zpracováno několik důležitých dokumentů s cílem nápravy 
tohoto stavu. Vedle Generelu místního ÚSES pro několik k.ú, urbanistické studie a Programu obnovy 
vesnice Buková se jednalo se zejména o již zmíněnou „Studii rekonstrukce zemědělské krajiny a rozvoje 
turistiky v katastrech obcí Protivanov – Buková – Malé Hradisko“. Na všech těchto dokumentech (s 
výjimkou Generelu lokálního ÚSES) se autor tohoto textu podílel. Na základě těchto podkladů byl pak 
zpracován koncepční dokument „Soustava revitalizačních opatření v k.ú. Buková“ stanovující etapizaci 
těchto opatření na nejbližších 8 let. Z uvedených důvodů bylo k.ú. Buková vybráno příslušným odborem 
Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny jako jedna ze tří 
lokalit v ČR pro kvantitativní posouzení vlivu krajinotvorných programů na konkrétním území. Na 
základě toho bylo rozhodnuto provést v daném území různé typy jednorázových analýz i víceletých 
sledování, které by daly celkový obraz o stavu území před vlastním zahájením revitalizačních a dalších 
krajinotvorných úprav. Předpokládá se, že po realizaci celé navržené soustavy krajinářských opatření 
budou obdobná šetření provedena znovu tak, aby následným srovnáním obou výsledků mohla být 
vyhodnocena účinnost těchto opatření. Na to by pak měl navázat program dlouhodobého sledování 
vybraných indikačních jevů v tomto území.  

V následujícím textu je uveden popis dosavadních realizovaných akcí.  

4.1. Realizace protierozních mezí na ohrožených pozemcích v k.ú. Protivanov 

Jedná se o rozsáhlé celky orné půdy Za Trnečkovými, Nicborový a K loučkám/Mořické padělky 
nepřesahující sice 9% sklon, v nejdelších částech až 1200 m dlouhé – ideální nepřerušené dráhy 
soustředěného odtoku. Tyto rozsáhlé pozemky byly rozděleny protierozními mezemi tak, aby jejich  
vzájemná vzdálenost vždy odpovídala  násobku osmnácti, což je nejširší užívaný mechanizační 
prostředek..Mez, která po vytýčení v terénu byla fixována pouze naoráním průlehu a výsadbou keřů cca 
1m od sebe a stromy - soliterně nebo ve skupinkách v průměru 10 m od sebe. Druhová skladba  odpovídá 
příslušnému vegetačnímu stupni, trofické i hydrické řadě. Meze s liniovou výsadbou zeleně mají dále 
značný význam ekologický i krajinářsko - estetický. Celkem bylo realizováno šest mezí o celkové délce 3 
650 m. Akce byla financována z Programu péče o krajinu. 
4.2. Revitalizace stávající vodní nádrže (cca 650 m2) na jižním okraji obce, odtrubnění a 
revitalizace cca 80 m Bukového potoka včetně břehových porostů 

Předmětem záměru se stal bývalý obecní rybníček, v sedmdesátých letech přebudovaný na 
vybetonovanou požární nádrž, v době před realizací  částečně zborcenou. Pro tuto akci byla v dubnu 1999 
zpracována ing. Röhrichem z Prostějova dokumentace pro územní řízení. Nádrž byla vyčištěna, břehy 
částečně odbetonovány a dosypáním zeminou a kamenem upraveny do organických tvarů. Byl vybudován 
požerák s odtokovým potrubím, navazující úsek Bukového potoka odtrubněn, mírně v rámci možností 
meandrován (je to uprostřed zástavby obce) a provedena výsadba vegetačního doprovodu. Akce byla 
financována z Programu revitalizace říčních systémů MŽP. 

4.3. Revitalizace cca 500 m úseku Bukového potoka severozápadně od obce spojená s obnovou 
mokřadu v jeho střední části 

Tento potok pramenící v lese v hřebenu s nejvyšším vrchem Drahanské vrchoviny - Skalky byl v 
šedesátých letech zahlouben, napřímen a v okolí břehů provedeno drenážní odvodnění pro lepší 
velkovýrobní využití území. Dodnes jsou však zbytky původních meandrů, a tedy i zamokřená místa v 
lokalitě patrná. Břehový porost se částečně zachoval, spíše však od doby uvedených zásahů vyrostl nový 
a převažuje v něm vrba bílá, šedá a jíva s olší lepkavou. 

K revitalizaci byl navržen úsek mezi okrajem lesa a koupalištěm nad obcí, odkud je pak potok pro 
průtok zastavěným územím nevhodně zatrubněn, nicméně s jeho otevřením se z technických důvodů 
v dohledné době nepočítá. 

Cílem revitalizace potoka je zpomalení odtoku vody z území tak, aby byly umožněny podmínky 
pro rozvoj přirozených společenstev vázaných na tok a mokřady. Projektová dokumentace tedy bude 
řešit: 

• Navrácení západní části potoka co možno nejvíce do původní trasy, která byla získána 
podrobným terénním zaměřením   
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• Sávající regulovaná trasa byla po revitalizaci částečně zasypána materiálem z výkopů a ve 

zbytcích koryta tak vznikly neprůtočné tůňky 
• Obnovu a rozšíření neúspěšně drenážovaného a tedy již dnes částečně funkčního mokřadu 

jako součásti obnovené původní trasy. Mokřad má jak část s trvalou vodní hladinou, tak 
pásmo vysokých vodních ostřic a vrbin 

• Obnova stávajících a zřízení nových tůní, zejména v úseku obnoveného koryta 
• Prostorovou a druhovou skladbu břehového porostu včetně rekonstrukce stávajícího a 

doplnění skupin rozptýlené zeleně zvláště v okolí tůní  
Tato akce byla realizována na podzim roku 2000 z Programu péče o krajinu MŽP ČR  

5. ZÁVĚR 

Díky připravenosti a ochotě vlastníků (obec) a uživatelů (ZD Taurus) se v hydrologicky i 
biogeograficky cenné území daří postupně vracet do stavu harmonické kulturní krajiny. Dosavadní vývoj 
nasvědčuje tomu, že bude postupně možné realizovat rozmanitá krajinná opatření na dalších lokalitách 
řešeného území dle zpracované koncepce. Dosavadní  životaschopnost realizovaných opatření a jejich 
pozitivní dopad na ekologickou stabilitu i ráz krajiny představují dobré příklady, které v různých 
obměnách mohou příznivě ovlivnit krajinný charakter nejen v okolí tj. na Drahanské vrchovině, ale i v 
územích s podobnou členitostí v celé ČR.  
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MYJAVSKÁ KOPANIČIARSKA OBLASŤ A ALTERNATÍVY 
JEJ ĎALŠIEHO VÝVOJA 

MYJAVER STREUSIEDLUNGSREGION UND  ALTERNATIVEN IHRER 
WEITEREN ENTWICKLUNG  

Martin Labuda1 

Anotácia 

Oblasť Myjavskej pahorkatiny je jednou z oblastí kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku. 
Existuje niekoľko alternatív ich vývoja, počnúc rozvojom a perspektívnou budúcnosťou, končiac 
úpadkom až zánikom. V súčasnosti sa kopaničiarske sídla na jednej strane vyľudňujú, ale súčasne vzrastá 
záujem o tzv. druhé bývanie. Nesporne perspektívna možnosť ďalšieho rozvoja je v oblasti vidieckeho 
turizmu – agroturitiky, ekoagroturistiky, s uplatnením ekologického poľnohospodárstva. Tieto aktivity 
môžu zabezpečiť rozvoj danej oblasti v súlade s požiadavkami na ochranu prírody a trvalo udržateľný 
rozvoj. 

Abstract 

Streusiedlung des Myjava Hügellandes gehört zu den mehreren Regionen mit Einsiedeleien (ein 
Typ von Streusiedlung) in der Slowakei. Manche von diesen Streusiedlungen sind fast am Rande des 
Untergangs. Es ist darum sehr notwendig neue Alternativen von ihren weiteren Entwicklung zu suchen 
und in der Praxis umsetzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Entwicklung, aber immer muss man 
auf Nachhaltigkeit denken. Geeignete und perspektive sind Extensivierung in der Kulturlandschaftspflege 
und Agrotouristik in Verbindung mit Ökolandbau.  

Keywords: Streusiedlung, Myjaver Region, Extensivierung, Agrotouristik, Ökofarm, Ökolandbau 

1. ÚVOD 

Kopaničiarske osídlenie na Slovensku predstavuje autonómny prejav socio-ekonomickej aktivity, 
podmienenej špecifickými prírodnými a historickými podmienkami. Je vlastne produktom  najmladších 
kolonizačných vĺn na našom území a jeho genéza bola časovo i územne diferencovaná [1].  

Tým, že kopaničiarske osídlenie znamenalo prevažne iba dosídľovanie dovtedajšej anekumény 
v odľahlých a ťažko dostupných častiach katastrov skôr založených obcí, predstavovalo vždy do istej 
miery extrémny a núdzový prejav, ktorý bol najmä do roku 1990 v disproporcii s vtedajšími 
centralizačno-koncentračnými tendenciami socio-ekonomického rozvoja. Táto disproporcia vyvoláva tlak 
na postupné vyľudňovanie až zánik sídel. Na druhej strane však  proti tomuto začína pôsobiť protichodný 
trend sekundárneho znovuosídľovania , najmä zo strany záujemcov o druhé bývanie. 

V súčasnosti existuje viacero možných trajektórií ďalšieho vývoja kopaničiarskych oblastí na 
Slovensku. V tomto príspevku sa upriamim na Myjavskú kopaničiarsku oblasť a niekoľko alternatív jej 
vývoja v nasledujúcom období. 

1.1. Pojem „kopanice“ 
Podľa [2] pod termínom kopanice rozumieme skupiny obytných a hospodárskych budov viac 

alebo menej vzdialených od obcí, ktoré obýva jedna, prípadne viacero roľníckych rodín. Podľa tohto 
autora sú kopanice osobitným typom exploatácie pôdy a súčasne osobitným typom osídlenia. 
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Ďalší autor [3] definuje kopanice ako osady, ktoré vznikli mladou kolonizáciou zalesnených 

vrchov ako osady pôvodne pastierske, ktoré až neskôr, relatívnym preľudnením a zmenšením rodinných 
podielov pri delení majetku, prechádzali k roľníctvu.  

1.2. Členenie kopaničiarskych oblastí na Slovensku 
Touto problematikou sa zaoberalo viacero autorov, najkomplexnejší pohľad na kopaničiarske 

osídlenie Slovenska predkladá [4]. Rozlišuje päť oblastí rozptýleného osídlenia na Slovensku: 
• Oblasť Slovenského rudohoria a Krupinskej planiny  
• Oblasť Javorníkov  a Slovenských Beskýd 
• Oblasť Bielych Karpát 
• Oblasť Pohronského Inovca 
• Oblasť Strážovskej hornatiny.  

1.3. Myjavská kopaničiarska oblasť 
Presné a vierohodné údaje o začiatkoch kopaníc na Myjavskej pahorkatine nemáme, pretože 

transakcie s kopaničiarskou, ako aj s ostatnou poddanskou pôdou sa verejne neregistrovali. Myjavská 
pahorkatina tvorí prechodný útvar medzi Malými a Bielymi Karpatami, ale i tak je to oblasť, ktorá sa 
komplexne najneskoršie zaľudnila. Sídla ako Myjava, Turá Lúka či Bukovec vznikli až v druhej polovici 
16. stor. Zaľudnili sa hlavne utečencami z oblastí ohrozených Turkmi.  

O priestor Myjavskej pahorkatiny sa delili dva hrady Branč a Čachtice. Hrady potrebovali 
hospodárske zázemie, ktoré im poskytovali staršie osady. Prenikanie do zalesnenej Myjavskej 
pahorkatiny začalo skôr zo strany čachtického panstva, pretože už r. 1392  patrilo k Čachtickému hradu 
11 obcí.  

Zaujímavou je obec Bukovec, ktorá je typickým príkladom prerastania veľkých kopaníc alebo 
majera (prípad Myjavy) na samotnú obec. 

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869 žilo v myjavskej kopaničiarskej oblasti 35 324 obyv., 
počet obyvateľov r. 1961 bol v tejto oblasti 28 124 a v r. 1980 30 649.  

2. VÝVOJOVÉ PERSPEKTÍVY KOPANIČIARSKEHO OSÍDLENIA  

Podľa [5] možno konštatovať, že kopaničiarske osídlenie, ako aj celú kopaničiarsku krajinu 
očakáva niekoľko alternatív vývoja: 

• rozvoj a perspektíva, intenzifikácia využívania sídel i okolitej krajiny 
• stagnácia, resp., pretrvávanie či konzervácia súčasného stavu 
• funkčno-fyziognomická modifikácia 
• funkčno-fyziognomická transformácia 
• úpadok, pustnutie, extenzifikácia využívania sídel a okolitej krajiny 
• zánik 
Jednou z možností podpory tohto typu osídlenia sú hmotné (finančné) stimuly a preferovanie 

obyvateľov horských rozptýlených sídel v záujme zastavenia či pribrzdenia depopulačných tendencií.  
Tento typ stimulu má tradíciu vo viacerých – najmä však alpských štátoch – a má zásluhu na zachovaní 
pásu rozptýleného osídlenia napr. vo Švajčiarsku. Táto možnosť nie je však reálna na Slovensku, 
z dôvodu nedostatku finančných zdrojov a absencie tradície takejto formy podpory udržania špecifických 
foriem osídlenia krajiny.  

2.1. Špecifiká Myjavskej kopaničiarskej oblasti 
Myjavská pahorkatina je výrazne poľnohospodársky využívaným typom krajiny. Z toho pramení 

i viacero špecifík, ktoré robia tento región svojráznym a odlišným od ostatných oblastí s kopaničiarskym 
osídlením. Ide najmä o veľký podiel poľnohospodárskej pôdy (predovšetkým ornej pôdy a trvalých 
trávnych porastov) na úkor zastúpenia lesnej pôdy. I keď vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy sa 
nevyznačuje len Myjavská pahorkatina, ale i ostatné kopaničiarske oblasti na Slovensku, táto oblasť 
predsa prevyšuje priemerné hodnoty zastúpenia poľnohospodárskych využívaných plôch. Takmer celá 
plocha Myjavskej pahorkatiny bola odlesnená za účelom získania dostatku ornej pôdy pre postupne 
vznikajúce a relatívne rýchlo sa rozširujúce kopanice s neustále narastajúcim počtom obyvateľov. 
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Ďalšou osobitosťou tejto oblasti je depresívna poloha vzhľadom na okolité, vyššie pohoria -   

Biele Karpaty a Malé Karpaty.  

Zaujímavá a charakteristická je i ďalšia črta, ktorou je i relatívne mladé osídlenie Myjavskej 
pahorkatiny. Kopanice tu vznikali až v druhej polovici 16. storočia, kedy bola väčšina územia Slovenska 
osídlená. 

V neposlednom rade je to i blízkosť česko- slovenskej štátnej hranice a nedostatočne vybudovaná 
infraštruktúra, ktorá by umožnila priame napojenie na hlavné cestné a železničné koridory. 

3. ALTERNATÍVY  ĎALŠIEHO VÝVOJA MYJAVSKEJ KOPANIČIARSKEJ 
OBLASTI 

 

V súčasnosti mnohé kopanice v tomto regióne pustnú či sú na pokraji zániku. Len málo z nich 
pretrváva a skutočne len ojedinele možno o niektorej z myjavských kopaníc hovoriť ako o prosperujúcej 
a rozvíjajúcej sa. Je nevyhnutné pristúpiť k novým alternatívam ďalšieho vývoja resp. rozvoja tejto 
oblasti Slovenska.  

Najmä tie formy aktivít, ktoré zabezpečujú súlad medzi ľudskými požiadavkami a potenciálom 
krajiny sú veľmi prínosné. Pri akýchkoľvek návrhoch by mal byť zohľadnený ekonomický 
a environmentálny potenciál prírodných zdrojov v krajine, ako i socio – ekonomický potenciál regiónu, 
v snahe docieliť udržateľný rozvoj danej vidieckej oblasti. 

Medzi nepochybne perspektívne možnosti rozvoja patrí: 
• extenzifikácia poľnohospodárskeho využitia krajiny Myjavskej pahorkatiny 
• využitie predpokladov územia pre špeciálny druh cestovného ruchu – vidiecku turistiku 
Extenzifikácia poľnohospodárskeho využitia krajiny – je dnes často spájané s tradičným využitím 

krajiny pri obmedzenej produkcii na prírodnej báze s obmedzeným využívaním mechanizmov, hnojív 
a pesticídov. 

Pri extenzívnom využívaní krajiny je možné dosiahnuť zachovanie historickej kultúrnej krajiny 
so všetkými jej špecifikami. Slovo „extenzívny“ potrebuje aj v diskusii o ochrane prírody jasnú definíciu. 
Extenzifikácia sa následne rozumie ako „veľkoplošná redukcia zásahov do krajiny“. [6] 

Využitie predpokladov územia pre špeciálny druh cestovného ruchu – vidiecku turistiku – 
Myjavská pahorkatina nepatrí v rámci Slovenska síce medzi tradičné regióny cestovného ruchu, má však 
predpoklady na realizáciu najmä aktivít spadajúcich pod vidiecku turistiku, resp. jej špeciálnu formu – 
agroturistiku. Okrem tejto formy sú známe i ďalšie: pešia turistika, cykloturistika a hipoturistika.   

Medzi pozitívne aspekty  agroturistiky možno počítať: ideálne spojenie služieb cestovného ruchu 
s poľnohospodárskym prostredím, rešpektovanie prírodného prostredia, prispieva k tvorbe 
a zveľaďovaniu krajiny, zabezpečuje návrat človek späť k prírode. 

Jedna z najvýraznejších atraktivít územia Myjavskej pahorkatiny, ktorá je jednou z hlavných 
predpokladov pre uplatnenie agroturistiky v danom  regióne, je zachované kopaničiarske osídlenie. 
Kopaničiarske osídlenie vznikalo spontánne, čo prispelo k vytvoreniu jeho osobitého rázu. Napriek 
zdanlivo chaotickému charakteru vytvárania kopaníc, pri pozornejšom štúdiu možno konštatovať, že sa 
pritom prihliadalo na prírodné pomery a že priestorové rozloženie kopaníc nesie znaky uvedomelej 
reakcie kolonistov na topografické, geologicko-pôdne či hydrologické danosti osídľovania územia. 

K významu kopaničiarskych sídel patrí aj tá skutočnosť, že ide o územia s veľmi málo narušeným 
životným prostredím. Prispieva k tomu i rozptýlený charakter, ako i absencia výrob, ktoré by 
významnejšou mierou znečisťovali životné prostredie priamo na ich území. To spolu s pokojnou 
atmosférou a príjemným prostredím dáva predpoklady na ich rekreačné účely. 

Na území Myjavskej pahorkatiny je dostatok vhodných lokalít s množstvom vyhovujúcich 
objektov, ktoré je možno po nevyhnutných úpravách využívať ako ubytovacie kapacity pre rekreantov. 
Často ide o pôvodné školy, objekty hospodárskeho charakteru, ale i zachovalé hospodárske dvory 
a usadlosti, ktoré poskytujú jedinečný obraz spôsobu života mnohých generácií roľníkov, žijúcich tu 
niekedy i niekoľko storočí. Po skončení obdobia socializmu sa uvoľnilo i veľa objektov, ktoré predtým 
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využívali jednotlivé poľnohospodárske podniky (JRD). Napr. staré sýpky sú unikátnymi stavbami, ktoré 
sú vhodné na podnikateľské využitie vo vidieckej turistike, resp. agroturistike.  

Špeciálnou oblasťou agroturistiky je ekoagroturistika, ktorá je poskytovaná ekologicky 
hospodáriacimi farmami a poľnohospodárskymi podnikmi. Na území Myjavskej pahorkatine možno ako 
príklad fungujúcej ekofarmy uviesť farmu v obci Podkylava. Práve spojenie ekologického 
poľnohospodárstva a agroturistiky je veľmi perspektívne na Myjavskej pahorkatine, nakoľko je to 
poľnohospodárska krajina s mnohými atraktívnymi miestami (kopanice), teda na jednej strane je možné 
poľnohospodársku pôdu ďalej obhospodarovať a na strane druhej, je možné prevádzkovať i rôzne formy 
vidieckej turistiky a tak zabezpečiť ekologicky vhodný manažment krajiny s udržateľným rozvojom.  

4. ZÁVER 

Myjavská kopaničiarska oblasť je jednou z oblastí s rozptýleným osídlením na Slovensku. Patrí 
k tým najmladším a z mnohých pohľadov i k tým najzaujímavejším. Existuje viacero možných alternatív 
jej ďalšieho vývoja. Pokiaľ nechceme, aby tou konečnou fázou bol úpadok či zánik celej tejto oblasti je 
potrebné, hľadať nové možnosti rozvoja, ktoré zabezpečia rozvoj územia v súlade s požiadavkou trvalej 
udržateľnosti, požiadavkami ochrany prírody, krajiny a zachovania krajinného rázu.  

K perspektívnym alternatívam rozvoja patrí i extenzifikácia poľnohospodárskeho využitia krajiny 
a využitie predpokladov územia pre lokalizáciu jednotlivých foriem vidieckej turistiky. 

Príspevok je vypracovaný ako súčasť riešenia grantových úloh VEGA  1/2340/05 a VEGA 
1/293/04. 
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O HLEDÁNÍ VÝZNAMŮ POMÍSTNÍCH JMEN 
V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ NA PŘÍKLADU OBCE OLDŘIŠOV 

ÜBER DAS SUCHEN DER BEDEUTUNGEN DER PARZELLENNAMEN 
IN DER AGRARLANDSCHAFT AM BEISPIEL DES DORFES OLDŘIŠOV 

Radim Lokoč1 

Anotace 

V mnoha oblastech České republiky došlo v době kolektivizace zemědělství k velkým 
pozemkovým úpravám, které znamenaly likvidaci mnoha krajinných prvků a velkou míru zornění 
zemědělské půdy (někde i stoprocentní). Tyto změny proběhly „velmi úspěšně“ v méně členitých 
rovinatých oblastech, jako např. v katastru obce Oldřišov (na Hlučínsku). V dnešní době tak máme jen 
velmi omezenou šanci zde historické struktury krajiny nacházet. Jednou z posledních možností je proto 
jejich hledání pomocí významů pomístních jmen a poznávání lokální historie. 

Abstract 

In vielen Gebieten der Tschechischen Republik kam in der Zeit Kollektivierung zu grossen 
Bodengestaltungen, die Liquidierung vieler Landschaftselemente und ein grosses Mass des Ackerbodens 
(manchmal hundertprozentiges) bedeuteten. Diese Veränderungen verliefen „sehr erfolgreich“ in weniger 
gegliederten Gebieten, wie im Kataster des Dorfes Oldřišov (Hultschin-Region). Man hat nur eine 
geringere Chance hier die historischen Strukturen der Landschaft zu finden. Eine der letzten 
Möglichkeiten ist das Suchen mit der Hilfe der Bedeutungen der Parzellennamen und mit der Erkennung 
der Lokalgeschichte. 

Keywords: Agrarlandschaft (zemědělská krajina), Parzellenname (pomístní jméno), historische 
Strukturen der Landschaft (historické struktury krajiny), Kollektivierung der Landwirtschaft 
(kolektivizace zemědělství), Landschaftselement (krajinný prvek). 

1. OBRAZ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY A NÁZVY V NÍ – ÚVOD 
V katastrech většiny našich obcí došlo v posledních padesáti letech k velkému zornění 

zemědělské půdy, v nemálo případech k téměř stoprocentnímu. Příkladem takové změny je také krajina 
v okolí obce Oldřišov. Tato obec leží v nejzápadnější části Hlučínska, sedm kilometrů severovýchodně od 
Opavy a pouhý kilometr od hranice s Polskem, v nadmořské výšce 283 m. n. m. Výměra katastru obce je 
1578,1 ha, z čehož zemědělské půdy je 1426,4 ha (90,4 %), z toho 97,8 % orné půdy a pouze 2,2 % lesů a 
luk. V obci bydlí 1318 obyvatel (podle údajů ČSÚ z roku 2002).  

Po několik posledních desetiletí budí místní krajina dojem monotónní velkovýrobní zemědělské 
plochy,2 především díky hospodářsko-technickým a souhrnným pozemkovým úpravám (z období 50. a 70. 
let), které zrušily, tak jako i v mnoha jiných katastrech, polní cesty, úvozy a liniovou či roztroušenou 
zeleň.3 Podle zpracované koncepce ÚSES z roku 1995 je současný stav oldřišovské krajiny z hlediska 
ekologické stability na výrazně podprůměrné úrovni a až na některé výjimky je krajně nevyhovující. Síť 
ekologicky stabilnějších prvků je řídká a druhově chudá [1]. 

                                                           
1 Mgr. Radim Lokoč, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, katedra environmentálních studií, Gorkého 7 
Brno, lokoc@fss.muni.cz  
2 V posledních patnácti letech se tato situace hospodařením soukromých rolníků alespoň na některých místech 
v blízkosti obce zlepšila. 
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3 Od roku 1953 zde hospodařilo JZD Oldřišov (zpočátku na 514,6 ha, v roce 1958 již na 730 ha), později po sloučení 
JZD Rozvoj (Oldřišov a Chlebičov), od roku 1975 JZD Mír Oldřišov (Oldřišov, Chlebičov, Hněvošice, Služovice a 
Vrbka, dohromady 2045 ha) a od roku 1976 JZD Mír Kateřinky (Oldřišov, Služovice, Hněvošice, Vrbka, Chlebičov, 
Velké a Malé Hoštice, Kateřinky a státní statky Oldřišov, Arnoštov a Angelika, dohromady 4 873 ha), které bylo 2. 
největší v okrese Opava [4]. 
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Na rozdíl od horských a podhorských oblastí, kde nedocházelo k natolik drastickým 
pozemkovým úpravám a kde plochy pro velkovýrobní zemědělství neperspektivní byly častěji 
zalesňovány [2], nemůžeme v nížinaté krajině tak snadno najít její historickou strukturu. Důvody jsou 
zřejmé: v nížinatých oblastech se nejdokonaleji uplatnily techniky zemědělské velkovýroby – scelením 
dřívějších drobných pozemků a rozoráním výše uvedených krajinných prvků se vytratily téměř všechny 
znaky historické struktury krajiny. 

Přesto je dodnes možné nalézt jisté stopy historické struktury krajiny, a to v pomístních jménech4 
spojených se stávajícími nebo v současnosti již neexistujícími krajinnými strukturami. Domnívám se, že 
hledání významu a původu pomístních jmen je jednou z cest, jak se k tomuto cíli – nalezení historické 
struktury krajiny – alespoň částečně přiblížit. 

Ze studia map, dokumentů a vyhodnocení rozhovorů a dotazníkových šetření [3] vyplynulo, že je 
patrný určitý rozdíl mezi pomístními jmény a jejich množstvím, jak jsou zapsány např. v katastrálních 
mapách, a také mezi tím, které názvy znají a používají místní lidé dnes a které znali a používali místní 
lidé např. v první polovině 20. století. Dnes by již patrně nikdo z občanů obce nevěděl, kde jsou místa 
označovaná Na aleji, Za chlévem, U pískovny (tento název vůbec nesouvisí se stávajícími nebo nedávno 
používanými pískovnami) a to z toho důvodu, že tato označení dříve platila pro místa, která již nemají 
původní charakter. Dá se to samozřejmě říci i u celé řady názvů, které používají místní lidé dodnes, jež 
však pro ně plnila určitý význam – měli na těchto místech svá pole, procházeli jimi atd. – a proto jejich 
názvy ještě úplně nezapomněli. 

U označení několika částí katastru také dochází k rozdílům lokace např. mezi některými mapami 
nebo mezi mapami a zvykem lidí. Lze to pozorovat např. u pomístního jména Naplatky – dříve pás polí 
při hranici s Polskem, dnes tak místní lidé označují skupinu starých vrb podél potoka a přilehlá pole.  

Při tvorbě některých názvů hrála roli také dřívější pruská příslušnost obce – proto mají některé 
dodnes používané názvy německý původ – Frajhuby (Freihuben – viz. Dále v textu), Bauplace 
(Bauplätze – stavební místa, od druhé poloviny 20. století zastavěná část obce), nebo název nedaleké 
osady Pusté Jakartice, které se říká Knybajtl (původně z německého Klingebeutel – cinkající měšec, 
symbolizující hlavní celní úřad na rakousko-pruské hranici, jež zde stála do roku 1920; název úřadu byl 
později přenesen na celou osadu).5 

Další rozdíl (potvrdily jej také výsledky zmíněného dotazníkového šetření) je patrný mezi 
generacemi dnešních obyvatel obce – staří lidé nebo ti, kteří si pamatují krajinu před kolektivizací, kteří 
donedávna nebo dodnes hospodaří a byli nebo jsou tak v přímém kontaktu s místní půdou a krajinou, 
znají často více názvů, zvláště pak těch, které se vztahují k zaniklým krajinným prvkům a jednotlivým 
částem plužiny.  

Znalost pomístních jmen u mladých lidí je nižší než u lidí starších, patrně z již zmiňovaného 
důvodu zhoršené možnosti přístupu do krajiny a absence zkušenosti z hospodaření v krajině. Znalost 
dnešních školáků (žáků druhého stupně ZŠ) je podstatně omezená na několik pomístních jmen – 
nejčastěji uvedenými byly Chmulovec, kaple Sv. Antonína, Bauplace, Zlatá hora. Z cest uvedli pouze 
Alkoholku. 

2. DĚLENÍ PLUŽINY V POMÍSTNÍCH JMÉNECH 
Ve významu několika pomístních jmen, z nichž některá místní lidé používají hojně i dnes, se 

setkáme s odkazem na dělení plužiny6, jako např. Naplatky (nebo V náplatkách, jehož význam odkazuje 
na dělení plužiny na díly – plátky), Za humny nebo Za kostelem (toto místo bylo kdysi protkáno několika 
úvozovými cestami).  

                                                           
4 Připomeňme si, že pomístní jména pojmenovávají terénní útvary, neživé přírodní objekty, neobydlené objekty, 
vody, pozemky, komunikace a různé orientačních body [5], a že vznikla z potřeby člověka orientovat se v krajině a 
odlišit jednotlivé objekty od sebe. Pomístní jména také vystihovala charakteristický rys místa v krajině, souvisela 
s člověkem, jeho prací, výtvory a duchovním životem. Jejich počet vzrůstal s tím, jak postupovalo osídlení krajiny, 
jak se měnil životní způsob a pracovní činnosti člověka. Např. pro rolníka bylo důležité rozlišit jednotlivé pozemky, 
které obhospodařoval [6].    
5 Je zajímavé, že některá pomístní jména byla ve starých německy psaných dokumentech (např. Kniha popisu 
polohy pozemků ke scelování půdy 1883-1885) a mapách uváděna v kombinované česko-německé variantě, např. se 
setkáme s označeními In na platky, In trawne luky. Většina z dnes používaných pomístních jmen byla v těchto 
dokumentech samozřejmě uváděna německy: Rössnitzer Weg (Rozumská cesta), Hinter der Kirche (Za 
kostelem) atd. [8] 
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6 Oldřišov lze podle typologie vesnického osídlení označit  za ves návesní – jde o otevřenou protáhlou náves, 
přičemž největší usedlosti se nacházejí na její severní straně. Místní katastrální území původně charakterizovala 
traťová plužina, později byla nahrazena velkými scelenými úseky. V minulosti zde také došlo k rozsáhlé 
dominikalizaci rustikálu.    
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O tom, že se vesnický lid na obhospodařování plužiny nepodílel sám (podrobněji viz [7]) svědčí, 
především pro starší lidi známé názvy jako Farské (popř. Na farském, což byla pole, která patřila faře a 
některá z nich měli v pachtu menší rolníci), Obecník (shodný název pro kopec a část plužiny, která byla 
dříve v obecním vlastnictví) nebo dnes již prakticky neznámý název Na panských loukách. Oldřišovský 
velkostatek vlastnil v polovině 19. století 45 ha luk. Louky se před pozemkovými úpravami vyskytovaly 
na více místech zdejšího katastru, převážně v okolí potoků, a hospodařili na nich také sedláci a menší 
rolníci. Na jejich místě jsou dnes bez výjimky pole, v jednom případě louku a cestu, která jejím středem 
procházela, připomíná řada vrb. Také názvy luk nejsou v současnosti známé. 

Najdeme zde také pomístní jména pozemků jako Kopce, Vydrovy kopce, Na služovských kopcích. 
Dnes je zná málokdo také proto, že pozemkovými úpravami (bylo zde zahrnuto několik úvozů) a 
intenzivním hospodařením (které také vedlo k jejich zarovnání) došlo k dosti znatelné přeměně této části 
krajiny.  

Zmíněné pojmenované části plužiny nejsou v dnešní krajině přesně vnímatelné, a to z důvodů 
velké míry scelení a zornění místní krajiny, které setřely téměř všechny stopy hranic mezi poli a loukami. 
S tímto problémem se samozřejmě nesetkáváme pouze zde, ale na mnoha dalších místech naší republiky. 

Mezi obyvateli obce (a také mezi dotazovanými žáky místní základní školy) je dobře známý již 
zmiňovaný název malého rybníčku se skupinou stromů a přilehlými poli – Frajhuby (většina místních 
tomuto místu neřekne jinak než Frajhuzy). Váže se k němu historie jednoho ze tří statků oldřišovského 
panství Freihuben (byl zničen ve druhé světové válce) a osady Freihof (svobodný dvůr, tj. bez 
poddanského vztahu), zaniklé již v 15. století [9]. Samotný německý název Freihuben opět odkazuje na 
dělení plužiny – v překladu znamená Svobodné hony. 

Další ze tří dvorů zdejšího panství (vedle oldřišovského a frajhubského) byl v místě dnešní osady 
Arnoštov. Její název se promítá také do označení přilehlých polností – Na Arnoštovském. 

Jedna ze skupin názvů (uváděli je především starší respondenti) v sobě nese informaci o vlastnění 
určité části krajiny různými majiteli: Vydrovy kopce, Lanikova pískovna, Stoklasův lesík, Felbierova 
zahrada, Bujokova zahrada, Státní pískovna (v současnosti lesík v bývalé pískovně), Selský (nebo také 
Obecní) rybník a Dvorské rybníky v intravilánu obce; nebo informuje o tom, kdo na těchto místech 
hospodařil jako např. Magerovec (podle pana Magery, který po druhé světové válce hospodařil na statku 
sedláka, jež byl se svou rodinou odsunut do Německa). 

K pomístním jménům, která určují vlastnictví, ač to tak na první pohled nevypadá, patří také 
Chmulovec, nedaleký lesík s rybníčkem (stejného názvu se ještě dnes používá pro část plužiny).7 
Pojmenování tohoto krajinného prvku je patrně odvozeno od příjmení Chmul, které se vyskytuje 
v nejstarším soupisu obyvatelstva (tehdy městečka) Oldřišova z roku 1608 [10]. Seznam sedláků obsahuje 
jméno Martin Chmul.8 Toto místo je navíc opředeno pověstí o zámku, který zmizel v rybníku.  

Názvy ostatních lesíků již tak známé nejsou, což je možná dáno také tím, že jsou více vzdáleny 
od obce a hůře přístupné: Nadrybničí (Služovský les), Lesík (několikrát zmiňovaný jako Stoklasův lesík), 
Zlatá hora (kopec a lesík v bývalé pískovně, označení zlatá se patrně váže k písku, který se zde těžil), 
Beran, a Šibenice (setkal jsem se také s označením Šibeničák), který svým názvem a polohou nedaleko 
města Opavy odkazuje na místo, kde se kdysi odbývaly popravy [11]. Sousední plochy polí také najdeme 
v mapách pod označením K šibenici. 

3. POMÍSTNÍ JMÉNA CEST, SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK A VOD 
Největší podíl na uváděných pomístních jménech měly ve zmíněných dotazníkových šetřeních 

polní cesty a aleje. Je to samozřejmě z velké části dáno jejich funkcí zpřístupňování krajiny. 
Korespondují s tím i požadavky respondentů na jejich udržování a obnovování. Zmiňují nejčastěji 
Rozumskou cestu/alej a Plšťskou cestu/alej. Obě byly spojovacími cestami do vedlejších vesnic, od konce 
druhé světové války však obě končí na hranicích s Polskou republikou. O tom, že tomu tak nebylo vždy a 
že se jednalo o důležité komunikace, svědčí nejen jejich používání obyvateli obce jako spojovacích 
komunikací ke svým polím nebo dalším polním a úvozovým cestám zrušeným během kolektivizace, ale 
promlouvají o tom také vzpomínky pamětníků, kteří chodili sloužit a obchodovat do Pilště a do kina 
v Rozumicích nebo dále do Ratiboře (kdysi okresního města). 

Dnes by to bylo jen stěží možné – když už putující dojde zablácenou Plšťskou cestu na hranici, 
zastaví se u hraniční závory (cesta za ní pokračuje). Je na tom stále lépe – v případě Rozumské cesty 
dokonce jeho pouť na hranici končí – Poláci ji na svém území již dávno rozorali. Během procházky po 

                                                           
7 Tento název ve zmíněném výzkumu uvedla třetina dospělých respondentů a tři čtvrtiny dotázaných dětí. 
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8 Koncovka -ec byla v případě pomístních jmen označujících vlastnictví častou a vztahovala se obvykle na rybníky a 
pozemky [12]. 
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těchto cestách však nemůže ani nikam zabočit, pokud se nechce octnout v lánech monokultury, byť po 
roce 1989 poněkud rozčleněných, stále však dosti širých (a bez mezí). Po Rozumské cestě se dokonce 
nedá dojít ani k nedalekému lesíku, vzdálenému sotva 200 metrů.  

Aleje v poslední době zarůstají, dnes zde seče a suší seno jen několik posledních hospodářů, kteří 
doma chovají drobné zvířectvo. Pamětníci vzpomínají na dobu, kdy jim při pronájmu trávy na příkopech 
a při sečení šlo o každý metr. Ještě před necelými deseti lety nebylo na 1300 metrů dlouhé Rozumské aleji 
jediné neposečené místo. Tato cesta se od ostatních polních cest s prořídlým, zdevastovaným a přestárlým 
stromořadím odlišuje kvalitní výsadbou třešní, která byla na počátku 90. let provedena místní organizací 
Českého zahrádkářského svazu a v následujících letech ještě několikrát doplněná (naposledy před rokem). 

Z názvů ostatních polních cest, které jsou až na výjimku – Kaplicová cesta (také Kaplicovka) 
podle kapličky u ní stojící (okolí cesty se nazývá Na kaplicové cestě) – tvořeny názvem nejbližšího sídla: 
Služovský chodník nebo Služovská cesta, Hněvošská cesta, která také v posledních desetiletích dostala 
označení Alkoholka, z důvodu, že se řidiči domnívají, že ji mohou používat i po požití alkoholu, protože 
není oficiálně veřejně provozovanou komunikací. V případě Kravařské cesty se týká o vzdálenější sídliště 
v pojmenování. Na všech těchto cestách v dnešní době uvidíme staré a neúplné aleje (snad s výjimkou 
některých částí Kaplicové cesty). 

V období kolektivizace zde bylo rušeny nejen polní cesty, ale bylo také zasypáno množství 
úvozových cest, z nichž patrně největší, a několika pamětníky zmiňovaný, byl úvoz Vlčí hrdlo. Názvem 
hrdlo bývala často označována hůře přístupná úzká místa a najdeme ho i na několika dalších místech na 
Moravě. 

V případě pojmenování vod se zde – kromě již zmíněných názvů rybníků: Obecní (Selský) rybník 
a Dvorské rybníky – setkáme s názvem Bílý (Oldřišovský) potok. 

Důležitou součástí kulturní krajiny jsou také sakrální památky. Kromě kostela Nanebevzetí Panny 
Marie se v katastru obce vyskytuje devět drobných sakrálních památek – čtyři kapličky a pět křížů (tři 
kamenné a dva dřevěné s plechovým korpusem Krista). Kapličky a kříže v obci nemají názvy, nebo jsou 
již dnes neznámé, proto je jediným uváděným názvem kaplička Sv. Antonína (v mluvené verzi se 
nejčastěji setkáme se zdrobnělou verzí kaplička Sv. Antoníčka). Ke dvěma křížům se vztahují dvě 
pomístní jména: U kříže a Kříž u pískovny. Během období kolektivizace a socializace vesnice měly o 
poznání lepší osud než zdejší polní a úvozové cesty – nedošlo k odstranění ani jednoho kříže nebo 
zbourání kapličky, byly po celou dobu dostatečně udržovány.9 Na tomto dobrém vztahu k drobným 
sakrálním památkám v krajině má jistě velký podíl vysoký počet věřících v obci (což platí pro celé 
Hlučínsko). 

4. ZÁVĚR 
Na rozdíl od jiných pohraničních oblastí, např. v Sudetech, nedošlo na Hlučínsku v poválečném 

období k podstatnému vysídlení obyvatel – z Oldřišova bylo odsunuto pouze devět rodin. Nedošlo tak 
k přerušení kontinuity vývoje jako např. na nedalekém Krnovsku. Na místních obyvatelích byly také 
v minulosti nejednou oceňovány jejich píle a hluboký vztah k vlastnictví a k půdě, na které hospodaří 
[13], [14]. Přesto však v důsledku změn v hospodaření v místní krajině během kolektivizace zemědělství 
došlo k citelnému oslabení vztahu ke krajině. 

Kolektivizace a jí doprovázející změny v krajině (vedle pozemkových úprav nemůžeme 
opomenout přemístění živočišné výroby do střediska na kraji obce), kdy se společně se zánikem a 
potlačením mnoha krajinných prvků a se změnami v hospodaření vytrácely také názvy z myslí místních 
lidí, negativně ovlivnily schopnost identifikace člověka s krajinou, ve které žije a hospodaří. 

Nacházení a upevňování vazby ke krajině se podle mého názoru může (v prvé řadě) uskutečňovat 
právě cestou znalosti pomístních jmen a vývoje osídlení a obhospodařování konkrétní krajiny. Pouze 
tehdy nezůstane krajina bez vztahů a může být prolomen pocit lhostejnosti v lidech ve vztahu k širšímu 
prostředí, ve kterém žijí. 
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PŘÍLOHY 
 

    
Obr. 1: Srovnání leteckých snímků obce Oldřišov z roku 1950 a 2003. Z původní mozaiky polí a luk 
vznikly velké scelené plochy orné půdy. Byly sice v posledních letech na některých místech (pouze 
v blízkosti obce) nahrazeny menšími plochami, míra zornění se však nijak znatelně nesnížila.
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NÁVRH KATEGORIZACE ZAVLEČENÝCH DRUHŮ NA 
ZÁKLADĚ JEJICH PŮSOBENÍ V NOVĚ OBSAZENÝCH 

EKOSYSTÉMECH 

THE PROPOSED CLASSIFICATION OF ALIEN SPECIES ACCORDING 
TO THEIR AFFECTS IN NEW OCCUPATED ECOSYSTEMS 

Tomáš Matějček1 

Anotace 

Předmětem předkládané práce je návrh kategorizace zavlečených druhů rostlin a živočichů na 
základě jejich působení v nově obsazených ekosystémech. Jednotlivé kategorie jsou voleny podle 
převažujících ekologických vztahů zavlečených druhů s druhy domácími. Snahou je zobecnění situací, 
které po zavlečení nepůvodních druhů nastávají. Pro vypracování klasifikace byla využita necelá stovka 
případových studií z různých částí světa. Její současná podoba není autorem považována za dokončené 
dílo, ale je chápána spíše jako podklad pro další diskusi. 

Abstract 

The classification of alien species is proposed. Alien species are sorted according to conflict 
ecological relations with domestic species into seven categories: concurents, predators, herbivorous, 
parazits, amensals, species that hybridize with domestic and species with neutral affects. 

Keywords: alien species (zavlečené druhy), biological invasions (biologické invaze), classification 
(klasifikace) 

ÚVOD 

Geograficky nepůvodním druhům (jsou označovány také jako zavlečené, vetřelecké, 
introdukované, exotické či adventivní) a především jejich působení v nově obsazených ekosystémech je 
věnována stále větší pozornost, neboť se ukazuje, že způsobují (kromě narušení ekologické stability) také 
značné hospodářské škody.  

V souvislosti se studiem zavlečených druhů vzniká potřeba jejich členění do menších skupin, a to 
podle různých kritérií. Známé je například členění podle stupně zdomácnění, které je používáno u rostlin 
(efemerofyty, epekofyty, neoindigenofyty). Účelné je také členění zavlečených rostlin podle doby 
zavlečení na archeofyty (byly zavlečené do roku 1492 - objevení Ameriky) a neofyty (byly člověkem 
rozšířeny až po objevení Ameriky, které odstartovalo i další objevné plavby). Druhy, které byly rozšířeny 
člověkem před počátkem neolitu (tj. zhruba před 7 - 8 tisíci lety), považujeme za původní, neboť do té 
doby byl člověk přirozenou součástí přírody a jeho vliv na šíření rostlin se nelišil od vlivu ostatních 
velkých savců. Rozlišovány jsou také druhy zavlečené záměrně a nezáměrně. 

Podle začlenění do nových ekosystémů jsou rozlišovány následující kategorie geograficky 
nepůvodních druhů: 

1) Náhodný výskyt - druh se ve volné přírodě pravidelně nereprodukuje a pokud se v krajině 
vyskytuje v delším časovém horizontu, je závislý na opakovaném, člověkem zprostředkovaném přísunu 
diaspor. 
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2) Naturalizace - druh se ve volné přírodě rozmnožuje, jeho výskyt není závislý na dalších 

introdukcích a jeho přítomnost na určité lokalitě či v určitém území je dosti trvalá. 

3) Invaze - druh se v krajině šíří a vytváří více či méně rozsáhlé populace. 

4) Postinvazní druhy - invaze u těchto druhů proběhla v minulosti. V současné době se jejich 
areál ani velikost populace nezvětšuje a z hlediska začlenění do nových ekosystémů se podobají druhům 
naturalizovaným (Pyšek et al., 2002).  

Z hlediska ohrožení ekologické stability ekosystémů je samozřejmě nejnebezpečnější fáze invaze. 
Přitom touto fází prochází pouze malá část zavlečených druhů (podle různých autorů se jejich podíl 
pohybuje mezi 1 - 3 % všech zavlečených druhů).  

Termínem expanzívní označujeme druhy, které jsou v dané geografické oblasti původní, ale v 
určitém období obsazují nová stanoviště, případně dochází ke značnému nárůstu jejich populace (na 
našem území např. jasan ztepilý nebo křižák pruhovaný). 

Cílem této práce je navrhnout univerzální klasifikaci, která by byla použitelná pro rostliny i 
živočichy, a to na základě působení druhů v nově obsazených ekosystémech. Předkládaná klasifikace 
vznikla na základě analýzy necelé stovky případů zavlečení druhů do nového prostředí a jejich důsledků. 
Příklady byly sesbírány od nejrůznějších autorů, odkazy na použitou literaturu lze najít v dříve 
publikovaných dílech (Matějček, 2004; Matějček, 2005). Smyslem této klasifikace je jednak zobecnění 
důsledků zavlečení druhů do nového prostředí v minulosti, jednak vytvoření podkladů pro předvídání 
potenciální nebezpečnosti nově introdukovaných druhů. 

Jako nejúčelnější se zatím ukazuje hodnocení zavlečených druhů podle dvou kritérií:  

1) Podle konfliktních ekologických vztahů s domácími (nebo dříve zavlečenými) druhy 

2) Podle změn prostředí, které zavlečené druhy vyvolávají 

Cílem této práce je vytvoření klasifikace na základě prvně jmenovaného kritéria. Hodnocení na 
základě změn prostředí bude předmětem dalších výzkumů. 

KONFLIKTNÍ EKOLOGICKÉ VZTAHY S DOMÁCÍMI DRUHY 

 Mezi zavlečenými a domácími (nebo dříve zavlečenými) druhy mohou nastat následující 
ekologické vztahy:  

1) konkurence 2) predace 3) herbivorie 

4) parazitismus 5) různé formy amensalismu 6) křížení s domácími druhy 

7) neutralismus 8) mutualismus 9) komensalismus 

Prvních šest ekologických vztahů můžeme hodnotit jako konfliktní. Míra konfliktnosti je však v 
jednotlivých případech velmi rozdílná. Poslední tři ekologické vztahy samozřejmě nepatří mezi vztahy 
konfliktní a poslední dva byly, vzhledem k jejich nízké frekvenci, pro účely této práce zanedbány. 

Příklady konkurenčních vztahů nacházíme jak u rostlin, tak u živočichů. Konkurence může týkat 
buď jednoho konkrétního druhu (veverka popelavá ve Velké Británii konkuruje veverce obecné, sveřep 
střešní v Severní Americe vytlačuje pýr Agropyron spicatum), nebo se může jednat o skupinu více druhů 
(chinovník červený na Galapágách se šíří na úkor původní vegetace, vosy na Novém Zélandu konkurují 
domácím živočichům konzumací medovice). 

Predace se pochopitelně týká pouze živočichů. Zavlečení predátoři většinou likvidují více druhů 
menších domácích živočichů (had Boiga irregularis na ostrově Guam ohrožuje domácí druhy ptáků, 
probal nilský likviduje cichlidy a tlamovce ve Viktoriině jezeře) a v případě, že je zavlečeno více 
predátorů, jejich predační tlak na původní zvířenu se sčítá (kočky, psi, krysy, lasice aj. likvidují na 
mnohých ostrovech nelétavé ptáky, plazi, obojživelníky i některé bezobratlé).  

U herbivorie je zajímavé rozlišovat, zda býložravý živočich decimuje populace původních rostlin 
(kozy, ovce, králíci aj. na mnoha ostrovech, plzák španělský ve střední Evropě), nebo rostlin zavlečených 
v minulosti (klíněnka jírovcová či klíněnka akátová v Evropě).  V některých případech byly býložravé 
druhy přivezeny záměrně, a to za účelem likvidace přemnožených dříve zavlečených rostlin 
(jihoamerický motýlek Castoblastis cactorum byl dovezen do Austrálie za účelem likvidace 
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přemnožených opuncií), jindy bylo jejich rozšíření nezáměrné a z hlediska člověka dokonce nežádoucí, 
často s katastrofálními důsledky (červec Dactylopius tomentosus, který zdecimoval populace opuncií na 
Madagaskaru, mandelinka bramborová v Evropě). 

Jako parazitismus by bylo možné hodnotit dva ze sledovaných případů. Jednak rozšíření kvasinky 
Akphanomyces astaci ze Severní Ameriky, která způsobuje u evropských raků onemocnění známé jako 
račí mor, jednak rozšíření plísně bramborové, které mělo tragické důsledky například v Irsku. 

Vztahy, které bychom mohli klasifikovat jako amensalismus (tedy omezování populace domácího 
druhu na jedné straně a neutrální ovlivnění na straně druhu zavlečeného) jsou často doprovázeny 
některým z dříve jmenovaných ekologických vztahů, případně dochází zároveň k ovlivnění prostředí. 
Příkladem mohou být zavlečení býložravci na Kerguelenách, kteří kromě přímé likvidace domácí 
vegetace (tzn. herbivorie) zároveň omezují mořské ptáky, pro které destrukce vegetačního krytu znamená 
ztrátu hnízdiště. Raci ze Severní Ameriky (především rak pruhovaný) nejenže potravně konkurují 
evropským rakům, ale také šíří již zmiňovanou kvasinku Akphanomyces astaci, která způsobuje račí mor. 
Severoameričtí raci jsou přitom vůči račímu moru imunní. Složitějším případem jsou prasata na 
Havajských ostrovech, která rozrýváním poškozují kořenový systém pralesních dřevin a trusem šíří 
semena zavlečených rostlin, které pak dusí původní vegetaci (zde by se dalo hovořit také o mutualismu s 
jinými zavlečenými druhy). Na Kokosovém ostrově bylo dokonce pozorováno zanášení korálových 
ekosystémů v pobřežních vodách, které bylo způsobené erozí vyvolanou popisovaným působením 
zdivočelých prasat. 

Zvláštním případem amenzalismu je také tzv. alelopatie, tzn. vylučování chemických látek, které 
nepříznivě působí na jiné druhy. Látky mohou být vylučovány živými rostlinami, ale též odumřelými 
částmi rostlin (např. opad listů). Typickým příkladem je trnovník akát, z jehož listového opadu jsou do 
půdy uvolňovány fenolkarboxylové kyseliny, které zastavují klíčení většiny ostatních rostlinných druhů. 

Příkladem hybridizace s příbuznými domácími druhy je v našich podmínkách křížení domácího 
topolu černého s jeho severoamerickými příbuznými, případně křížení jelena evropského se sikou 
východním. 

Neutrálně se zatím jeví např. mechovnatec Urnatella gracilis ze Severní Ameriky. Přestože se 
jedná o druh poměrně hojně rozšířený, negativní dopad na původní druhy zatím nebyl pozorován. 

Využití předložené klasifikace na příkladu zavlečných savců v ČR:  
Předložená klasifikace byla pokusně aplikována na zavlečené savce v ČR. Celkem bylo 

hodnoceno 16 druhů savců, jejichž výběr byl proveden na základě prací Anděry (2004) a Hlaváče et. 
Tomana (2001). Výsledky tohoto hodnocení shrnuje tabulka č. 1.  

Významná konkurence domácím druhům byla pozorována ve dvou případech, predace ve třech 
(norek americký byl zařazen do obou kategorií). Celkem 8 druhů bylo hodnoceno jako herbivoři, někteří 
z nich však nejsou příliš významní a jejich zařazení do této kategorie může být předmětem diskuse 
(některé druhy by mohly být dokonce zařazeny do kategorie neutralismus). Tři druhy byly hodnoceny 
jako amensálové, z důvodů šíření různých onemocnění. Křížení s domácím druhem je problémem v 
případě siky východního. Žádný sledovaný druh nebyl hodnocen jako parazit.     

Tab. č. 1 - Hodnocení nepůvodních druhů savců v ČR podle převažujících ekologických vztahů k 
domácím druhům 

latinský název český název původ hodnocení 
Ammotragus lervia paovce hřivnatá severní Afrika H 

Carpa aegagrus koza bezoárová Středomoří H 
Castor canadensis bobr kanadský Severní Amerika K 

Cervus nippon sika východní východní Asie X 
Dama dama daněk evropský Středomoří H 

Mustela vision norek americký Severní Amerika K, P 
Myocastros coypus nutrie říční Jižní Amerika H 

Nyctereutes procynoides psík mývalovitý Asie P 
Odocoileus virginianus jelenec běloocasý Severní Amerika A 

Ondatra zibethica ondatra pižmová Severní Amerika H 
Oryctolagus cuniculus králík divoký Středomoří H 
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Ovis musimon muflon Středomoří H 
Procyon lotor mýval severní Severní Amerika P 

Rattus norvegicus potkan SV Asie A 
Rattus rattus krysa obecná tropy JV Asie A 

Rupicarpa rupicarpa kamzík horský Alpy H 
Vysvětlivky ke sloupci "hodnocení": A = amensalismus, H = herbivor, K = konkurence 

   P = predace, X = křížení s domácími druhy 

 

ZÁVĚR  

Navrhovaná klasifikace má umožňovat třídění geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů 
na základě  konfliktních ekologických vztahů s domácími (nebo dříve zavlečenými) druhy. Jejím 
smyslem je jednak zobenění důsledků zavlečení druhů do nového prostředí v minulosti, jednak vytvoření 
podkladů pro předvídání potenciální nebezpečnosti nově introdukovaných druhů. 

Předkládaná klasifikace byla zpracována na základě analýzy působení necelé stovky zavlečených 
druhů rostlin a živočichů v různých částech světa. Její podstata spočívá v třídění druhů do sedmi skupin, a 
to podle převažujícího ekologického vztahu k domácím druhům (konkurence, predace, herbivorie, 
parazitismus, amensalismus, křížení s domácími druhy a neutralismus). 
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MONITORING PODZEMNEJ VODY MOKRAĎOVÝCH 
EKOSYSTÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE 

MONITORING OF GROUNDWATER WETLANDS ECOSYSTEMS 
IN THE AGRICULTURAL LANDSCAPE 

Matej Mojses1 

Anotácia 

Podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody, preto je dôležité poznať stav kvality a kvantity 
podzemnej vody. Okrem toho, podzemná voda má dôležitú environmentálnu úlohu pre vodné ekosystémy 
ako sú mokrade. Ľudský zásah do hydrologického cyklu môže mať výrazný efekt na kvalitu a kvantitu 
podzemnej vody. Nevyhnutné je identifikovať najdôležitejšie zásahy, aby sme pochopili vzájomné 
vzťahy medzi zásahmi a negatívnymi efektmi na podzemnú vodu. Kvalita podzemnej vody musí byť 
zabezpečená správnym krajinným plánovaním a ochranou povrchovej zdrojov vody. 

Abstract 

Groundwater is a major source of drinking water, therefore is importance to know the state of 
quality and quantity Furthermore, groundwater plays an important role within the environment for the 
aquatic ecosystems as are wetlands. Human interventions in the hydrological cycle may have profound 
effects on groundwater quantity and quality. There is a need to identify the most important interventions 
in order to understand the inter-relationship between the intervention and negative effects on 
groundwater. Groundwater quality must be safeguarded by a correct territorial planning and protection of 
surface waters resources. 

Keywords: groundwater- podzemná voda, human interventions- ľudské zásahy, hydrological cycle- 
hydrologický cyklus 

1 ÚVOD 

Podzemné vody patria medzi dôležité prírodné zdroje, ktoré sa využívajú predovšetkým ako 
zdroje pitnej vody, ale aj v priemysle a poľnohospodárstve. Prúdenie podzemných vôd je pomalé a tak 
pôsobenie antropogénnych faktorov sa prejaví až po dlhšom čase. To spôsobuje problémy pri 
implementácií ochranných opatrení, keďže zdroj znečistenia mohol krátkodobo pôsobiť. Problematické je 
určenie aj samotného miesta zdroja znečistenia, ktorý môže byť vzdialený od samotného skúmaného 
územia. Pôsobenie negatívnych stresových faktorov na kvalitu podzemnej vody môže mať vplyv na 
kvalitu priamo závislých terestriálnych ekosystémov (mokrade, nádrže) a prepojených aquatických 
ekosystémov (vodné toky).  

Problémy podzemnej vody sú definované ako nežiaduce stavy životného prostredia, ktoré súvisia 
s využívaním a funkciami podzemnej vody. Monitoring je jeden z nástrojov využívaný na získanie 
informácií pre hodnotenie kvality a kvantity podzemnej vody. Účelom monitoringu je hodnotenie 
určitých charakteristík podmienených časovým faktorom. Pre celkové pochopenie prípravných analýz 
alebo hodnotení systému podzemných vôd musíme byť schopný definovať a splniť otázky ohľadom 
monitoringu.  

Monitoring podzemných vôd je súbor dát, slúžiaci na celkove stanovenie lokalizácie, hĺbky 
a v pravidelných časových intervaloch poskytovať informácie za účelom, ktoré môžu byť využité na 
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určenie stavu podzemných vôd nielen v kvalitatívnom a kvantitatívnom smere, tvoria základ pre 
odhadnutie trendov v čase a priestore a umožniť založenie vzťahu príčina – účinok. [6] 

Zdroje a využiteľné množstvá zásob podzemných vôd v súčasnosti prestávajú byť limitované ich 
kvantitatívnymi charakteristikami, ale v súvislosti s celoplošným antropogénym zaťažením zeme čoraz 
väčšiu úlohu zohrávajú ich kvalitatívne vlastnosti. [5]  

V súčasnosti je nárast antropogénne podmienenej kontaminácie v podzemných vodách 
plytkopodpovrchových obehov hlavne v oblasti nížin, kotlín a nízkych pahorkatín veľmi veľký. V 
príspevku prezentujeme výsledky výskumu podzemnej vody v povodí s výskytom mokraďových 
ekosystémov. 

2 CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA  

Potok Paríž je pravostranný prítok Hrona pozdĺžneho tvaru s výrazne asymetrickou takmer 
jednostranne vyvinutou sieťou z ľavej strany povodia. Dĺžka toku je 41,5 km. Rozloha povodia je 239,93 
km2. V povodí sa nachádza 18 mokraďových ekosystémov, z nich najvzácnejšia je NPR Parížske 
močiare, ktorá je zapísaná do zoznamu Ramsarských lokalít. Hydrologický režim povrchového odtoku 
potoka Paríž sa sústreďuje do koryta recipienta, ktorý patrí k vodným tokom vrchovinno- nížinnej oblasti 
s dažďovo-snehovým typom odtoku. V povodí sa vybudovali vodné nádrže, ktoré plnia zavlažovaciu 
funkciu a podieľajú sa retencii vody v povodí, čím došlo k výrazným zmenám v hydrologických 
pomeroch. Podzemné vody skúmaného územia patria  ku dvom typom [3]:        

• typ pórových vôd eolických rovín s pomerne nízkymi hodnotami zásob podzemných vôd 4,0 
– 2,6 l.s-1.km2, hlavne v pravostrannej časti povodia, 

• typ pórových až kapilárnych vôd akumulačno-eróznych pahorkatín s veľmi nízkymi 
zásobami podzemných vôd od 2,5 do 0,01 l.s-1 .km 2, ktoré sa viažu na vyššie polohy povodia 
najmä v ľavostrannej časti povodia. 

Z hydrogeologického hľadiska je záujmové územie súčasťou hydrogeologických regiónov    
A 058 – neogén Hronskej pahorkatiny s možnosťou akumulácie artézskych vôd s výdatnosťou do 2 l.s-1, 
A 059 – kvartér hronských terás v Podunajskej nížine a A 060 – kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine. 
[1] 

3 METODIKA A VÝSLEDKY  

Poľnohospodárska krajina je typom krajiny, v ktorej sa stretávajú záujmy človeka v najširšom 
spektre. Podzemné vody predstavujú dôležité a prakticky nevyčerpateľné zdroje  pitnej vody, ale na 
druhej strane sú najzraniteľnejšie.  

Ich chemické zloženie je v prevažnej miere funkciou chemického zloženia príslušného 
povrchového odtoku, zloženia, charakteru sedimentov a sekundárnych antropogénnych vplyvov. Prírodné 
procesy, ktoré sa podieľajú na tvorbe chemického zloženia podzemných vôd sú stále viac narúšané 
antropogénnymi faktormi. Medzi hlavné antropogénne faktory zaraďujeme [2]: 

• zmeny v skúmanom území – vytvorenie veľkoblokových polí, úbytok lúk v okolí 
mokraďových ekosystémov 

• zmeny v hydrologickom režime – úprava vodného toku, vytvorenie vodných nádrži 
• zmeny v kvalite vody – vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby 
• neudržateľné využívanie prírodných zdrojov 
• typ pórových až kapilárnych vôd akumulačno-eróznych pahorkatín s veľmi nízkymi 

zásobami podzemných vôd od 2,5 do 0,01 l.s-1 .km 2, ktoré sa viažu na vyššie polohy povodia 
najmä v ľavostrannej časti povodia 

Medzi zásadné problémy podzemných vôd, ktoré je potrebne zistiť v rámci monitoringu 
zaraďujeme: 

• aktuálne a potencionálne využitie funkcií, ktorými sú alebo môžu byť zabezpečené základne 
kvalitatívne a kvalitatívne znaky systému podzemnej vody 

• ohrozenie zo zdrojov znečistenia a iných ľudských aktivít 
• súčasné a potencionálne problémy kvality a kvantity podzemnej vody, ktoré môžu nastať, 

keď nie je ochrana dostatočne efektívna 
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• sledovanie pohybu znečisťujúcich látok a vývoj znečistenia v horninovom prostredí, aby sa 

zistil ich vplyv na kvalitu podzemnej vody 
• zraniteľnosť podzemnej vody  
• identifikáciu stupňa zraniteľnosti a ich vplyv na celkovú funkčnosť systému podzemných vôd 
Na základe týchto okruhov problémov môžeme monitoring podzemnej vody rozčleniť do 

postupných krokov, ktoré nasledujú v určitom poradí a zároveň vytvárajú uzavretý cyklus (obr. 1). 

Obr. 1: Schéma jednotlivých krokov v monitoringu podzemnej vody [6] 
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Výskum vychádzal z poznatkov, ktoré sa získali sledovaním  mikrobiologických a chemických 
charakteristík povrchovej vody v povodí potoka Paríž. [5] V záujmovom území je stav podzemnej vody 
ovplyvňovaný antropogénnymi zmenami. Špecifickosť mokraďových ekosystémov je v tom, že sú úzkom 
prepojení povrchová a podzemná voda. Mokrade sú silno závislé od plytkých podzemných vôd. Stav 
podzemnej vody mokraďových ekosystémov je ovplyvňovaný stavom povrchovej vody pri rešpektovaní 
fyzikálnych vzťahov a jej chemického zloženia.  Znečistenie povrchových vôd nám indikuje možné 
znečistenie podzemných vôd, čo sa aj potvrdilo. 

V rámci výskumu boli nainštalované sondy na odber podzemnej vody. Samotné odbery vzoriek 
sa uskutočňovali 4x za rok v dvojmesačných intervaloch od apríla do novembra, merania fyzikálno-
chemických ukazovateľov prebehlo každý mesiac v danom období. Hodnotenie kvality podzemnej vody 
sa posudzovalo v zmysle normy STN 75 7111 pre pitnú vodu a vyhlášky MZ SR č.151 / 2004 Z. z. 
o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. 

Na posúdenie kvality podzemnej vody boli vybrané nasledované indikátory: 
• fyzikálno-chemické ukazovatele: pH vody, elektrolytická vodivosť- konduktivita (EC) 

[µS.l-1] a meranie teploty vody [°C]  
• nutrienty: amónne ióny NH4

+ [mg.l-1], dusitanové ióny NO2
- [mg.l-1], dusičnaté ióny NO3

- 
[mg.l-1], fosforečnany PO4

3- [mg.l-1]  
• prvky: K [mg.l-1], Ca [mg.l-1], Mg [mg.l-1], Na [mg.l-1], Mn [mg.l-1], P [mg.l-1], Fe [mg.l-1]  

Z výsledkov terénnych meraní elektrolytickej vodivosti môžeme podzemné vody skúmaného 
územia zaradiť do skupiny vysoko mineralizovaných vôd. Vytvárajú sa podmienky pre tvorbu 
a formovanie zasolených pôd. Dochádza k zmenám v kyslíkovom režime podzemných vôd, sú to 
predovšetkým nepriaznivé oxidačno – redukčné podmienky. Nadlimitné hodnoty NH4

+, NO2
-, NO3

- sú 
dôsledkom chemizácie poľnohospodárskej činnosti – aplikácie hnojív, rozkladu živočíšnych a rastlinných 
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organických látok. Z grafického vyjadrenia  je vidieť prekročenie limitných hodnôt pri konduktivite a 
horčíku (100% vzoriek), dusitanoch (93,33%) amónnych iónov (73,33%) a  mangánu (37,5%) (graf 1). 

Graf. 1: Sumarizácia výsledkov rozborov podzemnej vody 
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4 ZÁVER 

Vodné zdroje sú základnou zložkou hydrosféry a nezastupiteľnou súčasťou všetkých 
ekosystémov. Pri hodnotení ohrozenosti podzemných vôd je dôležité okrem identifikovaní zdrojov 
znečistenia zhodnotiť jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú a ovplyvňujú infiltračný proces. Medzi 
nasledovné charakteristiky zaraďujeme charakter pôdneho krytu (fyzikálno-chemické vlastnosti, hrúbka, 
vlhkosť), množstvo a chemické zloženie zrážok, sklonitosť terénu, využitie krajiny, hĺbka hladiny 
podzemných vôd, spôsob infiltrácie a hydrogeologické vlastností. Pri manažmente podzemných vôd je 
potrebne si uvedomiť dôležitosť postavenia podzemných vôd v hydrologickom cykle mokraďových 
ekosystémov. Podzemné vody sú prírodným zdrojom slúžiaci ako spoločenský a ekonomický tovar, 
ktorého množstvo a kvalita závisí od spôsobov jeho užívania. V súčasnosti je potrebné podporovať 
racionalizačné opatrenia vo využívaní podzemných vodných zdrojov a zároveň zabezpečovať ochranu 
týchto zdrojov pred znečistením. Základnou úlohou spoločnosti je tento prírodný zdroj chrániť a využívať 
komplexne, pri zohľadňovaní potrieb ostatných ľudských činností. 
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ZACHOVÁNÍ HODNOT VENKOVA – NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ 
SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH ASPEKTŮ 

V REGIONÁLNÍ POLITICE 

CONSERVATION OF THE RURAL VALUES – PROPOSAL OF THE 
INTEGRATION OF SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS TO REGIONAL 

DEVELOPMENT POLICY 

Hana Mrázková1 

Anotace 

Předložený článek prezentuje návrh zohlednění sociálních a kulturních charakteristik jednotlivých 
regionů jako podporu při formulaci rozvojových opatření v rámci regionální politiky. Tento návrh je 
založen na sadě indikátorů udržitelného rozvoje, které lze srovnávat v čase, vyvozovat vývojovou 
tendenci a predikovat další vývoj území. Indikátory jsou rozděleny do dvou okruhů – sociálně kulturní 
okruh a okruh indikátorů s konkrétní vazbou na lokalitu a místní obyvatelstvo. Každý okruh obsahuje šest 
samostatných indikátorů. 
Abstract 

Within integrated approach to the landscape, the proposal of the integration social and cultural 
aspects to the regional policy was elaborated to support the decision-making process. This proposal is 
based on a set of indicators of sustainable development. The set is divided into 2 groups – social/cultural 
aspect and local aspect. There are 6 indicators in both groups. The purposed arrangements for the rural 
development should be based on the consensus of environmental, as well as social requirements.; the 
qualitative information concerning needs and preferences of local people is also very important. 
Keywords: rural space – venkov; landscape – krajina; indicator of sustainable development – indikátor 
udržitelného rozvoje; regionální politika – regional policy 

1 ÚVOD 

V současné době je velmi patrný trend rozrůstání měst a depopulace venkova. Podíl Evropanů 
žijících ve městech se blíží třem čtvrtinám, což je velmi alarmující a v dlouhodobých perspektivách 
neudržitelná skutečnost. Z tohoto důvodu je třeba navrhovat taková rozvojová opatření pro venkovská 
sídla a okolní krajinu, která budou v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a zároveň 
vytvoří vhodné podmínky pro bydlení, zaměstnanost a zlepšení kvality života obecně. 

K dosažení multifunkční krajiny je třeba respektovat strategii rozvoje venkova založeného na 
atributech trvalé udržitelnosti – tedy takového rozvoje zahrnujícího činnost člověka zaměřenou na udržení 
produktivity a přirozeného potenciálu krajiny v dlouhodobém horizontu. Navržená opatření v rozvojové 
politice venkova by měla být založena na konsensu environmentálních, ekonomických i sociálních 
požadavků. Dílčím cílem rozvoje venkova je zmapování, revitalizace a obnova sociálních a kulturních 
hodnot – hodnot dotvářejících duch místa, charakteristiku daného regionu. 

2 KULTURNÍ KRAJINA A JEJÍ HODNOTY 

HENDRYCH (2000) definuje kulturní krajinu jako územní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený 
cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně území 
historicky související s kulturním vědomím národa či lidstva. Lze takto označit též krajiny, které jsou 
důležitými svědectvími a objekty studia a porozumění historie kultivované krajiny, svědectvími činností 
různých kultur při osidlování krajiny. [1]  
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Krajina je důležitým médiem zprostředkujícím vliv tradice ve vývojové dualitě tradice-inovace a 
jako taková je důležitým nositelem kulturní kontinuity, regionální identity a skrze ní i kulturní diverzity, 
která jedině může tvořit protiváhu globalizační tendenci k universální, nediferencované kultuře. [2]  

Staré tradice a osídlení představují prostředí, kde se jednotlivé stavby navzájem respektují, 
vytvářejí obdivuhodně malebné celky s řádem soukromých i veřejných prostorů, propojených logickými 
vazbami mezi sebou i s okolní krajinou. Ztrátou hodnot venkova tak postupně mizí kultura starší než 
kultura měst. [3] 

Při rozvoji obce je proto potřeba vždy klást důraz na zachování tradičních prvků (architektura, 
zvyky ad.), aby nedošlo k porušení kontinua vývoje a k vytvoření pozměněného charakteru venkovského 
sídla a okolní krajiny (např. změna krajinného rázu vlivem nevhodně a netypicky provedené nové 
zástavby apod.). 

3 INDIKÁTORY 

V rámci formulace perspektivních doporučení pro další rozvoj obce (územní plánování, 
strategické plánování ad.) je vhodné vedle ekonomických a ekologických parametrů sledovat i další 
ukazatele ve vztahu k sociálnímu a kulturnímu životu obce.  Sledované ukazatele lze interpretovat 
v podobě indikátorů, které poskytují jednodušší formu informací. Indikátory vyjadřuje skutečnost 
většinou formou jediného čísla. Poskytují tedy jasnou a srozumitelnou interpretaci složitého jevu a 
usnadňují tak komunikaci. Indikátory jsou pokládány za „navigační nástroj“ na cestě za udržitelným 
rozvojem.[4]  

Sledované indikátory lze rozdělit do dvou okruhů:  

• Sociální/kulturní aspekt 

• počet existujících organizací – zjištění počtu činných spolků, sdružení, neziskových 
organizací ad. a také jejich propojenost a spolupráce v rámci regionu;  

• docházková/dojezdová vzdálenost do škol, do zaměstnání a dalších institucí – např. zdravotní 
zařízení – zjištění přepravních závislostí, zjištění účelů a způsobu dopravy, míra denní a 
týdenní vyjížďky za prací a vzděláním  

• stupeň kulturní vybavenosti – vedle standardního kulturního zázemí, je vhodné též zjišťovat, 
zda je v obcích místo, kde je možné pořádat veřejné akce (vhodně uzpůsobená náves, hřiště, 
park apod.) 

• vybavenost službami – nabídka služeb v obci a nejbližším okolí a ověření, zda je dostačující 
• zaměstnanost – celková zaměstnanost/podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na jeho 

celkovém počtu, zaměstnání v obci a nejbližším okolí/mimo obec, zaměstnání v zemědělství, 
službách atd. 

• dopravní obslužnost – sleduje se hustota zastávek, požadované spojení a jeho frekvence, 
návaznost spojů, posouzení vztahu nabídka – poptávka po dopravě ad. 

• Lokální aspekt 

• identifikace (spjatost) obyvatel s regionem – spokojenost či nespokojenost s životem v dané 
lokalitě, tendence ke stěhování (rozrůzněno dle časového horizontu – okamžitě, do 5 let atd.)  

• znalost místního prostředí a tradic – zjišťování znalosti lokálních charakteristik u 
respondentů různých věkových kategorií a jejich ochotu je zachovat a předávat další generaci  

• problémy každodenního života 
• představy o budoucím vývoji území – vhodné je zavádět různé mobilizační techniky 

podporující účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, komunitní plánování; Místní Agenda 
21 

• formulace potřeb vybavenosti území – komunitní plánování, kulaté stoly, dětské parlamenty 
ad. 

• hodnotové preference obyvatelstva 
Data potřebná pro konstrukci indikátorů mohou být čerpána převážně ze statistických ročenek a 

údajů obecních úřadů dotčených obcí, další informace (zejména kvalitativního charakteru) je nutné 
doplnit formou dotazníkových šetření a formou standardizovaných rozhovorů ve vybraném území. 
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4 ZÁVĚR 

Sledované parametry lze srovnávat v čase (pokud jsou k dispozici data) a konstruovat vývojovou 
tendenci a predikovat další vývoj území – což se jeví jako efektivní nástroj regionální rozvojové politiky. 
Lze doporučit stanovení minimálně tří referenčních let se zohledněním změn ve venkovském prostoru po 
roce 1989 (např. srovnávání na základě 15leté periody v letech 1975, 1990 a nejaktuálněji v roce 2005).  

LITERATURA 

[1]  HENDRYCH, P. Tvorba krajiny a zahrad III. Historické parky, zahrada a krajina, jejich proměny, 
kulturně historické hodnoty, význam a ochrana. ČVUT Praha. 2000 (In: SKLENIČKA, P. 
Základy krajinného plánování. Praha 2003) 

[2] DVOŘÁČEK, P. 2001. Kulturní kvalita krajiny jako kulturní zadání. Zahrada-park-krajina, 2: 14-
15 

[3] KAŠPAROVÁ, L., ROZEHNALOVÁ, E. 2003. Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice. svazek 
7. Brno 

[4] HENS, L; J.D. WIT: The development of indicators and core indicators for SD: a state of a state 
of the art review (In.: International jurnal Sustainable development, No.4, 2003

95 



venkovská krajina 2005 

OVLIVNĚNÍ KRAJINNÉHO SYSTÉMU ZMĚNOU SOCIÁLNĚ-
EKONOMICKÉ STRUKTURY PO ROCE 1945 

LANDSCAPE SYSTEM AND ITS CHANGES CAUSED BY SOCIAL 
ECONOMIC STRUCTURE AFTER 1945  

Kristýna Neubergová1 

Anotace 

Cílem příspěvku je ukázat, že i s přírodou zdánlivě nesouvisející věc, jakou by se sociálně-
ekonomická struktura společnosti mohla zdát, má naopak na krajinu, její ráz i stabilitu, vliv nemalý. Její 
změna po roce 1945, vyvolaná změnou politického systému, ovlivnila naši krajinu velmi výrazně. 
V příspěvku je zmíněna jedna z nejvýrazněji působících oblastí, totiž zemědělství, reprezentované 
pozemkovými úpravami. Vliv pozemkových úprav je popsán a rozebrán na modelovém území ležícím 
v katastru obce Lány.  

Abstract 

The topic of this contribution is the social economic structure and its impact on the landscape 
system. The paper aims at the main problems related to changes of landed arrangement after 1945. The 
changes are showed in the model landscape.  

Keywords: Landscape System - krajinný systém; Social Economic Structure - sociálně-ekonomická 
struktura; Landed Arrangement - pozemkové úpravy   

1 ÚVOD 

Na ráz krajiny má vliv celá řada faktorů, a to jak přírodních, tak antropogenních. Mezi 
nejvýznamnější patří zemědělství, reprezentované pozemkovými úpravami. Daná problematika je dále 
rozvedena na vybraném modelovém území, ležícím v katastru obce Lány. Pro podrobnější seznámení 
s danou tematikou, předcházejí tomuto rozboru dvě kapitoly. První z nich obsahuje informace o změnách 
v sociálně-ekonomické struktuře, druhá je zaměřena na pozemkové úpravy a jejich vliv na krajinu. 

2 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ STRUKTURA  

Sociálně-ekonomická struktura představuje určité rozvrstvení obyvatelstva z hlediska vzdělání, 
pracovního zařazení i ekonomického postavení. Změny této struktury bývají vyvolány změnou politické 
situace a naopak. Vývoj rozvrstvení obyvatelstva České republiky do jednotlivých sociálních skupin 
v různých desetiletích, počínaje rokem 1921 a konče rokem 1980 ukazuje tab.1 [1].  

Tab. 1:  Sociální skupiny obyvatelstva  v České republice podle sčítání lidu  v letech 1921 až 1980 
(v %) [1] 

Sociální skupiny  rok 1921  rok 1930  rok 1950 rok 1961 rok 1970 rok 1980 

Dělníci 54,5 60,4 59 56,5 60,3 47,3

Ostatní zaměstnanci  7 7,5 18,5 30 28,6 42,2

Družstevní rolníci  - - 0 9,6 8,4 8,1

Ostatní družstevníci  - - 0 1,3 1,9 1,1
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Sociální skupiny  rok 1921  rok 1930  rok 1950 rok 1961 rok 1970 rok 1980 

Drobní a střední rolníci  20,5 17,3 15,7 2,1 0,6 0,1

Ostatní drobní 
podnikatelé  13,5 8,9 3,4 0,4 0,1 -

Kapitalisté  4,5 5,9 3,4 0,1 - -

Svobodná povolání  - - - - 0,1 0,1

Ostatní a nezjištěno  - - - - - 1,1

Z tabulky vyplývá že v průběhu let 1921 až 1930 vzrostl počet dělníků a kapitalistů na úkor 
drobných a středních rolníků a ostatních drobných podnikatelů. V roce 1950 už kapitalistů začíná ubývat 
a naopak výrazně vzrostla skupina ostatních zaměstnanců. Za zmínku stojí také tisíc zástupců 
družstevních rolníků, které procentní vyjádření nemohlo postihnout. V roce 1961 už se projevila snaha po 
kolektivizaci a tak s poměrně prudkým poklesem drobných a středních rolníků, kterých v průběhu deseti 
let ubylo 13,6 %, prudce vzrostl počet družstevních rolníků, a to z 0 % na 9,6 %. Pro srovnání jsou 
uvedeny také roky 1970 a 1980, zde už ale k tak výrazným změnám nedochází. 

3 VLIV POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA KRAJINU  

Zemědělství formuje krajinu od nepaměti. V podstatě je možné s trochou nadsázky říci, že mnohé 
ekologické problémy, se kterými se lidstvo dnes potýká, začaly už v době, kdy se z člověka lovce stal 
člověk zemědělec. Tato změna se datuje do období neolitu, tedy asi do 5.tisíciletí př.n.l.  

Po druhé světové válce došlo v naší zemi ke změně politického systému, která s sebou přinesla 
změnu v sociálně-ekonomické struktuře a ve způsobu vlastnictví. Byla vydána celá řada zákonů, které 
měly vliv na tvářnost naší krajiny.  

Prvním z nich byl návrh zákona o provedení revize první pozemkové reformy. Dalšími 
z předložených návrhů zákonů byly: zákon o urychleném zaknihování přídělů ze zkonfiskované 
zemědělské půdy drobným rolníkům a bezzemkům, zákon o zajišťování zemědělského výrobního plánu, 
zákon o hospodářských a technických úpravách pozemků, umožňující scelování drobných hospodářství, 
zákon o dělení zemědělských podniků, zamezující drobení zemědělské půdy, a zákon zajišťující všem 
rolníkům právo honitby. 

Ne všechny návrhy však byly přijaty. Návrhy zákonů, které přijaty byly, pak vešly v platnost pod 
těmito čísly a označením:  

Prvním, a z hlediska naší krajiny také nejdůležitějším z nich, byl zákon číslo 142/1947 Sb. o 
revizi první pozemkové reformy. První pozemková reforma byla vyhlášena už v roce 1919 a jejím cílem 
byla konfiskace půdy nad 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkové. Pokud ale vlastník 
zdůvodnil takzvanou ekonomickou účelností, že půdy potřebuje více, mohl si ponechat až 500 ha. A 
právě tato půda byla zákonem č.142/1947 konfiskována. Zákon 142/1947 Sb. byl zrušen až v roce 1991 
předpisem 229/1991.  

Dále to byly zákony: zákon 139/1947 Sb. o rozdělení pozůstalostí ze zemědělských podniků a 
zamezení drobení půdy, zákon č.145/1947 o organizaci zemědělců republiky Československé, zákon č. 
166/1947 Sb. změna zákona o státní záruce zemědělským družstvům a zákon č. 225/1947 o myslivosti. 

Velkou oblastí, kterou zemědělství formovalo a stále formuje krajinu, je tvar, velikost i 
rozmístění polí, tedy pozemkové úpravy. Řekneme-li pozemkové úpravy po roce 1945, většina z nás si 
představí nekonečné lány a rozorané meze. Ale než se dostaneme až do tohoto období, podívejme se 
aspoň letmo na to, co těmto velkým změnám předcházelo. 

3.1 Historie pozemkových úprav 
Nahlédnutí do historie začněme 7. června  1883. V té době byl vydán říšský rámcový zákon o 

scelování hospodářských pozemků. Pozemky u nás, ale i v celé Evropě, byly až do této doby rozdrobeny 
a roztroušeny po krajině. Zatímco byl zákon o scelování přijat na Moravě a ve Slezsku, český sněm ho 
nepřijal a tak vlastně až do roku 1940 probíhalo v Čechách scelování jen na základě dobrovolnosti a 100 
% souhlasu všech vlastníků pozemků. V roce 1940 pak i zde byla platnost zákona rozšířena vládním 
nařízením č.171. 
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3.2 Pozemkové úpravy po roce 1945 

Po válce se začalo s přípravou nového scelovacího zákona, který by vedl k rozvoji moderního 
zemědělství. Ale po volbách v roce 1946 se zemědělství začalo ubírat trochu jiným směrem. Dne 21. 
března 1948 byl přijat zákon č.46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě, který upravoval vlastnictví 
k zemědělské a lesní půdě. Tento zákon byl ještě v témže roce následován poměrně dobrým zákonem 
č.47/1948 o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků, tzv. zákon scelovací. Tento zákon 
by pomohl scelit do té doby roztříštěné pozemky, a to za účasti všech zemědělců. Také byly velmi dobře 
vyřešeny otázky náhradních pozemků a případných peněžních náhrad. Nadějný začátek byl však zmařen 
následujícím politickým vývojem. 

Už o rok později, tedy v roce 1949, byl přijat zákon č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských 
družstvech, a naše zemědělství se vydalo cestou kolektivizace. Původní scelovací zákon byl v roce 1955 
nahrazen vládním nařízením č.47/1955 Sb. o opatření v oboru technicko-hospodářských úprav pozemků a 
prováděcí vyhláškou č. 27/1958. Tyto dvě právní normy, které platily až do roku 1991, tím, že 
preferovaly právě zemědělská družstva, způsobily v naší krajině škody, ze kterých se bude ještě dlouho 
vzpamatovávat. 

4. MODELOVÉ ÚZEMÍ 

Pro hlubší pohled na danou problematiku uvádím dále rozbor modelového území ležícího 
v typicky zemědělské krajině středních Čech, v katastru obce Lány, v bývalém okrese Slaný. Celková 
plocha území je 342 634 m2 Vliv pozemkových úprav na krajinu v daném území je proveden na základě 
srovnání situace z roku 1935 a stavu v roce 1964 (viz obr.1 a 2, tab.2).  

  

Obr. 1: Okolí obce Lány - stav z roku 1935 Obr. 2: Okolí obce Lány - stav z roku 1964 

Tab. 2:  Rozbor modelového území  
Rok 1935 1964 

Celková výměra polí (m2)  325 773 309 864

Průměrná výměra připadající na 
jedno pole (m2)  

3 878 14 755

Průměrná výměra připadající na 
jedno pole (%)  0,03% 0,10%

 
Mapa na obrázku 1 zobrazuje pozemky, které vznikly před staletími a z důvodů nepřijetí říšského 

scelovacího zákona přetrvaly až do století dvacátého. Jejich průměrná velikost pohybující se kolem 
hodnoty 0,38 ha představuje velikost již zapomenuté míry jednoho jitra. Velikost jednoho jitra bývala 
různá a pohybovala se mezi 0,2 až 0,6 ha, políčka této velikosti bylo možné obdělat za jeden den. Mapa 
na obrázku 2 zachycuje už scelená pole, jejichž průměrná výměra se pohybuje kolem 1,47 ha. 

V rozmezí let 1935 až 1964 došlo k prudkému poklesu množství pozemků a naopak nárůst jejich 
plošné výměry. Zatímco počet klesl o 75 %, jejich plocha vzrostla o 73,5 %. Celková výměra zemědělské 
půdy v oblasti klesla o 4,88 %, v důsledku výstavby. Krajinnou matrici však v modelovém území tvořila 
v letech 1935 i 1964 právě pole, jejichž zastoupení nekleslo pod 90 %. 
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Průměrná výměra polí, která v roce 1964 činila v daném území 1,47 ha, není nijak přehnaná, 

neboť optimální rozměr polí z hlediska jejich obdělání je 10 až 15 ha. Větším problémem je ale kvalita 
půdy, související se vznikem eroze a macešským zacházením. Dále odstranění mimolesní zeleně, která, 
byť se rozprostírá na malé ploše, má velký krajinotvorný význam a její odstranění mělo na krajinu velmi 
negativní vliv. Vzrostlé stromy snižují rychlost větru a spolu s pásy keřů zvyšují vlhkost vzduchu, 
zachycují částice prachu, tvoří protihlukovou clonu a zanedbatelné nejsou ani fytoncidní látky, 
vylučované do ovzduší. 

Kromě těchto vlivů, tvoří ostrůvky rozptýlené zeleně domov celé řadě živočichů - ptákům, hmyzu 
i drobným savcům. Tím, že byly meze rozorány a skupinky stromů a keřů odstraněny, ztratila celá řada 
z nich vhodné životní prostředí a z dané lokality vymizela. To se stalo například čmelákům a dalšímu 
užitečnému hmyzu, ale snížily se také stavy koroptví, bažantů a zpěvných ptáků. 

3 ZÁVĚR 

A co říci závěrem? S důsledky pozemkových úprav se potýkáme dodnes, kdy při vracení 
pozemků původním majitelům je třeba provést dvě zcela rozdílné operace, scelení a rozdělení. Scelení 
proto, že v Čechách nebyl přijat scelovací zákon vydaný říšským sněmem v roce 1883 a původní vlastníci 
by dnes jen těžko obhospodařovali desítky malých pozemků, které jejich rodinám patřily v minulém 
století. Na druhou stranu současné neúměrně velké pozemky je třeba rozdělit. Při této příležitosti se 
provádí opětná delimitace půdy, obnova krajinných ekosystémů v návaznosti na revitalizaci a 
renaturalizaci krajinných prvků a protierozní opatření. Při jejich návrzích se nutně přihlíží k územním 
systémům ekologické stability krajiny. 
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INVENTARIZACE VĚTROLAMŮ V OKOLÍ OBCE KLAPÝ 

DIE BESTANDSAUFNAHME DER WINDBRECHER IN DER 
UMGEBUNG DER GEMEINDE KLAPÝ 

Alena Novotná1 

Anotace 

Starší výsadby větrolamů plní vedle své protideflační a mikroklimatické funkce i významnou 
funkci ekologickou, krajinotvornou a estetickou a často představují v intenzivně zemědělsky využívané 
krajině jediný přírodní prvek. Tato práce je zaměřena na zjištění stávajícího stavu výsadeb větrolamů 
z padesátých let minulého století na Libochovicku a zhodnocení podílu přirozené obnovy na jejich 
současném stavu. 

Abstract 

Die Windbrecher (linienhafte Gehölzbepflanzungen) in der Umgebung der Gemeinde Klapý 
verhindern nicht nur Erosion und verbessern das Kleinklima, sie erfüllen auch ökoligische und ästhetische 
Aufgaben. Die Windbrecher wurden in der fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in diesem Gebiet 
gepflanzt. Diese Arbeit zielt auf eine Bestandsaufnahme der Windbrecher und eine Abschätzung der 
Windbrechrnaturverjüngung. 

Keywords: Windbrecher – větrolamy; Naturverjüngung – přirozené zmlazení; Winderosion – větrná 
eroze; heimische Holzpflanzen – domácí dřeviny 

1. ÚVOD 

Větrolamy jsou podskupinou ochranných lesních pásů, za něž je považována liniová výsadba 
dřevin. Hlavním důvodem výsadby větrolamů je omezení rizika větrné eroze a možnost pozitivně jejich 
prostřednictvím ovlivnit mikroklimatické podmínky přilehlých ploch. Myšlenky na výsadbu větrolamů 
v České republice vznikly po druhé světové válce a přispělo k tomu katastrofální sucho v roce 1947. 
Hlavní období výsadby větrolamů u nás připadá na přelom čtyřicátých a padesátých let minulého století.  

1.1. Cíl práce 
Cílem mé diplomové práce, řešené v letech 2002-2003, bylo provést inventarizaci výsadeb  

větrolamů z padesátých let minulého století v oblasti Libochovicka a zhodnotit podíl přirozené obnovy na 
současném stavu větrolamů. 

1.2. Charakteristika území 
Území, na němž se nacházejí sledované větrolamy, leží v jihozápadní části okresu Litoměřice, asi 

9 km jižně od Lovosic. Zahrnuje části katastrálních území obcí Klapý, Slatina a Sedlec. Ve sledovaném 
území převládá orná půda (s výjimkou vyšších poloh Českého středohoří je Litoměřicko trvale osídleno 
od paleolitu), která zde tvoří krajinnou matrici.  

Zájmové území zasahuje do dvou klimatických oblastí: Teplé oblasti A (většina území), 
klimatický okrsek A2 a Mírně teplé oblasti B, klimatický okrsek B1 [7]. Směr větru převažuje západní 
a severozápadní. Silné severozápadní větry v jarním období jsou významné v souvislosti s ohrožením 
zemědělských pozemků větrnou erozí. Tato oblast je jednou z nížinných poloh v ČR (tedy poloh 
zemědělsky využívaných) ohrožovaných větry o rychlosti 9,1 m/s a více. [5] 
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Mírně zvlněný terén území s průměrnou nadmořskou výškou 210 m n.m.  je místy proražen 

sopečnými kužely, z nichž nejvyšší  Hazmburk dosahuje 418 m n.m. S výjimkou soliterních vulkanických 
kopců je převládající část území tvořena křídovými sedimenty, které daly vznik těžkým půdám převážně 
černozemního typu s hlubokými humusovými horizonty. [7]  

Potenciální přirozenou vegetaci by v zájmovém území tvořily asociace Melampyro nemorosi-
Carpinetum Passarge 1957 svazu Carpinion Issler 1931 a Potentillo albae-Quercetum Libbert 1993 svazu 
Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960. Obě splečenstva patří mezi společenstva ustupující 
již od neolitu především vlivem zemědělské činnosti. [3] 

Pro celé zájmové území byly vypracovány projekty ÚSES na lokální úrovni. Sledované 
větrolamy jsou spolu s dalšími, již existujícími větrolamy a vegetačním doprovodem cest a silnic 
zařazeny do kategorie interakčních prvků vymezených. Vzhledem k vysoké monotónnosti krajiny 
v intenzivnímu zemědělskému využívání je většina prvků ÚSES (s postupnou výsadbou bylo započato 
v roce 2000) zakládána na „zelené louce“ (respektive holé orné půdě). Lokální biokoridory jsou 
v současné době spojeny s realizací větrných bariér, přičemž v úsecích určených k plnění funkce ÚSES 
dochází k přizpůsobení větrných bariér požadavkům ÚSES.  

1.3. Větrolamy v zájmovém území 
V zájmovém území se podél odvodňovacích příkopů vyskytují jednořadé topolové větrolamy, 

podél polních cest a silnic pak dvouřadé větrolamy s křovitými lemy a víceřadé větrolamy s křovitými 
lemy, kterých bylo založeno nejvíce. Větrolamy byly na území vysazovány v první polovině padesátých 
let minulého století v rámci celostátní akce. Ke studiu byly vybrány větrolamy víceřadé, odlišující se od 
sebe druhovým zastoupením dřevin. Větrolamů bylo vybráno šest. S výjimkou jednoho větrolamu (půda 
pod větrolamem byla evidována jako orná)  jsou všechny evidovány jako les, náležící do lesního 
hospodářského celku Lovosice a jsou spravovány Lesní správou Litoměřice se sídlem ve Velemíně. 

2. METODIKA 

U každého z větrolamů byla určena orientace, šířka a průměrná výška a byl vytvořen soupis všech 
přítomných druhů stromů a keřů. U stromů hlavního patra byla pak, kromě výšky, zaznamenána ještě 
výčetní tloušťka a odhadem míry odlistění stromů bylo provedeno hodnocení zdravotního stavu 
(metodika podle [6]). Větrolamy byly v závislosti na své délce rozděleny na pět stejných dílů a v každém 
z dílů  byla vymezena plocha pro fytocenologické snímkování (metodický postup vycházel z [6]) a trvalé 
plochy pro sčítání semenáčků (25 plošek o velikosti 1 m2 v každém větrolamu). Semenáčky2 byly podle 
výšky zařazovány do pěti kategorií po deseti centimetrech (v rozmezí velikosti 0 až 50 cm), zvlášť byly 
zaznamenávány semenáčky, u kterých bylo na první pohled patrné, že vzešly ve vegetační sezóně, v níž 
bylo sčítání prováděno (kategorie „s“). Vzhledem k nízkému počtu jedinců byla pro semenáčky 
dosahující výšky  50 až 100 cm, vytvořena jen jedna samostatná kategorie. Semenáčky byly sčítány 
v červenci 2002, v červnu 2003 a po velmi suchém létě ještě v září 2003.  Do hodnocení přirozené 
obnovy sledovaných větrolamů bylo zahrnuto 17 druhů dřevin. 

Všech šest větrolamů bylo zaměřeno přístrojem GPS. Výstup byl po úpravě použit při tvorbě 
nákresů větrolamů. Jako doplňkové měření bylo u jednoho z větrolamů provedeno měření rychlosti větru 
anemometrickým měřícím systémem ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy Praha-Zbraslav.  

Druhy dřevin a vyšších rostlin byly určovány podle Kubáta et al. (2002)[1] a semenáčky na 
základě vlastních zkušeností. Za směrodatnou byla brána nomenklatura podle Kubáta et al. (2002)[1].  

Způsob statistického zpracování dat a ukázky výsledných výstupů zde neuvádím v důsledku 
požadavku na přiměřený rozsah příspěvku a případné zájemce odkáži na svou diplomovou práci [4]. 

3. VÝSLEDKY 

Šířka sledovaných větrolamů se pohybuje v rozmezí 17 až 21 m, délka v rozmezí 150 až 680 m, 
průměrná výška pak v rozmezí 13 až 17 m (respektive až 20 m-tato hranice je však dána přítomností 
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vysokého počtu vitálních jedinců Populus x canadensis v jednom z větrolamů). Sledované větrolamy jsou 
tvořeny čtyřmi až pěti řadami stromů a křovinatým lemem podél celého obvodu větrolamů. 
V křovinatých lemech jednoznačně převažuje Sambucus nigra a Ligustrum vulgare. Složení stromového 
patra je ovlivněno antropogenně, výsadbou. Ve třech větrolamech byl ve vnitřních řadách větrolamů jako 
dočasná dřevina vysazen topol (ve dvou Populus nigra var. italica, v jednom Populus x canadensis) 
a stále je v nich přítomen. V jednom z větrolamů byl topol ve vnitřních řadách přítomen v minulosti a ve 
dvou větrolamech nebyl topol vysazen vůbec. Stromová patra větrolamů jsou tvořena především jedinci 
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. Acer campestre je zastoupen pouze 
v jednom větrolamu, avšak v hojné míře. Druhy jako Quercus robur, Ulmus laevis a glabra, Padellus 
mahaleb a Acer negundo se vyskytují ve větším množství vždy alespoň ve dvou větrolamech. Ve 
větrolamech nejsou přimíšeny jehličnany.  

Zajímavá je rozdílnost větrolamů z hlediska výskytu vyšších rostlin indikujících dusík. V každém 
větrolamu je mezi dominantami bylinného patra jeden výrazně nitrofilní druh (Urtica dioica, Geum 
urbanum, Chaerophyllum temulum, Anthriscus sylvestris). Jejich přítomnost tak ukazuje na změněné 
stanovištní podmínky vlivem eutrofizace a ruderalizace. Příslušnost společenstev k určitému syntaxonu 
není téměř zřetelná. V rámci fytocenologického systému lze tato ochuzená bylinná společenstva 
větrolamů zařadit pouze na úrovni tříd a to v rámci třídy Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. Stav 
větrolamů je v rozporu s očekávanou funkcí skladebných prvků ÚSES. Vzhledem k nepřítomnosti 
vhodných zdrojů větrolamy nezprostředkují šíření přirozených druhů v krajině. 

Rozdíly v množství jedinců přirozeného zmlazení mezi větrolamy jsou patrnější v nižších 
výškových kategoriích (kategorie ,,s” a jedinci do 10 cm výšky). Rozdíly mezi větrolamy se s rostoucí 
výškou semenáčků zmenšují. Více jedinců přirozeného zmlazení se v některých větrolamech vyskytuje 
v prohlubních po stromech vyzdvižených na přelomu 60. a 70. let minulého století, v nichž se hromadí 
spadané listí a poskytuje tak semenáčkům ochranu před suchem. V prohlubních se navíc vyskytují jen 
výjimečně vyšší rostliny. U mnoha jedinců zmlazení do výšky 40 cm ve větrolamech vzdálenějších od 
komunikací je patrná ,,okusová forma” růstu. Mezi druhy nejpočetněji zastoupené v přirozeném zmlazení 
do 10 cm patří Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Padellus mahaleb, Fraxinus excelsior a Ulmus sp. 
V přirozeném zmlazení o výšce 10-20 cm pak Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. Nejpočetnějším 
druhem zmlazení o výšce 20-100 cm je Fraxinus excelsior. Acer negundo, oproti běžným zkušenostem, 
nepůsobí ve větrolamech větší potíže. Tvoří sice kořenové výmladky, ale v poměrně malém množství 
a rozšiřuje se pouze do okolních, zemědělsky obhospodařovaných pozemků, kde je pravidelně 
zneškodňován agrotechnickými zásahy. Koruny dospělých jedinců, které se více vyklání do okolních 
pozemků jsou, hlavně v poslední době, ořezávány. Někde dochází v důsledku odumírání k úplnému 
odstranění stromů. Druh je také zastoupen v přirozeném zmlazení, mortalita jedinců je však vysoká 
a druh se nevyskytuje ve zmlazení vyšším než 20 cm. 

Z hlediska protierozní funkce (měřením rychlosti větru byl ukázán vliv jednoho z větrolamů na 
snížení průměrné i maximální rychlosti větru srovnatelný s dostupnými údaji z padesátých let minulého 
století) i potencionální přirozené vegetace lze složení větrolamů považovat za vhodné. Za nedostatek je 
třeba považovat vysoký počet jedinců Populus nigra var. italica v jednom z větrolamů, kde byl vysazen 
pouze jako dočasná dřevina. Ve sledovaných větrolamech je, kromě odumírajících a proschlých jedinců 
Populus nigra var. italica (54% jedinců topolu v jednom z větrolamů), poměrně málo jedinců ve špatném 
zdravotním stavu (tito jedinci a všichni jedinci topolů jsou zaznamenáni na nákresech-viz [4]).   

Druhy stromového patra větrolamů: Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Padellus mahaleb, Populus x canadensis, Populus nigra var. italica, 
Quercus robur, Ulmus glabra, Ulmus laevis 

Druhy keřového patra větrolamů: Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Caragana arborescens, Cerasus avium, Cornus mas, Crataegus sp., Eleagnus 
angustifolia, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Padellus mahaleb, Ribes uva-
crispa, Rosa canina, Sambucus nigra, Swida sanguinea, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Tilia 
cordata, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Viburnum opulus 

Druhy bylinného patra větrolamů: Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Anthriscus sylvestris, Caragana arborescens, Cerasus avium, Chaerophyllum temulum, 
Cornus mas, Crataegus sp., Fraxinus excelsior, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, 
Lamium maculatum, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Padellus mahaleb, Poa pratensis, Quercus 
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robur, Ribes uva-crispa, Rosa canina, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus, Tilia cordata, Ulmus sp., 
Urtica dioica, Viola odorata 

4. ZÁVĚR 

Nejúspěšnějšími druhy přirozeného zmlazení ve sledovaných větrolamech jsou Fraxinus 
excelsior a Acer pseudoplatanus, kterým kromě jejich expanzní povahy jistě napomáhá také přítomnost 
dospělých plodících jedinců ve větrolamech nebo v jejich blízkosti. Jedinci těchto druhů dobře prosperují 
ve všech vegetačních patrech sledovaných větrolamů. Mezi druhy, které nejsou ve zmlazení větrolamů 
početně významné, ale vyskytují se v nich i přes nepřítomnost dospělých plodících jedinců ve 
větrolamech a jejich okolí patří Tilia cordata a Crataegus sp. Problematika způsobu šíření druhů 
v zájmovém území by si jistě zasloužila další pozornost, stejně jako dlouhodobé sledování procesu 
přirozené obnovy (již z důvodu v současnosti prováděné výsadby prvků ÚSES). Ze sledování dále 
vyplynulo, že ve větrolamech přirozená obnova probíhá, děje se tak však velmi pomalu a vede ke 
snižovaní druhové  pestrosti. Větrolamy jsou zatím, s výjimkou větrolamu s vyšším počtem jedinců 
Populus nigra var. italica, v poměrně dobrém zdravotním i funkčním stavu. V rámci zachování tohoto 
stavu by bylo vhodné začít  provádět vhodné výchovné a obnovní zásahy v co možná nejbližším časovém 
horizontu na základě průběžných kontrol zdravotního stavu větrolamů tak, aby nebyla dlouhodobě 
narušena hlavní funkce tohoto typu porostu.  
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FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VÝSYPKOVÝCH ZEMIN VÝSYPKY 
DAZ: „Z 8 U PLYNÁRNY“ 

DUMPSITE EARTHS PHYSICAL PROPERTIES OF DUMP DAZ: 
„Z 8 U PLYNÁRNY“ 

Jana Novotná1 

Anotace 

Výsypkové zeminy vznikající v důsledku hornické činnosti, jsou charakteristické svými 
pozměněnými fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Základ výsypkových zemin je tvořen z nadložních 
vrstev uhelné sloje. Tyto zeminy jsou často mechanicky nestabilní, mají toxický charakter, jsou náchylné 
k větrné a vodní erozi a jsou nevhodné pro přímé rekultivační účely. Znalost fyzikálních a chemických 
vlastností výsypkových zemin umožní zvolit vhodný způsob jejich technické a biologické rekultivace. 
Obecně způsob rekultivace ovlivňuje půdotvorný proces v antropogenních půdách a jejich následné 
využívání. 

Abstract 

Dumpsite earths come from mining activities and they have amended physical and chemical 
properties. The basis of dumpsite earths is made of earths from overburden coaly strata. These earths are 
mechanically unstable, they have toxic character and they liable to windy and water erosion and these 
earths are extremely aftermath for direct reclamation purposes. Knowledge of physical and chemical 
properties of dumpsite earths enables acceptable election of technical and biological reclamation. 
Generally reclamation is pointed as a soil-forming factor in anthropogenic soils and their successivi land 
use. 

Keywords: dumpsite earths – výsypkové zeminy, coaly strata – uhelná sloj, reclamation purposes – 
rekultivační účely, soil – forming – půdotvorný proces, physical properties – fyzikální vlastnosti 

1 ÚVOD 

Při vytváření antropogenních půd na výsypkách se užívají různé technologické postupy od přímé 
rekultivace některých geologických substrátů k jejich překryvům ornicí v mocnosti cca 0,5 m. Na 
minerálně deficitních až fytotoxických výsypkových substrátech se používají kombinované překryvy s 
použitím zemin, které mají příznivé meliorační účinky (spraš, sprašová hlína, bentonit) s konečným 
převrstvením kulturními humózními zeminami (ornice) v mocnosti 0,3 – 0,4 m. 

Způsob realizované rekultivace výsypkových substrátů závisí na předpokládaném cíli využití 
vytvářené půdy a na ekonomických a technologických možnostech rekultivace, především pak na 
dostupnosti vhodných melioračních zemin. 

Sledování půdotvorného procesu na výsypkových zeminách má v Severočeském hnědouhelném 
revíru (SHR) dlouholetou tradici. Již na konci padesátých let při příležitosti zpracování prvního 
desetiletého generelu rekultivací byla spolupracovníky Výzkumného ústavu meliorací Františkem 
Jonášem a Jiřím Semotánem [2] zpracována první podrobná klasifikace výsypkových substrátů, resp. 
nadložních zemin všech tehdy činných povrchových lomů v SHR z hlediska jejich vhodnosti k 
rekultivaci. Tato klasifikace vycházela z podobných klasifikací v USA, Anglii, Polsku a Německu. Po 

                                                           
1 Jana Novotná, Ing., ČZU Praha, fakulta lesnická a environmentální, katedra biotechnických úprav krajiny, 
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, e-mail: novotnaj@fle.czu.cz, anajnov@seznam.cz  
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druhé světové válce se začaly rozlišovat nadložní zeminy a jiné půdotvorné substráty podle jejich 
fyzikálně chemických vlastností ve vazbě na budoucí hospodářský efekt.  

Více než 80% veškerých nadložních zemin v SHR tvoří jíly až jílovce miocénního stáří. 
Základem podrobnějšího dělení jílů v nadloží povrchových lomů SHR je obsah jednotlivých primárních 
jílových minerálů - montmorillonitu, illitu a kaolinitu. Zejména obsah montmorillonitu je z hlediska 
potenciální vhodnosti jílu k přímé rekultivaci velmi důležitý. 

Vedle obsahu primárních jílových minerálů v severočeských jílech je dalším důležitým znakem 
jejich fosilní zpevnění a z toho se odvíjející schopnost postupného zvětrávání a tvoření nepravé struktury 
z fosilních agregátů. Většina nadložních jílů je zpevněna tmely na bázi dvojmocného železa - železnaté 
tmely obsahující uhličitan železnatý [FeCO3] v sideritu, pelosideritu nebo ankeritu. Zvětráváním těchto 
tmelů se dvojmocné železo redukuje na trojmocné a vzniká hydroxid železnatý [Fe(OH)3], čímž dochází i 
ke změně barvy ze šedozelené na hnědou. Současně se původní pevná kusovitá struktura nadložních jílů 
mění na strukturu deskovitou, destičkovitou, lístkovitou až lístečkovitou, která je nezbytná pro pomalé 
zvyšování obsahu organických látek v.půdě. [4] 

2 MATERIÁL A METODIKA  

Pro výzkum vývoje fyzikálních vlastností výsypkových zemin byla v SHR zvolena plocha na 
rekultivované výsypce DAZ: „Z 8 u plynárny“. Výběr experimentální plochy byl proveden podle způsobu 
rekultivace a z hlediska stáří vytvořené antropogenní půdy, tzn. z doby ukončení technické a biologické 
rekultivace.  

Tato vnější převýšená výsypka byla nasypána v padesátých letech z nadloží lomu Antonína 
Zápotockého, který se nacházel západně od Ústí nad Labem a vytěžil prakticky veškerou uhelnou 
substanci nacházející se při severovýchodním okraji Severočeské hnědouhelné pánve. Stavba výsypky 
byla ukončena v roce 1959. Hlavní technologií zakládání výsypkových hmot byla lžícová rýpadla s 
kolejovou přepravou. Výsypka je převýšena nad původní terén o 15 – 20 m. Na povrchu poslední etáže 
výsypky je uložen převážně tmavo šedý illiticko-kaoliniticko-montmorillonitický jíl zařazený do druhé 
třídy vhodnosti k rekultivaci.  

V roce 1961 byla zahájena rekultivace této výsypky založením pokusné plochy tehdejšího 
Výzkumného ústavu meliorací Praha Zbraslav [1]. Část náhorní plošiny byla převrstvena ornicí, část 
spraší, oboje v mocnosti 0,5 m a část byla ponechána bez překryvu. Pokusná plocha byla dále rozdělena 
na díly s lesnickou, zemědělskou a ovocnářskou biologickou rekultivací. Lesnická rekultivace zasahovala 
i část svahů výsypky, ostatní díly byly umístěny na náhorní rovině. Zbývající část náhorní roviny výsypky 
byla na počátku 70. let zemědělsky rekultivována na ornou půdu převrstvením 50 cm ornice. 

17.11. 2004 byla na výsypce DAZ: „Z 8 u plynárny“ vykopána sonda v místech přímé 
zemědělské rekultivace šedých IKM jílů do hloubky 1 m. V terénu byl následně proveden popis půdních 
horizontů (viz tabulka 1), odběr neporušených vzorků zeminy pomocí Kopeckého válečku a odběr 
porušených vzorků z každého odlišného horizontu podle pedologického praktika [5]. 

Rozborem neporušeného půdního vzorku v laboratoři FLE ČZU v Praze byly určeny základní 
fyzikální vlastnosti, analyzovány vodní a vzdušné poměry a provedeno stanovení pórovitosti (viz. tabulka 
2, 3). Na neporušených půdních vzorcích byla určena momentální vlhkost, kapilární nasáklivost, 
maximální kapilární vodní kapacita, celková pórovitost a maximální vodní kapacita podle Nováka [5]. 
Specifická hmotnost byla stanovena podle normy ČSN 721011: zdánlivá hustota pevných částic zeminy 
[6]. 

3 VÝSLEDKY 

Půdní sonda byla vykopána na náhorní plošině výsypky DAZ: „Z 8 u plynárny“ v nadmořské 
výšce 210 m n.m. v místech, kde byla provedena přímá zemědělská rekultivace (viz. obrázek.1, 2). V 
současné době není plocha intenzivně zemědělsky obhospodařovaná, ale je ponechána ladem. 
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Obr. 1: Lokalizace sondy na náhorní plošině výsypky 

DAZ: „ Z 8 u plynárny“ v místech přímé zemědělské 
rekultivace. 
 
 
Obr. 2: Čtyřicetiletý půdní profil přímé zemědělské 
rekultivace antropozemě výsypky DAZ: „ Z 8 u plynárny“, 
sypané z terciérních jílů. 

 
V tabulce 1 jsou popsány hlavní morfologické znaky jednotlivých půdní horizontů, jejich 

mocnost a charakter. Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky [3] se zeminy 
řadí do referenční třídy 15. antroposoly, půdní typ antropozem. 

V laboratoři FLE ČZU v Praze byl proveden rozbor neporušených půdních vzorků v Kopeckého 
válečku. Jednotlivé veličiny a přehled stanovení jejich základních fyzikálních vlastností jsou uvedeny v 
tabulce 2 a 3. 

Tab. 1: Popis půdních horizontů sondy na výsypce DAZ: „Z 8 u plynárny“.  

Hloubka
Název

Hlavní  morfologické  znaky
[ cm ] Barva Struktura Zrnitost Vlhkost Konzistence Prokořenění

0 - 30 zvět ralý jíl drobtovitá jílovitohlinitá až jílovitá vlhká plast ická

30-50 částečně zpevněný jíl lístkovitá jílovitá až jíl vlahá soudržná velmi málo 

50 - 100 jíl vlahá tuhá žádné

tmavě 
šedohnědý 
horizont

dobré,silně 
oživený 
horizonz

tmavě šedý jíl, 
částečně 

navět ralý s 
rezavými 

záteky

lupkovitě zpevněný 
jíl

tmavě šedý 
zpevněný jíl

dest ičková 
až deskovitá

 

Tab. 2: Přehled veličin získaných rozborem neporušeného půdního vzorku z Kopeckého válečku. 

Horizont
[g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g]

1. 302,04 305,11 304,12 303,46 300,39 254,94 96,62 46,35 159,12 153,20
2. 396,03 400,54 399,23 398,51 395,05 353,11 96,02 124,85 163,78 157,84
3. 315,23 322,72 320,84 320,01 315,11 274,81 95,86 45,90 165,31 159,27

GA GB GC GD GE GF GV GS z H2O

 
GA - vzorek s přirozenou vlhkostí GB - vzorek kapilárně nasycený GC - vzorek po 30´ odsávání 
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GD - vzorek po 2 hodinách odsávání GE - vzorek po 24 hodinách odsávání GF - vzorek vysušený při 105°C  
GV - hmotnost fyzikálního válečku GS - hmotnost hodinového skla ρ - hmotnost pyknometru  

Tab. 3: Přehled stanovení základních fyzikálních vlastností. 

Horizont P

[% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [g] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.]

1. 47,10 50,17 49,18 48,52 45,45 2,45 111,97 1,12 54,32 45,45 5,14 7,22 5,80 8,87

2. 42,92 47,43 46,12 45,40 41,94 2,46 132,24 1,32 46,31 41,94 0,19 3,39 0,91 4,37

3. 40,42 47,91 46,03 45,20 40,30 2,53 133,05 1,33 47,31 40,30 1,28 6,89 2,11 7,01

mom ns 30 MKK RVK z GH Pk Pn Vz KMKKvz KRVKvz

[g .cm-3]

 
θmom - momentální vlhkost θns- nasáklivost θ30 - vlhkost 30 ' θMKK- max. kap. vodní kapacita 
θRVK- retenční vodní kapacita ρz - specifická hmotnost GH - sušina ρd ρd - objemová hmotnost 
P - pórovitost celková Pk - pórovitost kapilární Pn - pórovitost nekapilá  Vz - provzdušněnost rn
KMKKvz- max. kap. vzdušná kapacita KRVKvz - retenční vzdušná kapacita 
Z výsledků vyplývá, že tato antropozem tvořená z terciérních jílů má příznivé fyzikální vlastnosti. 

Vytvářené půdy jsou strukturní, středně pórovité (46 – 54 % obj.), silně vododržné (s hodnotami 
maximální kapilární vodní kapacity na úrovni 45 – 48 % obj.) a slabě provzdušněné. 

3  DISKUSE A ZÁVĚR 

Půdotvorný proces lze obecně chápat jako soubor přeměn a reakcí, které jsou výsledkem 
vzájemného působení hlavních půdotvorných faktorů, mezi které patří hornina, klima, reliéf, čas a činnost 
člověka. Při vývoji antropozemí se považuje za základního činitele právě člověk, který určuje směr 
vývoje půdotvorného procesu výběrem vhodných materiálů, způsobem jeho ukládání, úpravou reliéfu, 
úpravou fyzikálně chemických vlastností a charakterem rekultivace v návaznosti na způsob budoucího 
využití. 

Délka probíhajících půdotvorných procesů antropozemí je v porovnání s půdami vytvořenými 
přirozeně nepoměrně krátká. Antropozemě nesou trvale znaky člověka a vývoj půd se pohybuje v řádu 2 
– 4 desátek let. Cílem rozborů vzorků zeminy bylo stanovení fyzikálních vlastností výsypkových zemin, 
jejichž vývoj se uskutečňuje v rámci jejich půdotvorného procesu. Konkrétně na výsypce DAZ: „Z 8 u 
plynárny“ lze po čtyřiceti letech považovat půdotvorný proces za úspěšně ukončený. 
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SILENT MUSAE? JAKUB OBROVSKÝ 
A PŘEHRADNÍ REGULACE STARÉ BYSTRCE 

SILENT MUSAE? JAKUB OBROVSKÝ AND THE DAM´S REGULATION 
OF THE OLD BYSTRC 

Jindřich Nusek1 

Anotace 

Příspěvek se zaměřuje na otázku uměleckého protestu proti radikálním zásahům do krajiny. 
Přibližuje kritickou reakci profesora pražské Akademie, Jakuba Obrovského, na regulaci okolí Bystrce 
v souvislosti s budováním brněnské přehrady. Umělcovo gesto je obsaženo ve vzpomínkové knize „Malá 
řeka“, vznikající do roku 1942 a vydané v roce 1947. V emotivní reakci lze rozlišit dvě základní 
argumentační polohy – „ekologizující“ a estetickou. Důležitou roli sehrává moment krajiny ztraceného 
dětství a autorův konzervativismus. Obrovského reakce vrcholí výzvou k protestu za změnu regulačního 
projektu. 

Abstract 

The contribution informs about reactions of Czech painter and sculptor Jakub Obrovský to the 
construction of the dam by Brno and regulation of the river Svratka. The key source is his book „Malá 
řeka“ from the year 1947. Obrovský protests against the extreme adaptations of landscape and native 
village – Bystrc. This text endeavours to analyse of Obrovský´s argumentation and defines two basic lines 
(„environmental“ and aesthetic). 

Keywords: protest of artist – protest umělce, radical change of landscape – radikální proměna krajiny, 
regulation of river and construction of dam – regulace řeky a výstavba přehrady  

1. ÚVOD – KONTEXT 

V průběhu druhé poloviny 20. století zaznamená česká výtvarná scéna sérii reakcí na sílící 
devastaci životního prostředí. V rovině akčních projektů lze vymezit škálu od „alegorizujících“ akcí, 
spojených počátkem 70. let mj. s Karlem Steklíkem, až po odkazy na destrukci jednotlivých lokalit. 
Plíživou zkázu severozápadních Čech lyricky zaznamenává na přelomu 50. a 60. let Josef Sudek.2 
Likvidaci historického Mostecka, degradovaného na zásobárnu uhlí, kritizuje i projekt Jiřího Sozanského. 
Nové uvažování o krajině a přírodních fenoménech, včetně nových způsobů tematizace, se v 60. a 70. 
letech prosazuje jako odnož světového trendu. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i 1. polovina století. 
Situace je přirozeně odlišná a kritika v případě industriálně nejzatíženějších oblastí vedena převážně 
sociálně.3 O to fenoménálněji však vyzní „Šumava umírající a romantická“ (1931) Josefa Váchala.4 
Žalozpěv nad úbytkem a ochabující „divokostí“ hraničního pralesa. Stranou zájmu zatím zůstala reakce 
profesora Akademie, Jakuba Obrovského, na výstavbu brněnské přehrady. A to přesto, že mezi protesty 
proti radikální „proměně“ krajiny náleží k nejemotivnějším. Analýze umělcových vyznání a výzev bude 
věnován tento příspěvek.  

                                                           
1 Jindřich Nusek, PhDr., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 
Gorkého 7, Brno 602 00, e-mail: nusek@fss.muni.cz 
2 Soubor snímků, určený původně pro publikaci „Severní krajina“, byl nejnověji prezentován v  Císařské konírně 
Pražského hradu v prosinci roku 2004. Více in [1] ad. 
3 Viz okruh „sociální malby“ (P. Kotík, M. Holý, K. Holan ad.) 
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2. BYSTRCKÝ APOLLON A „MALÁ ŘEKA“ 

Gesto Jakuba Obrovského je svou formou literární a organicky včleněné do vzpomínkové knihy 
„Malá řeka“ (Praha, 1947). Výtvarná senzibilita ovšem prosycuje jeho jazyk a vrcholí v líčení přírodního 
rámce staré Bystrce. Význam umělcova apelu posouvá jeho postavení oficiální autority předválečné 
scény. Kořenem vazby na prostředí budoucí brněnské přehrady je dětství J. Obrovského prožité v Bystrci 
a okolí. 

V Bystrci se narodil 24. prosince 1882 a úrazem poznamenaná tvář i výtvarné sklony (kresba, 
modelování) ho od tří let vzdalovaly vesnickým vrstevníkům. Kompenzací se mu stala okolní krajina s 
lesy a říčními partiemi. Po studiu na pražské Akademii a italském pobytu (1907-08) se Obrovský etabluje 
jako oficiálně žádaný tvůrce, symbolistním východiskem blízký Maxi Švabinskému.5 Kolem roku 1914 
vrcholí jeho malířské dílo (Po koupání, Žena v zeleném, ad.) a v roce 1919 je jmenován profesorem 
Akademie. V masarykovské republice je opět pověřen významnými zakázkami6 a sochařského triumfu 
dosahuje roku 1932 na výstavě olympijských her v Los Angeles. Jeho plastika „Vraždící Odysseus“ 
získala bronzovou medaili. V letech 1939-45 se Obrovský věnuje také literární tvorbě. Dvě  knihy 
s hlavní postavou Ferdyše Fókala podávají humoristicky laděný obraz moravského venkovského života.7 
Třetí práce, „Malá řeka“, je vzpomínkovým pásmem bystrckého sedláka Jakuba Janů, do něhož se autor 
stylizuje. Oproti předchozím titulům vyznívá podstatně vážněji. Umělec reflektuje morální stav 
společnosti, své povahové rysy a temnější je i líčení selského života. Texty „Malé řeky“ vznikaly do roku 
1942, vydána byla o pět let později A. Hynkem.8 Dva roky před umělcovou smrtí (31. března 1949).  

Dosavadní literatura Obrovského knihu neopomíná, u pasáží věnovaných přírodnímu rámci se 
však omezuje na konstatování „nostalgické“ básnivosti. [4][5] Naléhavost a aktuální přesah některých 
míst zůstaly nezhodnoceny. Primárně byl tento rozměr připomenut v roce 2003. [6] „Malou řeku“ 
představoval pro Obrovského náhon, který vedl vodu ze Svratky – „Velké řeky“ – k mlýnu. Spolu 
s hlavním proudem vytvářela romantický ostrov s porostem topolů. Lyrické objevování bystrckého okolí 
proniká mýtus ztraceného dětství a mládí. Doba okupace pak posiluje polohu vnitřního azylu.9 Poetická 
charakteristika neregulované Svratky s řadou „malířských“ detailů kontrastuje s okamžikem, kdy se 
umělec dozvídá o radikální proměně prostředí. Následují kritické pasáže, jejichž argumentace si zasluhuje 
pozornost.  

3. KRITIKA REGULAČNÍCH ZÁSAHŮ A JEJÍ ROZBOR 

J. Obrovský dostává od sestry dopis, v němž je informován o úpravách okolí staré Bystrce. 
Regulační zásahy souvisí se stavbou vodního díla, budovaného od roku 1936. Umělec se v textu zmiňuje 
o rušení „žlebů“, zavážení „hlubokého brodění u mlýna“, bourání „staré valchy“, vysušení náhonu a 
vykácení okolního porostu.10 Na tuto roznětku navazuje kritika, v níž lze rozlišit dvě základní 
argumentační polohy. 

3.1. Argumentace „ekologizující“ 
První rovina zahrnuje argumenty upozorňující na narušení tradičního stavu krajiny z hlediska 

funkčního. Obrovského komentář se tu dotýká krajinně ekologického přístupu a argumentaci lze pracovně 
označit jako „ekologizující“. Umělec tak mj. připomíná vazbu vodních ploch (rybníky) a stromových 
porostů „na vodní srážky“ a vodní režim. Vyzdvihuje v této souvislosti zkušenosti předků. Kritizuje 
novodobé rušení a vysoušení rybníků a rovněž radikální regulace toků s poukazem na riziko poklesu 
úrodnosti („neplodnosti“) půdy.11 Výsledkem zásahů je narušení srážkového režimu a úbytek spodních i 

                                                           
5 J. Fanta jej mj. pověřuje výzdobou pavilonu pro výstavu Obchodní a živnostenské komory. Provádí malby ve 
vestibulu Průmyslového paláce, svou mozaiku v jídelně Obecního domu, ad.  
6 V roce 1925 maluje pět monumentálních fresek v prostorách Právnické fakulty (UK) a pro pražský Sokol portrét 
Renáty Tyršové. Vedle série monumentalizujících plastik vytváří mj. bustu Josefa Mánesa. 
7 Vo tem Trósilovým praseti a hiný věce. Příběhy a sne z pera Ferdyša Fókala. Melantrich, Praha 1940.  Vobrácení 
Ferdyša Fókala. Český humor, Praha 1947.   
8 V rukopise zůstaly ještě další práce. Vydány nebyly ani dvě divadelní komedie a kniha pohádek.  
9 Vypovídá  o tom závěrečná poznámka: „Prosinec 1942 - na útěku z hrůz přítomnosti do zasmušilé idyly mládí.“ 
[7]. 
10 „Malá řeka už vyschla…“; [8]. 
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povrchových vod. Obrovský varuje před „náhlými, přirozeně neusměrněnými přívaly na naše kraje, 
ochuzené o vodu a porost.“ [8] Obhajuje předregulační stav řeky jako stabilizovaný a bezpečný po „celá 
staletí“. Odmítá opačný výklad, údajně manipulovaný pro potřeby projektantů přehradní turbíny.12 

3.2. Argumentace estetická 
K poukazu na funkční dopady regulace se připojuje hledisko estetické. Poloha, v níž 

zaúčinkovala autorova výtvarná senzibilita, se brání ztrátě tradičního krajinného rámce i proměně vesnice 
samé. Estetické apely se s „ekologizujícími“ prolínají a ve výsledku proporčně převažují. U zmiňovaných 
rybníků a vegetace tak Obrovský připomíná nejen význam „pro hospodářství“ ale „i pro krásu 
domoviny“. [8] Vyzdvihuje stabilitu i estetické hodnoty prostředí a vědomí jeho ohrožení ústí v emotivní 
úvahu: „Bereme zemi přirozený půvab a odmítáme jej, když nám zároveň s ním nabízí užitek. Není nám 
pomoci, nedovedeme-li se poučit ze zkušeností, jak bychom zachránili krásu země, spojenou s užitkem.“ 
Estetické poznámky nesou moralizující podtext. Umělec apeluje na cit i rozum, který by zachoval 
osvědčené a nepodlehl povrchnímu novátorství. Přínosem obci měla být elektřina z budované přehrady. 
Nad její „skutečnou“ cenou se Obrovský zamýšlí především z estetické pozice. Klade si otázku, zda 
„bude vůbec s to vynahradit ztráty krásného a dobrého díla našich předků, a ty ztráty budou veliké a již - 
považte to - trvalé…“ [9] Přehrada chce, umělcovými slovy, připravit Bystrčany o „ jedinečnou krásu“ 
obce. Obrovský se vyznává z odpovědnosti vůči potomkům a vybízí obyvatele k zájmu o prostředí, 
v němž žijí.13 Esteticky je založena i výzva k neuskutečněnému protestu proti regulaci. V ní znovu zazní 
motiv nevratnosti zásahů a snaha probudit citlivost vesnického člověka.14 Umělec navrhuje zahájit 
„mohutný protest, protest celých krajů“. V jeho důsledku měli inženýři vypracovat plány, „které by při 
údolní přehradě zabezpečili technické nutnosti s pečlivým ohledem na krásu krajiny a krásu …dědiny.“ 
[10] Autorovo gesto umocňují protějškové perokresby původních a vodním dílem změněných partií. 

4. ZÁVĚR 

Kniha „Malá řeka“ přibližuje, jak se s okolnostmi budování brněnské přehrady vyrovnával malíř 
a sochař Jakub Obrovský. V jeho reakcích zaznívají momenty z krajinně ekologického hlediska 
přinejmenším zajímavé. Obě analyzované polohy – „ekologizující“ i estetická – mají však společnou 
konstantu. Tou je konzervativní založení autora. Ve výtvarném díle se projevuje mj. důrazem na 
realistické vidění a mánesovskou orientaci.15 Tradicionalismus spojuje Obrovského od roku 1909 se 
„Sdružením výtvarných umělců moravských“ a zůstává trnem v oku modernistickým kritikům.16 Autorův 
„selský“ původ je nejvýrazněji prezentován právě v literární tvorbě. S konzervativním založením souvisí i 
tendence k moralismu. Obrovského reakci na regulační zásahy protkává nostalgie ze ztráty krajiny 
dětství, silněji však zaznívá konflikt „tradice“ a radikálně „nového“. Apeluje na zachování prověřeného, 
historicky formovaného stavu (bezpečného „celá staletí“) a varuje před „neuvážlivě“ prosazovanou 
„novotou“ - přehradou. Cit pro nakládání s krajinou vztahuje k tradici, přesněji hospodařícím 
„předkům“. „Ekologizující“ poloha je tedy u Obrovského spojena se „zkušenostmi“ tradičních 
hospodářů. V naturestetických souvislostech si zasluhuje pozornost, že autor vybízí selskou obec 
k ocenění estetického rozměru – ochraně „krásy krajiny“ i vesnice. Reakce stárnoucího Jakuba 
Obrovského, publikovaná roku 1947, vyznívá v perspektivě kolektivizačních postupů téměř symbolicky.   
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BOCIAN BIELY VO VIDIECKEJ KRAJINE OKRESU 
MICHALOVCE 

WHITE STORK IN RURAL LANDSCAPE OF MICHALOVCE DISTRICT 

Lívia Olahová1 

Anotácia 

Od roku 1934 po súčasnosť došlo k výrazným zmenám v obsadzovaní hniezdnych stanovíšť bocianov 
bielych na celom území Slovenska. Zo striech sa postupne presídľovali  na stĺpy elektrického vedenia, 
ktoré sú v poslednom čase nahradzované umelými podložkami. Na početnosť bocianov bielych vplýva 
množstvo antropických faktorov, ale aj faktorov prostredia. Zhodnotili sme vzťah bocianov k vzdialenosti 
od vodnej plochy, ich  počet na odvodnených aj zavlažovaných lokalitách a vzťah k ekologickej kvalite 
územia v prevažne vidieckej krajine okresu Michalovce. 

Abstract 

Since 1934 there have occurred significant changes in occupation of white stork´s sites over 
whole Slovakia. The sites have been moving from roofs to electicity pillars, which are being replaced 
by artificial nests at present. The abundance of white stork is influenced by numerous antropic and 
environment factors. We evaluated abundance of storks related to the distance from water bodies, to the 
drainaged or irrigated areas, and to the ecological quality of the mainly rural landscape of Michalovce 
district. 

Keywords: White stork – bocian biely, change of abundance – zmeny početnosti  

1 ÚVOD 

Bocian biely (Ciconia ciconia L.) je v súčasnosti typickým vtákom vidieckych sídel. Ľudia ho 
dávajú za príklad partnerskej vernosti, je tiež symbolom rodičovskej lásky k deťom. Veľkosťou, 
vonkajším vzhľadom a predovšetkým vysokým stupňom synantropizácie sa stávajú bociany životným 
symbolom a atraktivitou viacerých obcí, a tým môžu prispieť  k rozvoju niektorých vidieckych aktivít. 

2 ROZBOR PROBLEMATIKY A METODIKA 

Bocian biely pravidelne hniezdi v blízkosti ľudských sídel, najmä v intraviláne obcí. 
Uprednostňuje obce v otvorenej krajine, s biotopmi zaručujúcimi dostatok potravy. Hniezdo si stavia na 
komínoch, stromoch, na strechách budov a na stĺpoch elektrického vedenia. Na Slovensku bocian biely 
najhustejšie osídľuje Východoslovenskú nížinu, ktorá je po topografickej stránke pre neho optimálnym 
prostredím, ďalej Rimavskú kotlinu a užšiu oblasť Podunajskej nížiny. Menej hojný je v hornatých 
častiach Slovenska. Východoslovenská nížina je najbohatšia oblasť na hniezdenie tohto druhu, aj keď sa 
jeho populácia znižuje (Štollmann, 1964). Významnú úlohu pri úbytku bocianov bielych hrá umiestnenie 
hniezda. Povojnový prechod z extenzívneho poľnohospodárstva na intenzívnu poľnohospodársku 
veľkovýrobu bol a doteraz je spojený s rušením menších súkromných stodôl a senníkov. Bociany, ktoré 
stratili možnosť hniezdenia na strechách či komínoch, sa premiestnili na stĺpy elektrického vedenia. 
Okrem iného svojimi výkalmi spôsobujú skraty a tak sú z hniezd nemilosrdne vyhadzované (Smrček, 
1985). Porovnaním celkového počtu bocianov hniezdiacich na východnom Slovensku v dobách z prvej 
polovice 20. storočia a dnes, zistíme vysoký úbytok. Popri strate pôvodných hniezdnych priestorov, 
limitujú počty bocianov bielych na východnom Slovensku, rovnako ako na celom našom území, rôzne 
faktory, či už antropické alebo faktory prostredia. Vzťah bocianov bielych k vybraným faktorom sme 
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zhodnotili v prostredí geografických informačných systémov Arc View 3.2. Boli to vzdialenosť od 
vodných plôch, odvodnenie, závlahy a ekologickú kvalitu priestorovej štruktúry krajiny.Vyhodnocovali 
sme celkový počet bocianov bielych (dospelých aj mláďat) v jednotlivých obciach okresu Michalovce v 
roku 2002 a tiež vývoj počtu hniezd bocianov od prvého záznamu o existencii hniezda až do roku 2002. 
Vývoj počtu hniezd bocianov v obci sme robili podľa údajov od Stollmana (1999) a  Fulína (2003). 
Každej obci bol zhotovený graf vývoja a tie sme potom rozdelili do troch základných kategórií: obce, 
v ktorých nikdy nehniezdili bociany, ďalej tie, kde počet hniezd je stagnujúci a tie, kde rastie.  

Vzdialenosti od vodných plôch sme spracovali od dvoch veľkých vodných plôch v okrese – 
Zemplínska šírava a Senné rybníky a troch malých, ktoré slúžia ako miestny zdroj. Vzdialenosti sú 
odstupňované po troch kilometroch. 

Podklad pre mapu závislosti počtu bocianov od odvodnenia a závlah bola prebratá od Jenča 
(2002) a Jenča a Reháka (2002). Rozdelenie ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny je podľa 
Húsenicovej et al. (2002), ktorá vznikla na základe podielu kvalitnejších a menej kvalitných plôch 
v jednotlivých katastrálnych územiach, pričom za kvalitné sa považujú lesy, vodné plochy a trvalé trávne 
porasty a za menej kvalitné záhrady, ovocné sady, orná pôda a ostatné plochy (Húsenicová et al., 2002). 
Existujú tri stupne ekologickej kvality, a to veľmi priaznivá, priaznivá a nepriaznivá. Na území okresu 
Michalovce sa vyskytujú všetky tri. 

3 POPIS ÚZEMIA  

Okres Michalovce sa nachádza na východnom Slovensku, patrí do košického kraja. Územie je na 
severe ohraničené Vihorlatskými vrchmi, na juhu jeho hranicu tvorí rieka Latorica. Väčšina územia leží 
na Východoslovenskej nížine, ktorá je takmer úplne odlesnená. Z celkovej rozlohy okresu až 70% pripadá 
na poľnohospodársku pôdu. Vo vidieckych sídlach žije 48% obyvateľov okresu. Najvýznamnejšou 
oblasťou pre turistické aktivity je vodná nádrrž Zemplínska Šírava. Intenzívne sa za účelom rekreácie 
využíva jej severné a západné príbrežné územie. Na územie okresu zasahuje Chránená krajinná oblasť 
(CHKO) Latorica a CHKO Vihorlat (spracované podľa Korec a kol., 1997). 

4  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z grafu 1 vidieť, že v roku 1934 bolo na Slovensku najviac hniezd na strechách. Postupne ich 
počet klesal a v roku 2002 ich bolo iba jedno percento z celkového počtu hniezd. Hniezd na komínoch 
bolo najviac v rokoch 1968 – 1984, odvtedy klesajú. Až v roku 2001 a 2002 sa ich počet mierne zvýšil. 
Na stromoch nebolo nikdy viac ako 20% z celkového počtu hniezd. Na elektrických stĺpoch začali 
vznikať hniezda od roku 1958. Odvtedy ich počet prudko stúpal až do roku 1984, odkedy ich začali 
nahrádzať umelé podložky. Počet hniezd na umelých podložkách prudko rastie až do roku 2000 a odvtedy 
mierne poklesol. 
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Vývoj obsadzovania hniezdnych stanovíšť na Slovensku
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Graf. 1: Vývoj obsadzovania hniezdnych stanovíšť na Slovensku (spracované podľa Stollmana 1999 
a Fulína 2003) 

Pri porovnaní celkového počtu bocianov bielych v okrese Michalovce v roku 2002 v závislosti od 
vzdialenosti od vodných plôch (Obr.1) zistíme, že najviac sa ich nachádza v najbližšom okolí Senných 
rybníkov. Vo vzdialenosti viac ako 6 kilometrov je väčšinou menej ako 5 bocianov. Fulín (2002) hovorí o 
lovnom areály bociana bieleho vo vzdialenosti 0,5 až 3 kilometre od hniezda. V okolí vodnej nádrže 
Zemplínska šírava je menej bocianov, ako by sa dalo očakávať. Jej severná strana je v lete intenzívne 
antropicky využívaná a zrejme dochádza k neúnosnému vyrušovaniu bocianov pri výchove mláďat. 
Z južnej strany nádrže už počet  bocianov stúpa. V okrese prevláda stagnujúci typ počtu hniezd, ale 
v okolí vodných plôch sa počet bocianov zvyšuje s výnimkou okolia Zemplínskej šíravy, kde je počet 
bocianov stabilný. Progresívny typ počtu hniezd sa vyskytuje najmä vo vzdialenosti do 6 kilometrov od 
vodného zdroja.  

Plochy s prevahou veľkoplošného odvodnenia sú iba v okolí Zemplínskej šíravy a Senných 
rybníkov. Aj napriek tejto skutočnosti sa tam nachádza veľké množstvo bocianov bielych.  Veľa ich je 
však aj v južnej časti okresu, kde nie žiadna odvodnená lokalita.  Zo severnej strany Zemplínskej šíravy, 
aj napriek tomu, že tam neboli robené odvodnenia, znova zaznamenávame malý počet bocianov. 
Všeobecne môžeme povedať, že na plochách, kde prevláda maloplošné odvodnenie, sa vyskytuje viac 
bocianov, ako na ostatných plochách. Progresívny typ vývoja počtu hniezd (Obr. 2) sa nachádza najmä na 
území, kde nebolo odvodnenie urobené, prípadne tam, kde prevládajú odvodňované lokality s plochou od 
10 do 100 ha. Výnimku tvoria iba obce v okolí Senných rybníkov, ktoré majú progresívny typ vývoja 
počtu hniezd napriek tomu, že v tejto oblasti sú odvodňované lokality s plochou nad 100 ha. 
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Obr. 1: Početnosť bocianov bielych v jednotlivých 
vzdialenostiach od vodných plôch 

Obr. 2: Rozmiestnenie vývojových typov počtu 
bocianov v rámci kategórii odvodňovaných lokalít 

 

 

 

Závlahové stavby boli urobené najmä v okolí Zemplínskej šíravy a Senných rybníkov. Je tam 
zaznamenaný zvýšený počet bocianov, ale ten je aj v južnej časti okresu, kde závlahové stavby neboli 
robené. Evidentná závislosť počtu bocianov od závlah sa neukázala. Môžeme teda povedať, že 
odvodnenie alebo závlahy ako samostatné faktory nie sú rozhodujúce pre početnosť bociana bieleho. 
Kombináciou s inými faktormi, však môžu byť veľmi podstatné pre výskyt tohto druhu. Dôležitá je aj 
potravinová podmienenosť k lokalite, čo potvrdzuje aj Fulín (1988). 

Veľmi priaznivá ekologická kvalita sa v okrese Michalovce nachádza iba na severnej strane 
Zemplínskej šíravy. Hniezdi tam nízky počet bocianov (maximálne 5 bocianov v jednej obci), pretože  
táto oblasť je v lete, teda v čase hniezdenia bocianov bielych, intenzívne využívaná na rekreáciu. Územie 
s priaznivou ekologickou kvalitou sa tiahne východnou a južnou časťou okresu, čiastočne je aj na 
severozápade. Väčšina obcí s veľkým počtom bocianov sa nachádza v južnej a východnej časti, čo je 
pravdepodobne podmienené aj prítomnosťou vodných plôch (Latorica a Senné rybníky). Na území 
s nepriaznivou ekologickou kvalitou je väčšinou menej ako 15 bocianov. 

Aj keď progresívny typ vývoja počtu hniezd sa zastúpený v menšom množstve ako stagnujúci,  
nachádza sa zväčša na území s priaznivou alebo veľmi priaznivou ekologickou kvalitou. 

5  ZÁVER 

Za približne 70 rokov, kedy sa sleduje výskyt bociana bieleho na Slovensku, došlo k výraznému 
poklesu počtu hniezd.  Tiež sa zmenil pomer jednotlivých hniezdnych stanovíšť pre bociany biele. Kým 
v roku 1934 výrazne dominovali strechy hospodárskych budov a umelé podložky sa ešte nepoužívali, 
v roku 2002 na Slovensku skoro polovicu hniezdnych stanovíšť tvoria práve umelé podložky. V okrese 
Michalovce však aj v posledných rokoch prevládajú hniezda na elektrických stĺpoch. Výber miesta, kde si 
bociany biele postavia hniezdo, závisí od viacerých faktorov. Analýza výskytu počtu hniezd ako aj 
vývojových typov počtu bocianov od vzdialenosti od vodných plôch ukázala, že najviac hniezd je do 
vzdialenosti 6 kilometrov od týchto významných potravných báz. Zároveň sme zistili, že najviac hniezd 
aj progresívnych typov počtu bocianov je sústredených na plochách s priaznivou ekologickou kvalitou 
priestorovej štruktúry krajiny.  

Môžeme konštatovať, že nielen v okrese Michalovce, ale aj na celom Slovensku v posledných 
rokoch postupne stúpa počet bocianov bielych. Je to výsledok legislatívnej ochrany tohto druhu a podiel 
na tom majú aj rôzne mimovládne organizácie, ktoré prejavujú veľkú ochotu riešiť problémy 
s hniezdením bocianov.  
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NÁVRH PÉČE O EKOLOGICKOU SÍŤ KRAJINY STŘEDNÍHO 
POJIHLAVÍ 

PROTECTION SCHEME OF ECOLOGICAL NETWORK OF 
LANDSCAPE STŘEDNÍ POJIHLAVÍ 

Tereza Pavlíková1 

Anotace 

Příspěvek se zabývá návrhy péče o ekologickou síť krajiny středního Pojihlaví a možnostmi 
financování navrhovaných opatření v rámci krajinotvorných programů. Ekologická síť je zde tvořena 
celkem 46 ekologicky významnými segmenty krajiny, jejichž výměra činí 180,9 ha. Významně jsou 
v tomto území zastoupena stepní společenstva a extrémní skalní ekotopy s výskytem celé řady 
chráněných a ohrožených druhů. V rámci dotačních programů je možné využít dva základní finanční 
zdroje, a to Ministerstvo životního prostředí (Program revitalizace říčních systémů, Program péče o 
krajinu) a Státní fond životního prostředí (Program péče o přírodní prostředí). 

Abstract 

There are descibed scheme of protection of ecological network, which is situated in nature park 
Střední Pojihlaví. An ecological network is made of 46 ecologically significant segments of the lansdcape 
in all, which contribute to the whole area by 13,74 %. By care of ecologically significant segments of 
landscape it is posssible to use the grant of  Landscape Programs (The revitalization of river systeme, 
Program of Preservation of the Landscape).  

Keywords: ecological network (ekologická síť), scheme of protection (zásady péče), possibility of 
financing (možnosti financování) . 

1. ÚVOD 

V současnosti je vymezování prvků ekologických sítí velmi aktuálním problémem. Na základě 
postupu biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí je obvykle vymezena kostra 
ekologické stability, která je v případě potřeby doplněna o prvky územních systémů ekologické stability. 
Avšak v této fázi bývá vymezení ekologické sítě ukončeno. Většina projektů se již příliš , popř. pouze 
velmi obecně zabývá konkrétními návrhy péče o jednotlivé ekologicky významné segmenty krajiny, a už 
vůbec zde nebývá zmínka o kalkulaci nákladů a možnostech financování z dotačních programů. 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází na území jihomoravského kraje (okres Brno – venkov, Znojmo) a 
zasahuje do 4 katastrálních území: Biskoupky, Jamolice, Hrubšice a Řeznovice. Řešené území je součástí 
přírodního parku Střední Pojihlaví, který se nachází 37 km jihozápadním směrem od Brna. Celková 
plocha studovaného území činí 1329,4 ha. 

Z hlediska širších územních vztahů spadá území do Jevišovického bioregionu (1.23). 
Geomorfologicky se oblast nachází na rozhraní dvou podsoustav – Českomoravské vrchoviny a Brněnské 
vrchoviny. Nejnižší nadmořská výška 220 m n. m. je v Řeznovicích. Naopak nejvyšším bodem území je 
Biskoupský kopec s nadmořskou výškou 397,8 m n .m. 
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Geologický podklad sledovaného území je velmi pestrý. V zájmovém území jsou plošně nejvíce 

zastoupeny granulity a hadce.Vzhledem k pestrosti geologického podloží se zde vyskytuje i celá škála 
půdních typů od litozemí, kambizemí,rankrů, fluviz.emí až po kultizemě 

Z pohledu klimatického se území nachází na pomezí mírně teplé MT 9, MT 11 a teplé klimatické 
oblasti T 2. Průměrná teplota  činí 7,4 °C, ročně spadne 560 mm srážek. Hydrologicky spadá řešené 
území celé do povodí Jihlavy, která je zároveň jediným stálým vodním tokem s hydrologickým pořadím 
4-16-01. 

3. EKOLOGICKÁ SÍŤ 

Ekologická síť byla vymezena na základě biogeografické diferenciace krajiny 
v geobiocenologickém pojetí [1]. Podle výše uvedené metodiky bylo v zájmovém území vymezeno 
celkem 46 ekologicky významných segmentů krajiny (dále EVSK), z nich 32 tvoří kostru ekologické 
stability a 14 bylo navrženo jako součást územních systémů ekologické stability. Celková plocha EVSK 
činí 180,94 ha (13,47 % z celkové plochy zájmového území). Z hlediska biogeografického významu se 
jedná o lokální ekologicky významné segmenty krajiny, pouze 3 EVSK mají význam regionální (EVSK 
Templštýn, EVSK U pustého mlýna, EVSK Velká skála). Celková plocha uvedených regionálních 
biocenter je 61,01 ha. Všechny EVSK jsou součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru Údolí 
Jihlavy, která je zároveň zónou zvýšené péče o krajinu dle EECONET. 

Prvky KES jsou většinou menší rozlohy (kromě výše zmíněných regionálních biocenter), řada 
přírodě blízkých biocenóz nesplňovala parametry biocenter či biokoridorů a musela být klasifikována 
jako interakční prvek.  

Podíl a rozsah ekologicky významných segmentů krajiny odpovídá danému typu krajiny a jejímu 
využití. Jedná se o harmonickou kulturní krajinu s mozaikou polí, luk, lesů, skal, ale i venkovských sídel.  

4. ZÁSADY PÉČE O EKOLOGICKY VÝZNAMNÉ SEGMENTY KRAJINY 

Zásady péče jsou diferencovány do 3 základních skupin. První jsou lesní porosty, a to buď na 
exponovaných extrémních stanovištích nebo na živných stanovištích nižších poloh. Velice cenná jsou 
stepní společenstva a extrémní ekotopy skal hostící celou řadu chráněných a ohrožených druhů. Většina 
biokoridorů je potom tvořena břehovými porosty podél významného vodního toku – řeky Jihlavy. 

Při péči o lesní porosty je nutné diferencovat zásady péče dle jednotlivých stanovišť. V rámci 
zájmového území je péče směřována do několika oblastí: 

1. U lesních porostů na exponovaných stanovištích by měla být prioritní půdochranná funkce, 
zaměření na ekologickou stabilitu a ochranu proti erozi., Vzhledem k tomu, že extrémnost ekotopu 
nedovolila v minulosti větší hospodářské využití, druhové složení těchto segmentů se v současnosti 
přibližuje potenciálnímu stavu . Základem při péči o tato společenstva by proto mělo být ponechání 
přirozenému vývoji, pouze s redukováním místy šířícího se invazního neofytu trnovníku akátu. Na 
živných stanovištích v současnosti převládají dubové porosty, popř. směsi s borovicí. Místy se vyskytují 
nevhodně vysázené smrky, popř. akátiny, které by bylo třeba postupně odstranit. Při obnově porostu by 
měla být využívána přirozená obnova a při výchově porostů je třeba podporovat cenné listnáče. 

2. Stepní společenstva jsou ohrožena v první řadě sukcesí dřevin. Pro odstranění křovinného a 
dřevinného náletu je třeba zasáhnout mechanicky, ale postupně. Nahromaděnou biomasu je možné spálit 
v zimním období na zmrzlé půdě, od prosince do února. Ideálním opatřením je poté obnova regulované 
pastvy. Při odstraňování trnovníku akátu je třeba aplikovat100% roztok Roundupu přímo na pařezy, 
následně použít postřik 10-15% roztoku na výmladky do 150 cm. Tak dochází jen v minimální míře 
k zasažení okolních rostlin. Doba aplikace by měla být srpen – říjen, tedy období, kdy rostlina ukládá 
živiny. Důležitá je opětovná aplikace po 14 dnech. U stepních společenstev je nutné provádět extenzivní 
pastvu – ideální je pastva s ovčáckým psem. Tento způsob není náročný na technická opatření. Optimální 
je stádo asi 20 ovcí, které jsou schopny spásat i dvouděložné rostliny a keře, především v jarním období. 
Pokud se navíc přidá do stáda asi 5 koz, jsou pak schopny spásat nedopasky po ovcích. 

3. U břehových porostů je nutná především dovýsadba chybějících částí a to dle platných 
prostorových parametrů a potenciálního stavu biocenóz. Dalším problémem u břehových porostů je 
intenzivní šíření netýkavky žláznaté. V těch úsecích , které jsou netýkavkou plně obsazeny, je její 
odstranění reálně nemožné. Velký význam má především sledování prvních populací, kdy je nejúčinnější 
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druhy ručně vytrhávat. Toto vytrhávání je třeba provádět v době květu, ale zároveň ještě před 
vysemeněním (ideálním měsícem je červenec). 

Tab. 1:  Orientační kalkulace nákladů při péči o ekologicky významné segmenty krajiny 
Navrhovaná péče Faktory ovlivňující cenu Cena 

plocha <3  ha 15 000,- Kč/ ha 

plocha 3-10 ha 12 000,- Kč/ ha 

Extenzivní pastva 

plocha > 10 ha 10 000,- Kč/ ha 

kácení starého porostu 
(v závislosti na průměru kmene, sklonitosti svahu, 
dřevině) 

850 – 2950,- Kč/ ks 

sadba (v závislosti na způsobu sadby, dřevině,stáří 
dřeviny, sklonitosti svahu) 

16-100,- Kč/ ks 

kosení  ruderálního podrostu před sadbou 11500,- Kč/ ha 

shrabání  a odvoz pokoseného porostu 5200,-Kč/ha 

Obnova břehového porostu 

chráničky proti okusu zvěří 3,30 Kč/ ks 

ožínání sazenic kruhové (průměr  0,5 m)   8,- Kč/ks 

ožínání sazenic obdelníkové (plocha 1 m2)  7,80 Kč/ ks 

kosení ruderálního porostu s ponecháním na místě 11500,-Kč/ ha 

nátěr proti okusu 0,50 Kč/ ks 

< 10 cm  90,-Kč/ks 

10-30 cm  115,-Kč /ks 

30-50 cm  206,-Kč/ks 

Údržba břehového porostu 

zdravotní ořez (v závislosti na průměru větví) 

50- 70 cm  333,-/ks 

Odstraňování náletu dřevin na 
stepích 

závislost na hustotě, výšce a průměru kmene 7000 - 20 000,- Kč/ ha

Založení protierozních pásů dle složení  3 142,-Kč/ ha 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 2,3 Kč/ ks 

duby (Quercus sp.) 3 - 3,60 Kč/ ks 

javory (Acer sp.) 3,- Kč/ ks 

vrby (Salix sp.) 3,- Kč/ ks 

topoly (Populus sp.) 3,- Kč/ ks 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 5,-Kč/ ks 

olše lepkavá (Alnus glutinosa) 4,-Kč/ ks 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 4,50 Kč/ ks 

Sadební materiál 

 třešeň ptačí (Prunus avium) 8,50 Kč/ ks 

Umístění a tvorba informačních 
tabulí 

závislost na kvalitě grafického zpracování, použitém 
materiálu 

10 000-50 000 Kč/ ks 

kácení starého porostu  (v závislosti na průměru kmene, 
sklonitosti svahu, dřevině) 

850 – 2950,- Kč/ ks 

sadba (v závislosti na způsobu sadby, dřevině,stáří 
dřeviny, sklonitosti svahu) 

16-100,- Kč/ ks 

kosení  ruderálního podrostu    před sadbou 11500,- Kč/ ha 

shrabání  a odvoz pokoseného porostu 5200,-Kč/ha 

Založení navrhovaných 
biokoridorů (mimo ceny sadebního
materiálu) 

chráničky proti okusu zvěří 3,30 Kč/ ks 
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5. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

Při realizaci opatření by bylo v budoucnu možné využít finanční podpory Ministerstva životního 
prostředí a Státního fondu životního prostředí. Přičemž platí omezující kritérium, že při poskytnutí 
prostředků žadateli nelze na totéž opatření poskytnout finanční prostředky z jiných státních zdrojů. 
Vzhledem k omezenému počtu stran příspěvku jsou uvedeny pouze dotační programy a konkrétní dotační 
tituly. 

5.1 Prostředky poskytované ministerstvem životního prostředí 
I. Program revitalizace říčních systémů 

Z tohoto programu je možné čerpat finanční prostředky v rámci podprogramu Revitalizace 
přirozené funkce vodních toku – obnova břehových porostů . Výše příspěvků může dosahovat až 100 %. 

II. Program péče o krajinu: 

Uvolňování prostředků v rámci Programu se řídí Směrnicí MŽP č. 2/2004 pro poskytování 
finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004. Jsou jím poskytovány finanční 
prostředky neinvestičního charakteru (nesmí sloužit k podnikatelským záměrům), a to ve dvou 
samostatných podprogramech: 

Podprogram péče o krajinu (realizace vymezených a schválených úses, kosení travního porostu, 
odstraňování křovinného a dřevinného náletu, extenzivní pastva, 

Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (finanční prostředky mohou být v tomto 
případě poskytnuty Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to pouze na ta opatření realizovaná v souladu 
s plánem péče o příslušné zvláště chráněné území.V rámci zájmového území lze využít dotačních titulů: 
výroba, instalace nebo údržba informačních tabulí, likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů  
patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům poškozujících zvláště chráněné části 
přírody– tvorba biologických protierozních opatření např. zakládání trvalých travních porostů přírodě 
blízkou a stanovištně odpovídající bylino - travinnou směsí místního původu). 

5.2 Prostředky poskytované Státním fondem životního prostředí 
Podpora je směrována především do oblasti ochrany ovzduší, vod, nakládání s odpady a oblasti 

ochrany přírody a péče o krajinu.V rámci programu péče o přírodní prostředí je v zájmovém území 
možno využít především dotačního titulu Zakládání prvků úses, kde činí podpora až 80% výše nákladů.  

6. ZÁVĚR 

Cílem příspěvku bylo seznámení s konkrétními zásadami péče o ekologicky významné segmenty 
krajiny v zájmovém územím, kterým je část přírodního parku střední Pojihlaví. Přičemž cílem bylo 
takové navržení zásad péče, které by umožňovaly trvalé zachování přírodních hodnot těch nejcennějších 
segmentů této krajiny. Velice účelné je při péči využít krajinotvorných programů, z nichž lze veškerá 
navrhovaná opatření do různé výše nákladů financovat. 
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VLIV ZMĚNY KLIMATU NA HORSKÉ LOKALITY 
A TURISMUS V LYŽAŘSKÝCH AREÁLECH 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MOUNTAIN AREAS AND 
TOURISM IN SKI RESORTS 

Jan Pokorný1 

Anotace 

Protože stále více výzkumů potvrzuje přítomnost klimatických změn jako fakt, vznikají studie, 
které se zabývají klimatickými změnami a jejich vlivem na horské oblasti, zejména na turismus v zimním 
období v lyžařských centrech. Výsledky ukazují, že veškeré lyžařské areály mohou mít v budoucnu 
problémy s nedostatkem sněhu, zejména znevýhodněné mohou být ty položené v nižších oblastech. Je 
však zajímavé, že právě některé lyžařské areály se začínají měnit v zářné příklady konceptu trvalé 
udržitelnosti. 

Abstract 

In fact that more and more researches confirmed climate changes in future, there starts studies 
about climate change impact on mountain areas, especially on wintertourism in ski resorts. The results 
shows that in worldwide skiresorts might be problem with snow-reliability, mainly in lowlands. On the 
other side new activities have been conducted to make skiresorts outstanding examples of sustainable 
concept. 

Keywords: climate change (klimatické změny), mountain areas (horské oblasti), ski resorts (lyžařské 
areály), sustainable developement (trvale udržitelný rozvoj), tourism (turismus), environment, 
„sustainable slopes“. 

1. ÚVOD – ZMĚNA KLIMATU A PROVEDENÉ STUDIE 

Horské lokality jsou citlivé na změny klimatu. Vlivem změn klimatu může v takovýchto vysoko 
položených lokalitách dojít kupříkladu k úbytku sněhové pokrývky, ústupu ledovců, tání permafrostu, a 
dalším extrémním jevům jako jsou sesuvy půdy. Mimo to může změna klimatu posunout hranici flory a 
fauny. Další dopady klimatických změn ovlivní v horských oblastech zemědělství, získávání vodní 
energie a v neposlední řadě zejména také turismus, který se stal pro mnoho horských oblastí důležitým 
zdrojem příjmů.2 

Výzkum vlivu klimatických změn na turismus probíhá v řadě zemí po celém světě. Jsou známé 
studie z Rakouska, Švýcarska, Francie, Velké Británie, Kanady, U.S.A, Austrálie a všechny se shodují na 
tom, že změna klimatu ovlivní zimní turismus. Jako velmi významný se jeví nedostatek sněhu, který je 
při výběru lokality u návštěvníků horských středisek určující. Dále z výzkumů vyplývá, že úbytek 
sněhové pokrývky bude pro provozovatele lyžařských středisek, kteří se „adaptují“ znamenat vyšší 
náklady spojené s umělým zasněžováním. V některých případech tak zvýšené náklady mohou vyvolat 
finanční nesoběstačnost a donutit provozovatele k uzavření střediska. [2] 

Spolu s vzrůstajícím počtem studií z IPCC (Interngovernmental Panel for Climate Change) a 
jejich přehnaných interpretací v mnohých médiích vzniká i mnoho aktivit, které mají za úkol klimatickým 
změnám předejít, nebo je alespoň zmírnit. Turismus v horských oblastech se tak stává díky svojí 
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specifičnosti a náročnosti na okolní podmínky jedním z předních odvětví turismu, který se má v několika 
následujících desetiletí změnit v souladu s trvale udržitelným rozvojem. [3] 

2. ZMĚNA KLIMATU A MOŽNÉ DOPADY NA TURISMUS V HORSKÝCH 
POLOHÁCH 

Dostatek a stálost sněhové pokrývky je zásadním z mnoha faktorů, které zimní turismus 
ovlivňují. Důležitost sněhu pro zimní sporty, kterými je vedle všech variací3 sjezdového lyžování, také 
snowboarding, lyžování běžecké a snowmobiling4 je zřejmá. Při nedostatku sněhu nebo nestálosti 
sněhové pokrývky5 během zimní sezóny, opadá zájem o takovouto lokalitu, klesá návštěvnost a tím 
pochopitelně i příjem z tzv. „snow business“ nebo „ski industry“6.  

Významným problémem je také měřitelné tání ledovců po celém světě. Od roku 1850, ztratily 
švýcarské ledovce téměř čtvrtinu své plochy a stejné výzkumy potvrzují odtávání podobného rozsahu i u 
ledovců rakouských. Ztráta ledovců není jenom ztrátou estetickou, ale je také problémem pro střediska, 
která jsou na ledovcích zbudována a umožňují jak zimní, tak letní lyžování. [4] 

Se vzrůstem teploty se zrychlí odtávání permafrostu (trvale zmrzlé půdy), což bude mít za 
následek náchylnost k sesuvům půdy, do které jsou zakotveny stožáry lanovek, vleků, ale i všechny 
budovy, které jsou na permafrostu postaveny. Ukotvení všech těchto staveb v podloží zvýší náklady na 
provoz. Pro přiblížení, během zimy 1998/99, bylo ve Švýcarsku důsledkem nadměrných srážek poničeno 
36 zařízení: 20 lyžařských vleků,  11 sedačkových lanovek, 4 kabinové lanovky a 1 dráha pozemní. 
Celkové náklady a ztráty byly vyčísleny na 200 milionů CHF (cca tedy 130 milionů USD). Tato situace 
by hrozila, i při jiné z mnohých interpretací změn klimatu a to ve vzrůstu extrémních projevů počasí – 
např. nadměrné srážky, rychlé tání, extrémně krátká změna teplot o 30 stupňů Celsia atd. [5] 

Spolu se změnou podmínek se však také může zdát, že se otevřou nové možnosti pro letní 
turistiku7, kterou bude možno provozovat ve vyšších polohách a více dnů v roce. Ovšem je třeba si 
uvědomit fakt, že dojde pravděpodobně k obměně fauny a flory, takže určité alpské jedinečné ekosystémy 
by mohly být nahrazeny ekosystémy známých z nižších nadmořských výšek. Změny srážkových poměrů 
a změněné četné podmínky vlivem změny rostlinných a živočišných společenstev mohou být příčinou 
mnohých nebezpečných sesuvů půdy nebo lavin kamení. Na základě těchto rizik by tak mohlo naopak 
dojít k omezení letních aktivit a návštěvnosti lokalit. [6] 

Výsledkem studií je ohrožení turismu v níže položených lyžařských areálech, právě díky vyšším 
nákladům na umělé zasněžování a odliv turistů do výše položených lokalit, kde vzroste pochopitelně tlak 
na stavbu nových lyžařských tras. Některé ze studií v nejhorších scénářích dokonce hovoří o úpadku 
lyžovaní v dnes známých horských rekreačních centrech. Vzhledem k nejasným scénářům růstu průměrné 
teploty na planetě zemi a nejednoduchým interpretacím se jimi vždy není možné do budoucna řídit, lze je 
však plně chápat jako varování. Stejně tak jsou prognózy týkající se nutných investic do zasněžovací 
techniky značně různé. Problémy středisek v nižších polohách jsou ale již zřejmé již dnes. V roce 
2003/2004 bylo v USA v provozu 494 středisek, zatímco v letech 1984/1985 ještě 727. Mnohé z areálů 
musely být zavřeny během sezóny dříve a otevřeny opět až další sezónu a v některých již z důvodu 
nedostatečné sněhové pokrývky a změně počasí není možné zahájit sezónu vůbec. [7]  

S možným zánikem některých níže položených areálů, by se tak do popředí dostaly, dnes stále 
expandující kryté haly umožňující tzv. „indoor“ lyžování celoročně. V současné době je stavba takových 
to areálů v značném rozmachu po celém světě, několik hal najdeme v Evropě (Nizozemí, Velká Británie, 
Belgie, Španělsko, Německo, Finsko), jiné v Asii (Čína, Japonsko, Indonésie) po jedné v Africe (J.A.R.), 

                                                           
3 „Variacemi sjezdového lyžování“ jsou chápány různé techniky alpského lyžování, které se liší v rozdílném 
vybavení – např. jiná je délka lyží a zakřivení atd. 
4 Pojem „snowmobiling“- je odvozen od „snowmobile“ tedy – motorových saní, případně sněžného skútru, sněhové 
rolby a podobných motorových vozidel, které jsou specifické tím, že je možné se s nimi pohybovat ve sněhu. 
„Snowmobiling“ je tedy řízení těchto motorových vozidel. 
5 Většina středisek v Rakousku a Švýcarsku proto používá v reklamních kampaních označení garantující kvalitní 
sněhové podmínky po celou zimní sezónu. 
6 Oba termíny lze nahradit zřejmě nejbližším a nejméně zavádějícím termínem „lyžařský průmysl“. Termín „Snow 
business“ použil Simon Hudson v názvu knihy, která se zabývá ekonomickými aspekty a vzestupem lyžování.  
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7 pěší turistika, vodní sporty, cyklistika, rybaření atd. 
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Austrálii a Novém Zélandě, Americe. Největší hala na světě má být dokončena v srpnu 2005 v Spojených 
Arabských Emirátech v Dubaji. [8] 

3. PŘÍKLADY AKTIVIT V SOULADU S MYŠLENKOU UDRŽITELNOSTÍ 

Na základě provedených výzkumů, naměřených dat a převládajícího přesvědčení o pravdivosti 
teorie změny klimatu a následných dopadů na turismus, dochází k většímu tlaku na transformaci 
stávajících rekreačních středisek8 na moderní střediska, která jsou šetrná k životnímu prostředí a lépe 
vyhovují myšlence dlouhodobé udržitelnosti, ačkoli samotná tato aktivita nemůže změnu klimatu v dané 
lokalitě zastavit či změnit. Typickým příkladem je organizace National Ski Area Association (NSAA) – 
organizace sdružující majitele a provozovatele lyžařských středisek, ke které se nyní hlásí přes 90% všech 
horských středisek v USA s aktivitami „Sustainable Slopes“ a „Keep the Winter Cool“. Obě aktivity 
kladou důraz  na stavbu a začlenění středisek do krajiny, komunikaci se všemi zúčastněnými ve 
schvalovacím řízení i provozu, tak na zmírnění vlivu samotného provozu. K těmto aktivitám přistoupila 
NSAA v roce 2000. [9] 

VODA 
V samotném provozu středisek se dbá na ochranu vodních zdrojů a to na efektivnější využití vody 

při tvorbě umělého sněhu, ochranu vodních toků, ze kterých je voda čerpána. (například – využívání vody 
z tajícího sněhu pro užitkové účely, využívání lokálních zdrojů vody, podporu a spoluúčast na výzkumu 
ekologických dopadů tvorby umělého sněhu, používání užitkové vody, atd.).  

ENERGIE 
Spolu s ochranou a efektivním využitím vodních zdrojů je kladen důraz na spotřebu energie u 

vytápění, osvětlení, v dopravě, výrobě umělého sněhu, provozu vleků a lanovek a efektivnost jejího 
použití (například – plošné snížení spotřeby, použití obnovitelných zdrojů energie pro zajištění chodu 
areálů – tj. biomasa, geotermální  energie, solární ohřev TUV, nákup „zelené“ elektřiny od distributorů, 
snížení počtu vozidel, použití alternativních paliv nebo hybridních elektromotorů pro pohon obslužných 
vozidel atd.) 

ODPAD 
Dalším důležitým a sledovaným kritériem je redukce odpadu, podle principu tzv. „3R - Reduce, 

Reuse, Recycle“, tedy zavádění recyklovatelných materiálů a vratných obalů, omyvatelného nádobí, 
kompostování odpadu, zapojení do EPA WasteWise programu9 a mnoho jiných konkrétních opatření, 
které mají opět chránit přírodní zdroje, redukovat znečištění a minimalizovat množství odpadu. 

PŘÍRODA 
Také na přímou ochranu ekosystémů a v divoké přírodě žijících jedinců je brán zřetel. Cílem 

programu je aby dopady turismu na přírodu byly minimální, neklesala biodiverzita a horské prostředí 
nadále lákalo k návštěvě turisty. Konkrétními kroky jsou: podpora vědeckého výzkumu, společenstev, 
populací i chráněných jedinců, omezení vstupu na území, kde se dostává turismus a teritoria zvěře nebo 
výskytu ohrožených rostlin do konfliktu, zajištění stálého průtoku v korytech budováním tůněk pro odběr 
vody na zasněžování, omezení pohybu rolb a sněžných skútrů při nízké sněhové pokrývce, 
minimalizování kácení stromů pro úpravy a zvětšování sjezdových tratí atd. 

OVZDUŠÍ 
Cílem je opět minimalizovat dopad provozu lyžařských areálů na kvalitu ovzduší a redukovat 

skleníkové plyny a znečištění v maximální možné míře. Cíle je dosahováno snížením použitím paliv, 
posypových materiálů, použitím modernějších materiálů pro zpevnění cest, omezení topenišť nebo jejich 
přechod na plynové takřka bezemisní náhrady. 

DOPRAVA 

                                                           
8 Tak jako je ostatně postupný celosvětový trend ve všech činnostech, které se velkou měrou na změně klimatu 
podílejí. 
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9 U.S.EPA – Environmental Protection Agency zahájila vedle mnoha jiných programů, které mají za úkol zlepšení 
kvality životního prostředí také tzv. WasteWise program, který je dobrovolný a je zaměřený na minimalizaci 
komunálního odpadu ve městech. [10] 
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Doprava v horských oblastech má na svědomí nenávratné škody, ovšem i zde lze minimalizovat 

škody a předejít mnohým problémům. Zejména je snahou, aby se zmenšil objem přijíždějících 
automobilů, proto je podporována hromadná doprava zdarma, sdílení automobilů, lepší cenové podmínky 
na ubytování a nákup lyžařských permanentek pro ty hosty, kteří neparkují v areálech nebo nepoužívají 
své auto, spolupráce s cestovními kancelářemi na nabídkách tzv. „dovolených bez automobilu“. 

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 
Snahou je vysvětlit, proč je ochrana přírody tolik důležitá, pro zachování turismu v horských 

oblastech a jaký má vliv masová rekreace na křehké ekosystémy a tím i na změnu klimatu. Lyžařské 
areály tak mají jedinečnou možnost získat důležité místo v environmentálním vzdělávání a budování 
environmentálního povědomí u návštěvníků. Součástí areálů jsou proto bohatá vzdělávací centra10, bohaté 
je značení a informační tabule, vzdělávání zaměstnanců, vstřícnost v podávání informací, vštěpování tzv. 
zelených desater11 návštěvníkům atd. [11] 

Výsledky aktivit NSAA „Sustainable slopes“ a „Keep the Winter Cool“ jsou dostupné 
v každoroční zprávě na oficiálních stránkách NSAA. Program trvá pět let a má povzbudivé výsledky a 
velký zájem ze strany provozovatelů i majitelů areálů, návštěvníků a partnerských a spolupracujících 
organizací (EPA, USDA Forest srevice, U.S Department of Energy, 2002 Olympics Salt Lake City 
Organizing Commitee, Sierra Club, Trust for Public Land a mnoho dalších). V roce 2005 proběhne na 
základě pětiletých zkušeností revize zakládací listiny, která obsahuje základní principy ochrany a postupy 
k dosahování vytyčených cílů. [11] 

Ne vždy se však daří implementovat technologické novinky postupy v souladu s myšlenkou 
udržitelnosti. Příkladem může být Auden Schendler, ředitel Environemntal Affairs v Aspen Skiing 
Company (ASC), který je zodpovědný za provoz v souladu s ochranou životního prostředí. ASC je 
považována za nejvíce environmentálně uvědomělý resort na celém světě, o čemž svědčí mnohé 
mezinárodní ocenění. Auden Schandler popsal mnoho chyb, kterých je možné se dopustit při 
nevědomosti a nebo špatné komunikaci mezi zúčastněnými. Jako příklad uvádí problémy s instalací 
vysoce úsporných hotelových světel, nevhodné použití environmentálně high-tech materiálů pro stavbu 
budov, které má za následek úniky tepla a konečně problémy s nefunkčními vypínači tankovacích pistolí 
a úniky nafty do prostředí. [12] 

Proces, jak efektivně spojit využívání veřejných statků (např.lesa) a rekreačních služeb za vzniku 
environmentálních statků, se kterými lze obchodovat (jasněji - jak vyhovět požadavkům turismu a 
zároveň myšlence udržitelného rozvoje), řeší teoretická ekonomická studie „Transformation of 
environmental recreational goods and services provided by forestry into recreational environmental 
products“12 prováděná Univerzitou v italské Padově. Výstup výzkumu ukazuje, jak je tento proces 
proveditelný, jaké je třeba provést úvodní kroky, změnit přístupy v management/marketingu a upozorňuje 
na klíčové body transformace. [13] 

4. ZÁVĚR 

V rámci výzkumů týkajících se klimatických změn a jejich vlivu na ekosystémy horských oblastí 
je zřejmé, že se otázka ochrany životního prostředí a udržitelnosti rozvoje těchto lokalit dostává z 
teoretické roviny do praxe, zejména díky případným dopadům na turismus a to změnou sněhových 
podmínek a vyšších nákladů na provoz rekreačních středisek, při udržení stávající kvality služeb. Jak je 
dobře vidět na příkladu středisek v USA, vznikají snahy o výrazné „ozelenění“ do té doby k životnímu 
prostředí nešetrných rekreačních center náročných na spotřebu energií a využívání přírodních zdrojů. 
Rekreační areály horských oblastí se tak v brzké době mohou stát místy s příkladným čerpáním 
přírodních zdrojů, moderními způsoby recyklace, efektivním využíváním energie s použitím 
alternativních zdrojů a centry tzv. „ekologické výchovy“ a osvěty ostatní populace. Je zajímavé 
pozorovat, jak v místě největšího střetu ochrany přírody a masového turismu vzniká „prozelená aktivita“, 
která sice nemůže v přímém spojení zabránit klimatickým změnám obecně (natož v dané lokalitě), ale 

                                                           
10 Nestandardní struktura návštěvníků, (u lyžařů je průměr kolem 25 let) umožňuje snadnější vzdělávání i ochotu se 
vzdělávat. 
11 Soupis bodů, které vedou ke konkrétním aktivitám návštěvníků a tím pomáhají k naplňování programu 
udržitelnosti. 
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12 „Niche Markets for Recreational and Environmental Services, RES“ financovaného EU ve spolupráci s University 
of Hamburg, University of Vienna a IBN-DLO-Wageningen v Holandsku. 
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může jistě ovlivnit náhled a informovanost o problematice klimatických změn a činnosti člověka u určité 
skupiny populace. 
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AKTUÁLNE PROGRAMY A DOKUMENTY PODPORUJÚCE 
V SÚČASNOSTI ROZVOJ VIDIEKA NA SLOVENSKU 

CURRENT AGENDA AND DOCUMENTS IN RURAL DEVELOPMENT IN 
SLOVAC REPUBLIC 

Lenka Potočková1 

Anotácia 

Jednou, v súčastnosti z najdiskutovanejších tém (nielen) krajinného plánovania v Slovenskej 
republike sa stáva problematika rozvoja. Keďže charakteristickým rysom sídelnej štruktúry SR je vysoká 
prevaha sídiel s charakterom vidieckej krajiny dôraz regionálna politika štátu kladie práve na rozvoj 
vidieka. Základným nástrojom je Národný rozvojový plán so sektorovými operačnými programami. Tieto 
sú sú ďalej dopĺňané napr. Plánom rozvoja vidieka, Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, či 
Programom obnovy vidieka v snahe čo najefektívnejšieho naplnenia cieľov štátnej regionálnej politiky. 

Abstract 

One of the often discussed topic, recently , is the regional development, especially  rural 
development. Regions of Slovac republic react differently on changes that are undergoing due to reform 
since 1989. The dynamics of changes mostly dependent on political and economic influences. The most 
important tools in Slovak regional politic are program documents like National Development Plan with 
Sectoral Operational Programme Agriculture And Rural Development and Operational Programme Basic 
Infrastructure. 

Keywords: rural development – rozvoj vidieka, Slovak regional politic – regionálna politika Slovenskej 
republiky, National Development Plan – národný rozvojový plán 

1. ÚVOD 

V minulosti vznikli rozdiely v ekonomickom a sociálnom rozvoji jednotlivých regiónov 
Slovenskej republiky. Podpora a posilňovanie rozvoja menej rozvinutých alebo štrukturálnymi zmenami 
najviac postihnutých regiónov patrí medzi priority regionálnej politiky vlády, na ktorej podporu bol 
vypracovaný a schválený celý rad programových dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja. Medzi 
najaktuálnejšie a najúčinnejšie v súčastnosti patria programové opatrenia súvisiace so vstupom do 
Európskej únie obsahujúce ciele, stratégiu a s tým spojený finančný a implementačný rámec rozvoja. 

1.1. Čo je vôbec vidiek? 
Vidiek ako multifunkčný systém je doteraz nedostatočne preskúmaný. Nie je dopracovaná 

typológia obcí a zhodnotený vidiek ako celok. Preto nie je prijatá všeobecne platná definícia vidieka, 
ktorú by akceptovali odborníci zaoberajúci sa touto problematikou. V ich štúdiách sa objavujú rôzne 
definície vidieka v závislosti od predmetu a cieľa skúmania.  

Vidiek (country, countryside) je podľa výkladového slovníka termínov z trvalej udržateľnosti 
(Hanušin et al., 2000) ako vidiecky priestor mimo mestskú krajinu charakterizovaný nižšou hustotou 
zaľudnenia, orientáciou na poľnohospodárstvo, iným spôsobom života, väčšinou prepojeného s prírodou, 
a inou sociálnou štruktúrou v porovnaní s mestom. Druhá časť definície sa už zaoberá vzťahom vidieka 
a spoločnosti, možnom rozvoji a ochrane prírody a krajiny a to v intenciách „teórie“ trvalej udržateľnost: 
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Jednou z reakcií na negatívne civilizačné dôsledky v poslednom období je návrat k hodnotám vidieka. 
Posledné desaťročia sa vidiecky priestor stáva  zaujímavým z hľadiska životného prostredia. 

Za účelom zjednotenia prístupov v regionálnej politike európskych krajín bola Chartou 
erurópskeho regionálneho plánovania stanovená klasifikácia regiónov, podľa ktorej vidiecke regióny 
majú prevažne poľnohospodársku a ekostabilizačnú funkciu, pričom úlohou regionálnej politiky je 
vytvoriť pre obyvateľstvo prijateľné ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky, ktoré budú zmierňovať 
migráciu obyvateľstva z vidieka do miest. Podpora smeruje na rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a 
odvetví (najmä cestovný ruch, agroturizmus a i.), zvyšovanie vzdelanostnej a profesnej štruktúry 
obyvateľstva v rurálnych regiónoch. 

Charakteristickým rysom sídelnej štruktúry SR je vysoká prevaha sídiel do 5000 obyvateľov, čo 
je tradične uznávaná hranica pre vidiecku obec u nás. Žije v nich 43,7% všetkého obyvateľstva 
(www.build.gov.sk, 2001), a Slovenská republika je považovaná za krajinu s vidieckym charakterom.  

1.2. Prístupy k pojmu „rozvoj“ 
Chápanie pojmu rozvoj, podobne jako „vidiek“ nie je jednotné, túto nejednotnosť, a zároveň i 

najuniverzálnejšiu definíciu pojmu asi najlepšie vystihli Nohlen a Nuscheler (1992, in Rajčáková 2005), 
podľa ktorých „je rozvoj je primerane viacvýznamový, ťažko definovateľný, názorovo a ideologicky 
protichodný, používaný v rôznych súvislostiach,“ neskôr v myšlienkach pokračujú, že rozvoj „popisuje 
proces, orientovaný na určitý cieľ, ktorý závisí od hodnotových prestáv v priestore a čase“. 

Prevládajú dva základné prístupy v definovaní pojmu rozvoj, a to prístup ekonomický a prístup 
geografický. V ekonomickom chápaní sa pojem stotožňuje s hospodárskym rastom. Naproti tomu 
v geografickom ponímaní sa dôraz kladie na priestor, ku ktorému sa rozvoj viaže. Pri riešení 
problematiky regionálneho rozvoja akoby sa spájali oba prístupy, keďže v konečnom dôsledku ide i o 
efekt ekonomického rozvoja, no tento je úzko viazaný na špecifiká predmetného regiónu. 

V neposlednom rade sa vynára nový, doteraz väčšinou prehliadaný aspekt rozvoja regiónu – a to 
aspekt ekologický, ktorý sa v právnom systéme Slovenskej republiky odráža v determinovaní pojmu 
trvalo udržateľný rozvoj, a to ako taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť 
uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené 
funkcie ekosystémov (§ 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí). 

„Rozvoj“ v určitom zmysle slova znamená istú zmenu v čase, pri ktorej sa predpokladá, že by sa 
daný subjekt menil k lepšiemu. Niektoré parametre môžu rásť a iné sa môžu znižovať. Celkový vývoj (čo 
jč zmena kvalitatívne neutrálna) prebieha smerom k dokonalejšiemu, plnšiemu a zrelšiemu stavu. Rozvoj 
znamená aj niečo lepšie – zdokonalovať to; rozvoj však neznamená rast (Krasnec, 2003). 

Záujmom spoločnosti sa v súčasnosti stáva rozvoj vidieka, resp. vidieckych regiónov, čiže  rozvoj 
regionálny, ktorý má zabezpečiť predovšetkým zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, sociálny a 
ekonomický rozvoj krajiny, so zachovaním trvaloudržateľného rozvoja. 

2. REGIONÁLNA POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

K vytváraniu čo najvhodnejšich podmienok pre dynamický a všestranný rozvoj regiónov 
s maximálnym využitím ich geografického, ľudského a ekonomického potenciálu slúži regionálna 
politika ako indikátor plnenia cieľov a zámerov regionálneho rozvoja (Rajčaková, 2005). Slovenská 
republika na podporu regionálnej politiky a napĺňania jej cieľov za posledné desaťročie niekoľko 
podporných dokumentov a prgramov, z ktorých v súčasnosti najdôležitejšie a najaktuálnejšie sú 
nasledovné: 

2.1. Národný rozvojový plán 
Národný rozvojový plán (NRP) zastrešuje súbor nových programových dokumentov, ktorým 

predchádzal celý rad dokumentov venovaných regionálnemu rozvoju. Tie slúžili najmä na čerpanie 
prostriedkov z predvstupových fondov PHARE, ISPA a SAPARD. Spomenuté fondy majú odlišné 
pravidlá na čerpania a implementácie ako súčasné štrukturálne fondy a Kohézny fond.  

V súčasnosti je základným programovým dokumentom uskutočňovania štrukturálnej 
a regionálnej politiky SR pre obdobie rokov 2004 – 2006. Poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav 
regiónov Slovenskej republiky a bariéry ich rozvoja. Definuje rozvojové priority a spôsob ich 
dosiahnutia. Obsahuje ciele, stratégiu a s tým spojený finančný a implementačný rámec. Obsahuje aj 
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charakteristiky veľkého množstva programových dokumentov, na ktoré je alokovaná finančná pomoc 
Európskej únie (www.build.gov.sk). 

NRP je tvorený sektorovými operačnými programami (SOP), ktoré majú odvetvový charakter. 
Obsahujú popis a anylýzu hlavných problémov príslušného sektora, ciele navrhovaných politík, stratégie 
a opatrenia k dosiahnutiu cieľa. SOP patria do skupiny tzv. programových dokumentov pre štrukturálne 
fondy. 

Pre regionálnu politiku je kľúčový Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidiek, ktorý predstavuje rozpracovanie jednej z prioritných osí Národného rozvojového plánu Slovenskej 
republiky na obdobie rokov 2004–2006. Ďalším dôležitým je SOP základná infraštruktúra s kapitolou 
renovácia a rozvoj vidieka a zachovanie dedičstva vidieka. 

2.2. Plán rozvoja vidieka 
Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2004-2006 predložilo Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR určené ako kompetentný orgán v zmysle článku 41 nariadenia Rady č.1257/1999 o 
podpore rozvoja vidieka z EAGGF. Je kompatibilný a národným rozvojovým plánom a jeho sektorovými 
programami (www.mpsr.sk). 

Globálnym cieľom tohto programového dokumentu je multifunkčné poľnohospodárstvo a 
udržateľný rozvoj vidieka, pričom za parciálne ciele sú považované: 

• podpora rozvoj vidieckej ekonomiky a zabezpečenie zvyšovania životnej úrovne vidieckeho 
obyvateľstva, 

• zlepšenie rozvoja vidieckych oblastí prístupom k infraštrukturálnym službám a tým udržať 
populáciu vidieckych komunít, 

• -zabezpečenie ochrany životného prostredia a biodiverzity vidieckeho prostredia pri 
udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. 

2.3. Ostatné dokumenty 
Od roku 1990 boli pre tvorbu štruktúry regionálnej politiky najdôležitejšie nasledovné 

dokumenty: 

Stratégia regionálneho rozvoja – ako základný programový dokument pre SR, bol východiskovou 
„správou“, ktorá zahŕňa zámery na podporu regionálneho rozvoja, vymedzuje problémové regióny a 
stanovuje spôsob podpory ich ďalšieho rozvoja.. Bezprostredne na túto stratégiu nadväzujú Regionálne 
podporné programy, tieto stanovujú spôsob podpory, ekonomické nástroje a systémové opatrenia, ktoré 
napomáhaju rozvoju tzv. problémových regiónov. Následne sa vypracovávali už špecifické Koncepcie 
sociálno-ekonomickáho rozvoja kraja, Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresov a 
Programy rozvoja obcí. 

Pokračovaním tejto línie bolo prijatie Koncepcie štátnej regionálnej politiky v roku 1997 
s definovaním cieľov regionálnej politiky a spôsobov ich zabezpečenia.  

Pre naplnenie potrieb územného rozvoja a aplánovania bola prijatá Koncepcia územného rozvoja 
Ministerstvom životného prostredia. 

V súvislosti s postupnou implementáciou filozofie regionálnej politiky EÚ bol v roku 1999 
prijatý Plán regionálneho a sociálneho rozvoja SR per realizáciu programu PHARE 2000, ktorý sa už 
približoval požiadavkám EÚ a slúžil zároveň ako programový dokument čerpania predvstupovej pomoci. 

Stretagický strednodobý dokument regionálnej politiky Národný plán regionálneho rozvoja SR 
prijatý v roku 2001 definuje východiská a stanovuje zásady a ciele pre ďalšie vypracovanie regionálnych 
programov rozvoja, jeho súčasťou je i sektorový operačný program Multifunkčné poľnohospodárstvo a 
rozvoj vidieka. Tento dokument je v súčasnosti je v súčasnosti platný, no jeho aktuálnou podobou je 
Národný rozvojový plán z roku 2002 (bližšie v kapitole 2.1). 

V roku 2000 bola prijatá Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, 
chápaná jako súbor strategických cieľov, postupov a prístupov umožňujúcich praktickú realizáciu 
koncepcie trvalo udržateľného rozvoja so zvláštnym dôrazom na realitu vybraných modelových území. 
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ochrany prírody a tvorby životného prostredia. Jeho významnou súčasťou je aj obnova 
poľnohospodárskej krajiny. V Slovenskej republike POD podporuje nariadenie vlády SR č. 222/1997 Z. 
z. a je pomocným dokumentom pre miestne samosprávy, vypracúvajú ho samotní občania v spolupráci s 
facilitátormi. Podporou zaoberá ARVI (Agentúra pre rozvoj vidieka) v Nitre a SAŽP (Slovenská agentúra 
životného prostredia) v Banskej Bystrici.  

Legislatívne je regiónálny rozvoj na Slovensku zabezpečený zákonom č. 503/2001 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja, ktorý je v rámci harmonizácie slovenskej legislatívy s acquis 
communautaire základným zákonom umožňujúcim v plnej miere aplikovať princípy regionálnej politiky 
v Slovenskej republike a participovať v krajine na štrukturálnej a kohéznej politike Európskej únie.  

3. ZÁVER 

Z analýzy v Slovenskej republike prijatých programových dokumentov týkajúcich sa rozvoja 
vidieka vyplýva, že mnohé oblasti navrhovaných opatrení sú duplicitne riešené vo viacerých 
dokumentoch.  

Inštitucionálne najdôležitejšímy orgánmi pre regionálnu politiku a podporu rozvoja vidieka sú 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako garant Národného rozvojového plánu na roky 2004-
2006 a Ministerstvo pôdohospodárstva s Plánom rozvoja vidieka 2004-2006. Tieto programové 
dokumenty sú „len“ základným východiskom, z ktorého je nevyhnutné vychádzať pri vypracovávaní 
regionálnych dokumentov a následne ich napĺňaní  predovšetkým v podobe konkrétnych projektov 
pomáhajúcich rozvoju slovenského vidieka.  

Tento príspevok bol vypracovaný ako súčať riešenia grantových úloh VEGA 1/293/04 a VEGA 
1/2340/05. 
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TYPOLOGIE KRAJINY ČR A JEJÍ VZTAH 
K EVROPSKÉ ÚMLUVĚ O KRAJINĚ 

LANDSCAPE TYPOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS 
RELATION TO THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION 

Dušan Romportl1 

Anotace 

Hlavním cílem příspěvku je představit význam zpracování komplexní typologie současné krajiny 
na území České republiky z hlediska závazků plynoucích z ratifikace Evropské úmluvy o krajině. Dále 
jsou  diskutovány metodické přístupy a problémy při sestavování typologických map a databází, stručně 
je popsán jejich význam pro koncepční péči o krajinu. 

Abstract 

A reliable overview of types of Czech cultural landscapes is required to get universal information 
for large scale landscape planning. The outstanding richness and diversity of Czech and Europe’s 
landscapes are widely recognized attributes of the continent’s unique natural and cultural heritage. The 
concern that essential landscape values could be lost due to conflicting pressures has been addressed in 
recent policy documents such as European Landscape Convention (Mücher et al. 2003).  

Keywords: landscape typology – typologie krajiny, European Landscape Convention – Evropská úmluva 
o krajině 

1. ÚVOD 

Česká krajina patří díky bohatství a rozmanitosti abiotických, biotických, socioekonomických i 
historických prvků k významným součástem evropského kulturního a přírodního dědictví. Zcela 
oprávněně si proto zaslouží - podobně jako její dílčí složky - pozornost odborníků řady vědeckých 
disciplín, politiků a pracovníků ochrany přírody i samosprávy jako komplexní celek. Zároveň se však 
jedná o objekt tak mnohovrstevný a dynamicky se vyvíjející, že i jeho teoretické uchopení jako předmětu 
vědeckého studia je velmi nesnadné, v praxi je pak často vyžadován konsensus množství 
zainteresovaných institucí i jednotlivců s rozdílnými až protichůdnými zájmy.  

Jedním z možných kroků vedoucích k usnadnění studia krajiny, je právě její klasifikace. Definice 
a hodnocení krajin, analýza procesů a tlaků, které je formují mohou napomoci ke stanovení priorit péče o 
běžnou krajinu.  

2. ČESKÁ A EVROPSKÁ KRAJINA 

Ochrana kulturní krajiny a péče o ni se v posledních letech staly velmi aktuálním tématem 
přírodovědných, sociálních i technických disciplín. Rozvíjejí se metodické přístupy hodnocení krajiny z 
hlediska její stability, diverzity a estetiky. Otázkou však zůstává, kdo se bude péči o krajinu všedního 
života věnovat ne po teoretické stránce, ale v praxi. Harmonická kulturní krajina, jaká se nám líbí, byla 
vedlejším produktem života našich předků, kteří byli na “své” krajině závislí, trávili přímou činností v ní 
většinu času, byla důsledkem jejich snahy co nejlépe přežít a umožnit totéž i dalším generacím. Vyvíjela 
se často bez ohledu na estetické a biologické hodnoty, čistě účelně tak, aby byla z dlouhodobého hlediska 
co možná nejudržitelnější. Přesto tak často vznikla krajina ekologicky stabilní, co do druhové 
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rozmanitosti bohatá a vizuálně líbivá. Vlivem společenských a technologických změn ale byly předchozí 
generace výše popsaný styl života nuceny opustit a v současnosti tak neexistuje žádná početná sociální 
skupina, která by byla schopna trvalého angažmá v oblasti péče o běžnou, ať už venkovskou či /post-/ 
industriální krajinu. Venkovský svět, založený na obhospodařování zemědělské půdy je minulostí – v 
zemědělské výrobě dnes pracuje méně než 8 % ekonomicky aktivních obyvatel. Většina obyvatel 
venkova tráví často v krajině mnohem méně času než obyvatelé měst.  

Česká krajina se v posledním desetiletí stává dějištěm dvou rozdílných skupin procesů. Na jedné 
straně dochází v zemědělsky, rekreačně a industriálně nevýhodných nebo nezajímavých oblastech k 
poklesu intenzity antropogenních aktivit, pokračuje zde odliv ekonomicky aktivních obyvatel. Mnohé 
krajiny jsou však vystavené dynamickému vlivu lidské společnosti, ať už jde o urbanizaci, zemědělskou 
výrobu a lesní hospodářství, výstavbu dopravních sítí nebo znečišťování prostředí. Důležitou otázkou tak 
zůstává, jak zajistit, ochránit a v některých případech i třeba zrestaurovat estetické, přírodní a kulturní 
hodnoty těchto krajin uprostřed neustálých změn a tlaků, které na ni působí. Problémy péče o kulturní 
krajinu nebo přímo jejího ohrožení se tedy netýkají pouze České republiky nebo postkomunistických 
zemí s přerušenou tradicí vlastníků půdy, ale prakticky všech zemí s vysokým podílem člověkem 
pozměněných krajin.  To se  odráží i ve formulování současných politických dokumentů, mezi jaké patří 
Evropská úmluva o krajině /Council of Europe, 2000/ (LIPSKÝ, Z. 2004).    

3. EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ 

Evropská úmluva o krajině, která byla v roce 2003 ratifikována českým parlamentem, je v 
současnosti jedním z nejvýznamnějších evropských dokumentů o ochraně krajiny. Snad poprvé se 
v celoevropském měřítku stala předmětem zájmu nejen krajina přírodní, ale i kulturní, doslova se úmluva 
”...týká jak krajin, které mohou být považovány za významné, tak i krajin obyčejných a degradovaných.” 
Z jejího textu tak jasně vyplývá potřeba zájmu a péče o celé spektrum typů krajin, od fragmentů 
reprezentujících původní “divočinu”, až po extrémně industrializovanou či urbanizovanou krajinu. 

Jedna z nejvýznamných opatření, které Úmluva zúčastněným stranám ukládá, jsou zakotvena v 
článku 6 C a D. Smluvní strany  se zde zavazují: 

a) i. definovat své vlastní krajiny na svém území, 

ii. analyzovat jejich charakteristiky, jakož i dynamické procesy a tlaky, které je formují, 

 iii. sledovat jejich proměny, 

b) hodnotit definované krajiny při respektování zvláštních hodnot, které jim jsou 
přisuzovány dotčenými stranami a obyvatelstvem. 

...a dále v článku 6 D: 

Každá smluvní strana se zavazuje pro definované a hodnocené krajiny stanovit cíle krajinné 
kvality po projednání s veřejností v souladu s článkem 5 C. 

Je zde tedy jasně formulován úkol provedení klasifikace krajin celého státního území a 
jejich komplexního hodnocení z pohledu odborníků i uživatelů. Definice krajin, zpracování 
jejich typologie a analýza procesů a tlaků, které je formují, pak napomohou ke stanovení priorit 
péče. 

Vymezení těch typů krajin, které jsou ohroženy trvalou ztrátou svých hodnot, ať už z 
důvodu nadměrného antropogenního tlaku nebo naopak nedostatku péče člověka, se jeví jako 
nezbytný předpoklad pro strategické plánování a účinnou ochranu krajinného rázu; proto bude 
jedním z hlavních úkolů krajinných plánovačů a typologů. 

4. TYPOLOGIE KRAJINY 

Každý vědní obor se snaží vypracovat systém třídění, klasifikace a typologie objektů, které jsou 
předmětem jeho zájmu. V krajinné ekologii, ale i komplexní fyzické geografii respektive geoekologii je 
tímto předmětem celá krajina, tedy objekt nesmírně složitý, dynamický a proměnlivý (KOLEJKA - LIPSKÝ 
1999). 
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Podobně jako u jiných prostorových objektů můžeme v případě členění krajiny vymezit jednotky 

individuální nebo typologické. Individuálních členění krajiny existuje celá řada /např. geomorfologické či 
biogeografické hierarchické regionalizace/, podobně tak typologických /př. morfogenetické typy reliéfu, 
typy vegetačních stupňů/. Většinou se však zabývají klasifikací krajiny podle jediného, byť vnitřně 
heterogenního znaku. Vymezení krajinných jednotek podle více znaků je metodicky podstatně náročnější 
a kartograficky obtížněji znázornitelné i hůře čitelné. Krajina jako celek i její skladební prvky jsou přísně 
vzato jedinečné, proto nejbližším vhodným způsobem jejich klasifikace je individuální členění do 
neopakovatelných jednotek. Typizace krajiny podle Löwa a Míchala (2003) znamená vždy intelektuální 
znásilnění skutečnosti, která se – jak je uvedeno výše - skládá z jedinečných případů. Jednotlivý 
jedinečný případ je však také reprezentantem nějaké skupiny – typu, která nám umožňuje orientovat se 
v záplavě konkrétních případů. 

Pojem typ vyjadřuje předpoklad souhlasného výskytu určitých podstatných znaků u jedinečných 
objektů (krajinných celků, geosystémů, venkovského prostotu apod.) – členů (exemplářů) tohoto typu, 
současně však pravděpodobnost, že konkrétní exemplář ponese v určité míře i znaky charakteristické pro 
jiný typ nebo i více  typů. Třídění na typy, jakožto typologické třídy je totiž relativní: namísto jasných a 
nepřekročitelných hranic mezi jednotlivými taxony rozlišujeme zde totiž spíše určité póly nebo jádra 
rozdílnosti jednotlivých tříd. Proto se u každé typologické klasifikace musíme smířit s tím, že vedle 
„modelových“ (typických) exemplářů určitého typu narazíme často na exempláře přechodné, jejichž 
klasifikace, tj. zařazení do toho či jiného typu zůstane třeba i sporné (LÖW – MÍCHAL 2003). 

Postižení všech znaků přírodních i společenských jevů, které formují tvář krajiny je složité i z 
hlediska jejich různé váhy a proměnlivého vlivu v čase a prostoru. Proto by prvním krokem sestavení 
typologie současné krajiny mělo být vypracování hierarchického systému dílčích znaků, příp. úplné 
vyloučení prvků nepodstatných. 

Asi nejzásadnější otázkou při vymezování krajinných typů je volba měřítka. Pochopitelně nejvíce 
záleží na velikosti klasifikovaného území a charakteru složek, podle kterých typologii provádíme, 
důležité jsou také počet a velikost jednotek. Měřítko do značné míry určuje výběr rozhodujících faktorů, 
podle kterých krajinné typy vymezujeme. Pro klasifikaci krajiny na nejnižších hierarchických úrovních je 
nutná syntéza většiny klasifikovatelných přírodních faktorů – od topoklimatu a hydrologických poměrů, 
přes geologicko - substrátové poměry a reliéf až po biotické charakteristiky (Bailey 1996). Nadstavbou by 
pak mělo být posouzení stupně antropogenního ovlivnění krajiny v rámci vymezených přírodních 
krajinných jednotek a následná supersyntéza. 

Dalším problémem je rozdílnost charakteru hranic jednotlivých přírodních i kulturních 
prostorových celků. Zatímco některé typy hranic jsou velmi ostré (např. geologické jednotky, kategorie 
land use), jiné mají charakter kontinua (např. vegetační stupně, klimatické zóny), u některých lze hranici 
stanovit jen velmi přibližně a obecně (např. kulturní regiony). Někdy lze vymezit dílčí typy krajiny pouze 
na základě kvantitativní veličiny (např. teplota, hustota obyvatel), častěji pak dle kvalitativního ukazatele 
(např. horninové složení, převládající kategorie land cover), v případě komplexní typologie je nutné 
kombinovat oba přístupy. 

Základním metodickým krokem, který je praxi využíván, je princip superpozice. 
Nakládáním hierarchicky seřazených dílčích tematických podkladů lze vytvořit předběžnou 
syntetickou mapu, která posléze slouží jako výchozí podklad pro vlastní typologickou mapu. Na 
základě rozlišení přírodních a antropogenních vlivů na fyziognomii krajiny lze vymezit typy 
přírodní krajiny, funkční typy krajiny a syntetické typy současné krajiny. 

Typy přírodní krajiny: 
Typologie přírodní krajiny je metodicky jednodušší než typologie kulturní krajiny Musíme si 

však uvědomit, že v našich podmínkách přírodní krajina již neexistuje. Mapy přírodních krajinných typů 
tak vlastně vymezují a klasifikují hypotetickou, potenciální krajinu, jaká by na daném území existovala 
bez přítomnosti a vlivu člověka (KOLEJKA - LIPSKÝ 1999). Proto se stávají cenným materiálem při aktivní 
tvorbě krajiny, zejména při komplexních rekultivačních a restauračních projektech. 

Typologie přírodních jevů je v geografických či ekologických disciplínách běžná již od počátků 
přírodních věd. Klasifikací geologického podkladu, klimatu nebo vegetace byla provedena celá řada na 
lokální až planetární úrovni. Vypracování komplexní typologie, která by postihovala většinu těchto 
dílčích přírodních faktorů, je však náročnější, proto se s podobnými systémy třídění setkáváme méně 
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často. Základní skupinou faktorů, podle kterých je vhodné typologii krajiny provádět, jsou abiotické 
podmínky prostředí, zejména charakter reliéfu, klimatické a substrátové poměry, biotické podmínky jsou 
na nich pak závislé, ale z hlediska fyziognomie krajiny také významné. Reliéf a klimatické poměry 
zároveň informují o zonálních (bioklimatických) poměrech, kvartérní pokryv a půdy i o azonálních 
poměrech území. Syntézou těchto dílčích složek vzniká prostorový průmět, který slouží jako podklad k 
vymezení přírodních geokomplexů, reprezentujících primární strukturu krajiny ČR. 

Funkční typy krajin: 
Typologie využití krajiny člověkem není po metodické stránce příliš složitá, jedná se v podstatě 

pouze o klasifikaci krajinných jednotek podle charakteru jejich funkce. Způsob využívání krajiny 
člověkem se zásadně projevuje v její fyziognomii a musí se odrazit i v její typologii (KOLEJKA - LIPSKÝ 
1999). 

Vhodným vyjádřením sekundární struktury je krajinný pokryv land – cover, resp. land – use, 
který představují prostorové objekty zemského povrchu identifikované zejména podle morfostrukturních 
a fyziognomických znaků. Jednou z možností interpretace využití krajiny je stanovení funkčních typů 
krajiny. Ty mají vypovídat o jednostranném nebo naopak víceúčelovém využívání konkrétního areálu 
člověkem, které s sebou zároveň nese informaci o heterogenitě krajiny. 

Typy současné krajiny: 
Charakter současné krajiny však není výsledkem pouze působení přírodních nebo naopak 

antropogenních procesů. Obě skupiny vlivů se v prostoru a čase prolínají a vzájemně ovlivňují. Proto 
typologie současné krajiny představuje syntézu předchozích dvou přístupů. Zahrnuje tedy jednak 
informaci o přírodním pozadí - přirozené diferenciaci území do relativně homogenních přírodních 
krajinných jednotek - a dále informaci o současném stavu využívání krajiny člověkem (KOLEJKA - 
LIPSKÝ 1999). 

Výchozím podkladem je databáze typologie přírodní krajiny, ke které se doplní informace o 
využití krajiny. Na vrstvu konkrétně vymezených přírodních geosystémů bude naložena vrstva land – use, 
sestavená na základě statistických dat a interpretaci aktuálního družicového snímku.  

5. ZÁVĚR: 

Krajina nikdy nebyla a nebude statickým objektem, naopak se dynamicky vyvíjí působením 
přírodních i společensko - politických a ekonomických procesů. Proto i jakékoli zachycování jejího 
aktuálního stavu může být někdy pomíjivé nebo přímo neúčelné. Vypracovaná typologie by proto neměla 
sloužit jen jako zakonzervovaný pohled na stav a charakter krajiny kdysi na počátku 3. tisíciletí, ale měla 
by fungovat jako otevřený systém informací o neustále se měnících a vyvíjejících typech české kulturní 
krajiny. 
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TISY V ZÁMECKÉM PARKU RADUŇYEWS IN THE MANOR 
PARK RADUN 

Iva Roubíková1 

Anotace 

Raduň je menší obec ležící několik kilometrů od Opavy jihozápadním směrem. Je zde menší 
zámek, u kterého byl přibližně okolo roku 1850 založen přírodně-krajinářský park.Věk tisů, které se 
v parku nachází, lze odhadnout dle Machovce (1980) na 100-120, 60-40 a 20-30 let. První(100-120 let) 
skupina stromů odpovídá přibližně době založení parku. Tisy ve věkovém rozmezí 40-60 mohly 
vzniknout samovolným šíření. Tuto domněnku však nelze nijak potvrdit.  Pouze jedinec ve věku okolo 
20-ti let, prokazatelně nebyl vysazen člověkem. 

Abstract 

Raduň is situated southeastern from Opava. There was founded by the landscape manor park 
Raduň. There are several yews. Their age is around 100-120,40-60,20-30 years according to Machovec 
(1980). First group yew-trees correspond the origin of manor park, but another (40-60 years) was able to 
be caused by the spontaneous dissemination. This is again supposition and it is impossible demonstrate. 
Only simple seeding (20-30 years) grew out quite autogenously. 

Keywords: yew, yew-tree, spontaneous dissemination 

1 ÚVOD 

V dřívější dobách býval tis poměrně hojnou dřevinou v naších lesích. Postupem doby docházelo 
k jeho likvidaci (např. pro jeho dřevo či pastvou dobytka). Tis tak jako přirozená součást naší krajiny 
vymizel. V době zakládání parkových úprav byl opět dosazován a stal se hojně využívanou okrasnou 
dřevinou. S odstupem let na některých takových lokalitách může docházet k jeho samovolnému šíření. 
Takovou lokalitou je například zámecký park v Raduni. 

Charakteristika širších územních vztahů a přírodních podmínek 
• Tisy se nachází v přírodně-krajinářské části zámeckého parku v obci Raduň, která dále voně 

navazuje na zdejší les.  
• •Obec Raduň leží přibližně 5 km od Opavy jihovýchodně v údolí Raduňky na úpatí Nízkého 

Jeseníku. 
• •Jedná se o oblast využívanou především pro rekreační činnost. 
• •Tato oblast patří do Opavského bioregionu a představuje nejtypičtější Polonikum v ČR  
• •Povrch tvoří glacifluviální štěrky a písky, smíšený materiál morén a hlavně nevápnité 

sprašové hlíny. Podloží tvoří marinní vápnitý neogén (vápnité jíly, písky, smíšené materiály). 
• •Je tvořen pahorkatinou na ledovcových sedimentech se sprašovými hlínami. 
• •Reliéf je tvořen oble zvlněnou pahorkatinou. 
• •Klima je zde poměrně teplé a suché. 
• •Leží v mírném srážkovém stínu Jeseníků. Roční úhrn srážek činí 640 mm. Roční průměrná 

teplota je 8°C. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 284 m. 
Historie objektu 
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Zámek 

Poprvé uvádí k r. 1312, od počátku 16. století patřila Tvorkovským z Kravař, od r.1780 Larisch 
Mönnichum a Blücherům. Původně renesanční zámeček s postupně přistavovanými hospodářskými 
stavbami 

Park 

Není výrazně popsána jeho historie dochované jen níže doložené mapky. Z roku 1836 je patrná 
stále dochována zelinářská zahrada, z úpravami bývalé lovecké obory (řešená část se začalo až po roce 
1850 za vlastnictví Blücherů, dosazovaly se vzácnější dřeviny, na dotváření nynější podoby se podílely 
především zdejší zahradníci, původní kostru  parku lze usuzovat dnes již jen z nejstarších dřevin ( mezi ně 
patří i Taxus baccata 

POPIS TISŮ V PARKU 

Tisy 
Tisy se zde nachází hlavně v přírodně-krajinářské části parku. Nejstarší dochované tisy (viz. 

mapka a obrazová dokumentace č.1). Dosahují přibližně věku okolo 100-120 let ( Odhad věku dle 
Machovce ,1980). Je zde i zachovalý pařez (obrázek č.2), který svědčí o poměrně starém exempláři. Lze 
ho zařadit do stejně věkové kategorie, jako nejstarší dochované tisy. Je možné, že se jedná i o staršího 
jedince. To lze nyní jen předpokládat. 

Nebylo provedeno sčítání letokruhů na pařezech a zároveň se jedná o vícekmenného jedince. 
Nejstarší jedinci v parku jsou až na jednoho stromového vzrůstu. Přibližně dvě třetiny jedinců, kteří se 
nachází v podrostu vzrostlých listnatých stromů jsou keře, jejichž věkové rozmezí se pohybuje od 40-60 
let (obrázek č.3). U některých podrostových skupin tisů je možné uvažovat, že vyrostly bez úmyslného 
přičinění člověka. Nasvědčuje tomu místo, kde rostou - u kořenových náběhů stromů. (Pro mladé rostliny 
je to vhodné chráněné místo). 

Tisy nejsou rozmístěné v pravidelném sponu.  Věk nejmladšího jedince, který se nachází přímo v 
areálu parku se pohybuje v rozmezí 20-30 let. Tento semenáč evidentně vyrostl zcela samovolně.  

 

Obr.1: Nejstarší exemplář 
 

  

Obr.2: Zachovalý pařez 
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Obr.3: Rostliny rostoucí v podrostu listnatých stromů 
 

 

2 m 

 

ZÁVĚR 

Podobných lokalit, kde dochází k samovolnému šíření tisu, může být v České republice mnoho a 
hlavně v okolí v zámeckých zahrad a větších parků. Otázkou zůstává, jestli tisy na takových lokalitách 
najdou v hodné podmínky pro svůj další vývoj a šíření.  

Na zámecký park Raduň jsem upozornila pro výjimečnost zdejších tisů, které zde působí velice 
přirozeně a jsou v části parku, která dále volně navazuje a přechází v les.  
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INTENSIFICATION AND OPTIMALIZATION OF 
CONSTRUCTED WETLANDS DESIGN 

IN THE CZECH REPUBLIC 

Miloš Rozkošný1 

Keywords: WWTP, Constructed Wetlands (CW); Reed Beds, Design; Maintenance; Operation; Bromide 
Tracer 

INTRODUCTION 

In the year 1999, there were connected about 74.6% of all citizens in the Czech Republic (CR) to 
the sewerage systems. But from 5629 villages under 2000 P.E. had only 1201 sewerage system and 310 
of them had wastewater treating - some type of WWTP. Current situation is better, but it is still necessary 
ensure the sufficient wastewater cleaning for 2155 villages of the category 300-2000 PE (information 
from 2004), it means 831 villages from 2986 has any WWTP. So, in the category 300-500 PE there are 
only 17.5% of villages with the WWTP. And about 90% of the villages <500 P.E. didn´t have wastewater 
cleaning in the year 1999. One of the low-cost available technologies is CW using for them. At present 
time, there are more than 100 CW operated in the whole CR for municipal wastewater (we don´t count 
the number of house constructed wetlands).  

Basic design criteria for reed beds systems, earth filters and WSP are mentioned in the Czech 
technical guidance for WWTP design. There is written requirement on the mechanical pretreatment of 
water before these systems, orientation requirements on the grain size distribution of the filtration 
medium, on the depth of the filters. There is also recommended 5.0 m2 of SSF-RB per one P.E and 1.0-
5.0 m2 per 1 PE for earth filters. The hydraulic load should be 0.10-0.20 m.day-1 (m3.m-2.day-1) for the 
filters and the mass load should be 6-10 g BOD5 per m2.day-1 for filters with horizontal flow and 10-40 
for filters with vertical flow. 

By the design, the main attention is focused on the sufficient organic pollution removal and the 
all reed beds systems, WSP systems and their combination have been designed on it. So design, leading to 
better nutrient removal from wastewater, should be one of the tasks for the future development of CW in 
our country. 

In the period 1999-2000 was made large complex investigation of the CW using for wastewater 
cleaning in the CR. We visited, monitored and evaluated more than 20 CW in the eastern and south 
regions of the CR. Since that time, our team has been working on the continual research of few selected 
localities and on the laboratory research and experimental works. 

The most often used type of CW was system combined sand catcher and septic tank or Imhoff 
settlement tank with SSF reed beds (planted by Phragmites australis or Phalaris arundinacea) and 
occasionally with an aerobic pond. Only one system includes a vertical flow filter.  

METHODS OF THE RESEARCH 

Following mentioned work was made during the first stage of the research: 
• all localities of CW in the selected regions of the CR were visited 
• their state, design, maintenance and operation were evaluated 
• 24hours and 8hours long mixed samples of water were taken  
• (this work has been done on the selected pilot localities until today) 
• the database with operational and hydro-chemical information and datasets was prepared  
• the assessment of data and information about quantity, quality and cleaning effect was done  
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• we found out some often occured operational problems – with sewage disposal from 

sedimentation stage of treatment, macrophyta vegetation management (different approach to 
macrophyta mowing, there is not picked up the biomass of duckweed, there are problem with 
the natural seeding of wood species-it can caused the holes into filter´s insulation), water flow 
and hydraulic loading setup, sludge and vegetation residues management etc. 

The next work has been focused on these tasks: 
• Because CW use extensive natural cleaning processes for wastewater treating, there is often 

discussed the question of sufficient treatment effect during non-vegetated – winter season. So 
we have tried to compare the results from this season and vegetation season.  

• The design and hydraulic and mass loading rate, observed during operation period, 
comparison. 

• The field research tests of wastewater flow through the RB and the course of treatment for the 
main parameters of pollution (organic, nutrients). We chose a few test localities and prepared 
models. 

• Preparing of the recommendations for constructional and operational works on some CW. 
The research work resulted in the identification of weak spots of the operated CW systems – the 

selection of stormwater and its cleaning and storage, separation of polluted waters during rainfalls, 
settlement tanks design and management, water distribution systems design, removal of nitrogen and 
phosphorus from water and the overall design of reed beds.  

RESULTS OF THE OPERATED PLANTS INVESTIGATION 

Some of the constructed wetlands, which we visited, work well without any fundamental 
problems, which could have a negative impact on their correct operation (for example – Olsi nad 
Oslavou, Malhotice, Krucemburk, Stoky, etc.). It is possible to say that larger amount of the plant meet 
the legislation requirements on water quality.  

We compared the results of monitoring programs of two observed CW in Drazovice and Rudikov 
with the limit values for SS, BOD5 and ammonia nitrogen given by the czech´s legislation. The 
legislation what has been valid since 2003 gives the limits for SS (35 mg/l) and BOD5 (30 mg/l) in the 
category <2000 PE, there is no limit for ammonia nitrogen in this category. But for the WWTP 500-
5000PE built sooner were ordered limits by the previous valid legislation, it means 30 mg/l for SS and 
BOD5 and 20 mg/l for ammonia nitrogen usually (f.e. Drazovice). The limits for the WWTP with PE 
lower than 500 gave water authority. We can say that in Drazovice (period 2000-04), there were 73% of 
SS analysis under the limit value, 84% of BOD5 analysis under the limit value and 62% of N-NH4 
analysis under the limit values (76% were under 22 mg/l). In Rudikov, there were the numbers 86% for 
SS, 71% for BOD5 and 0% for N-NH4 (period 1996-97) and 92%, 96% and 4% (period 2000-01). 

Some CW like Biskoupky, Drazovice, Korenec, Osova Bityska have problems with an excessive 
amount of ballast water. 

The secondary pollution caused by high eutrophication of the observed aerobic ponds (built as a 
last stage of treatment) has been problem too. The larger amount of SS (suspended solids) and organic 
pollution content is a reason of given limit values exceeding, especially in autumn at the end of the 
vegetated season, like it was found out at the Drazovice WWTP.  

In our research project, we summarized the knowledge of the observation of the cleaning effect of 
used settling basins and present the main drawbacks of particular arrangements for these types of settling 
facilities: simple septic tank, Imhoff tank, earth settling tank and settling tank with a lateral chamber for 
sludge storage. The reason is that the amount of insoluble matters caught in settling basins influences not 
only the final cleaning effect but it is decisive for the service life and costs for the maintenance of the 
filtration field of the reed bed plants and silting of biological basins. The insufficient work of the 
mechanical treatment stage is partly due to poor maintenance, bad work of realized stormwater overflows 
and due to the state of the sewerage (many of the sewage systems were built by the citizens of villages 
during the special work event held during the communism age and the water from them include a 
significant amount of ballast water). 
 

We can warn of some weak-spots on the observed CW. They are written below: 
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* CW BISKOUPKY-there is no sand catcher, unappropriate settling tank – simple septic tank 

only, accuracy of the water distribution is not good. 

* CW DRAZOVICE - under-designed aerobic pond at the end of the WWTP, false design of the 
water distribution well pits, unsufficient nitrogen removal (it is required by the local water authority), 
problems with the sludge leakage from the settling tank. 

* CW HORNI UJEZD - only a settling ditch, what doesn´t work as well as a settling tank, 
clogging of the reed bed filter, problems with uncontrolled discharge and overflow of sewage to the inlet. 

* CW HOSTETIN - uncleaned stormwater tank, badly separated stormwater, strange function of 
the used settling tank (septic tank with lateral chamber for the sludge storage), problematical position of 
the point inlet to the aerobic pond. 

* CW KRATKA - permanently flooded first reed bed, bad state of the vegetation, vertical filter 
(the second stage of treatment) is not filled correctly. 

* CW NEMCICKY - big pollution from a lot of private wine-cellar (wine production), it caused 
mass overload, especially in the early autumn, false adjusting of the storm overflow, false design of the 
simple septic tank as a settling facility, clogging of the under-designed filtration fields, a lot of sludge in 
the stabilization pond. The constructed wetland was closed and the village has a new WWTP. 

* CW OSOVA BITYSKA - false design of the stromwater tank, partly clogged and under-
designed reed beds. The plant is under reconstruction at present time. 

* CW PROSENICE - false distribution of water, main part of its goes directly into the aerobic 
pond, it also causes drying of reed beds and spreading of weeds on their surface, insufficient maintenance 
of the locality. 

* CW RUDIKOV - the same settling tank and problems like at Hostetin, the tank doesn´t have 
any cover -> development of algae in the water, beginning of clogging of the first reed bed, it is necessary 
to finish the construction of the plant and to solve problem with ammonia nitrogen removal.  

WWTP Drazovice - treatment efficiency
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THE PROPOSAL OF BETTER OPERATION AND MAINTENANCE FOR THE CW-
WWTP DRAZOVICE  

1. Sludge management – regular uptake of the sludge from the sand catcher, settling tank and 
from all well pits (their cleaning is not done), one-shot made cleaning of the reed beds surface from the 
sludge. 

2. Regular pickup of “cakes of fat”, afloat pollution, bulking sludge from the water level of 
mechanical treatment facilities. It should be done daily, but it has not had up today. 

3. Duckweed pickup from the aerobic pond at the end of the vegetation season or sometimes 
during the season, when there is a thick and compact layer on the water level.  

4. Water distribution system reconstruction – there were installed long wooden planks, but it is 
not possible to control the distribution with them after few years of operation. And the spillway crests are 
too long to distribute the water accurately. The planks have been changed by new ones from plastic 
including better rectangular weir. The system of water level regulation based on similar planks must be 
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changed by the system based on rubber turning tubing hanging on a chair to obtain faster and better 
regulation. 

5. Reed beds – the research of hydraulic and mass loads, travel time (it was used the bromide 
tracer) has been done. The result is the recommendation to change filling of first and second reed beds 
regular and to fill the third one continuously (the denitrification stage). The rotation is projected – 3 days 
of continuously filling and 4 days of emptying. 

6. Aerobic pond reconstruction – there is quite thick layer of sediment caused the secondary 
pollution of cleaned water. The water is also secondary polluted by algae during some period of the year. 
It is a question to build a filter (from limestone raw gravel) in front of the outlet, or not? The strips of 
polyethylene net with the 2mm holes will be placed in the pond (in normal line to the direction of inlet). 
There is an assumption that the advance growth of algae on the net will help to improve the cleaning 
effect. 

7. Stormwater tank operation – the water is pumped back to the inlet point immediately after 
rainfall event or after too long time. It should be done between 3 (it is enough time to SS settling) and 8 
hours after filling. It is necessary to pickup the sediment and move in the set aside place, not back to the 
inlet with the water. 
 

COMPARISON OF THE CLEANING REACHED ON THE CW DURING THE YEAR 

Under the climatic and biological conditions in the Czech Republic, there is considered that the 
non-vegetated period is from October till the March in average. We present the comparison of treatment 
efficiencies reached for both – the vegetated and non-vegetated periods for a few observed localities from 
the South Moravia region. There are systems in the villages: Drazovice, Osova Bityska and Rudikov . 
The average treatment efficiency reached during vegetated and non-vegetated periods at monitored 
localities are at the Table 2 at the poster. In the round brackets, there are treatment efficiencies calculated 
only for RB with SSF. 

The statistical t-test used in all couples of data did not show a significant difference between both 
of the periods. But the efficiency calculated for non-vegetated period was lower for monitored indicators 
than during vegetated period in all cases. The highest difference was found out for the ammonia nitrogen. 

Table.2  Average Treatment Efficiency (the values are in percent) during the seasons 
After building 
of the WWTP 

After a few years 
of operating Locality Parameter 

vegetated non-
vegetated 

vegetated non-
vegetated 

BOD5 51 75 57 (61) 55 (56) 
ammonia N 34 31 38 (25) 38 (18) 
Ptot 14 27 0 11 

Drazovice1 

Coliform bacteria 99 98 98 84 
BOD5 86 (76) 91 (83) --- --- 
Amonia N 60 (62) 26 (19) --- --- 
Ptot 42 38 --- --- 

Osova Bityska 

Coliform bacteria 99 97 --- --- 
BOD5 92 92 92 89 Rudikov 
ammonia N 22 14 36 2 

Note: 1 combination of reed beds and small final aerobic pond 
 

THE LOADING RATE OF THE MONITORED CW 

Any monitored CW is not supplied by the loading rate in corresponding to their design 
assumption. An overview is showed in the Table 1 at the poster. This situation is partly caused by the fact 
that the large part of the water driven to WWTP is often from springs or it is groundwater etc. 

For example, the design rate of hydraulic loading in Drazovice was calculated 0.04-0.08 m3.m-
2.day-1, but the real value is 0.044-0.133 m3.m-2.day-1. BOD5 design mass loading rates was calculated 
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10.8 g.m-2.day-1, but the real one is between 0.36-79.67 (1.95 in average). The values of TSS are 11.0 
(design) and 2.5 (real observed) g.m-2.day-1. 

CALCULATION OF THE REMOVAL RATE CONSTANT 

The values of the constant were calculated from the datasets measured on the RB at the WWTP 
Drazovice and semi-operated model of RB at the WWTP Brezina-Tisnov. Surface area, depth and length 
of RB were considered to be the constant parameters. We had to accept the porosity of the filtration 
substrate (gravel 4-16mm) as a constant parameter too. As other parameters were used measured values 
of the flux on the influent. At first we worked without the background values for the pollution. After than, 
the background values for the BOD has been determined 3.0 mg.l-1 in Drazovice area. The average value 
of the constant KBOD is 0.14 d-1 in Drazovice and 0.13 (0.10) d-1 in Brezina – first one is from the RB 
without the reed, the second one for the RB with the vegetation of macrophyta. The value 0.10 d-1 has 
been usually used for the design. With the background value, the value of the constant is higher – 0,23 d-1 
in average. 

Fig.18a  Experimental locality Kninicky - horizontal SSF filter 
with the common reed

Course of the treatment (organic pollution removal) 30.5.-3.6. 
Filtration velocity = 44 cm/day
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POLLUTION DECREASE ASSESSMENT 

For the reason of the pollution decrease assessment in the course through the RB were placed one 
or two lines of check probes. In the first step, we selected and used bromide (KBr) as a tracer. In the next 
step, there has been taken the samples of water in the travel time determined by the tracer. By the up-to-
date made measurements, one half of the amount of TSS is eliminated and caught in the first third of the 
RB. One half of the organic pollution (BOD) is eliminated in the 1/5 of the length of the RB. In the 1/3 of 
the length, the concentration of BOD is about one third. So it seems to that the necessary length should be 
shorter that it is designed (about 12 m only) and the free space could be used for other steps (RB) of 
cleaning. For the parameter N-NH4, there has not been observed such big course of decreasing. It will be 
better to have more than one field (RB) in the given cleaning step and operate them by alternating way. 
Similar results were obtained in Brezina reed beds. The supply of wastewater was stopped during one 
monitored period (one week long) and the decrease of the N-NH4 concentration was higher (from 63.3 
mg.l-1 to 17.1 mg.l-1 at the end of the field without the influent, from 63.3 mg.l-1 to 48.4 mg.l-1 at the end 
of the field with the influent). 

Semioperated model at the  locality Brezina 
(measured in year 2003)
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CONCLUSION 

There are presented parts of the research work here, what should lead to the new 
recommendations for the design of CW used for wastewater cleaning in small villages. 

Among the recommendations it is possible to add new criteria for the design of shape, number 
and length of reed beds, proposal of the best operational practices for the mechanical pre-treatment and 
for the manipulation with the water supply objects and for the manipulations with the water level in the 
treatment fields. It is also possible to use the impulse system of the aeration of the filter bed (by the filling 
and emptying). 
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PROBLEMATIKA OBNOVY VĚTROLAMŮ 
– PŘÍKLADY NA JIŽNÍ MORAVĚ 

DIE PROBLEMATIK DER ERNEUERUNG DER WINDBRECHER 
 DEN BEISPIELEN IM SÜDMÄHREN  

Ilona Růžičková1 

Anotace 

Neudržovaná síť větrolamů z 50. let si žádá obnovu, protože síť větrolamů je 
nejúčinnějším a trvalým protierozním opatřením v územích postihovaných větrnou erozí, ale 
takovým způsobem, aby byla zajištěna nejen protierozní ochrana, ale podpořena i ekologická, 
estetická a rekreační funkce krajiny. 

Abstract 

Das Netz der Windbrecher aus den 50. Jahren verlangt durch keine Pflege die 
Erneuerung, weil das Netz der Windbrecher die wirksamste und haltbare Versorgung in Gebieten 
mit der Bodenerosion ist, aber solchweisse, damit nicht nur der Gegenerosionschutz  
gewährleistet worden soll, sondern auch die Ökologisch-, Ästhetisch- und Erholungsfunktion 
soll in der Landschaft untergestützt worden. 

Keywords: der Windbrecher (větrolam), die Bodenerosion (eroze půdy), die Erneuerung (obnova), die 
Pflege (péče), der Gegenerosionschutz (protierozní opatření), die Ökologischfunktion der Landschaft 
(ekologická funkce krajiny) 

1 ÚVOD DO TÉMATU 

Jedním z neblahých dopadů zásahů člověka do krajiny z minulých let, které nás pronásledují 
stále, v různé šíři, intenzitě a v rozličných oblastech lidské činnosti a životního prostředí, je i 
problematika větrolamů. Vhodné podmínky pro zvýšený podíl výskytu a intenzitu projevu erozní 
činnosti, tedy i větrné eroze, způsobila v 50.letech socialistická intenzifikace zemědělské velkovýroby 
vytvořením rozsáhlých půdních celků a likvidací krajinné zeleně. Reakcí na následky byla již v 50.letech 
v územích sužovaných větrnou erozí záměrná výsadba sítě ochranných lesních pásů (OLP), tzv. 
větrolamů. OLP byly sázeny podle sovětského vzoru s cílem dosáhnout brzkého účinku a s předpokladem 
následné pěstební péče, která spočívala v tom, že rychlerostoucí topoly měly být pozdější údržbou 
nahrazeny kosterními domácími dřevinami. Problematika větrolamů po sporných diskusích o jejich 
přínosu, již v 60. letech, pravděpodobně po realizaci výsadeb 1754 ha větrolamových lesních pásů s 67% 
zastoupením na Jižní Moravě [1], poměrně rychle ustala až na otázku vlastníka. Možná i kvůli 
střídajícímu se vlastníkovi a charakteru neziskového vegetačního prvku v krajině praktické provádění 
péče o větrolamy zaostávalo za teoretickými předpoklady a proto se větrolamy dnes nacházejí ve 
zchátralém či rozpadávajícím se stavu a s tím související v malé účinnosti. 

A právě díky nedostatečné či žádné údržbě nastává problém, co se starými topolovými větrolamy 
dnes. Příspěvek má upozornit na potřebu řešit problematiku větrolamů, neboť systematicky se jí v 
současnosti nikdo nezabývá. Má připomenout důležitost větrolamů v protierozní ochraně v krajině 
sužované větrnou erozí a s uvedením vedlejších funkcí poukázat na polyfunkčnost ochranných lesních 
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pásů a tedy na význam zařazení větrolamů do pozemkových úprav, do plánů ÚSES, do intenzivně 
obhospodařované krajiny obecně.  

2 ZASVĚCENÍ  DO TEORIE VĚTRNÉ EROZE A VÝZNAMU VĚTROLAMŮ 

Větrná (eolická) eroze v celosvětovém, ale i v našem měřítku znamená též významný druh eroze, 
kterou i přes menší četnost výskytu než u vodní eroze nelze podceňovat. Probíhá ve 3 na sebe 
navazujících fázích, kdy působením síly větru dochází k rozrušení nekrytého povrchu půdy (deflace) a k 
odnosu půdních částic (abraze), hnojiv, osiv, při čemž v první dvou fázích vznikají primární škody v 
zemědělství (ničení mladých rostlin, degradace  půdy), pak následuje ukládání odneseného materiálu 
(akumulace), kdy vznikají sekundární škody v hospodářství a na životním prostředí (zavátí rostlin). 
Značnými škodami trpí oblasti především rovinného a rozsáhlého charakteru, s častým výskytem větrů, s 
intenzivním hospodaření, v teplejších a sušších klimatických oblastech, převážně s lehkými půdami, na 
nechráněných pozemcích. I když Švehlík [2] uvádí, že větrná eroze není omezena reliéfem a vyskytuje se 
na všech druzích půd. Orná půda v České republice je každoročně v různém stupni ohrožována větrnou 
erozí, což dle Pasáka [3] činí v Čechách 22,8% a na Moravě 40,7% zemědělské půdy. Přestože 
převážným činitelem ovlivňujícím vznik a intenzitu působení větrné eroze jsou meteorologické (rychlost 
a směr větru, srážky a výpar) a půdní faktory (obsah jílovitých částic, zrnitost, drsnost povrchu), mají na 
erozi značný vliv přímé i nepřímé zásahy lidské činnost (např. půdní krusta, vegetační kryt, délka 
nechráněného pozemku), které její účinek zesilují či tlumí. Jelikož výsušné větry se negativně projevují 
nejvíce na jaře, po suché zimě, (méně pak na podzim), kdy povrch půdy není ještě chráněn pokryvem 
rostlin, zdají se vedle organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatřeních 
nejúčinnějším řešením ochranné lesní pásy, tzv. větrolamy. (V kombinaci OLP snižující rychlost větru s 
dalšími opatřeními zvyšujícími odolnost půdy před větrem se dosahuje max. efektu ochrany.) 

Podstatou příznivého účinku vegetačních zábran, záměrně (OLP) nebo přirozeně (např. meze, 
biokoridory) vzniklých linií dřevin nejlépe kolmých na směr převládajících větrů (odchylka do 300), je 
snížení rychlosti větru před a za větrolamem a snížení turbulence vzdušných mas v přízemních vrstvách. 
Účinnost větrolamů závisí na jejich šířce, propustnosti pro vzdušné proudění a druhové skladbě.              
Z hlediska propustnosti a účinnosti se větrolamy rozdělují do 3 typů [4]: 

• prodouvavé (propustné) – složené z 1-2 řad stromů bez keřového patra, vznik tryskového 
efektu v kmenovém prostoru aleje – malá ochrana pozemků 

• neprodouvavé (nepropustné) – tvoří více řad stromů i keřů, dobře zapojený porost, na obou 
stranách vzniká neprodyšná stěna, vítr obtéká, vznikají turbulence, hromadění navátin, 
vzestup teplot na závětrné straně – až příliš velká ochrana (šířka pásu např. 8-16 m) 

• poloprodouvavé (polopropustné) – z více řad stromů a keřového patra, kdy koruny stromů 
jsou menšího zápoje nebo keřové patro není příliš husté, čímž vzniká optimální propustnost 
40-50%, při minimálním záboru (š.3-8 m) dosaženo maximální účinnosti – optimální ochrana 

Mají-li větrolamy plnit účinně půdoochrannou funkci, musí být vybudovány v síti tak, aby vznikl 
uzavřený obrazec, jehož plocha je chráněna i při měnícím se směru větru. Situování je nutno přizpůsobit, 
nejen nejčastěji se opakující směrům a síle větru, ale i konfiguraci území a navázat na existující porosty. 
Vzdálenost pásů musí být volena tak, aby snížená rychlost větru mezi pásy byla nižší, než je unášecí 
rychlost půdních částic. Vhodná druhová skladba by měla být volena tak, aby bylo zajištěno dosažení 
rychlé a potřebné účinnosti větrolamu, respektování podmínek stanoviště, vhodnost druhů (pro odolnost 
vůči účinkům větru, chorobám, agrochemikáliím, dosažení žádané výšky a propustnosti), odolnosti a 
trvalosti větrolamu. Za tímto účelem je nutné použít více druhů a dřeviny se rozdělují do tří skupin [4] – 
dřeviny hlavní (cílové), dočasné (pomocné), vedlejší (doplňkové), které se dle svých vlastností kombinují 

Větrolamy, kromě hlavní funkce půdoochranné, mohou plnit řadu vedlejších funkcí, které jsou 
často i v souhře, – vodohospodářskou, mikroklimatickou, asanační a dále doprovodnou, ekologickou, 
estetickou, krajinotvornou, hygienickou, rekreační.  

3 METODIKA A MATERIÁL 

Na základě shromáždění vstupních dat (o KPÚ, apod.) a map (BPEJ, STG, apod.) byly vybrány 
příklady lokalit k terénním průzkumům, na kterých byla a dále bude ověřován systém analýz sestavený 
dle poznatků o problematice z hlavních parametrů majících vliv na protierozní účinnost větrolamů s 
doplněním poznámek ekologických a krajinotvorných aspektů. Záměrem je vytvořit tabulku 
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posuzovaných charakteristik (např. viz níže u lokalit) tak, aby jasně vypovídaly o aktuálním stavu prvků a 
sítě OLP a z jeho hodnocení vyplynul návrh obnovy s možností plnění i vedlejších funkcí. Po analýzách 
se bude práce zabývat způsoby obnovy, zakládání, pěstební péče a údržby podrobněji, než zde 
předkládaný nástin, dle stavu a hodnoty prvků a sítě OLP, naléhavosti protierozní ochrany, 
majetkoprávních vztahů na základě požadavků na OLP s ohledem na perspektivnost prováděných záměrů 
a s cílem vychovávat porost k možné polyfunkčnosti : 
v případě větrolamu dobrého stavu a funkčnosti, jasných majetkoprávních vztahů – návrh pěstebních 

zásahů, návrh údržby 
v případě větrolamu v ucházejícím stavu a funkčnosti, nutnosti zachování ochrany bez dlouhé časové 

přetržky, dle perspektivnosti zlepšení stavu po realizaci zásahů, více u hlavního OLP  – návrh kácení 
nevyhovujících dřevin, návrh podsadby, dosadby, rozsah a časový horizont prováděn dle výše 
současné a požadované funkčnosti 

v případě větrolamu v zchátralém či rozpadajícím se a nefunkčním či minimálně funkčním stavu a 
potřeby doplnit či založit síť OLP, nutnosti skácení 1-2 řadého starého topolového větrolamu, 
možnosti časové přetržky v účinnosti ochrany, lze více u vedlejších OLP – návrh nové výsadby 

Ve všech případech obnovy i pěstební péče výsadby lze dle potřeby provádět změnu druhové 
skladby na cílovou a z domácí místních druhů, neboť i přes pestrost durhové struktury stávajících OLP 
většinou neodpovídá vegetačnímu stupni nebo použití pomocných dřeviny u nové výsadby je účelné. 
Zásahy lze provádět dle potřeby souvisle či skupinovitě, v etapách, s ohledem na budoucí perspektivní 
vývoj a plnění funkčnosti OLP, a to i s ohledem i na finanční stránku zásahů. 

Předpokládá se, že účinnost posuzovaných větrolamů bude ověřena zkouškami výnosu a měřením 
zapůjčených anemometrů v různých výškách a vzdálenostech od sledovaných úseků OLP s porovnáním 
výsledků jiných autorů (výnosy – např. Streďanský, 1974, Bulíř, 1992, měření – např. Tippl, 2003).  

Příklady katastrálních území Suchá Loz a Dolní Dunajovice byly vybrány jako zástupci oblastí 
značně ohrožované větrnou erozí, na základě srovnání map potencionální ohroženosti půd větrnou erozí a 
získaných informací o skutečném stavu. Zároveň jsou lokality ve svých přírodních podmínkách a 
charakteru větrolamů značně rozdílné, proto bude zajímavé i jejich porovnávání [viz tab.1.]. Předkládaná 
charakteristika je zobecněna na celý katastr v základních rysech pro rozsah podrobných diagnostických 
tabulek a popisů pro jednotlivé OLP. Ale obě lokality se shodují v jednom, že stárnoucí v čas 
neodstraněné topoly způsobily malý nárůst základních dřevin, které utlačováním usychají, mají 
asymetrické koruny, náklony kmene, malé koruny, tenké kmeny, a které jsou ještě poškozovány 
padajícím větvemi prosychajících korun starých topolů. 

4 VÝSLEDKY, DISKUSE, ZÁVĚR 

Protože v našich nejintenzivněji zemědělsky využívaných oblastech plní větrolamy funkci 
vzácného prvku liniové krajinné zeleně, která snižuje absenci dřevité vegetace a poskytuje život a migraci 
živočichů, nabývá větrolam v současné době, kromě své hlavní funkce půdoochranné, o které dle 
výzkumů není pochyb, významu i ekologického a krajinotvorného. Avšak při srovnání požadavků na 
větrolam a na biokoridor zjistíme, že se protnou v malé míře. Částečná shoda je v diverzitě domácích 
dřevin (ne už bylinného patra), kdy i u OLP má prioritu protierozní funkce, tedy možnost dočasného 
použití nedomácích či vegetačnímu stupni neodpovídajících druhů (viz keře v D. Dunajovicích i trvalé). 
Uplatnění požadavku ÚSES na vysokou míru autoregulace nebude u OLP dosaženo nejen pro jeho 
většinou malou šířku vyplývající z minimalizace záboru půdy, ale i z potřeby pěstební péče vycházející z 
požadavku rychlé funkčnosti, a tak u OPL zůstane hospodaření dle pravidel lesa zvl. určení jako prvku 
vysazeném na PUPFL. Dodržením šířky u OLP jako pro biokoridor (min. šířka 15 m) má vliv na snížení 
účinnosti větrolamu (patrné na OLP z 60. let zakládaných s ekologickým aspektem), proto úzké a 
poloprodouvavé OLP mohou plnit v ÚSES funkci interakčních prvků. 

Zájmem je nají cestu obnovy a rozšíření OLP v místech ohrožených větrnou erozí tak, aby v 
rámci optimalizace funkcí větrolamů v krajině byly skloubeny či střídány výše řečené funkce dle 
konkrétních podmínek území a tyto zásahy člověka byly pozitivní a vedly k zachování a tvorbě 
harmonické, ekologicky stabilní, esteticky hodnotné, protierozně odolné zemědělské krajiny. 
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Výsledky analýz budou složit k ověření a srovnání dosavadních poznatků o větrné erozi. Aktuální 
stav příkladných lokalit naznačí naléhavost řešení stávajících starých OLP v krajině. Parametry 
hodnocení mohou sloužit jako podklad pro jiná terénní či metodická šetření. Z hodnocení funkčnosti a 
kvality OLP a sítě bude vycházet návrh nebo doporučení obnovy či zakládání OLP a sítě. 
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Tab. 1:  Základní popis zájmových lokalit 
Katastr  Suchá Loz – více typů OLP,  

často 2-3-řadý s jednostrannou řadou 
keřů, poloprodouvavý 

Dol. Dunajovice – obdobný 1 typ 

víceřadý s oboustrannými řadami keřů, 
široký neprodouvavý 

Přírodní podmínky k.ú. pahorkatina, na J a SV vrchovina, 350m 
n.m., mírně teplá, mírně vlhká oblast, V 
převlád. větry, těžké půdy, flyšové slíny 

rovinatá niva málo zvlněná ve střední části 
při západní hranici k.ú., 200 m n.m., suchá, 
teplá oblast, JV převlád. větry, černozemě 

Plán KPÚ, plán 
společných zařízeních 

žádost o pozemkové úpravy, projekt 
dosud nezahájen 

zahájen projekt KPÚ, plán společenských 
zařízení bude schvalován jaro 2005 

Lokalizace, uspořádání  v 
síti, soulad s morfologií 
terénu, vlastnictví, 
funkce OLP 

stará síť OLP-80%, navazuje na sousední 
síť, v většinou v souladu s morfologií 
terénu, většinou ve vlastnictví obce a 
soukromých vlastníků, min.státu, les v 
ochranném pásu zdroje léč. a stolních vod

pomístné rozmístění-25%, navazuje na 
řídkou síť sousedního k.ú., v souladu s 
morfologií terénu, vlastnictví státu a obce, 
les zvl. určení s půdoochrannou funkcí 

Šířka, výška, odstup, 
orientace OLP  

1-4-řadé, š. 3-7m, výška 18-25m, u mladé 
jasanové monokultury u potoka š. cca 6m, 
odstup hl. OLP cca 350m, orientace na J 

více-řadé, š.12-20m, vedlejší užší, výška 
20-25m, odstup hl. OPL cca 500m a na J   

Zastoupení základních a 
doplňkových dřevin a 
patrovitost 

středovou kostru tvoří přestárlé až 
rozpadající se topoly v hlavním patře, 
základní a doplňkové stromy 0-35% ve 
výrazném druhém patře po jedné či méně 
dvou stranách z domácích druhů, většinou 
rozvolněný a jednostranný keřový lem, 
jarní efemery podél potoka (orsej jarní, 
křivatec žlutý, plicník obecný, viola lesní, 
prvosenka jarní, jaterník podléška)  

středovou kostru tvoří přestárlé až padající 
topoly v hlavním nebo nadúrovňovém patře 
a místy již chybí, výrazněji (vyšším 
vzrůstem) se zapojují základní a doplňkové 
stromy 40-60%, tvořící druhé patro po 
stranách, místy i hlavní patro z domácích 
avšak i z cizích druhů, většinou hustý a 
oboustranný keřový lem, keře prorůstají i 
dovnitř, téměř bez jarních efemerů (viola l.) 

% zatoupení druhů topol 60-100%, dub 20-40%, lípa 10-
30%, jilm 10-25%, ptačí zob 30%, bez 
černý 40%, svída krvavá 25%, růže 
šípková 10%, smrk 1% 

topol 20-60%, jasan 10-20%, javor mléč 
35%, javor jasanolistý 30-50%, lípa 25%, 
dub 10%, bez černý 25%, ptačí zob 35%, 
trnka 30%, čimišník 20%, zlatice 3% 

Mezernatost-nefunkčnost 30-90% 20-40% 

Patrovitost, funkční 
dřevinné patro v % 

1-výraznější 2 patra + žádné až zapojené 
keře často na 1 straně, často 1 etáž stromů 
s keři nebo druhým patrem stromů 50% 

1-3 patra + zapojené keře často na 2 
stranách, etážová struktura stromů s keři 
70% 

Parametry lokálního 
biokoridoru, živočichové 

nemají do 50%, ptactvo, drobní hlodavci mají nad 50%, ptactvo, drobní hlodavci, 
vysoká (krmelec pro srny, zajíce) 

Rekreační hledisko pěšiny středem OLP, cyklotrasy na 
polních cestách podél OLP  

 cyklotrasy na polních cestách podél OLP 

Krajinotvorné hledisko síť se napojuje na další vegetační prvky v 
krajině, např. na horizontu prodlužuje les 

sporadická síť je důležitou krajinnou zelení, 
ale je nedostačující 
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INTEGROVANÁ PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ 
OCHRANA V POVODÍ LOUČKY 

INTEGRATED EROSION AND FLOOD CONTROL IN A SMALL BASIN 
OF LOUCKA RIVER 

Aleksandra Sala1 

Anotace 

V řešení povodňové problematiky se v České republice až dosud uplatňují postupy, orientované 
převážně na snižování kulminací extrémních povodňových průtoků v řekách transformací povodňových 
vln v ochranných prostorech vodních nádrží a v inundacích vodních toků.Tato problematika by se však 
měla  řešit komplexně tzn. nejprve plošnými zásahy v povodí pro snížení erozních účinků srážkových vod 
a tím i snížení povrchového odtoku, poté by podle potřeby měla následovat vodohospodářská a 
hydrotechnická opatření s využitím existujících vodních děl, event. s realizací nových vodních staveb. 
Abstract 

The problem of flood control has been solved only as a transformation of extreme peak discharge 
by means of watercourses or reservoirs. This problem should be solved integrated and it should begin 
even in catchment’s areas. The methodology, which is described in the paper, comprises soil erosion 
control measures and measures reducing the precipitation water runoff. The main goal of the measures is 
to decrease the peak discharge caused by precipitation and to retain the water in the basin. However, 
retention reservoirs management and increasing the river capacity are the next parts of the flood control 
of the same importance. 
Keywords: Integrated territory design, erosion control and water-management measures, integrovaná 
ochrana povodí, protierozní a proti povodňová 

1 ÚVOD 

Časté výskyty lokálních i regionálních povodní, které v posledních letech postihují malá území, 
vyvolávají zvýšenou potřebu protipovodňové ochrany. Tato protipovodňová ochrana může sloužit, při 
vhodných návrzích, které jsou šetrné ke krajině,  i ke snížení eroze a tím i k degradaci půdy. Současně se 
těmito opatřeními umožní oživit krajinu a vytvářet tak její ráz. Vedle základní funkce – protierozní, kdy 
např. přeruší dráhu odtoku - mají spolu s doprovodnou dřevinnou zelení na nich rostoucí velký význam i 
z hlediska krajinně estetického a ekologického. Systém liniových protierozních prvků v kombinaci se 
zelení může fungovat v krajině i jako nezbytná součást lokálních biokoridorů a tvořit tak základ územních 
systémů ekologické stability krajiny (ÚSES).  

Vodní erozí jsou nejvíce ohrožovány zemědělské pozemky, na nichž dochází k velkým odtokům 
srážkových vod. K tomuto účelu lze využít zejména pozemkových úprav, které prostřednictvím návrhu 
protierozní a protipovodňové ochrany  v plánu společných zařízení, které mohou snížit hodnoty přímého 
odtoku, odstranit anebo alespoň podstatně omezit škodlivou vodní erozi a stát se tak jednou 
z nejdůležitějších součástí racionální organizace a účinné ochrany území a krajiny. Ochrana se vztahuje 
na všechny druhy území vyskytující se v krajinět tzn. lesní pozemky, zastavěné a ostatní plochy, které je 
třeba také pojmout do integrované ochrany území. 
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2 INTEGROVANÁ OCHRANA ÚZEMÍ 

Hlavní myšlenka optimalizace návrhu systému integrované ochrany území spočívá ve zpracování 
variantních návrhů protierozních a protipovodňových návrhů na jednotlivých lokalitách řešeného území 
jako jsou změny ve způsobech využívání pozemků a hospodaření na nich, dále opatření agrotechnických, 
lesotechnických, biotechnických, event. i jiných na jednotlivých lokalitách zájmového území, a nalézt 
jejich nejvhodnější kombinaci.Dále zpracovat alternativy návrhů vodohospodářských opatření a 
hydrotechnických staveb na všech úsecích vodních toků, odvodit jejich nákladové funkce a vyčíslit 
povodňové škody v jednotlivých úsecích toků. Ke všem těmto alternativám je třeba odvodit hydrogramy 
přímého odtoku vody z návrhové srážky a vyčíslit erozní smyvy, hmotné škody z odtoku srážkových vod, 
ekonomické újmy vzniklé realizací ochranných opatření a náklady, které si tato opatření vyžádají.   

Aby bylo možné najít nejoptimálnějšího řešení je nutno použít optimalizační model, který dokáže 
pomocí soustavy rovnic modelovat chování systému a umožní tak přičlenit k řešení vodohospodářské 
problematiky i ochranu území a opatření k snížení odtoků vod na ploše celého povodí. Pro každou takto 
vytvořenou optimalizační úlohu je třeba stanovit kritéria optimality, která jsou formulována jako účelová 
funkce (UF) modelu.V této studii byl jako kriterium optimality zvolen požadavek maximální ochrany 
osídlených a ostatních území s vynaložením minimálních prostředků. Je to kritérium složené ze tří 
současně působících ekonomických kritérii minima, jimž byla přisouzená stejná váha tzn. 1:1:1: 
minimalizace průměrných ročních ztát; minimalizace průměrné roční ekonomické újmy související s 
realizací navrhovaných ochranných opatření a staveb na ploše povodí; minimalizace průměrných ročních 
vlastních nákladů biotechnických a vodohospodářských opatření; 

Matematický optimalizační model byl vytvořen na bázi diskrétního programování a jeho 
základem jsou tři summodely:A - submodel ochranných opatření na jednotlivých lokalitách zájmového 
území, B - submodel úseku vodního toku, C - submodel ochranné nádrže  

3 PRAKTICKÁ APLIKACE INTERGOVANÉ OCHRANY ÚZEMÍ 

Optimalizační model je v současné době aplikován na povodí toku Loučka ( ČHP 4-10-02-050 ), 
jako součást řešení Projektu Pomoraví,  jenž je součástí programu EU INTERREG III B. Tento vodní tok 
je levostranným přítokem řeky Moravy. Povodí Loučky o výměře 39 km2 leží v převážně zemědělské 
krajině, její tok protíná intravilány sedmi obcí. V projektu je toto povodí rozděleno do 17 dílčích 
podpovodí, z nichž některá jsou celoročně anebo po většinu roku protékána potoky. Na těchto potocích 
byly vytipovány údolní profily, vhodné k vybudování pěti ochranných nádrží. Pro všechna podpovodí 
budou zpracovány alternativní návrhy ochranných opatření. 

V tomto roce bylo pomocí modelu podrobně řešeno dílčí povodí číslo 9 (PP9), ve kterém je 
umístěna ochranná nádrž N2. Toto povodí bylo rozděleno na čtyři lokality :I – povodí nad nádrží, II – 
území mezi nádrží a ústí potoka P9 do toku Loučky, III – přívod vod P9 zprava, IV – přívod P9 zleva. 
Nádrží bude možno ovládat veškeré odtoky z výše uvedených lokali, přičemž voda je do PP9 převedena 
dvěma průlehy. Zastoupení jednotlivých druhů pozemků, průtok vyvolaný deštěm s periodicitou 100 let a 
množství transportovaných splavenin  pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tab.č.1.  

Funkčnost dílčího modelu podpovodí PP9 byla otestována na několika variantách, reflektujících 
rozdílné vstupní požadavky na optimalizační řešení: 1.varianta – optimální řešení bez nádrže N2; 
2.varianta – optimální řešení bez nádrže N2 s požadavkem minimalizace kulminačního průtoku nad 
zaústěním potoka P9 do Loučky; 3.varianta – optimální řešení s možností realizace nádrže N2 a s 
požadavkem nepřekročení hodnoty 3 m3. s-1 kulminačního průtoku nad zaústěním potoka P9 do Loučky; 
4.varianta – optimální řešení s možností realizace nádrže N2 a s požadavkem minimalizace kulminačního 
průtoku nad zaústěním potoka P9 do Loučky. 

Tab. 1:   Charakteristika jednotlivých lokalit  – stávající stav 
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4 NÁVRH 

Vznik a průběh erozních procesů je vyvolán přívalovými srážkami, které jsou charakterizovány 
vysokou intenzitou, krátkou dobou trvání a malou zasaženou plochou. Povrchový odtok, vznikající z 
těchto srážek rychle kulminuje a má výrazné erozní a transportní charakteristiky.  

Výpočet erozního smyvu byl proveden pomocí Univerzální rovnice pro výpočet ztráty půdy 
USLE . Jednotlivé faktory rovnice vychází z přírodních poměrů a opatření, která smyv ovlivňují. 
Výpočtem se stanoví hmotnostní množství erozního smyvu ze zemědělské půdy v [t/ha*rok]. Posouzení 
erozního ohrožení pozemků spočívá ve srovnání výsledků rovnice Wischmeier-Smith s přípustným 
smyvem, který byl stanoven na 4 t.ha-1.rok-1. 

 G = R . K . L . S . C . P    (1) 

G - průměrná roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1], R - faktor erozní účinnosti deště, K-faktor 
náchylnosti půdy k erozi, L - faktor délky svahu , S - faktor sklonu svahu, C - faktor ochranného vlivu 
vegetace , P - faktor vlivu protierozních opatření 

Porovnáním přípustných smyvů se potvrdila původní domněnka o nízké odolnosti území vůči 
erozním účinkům. Na těchto pozemcích, kde erozní smyv překročil přípustnou hodnotu podle hloubky 
půdy, byl proveden návrh protierozní ochrany v jednotlivých variantách (Var.1 – Var.7). Hlavní kostru 
návrhu představovala biotechnická opatření, jako protierozní meze, průlehy a zasakovací pásy, stabilizace 
drah soustředěného odtoku-zatravnění údolnic, která  byla doplněná organizačními a agrotechnickými 
opatřeními.  

Tab. 2: Popis navržených biotechnických opatření v PP9  

Graf. 1  Hodnoty průměrného erozního smyvu a kulminačních průtoků v jednotlivých variantách 
návrhů  

 

5 VÝSLEDKY 

Všechny dosažené hodnoty erozního smyvu,  přímého odtoku a množství splavenin 
v jednotlivých variantách byly vyčísleny a vloženy jako parametry do účelové funkce. Hlavní ukazatele 
výsledků těchto variantních řešení jsou uvedeny v tabulce č.3. Z výsledků je zřejmé, že varianty 1 a 2 
nejsou přijatelné, neboť zde není splněna podmínka snížení průtoku na 3 m3.s-1 nad zaústěním potoka P9 
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do Loučky Racionální požadavek nepřekročení hodnoty průtoku 3 m3.s-1 nad ústím potoka P9 splňuje 
varianta č.3 díky zařazení nádrže N2 do řešení. Došlo přitom ke zvýšení ÚF z důvodu zvýšených 
pořizovacích nákladů na výstavbu nádrže, na druhé straně se nám snížila roční ekonomická újma oproti 
variantě 1. Jak ukazuje varianta č.4, absolutním minimem kulminačního průtoku nad ústím potoka P9 
do Loučky je hodnota 1,267 m3. s-1; toto řešení vykazuje velký nárůst hodnoty UF a  je neekonomické. 

Tab. 3: 

e v lokalitě splněn požadavek nepřekroční limitu erozního smyvu 
4 t . ha-

j. stanovení optimálních hodnot odtoků vod z návrhové 
srážky 

láno v úvodu tohoto článku a potvrzeno výsledky experimentu, plošné zásahy 
v povod

činnosti opatření, lze 
nalézt n

LITERATURA 

Vytvoření  a  ověření modelu pro optimalizaci návrhu komplexní ochrany  a  organizace 

[2] DUM ervation for  runoff 
of 

[3] JEN ozí, ISV nakladatelství 2002, ISBN-85866-85-

Výsledky variantních řešení 

V šech variantách je na každé 
1. rok-1, maximální průměrná hodnota erozního smyvu činí 1,970 t . ha-1. rok-1. Jak ukazuje graf 

na obrázku 1. Z něho vyplývá, že ke snížení erozního smyvu,a tím i ke zlepšení a hlavně snížení 
povrchového odtoku, je dostačující a přitom ekonomicky výhodná již varianta návrhu č.4 (tedy snížení 
limitu erozního smyvu pod 4 t/ha/rok). Protože pokles hodnoty erozního smyvu se většině případu chová 
exponenciálně, další zpřísňování tohoto kritéria vede k tomu, že náklady na ochranná opatření v povodí 
se zvyšují  neúměrně k jejímu efektu ochrany. 

Hlavní vodohospodářský požadavek, t
individuálně pro každé podpovodí na celém povodí Loučky, bude ovšem obecně formulován až v 

komplexním modelu řeky Loučky; který bude dokončen v roce 2005. 

6 ZÁVĚR 

Jak již bylo předes
í výrazně snižují nepříznivé účinky povrchového odtoku. Díky návrhu komplexní ochrany a 

organizace povodí lze výrazně ovlivnit hodnotu erozního smyvu, snížit hodnoty přímého odtoku a omezit 
transport splavenin. Všechny tyto úpravy snižují zároveň náklady na odstranění vniklých škod, jako jsou 
náklady na těžbu transportovaných splavenin, likvidace povodňových škod, či ušlý zisk vlivem ztráty 
hospodaření  a degradace orniční a podorniční vrstvy. 

Díky možnosti modelování toho procesu, tedy vlivu nákladu a efektivnosti ú
eomezený počet optimálních řešení, protože model umožňuje změny vstupních kriterii, vstupních 

podmínek nebo požadavků. Díky  takto získaným údajům si lze vytvořit přesnější charakteristiku systému 
i jeho chování v při různých scénářích. Díky tomu lze přesněji, a přitom ekonomicky výhodně, 
rozhodnout o konečné podobě návrhu protierozních a protipovodňových opatření v povodí. 

[1] KORSUŇ, S.:
povodí.  Závěrečná zpr.,  A01-NAZV-QC1292, FAST VUT, Brno, 2002 

BROVSKÝ, M. et al.: Optimization of the system of soil and water cons
minimizing in certain watershed in the process of land consolidation. (in Czech).  Final report 
research . NAZV-QC1292, VÚMOP, Praha. 2003 

EČEK, M.a kol.: Ochrana zemědělské půdy před er
8
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VLIV NEPŘÍZNIVÝCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU 
V POVODÍ NA VYBRANÉ HYDROPEDOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI PŮD 

THE INFLUENCE OF UNFAVOURABLE EFFECTS OF SURFACE 
RUNOFF IN THE CATCHMENT AREA ON CHOICE 
HYDROPEDOLOGY CHARACTERISTICS OF SOILS 

Radovana Sedláčková1 

Anotace 

Povrchový odtok a jím způsobené erozní procesy je v podmínkách České republiky  významným 
degradačním procesem  ohrožujícím v současné době více než polovinu výměry orné půdy 
prostřednictvím nepříznivých změn celého komplexu půdních vlastností zahrnující zhoršování zejména 
fyzikálních vlastností půdy, jako jsou struktura, textura, objemová hmotnost, vodní kapacita, 
pórovitost,hydraulická vodivost, infiltrační schopnost aj. Vlivem nepříznivých účinků povrchového 
odtoku dochází u hydropedologických vlastností jak ke  kvantitativním změnám, tak i ke změnám 
vzájemných vztahů mezi jednotlivými půdními vlastnostmi. 

Abstract  

Surface runoff and erosive processes in the natural conditions of the Czech republic produced a 
significant degradation at present more than half area arable soil through unfavourable changes whole 
complex soil properties comprehensive deteriorate especially physical properties of  soil, as are structure, 
fabric, voluminous materiality, water capacity, porosity, hydraulic conductivity, infiltration rate etc. 
Owing to unfavourable effects surface runoff happens near hydropedology feature how to quantitative 
changes, so and to changes mutual relations among single soil properties. 

Keywords: Hydropedology – hydropedologie, Water  erosion-vodní eroze, Surface Runoff – povrchový 
odtok, Soil charasteristics – vlastnosti půd 

ÚVOD 

Problém zvýšené eroze půdy, způsobený z velké části velkovýrobním způsobem hospodaření byl u 
nás dříve značně podceněn a následky nepříznivých účinků povrchového odtoku – zrychlené eroze se 
projevují nepříznivými změnami celého komplexu půdních vlastností.  

Existují tři základní typy degradace půdy vlivem nepříznivých účinků povrchového odtoku:  
• Fyzikální 
• Chemická 
• Biologická 
Pro zjednodušení je v práci užíván pro povrchový humusový horizont výraz topsoil a pro 

následující horizonty výraz subsoil. 

Fyzikální degradace 
Fyzikální degradace zahrnuje zhoršování fyzikálních vlastností půdy. V tomto příspěvku byly 

sledovány jen některé vybrané vlastnosti a těmi jsou objemová hmotnost,  pórovitost, zrnitostní složení a 

                                                           
1 Radovana Sedláčková, Ing., VUT Brno, FAST, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žïžkova 17, Brno 662 37, Česká republika, sedlackova.r@fce.vutbr.cz 
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infiltrační schopnost. Vlivem nepříznivých účinků povrchového odtoku dochází u fyzikálních vlastností jak 
ke kvantitativním změnám, tak i ke změnám vzájemných vztahů mezi jednotlivými půdními vlastnostmi. 

Chemická degradace 
Chemická degradace má  také vliv na hydropedologické vlastnosti půd, protože snižuje obsah 

organické hmoty (Cox) v půdě, snižuje obsah minerálních živin a obnažuje subsoil s nízkou přirozenou 
úrodností a vyšší kyselostí. 

Biologická degradace 
Biologická degradace půd se projevuje zmenšením obsahu organické hmoty v půdě, zmenšením 

obsahu organického uhlíku a kvantitativním i kvalitativním úbytkem půdních mikroorganismů vlivem 
eroze.  

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY V LOKALITĚ VYBRANÝCH SOND 

Sondy pro odběr vzorků byly situovány na území katastrálního území obce Šardice, která se 
nalézá na jižní Moravě a kde se vyskytuje převážně černozem, dále pak drnová půda černozemní, 
menšinově nivní a lužní půda karbonátová a bažinná půda. Jde o půdy hydrologické skupiny B se střední 
rychlostí infiltrace ( 0,06 – 0,012 mm/min ). Dále je území tvořeno půdami hydrologické skupiny C 
s nízkou rychlostí  infiltrace ( 0,02 – 0,06 mm/min ). 

Území spadá do oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mírnou zimou a kratším svitem slunce 
s průměrným ročním úhrnem srážek 549 mm a s průměrnou roční teplotou 9°C. Reliéf terénu je mírně 
členitý, o průměrné nadmořské výšce 250 m. Celé území je rozčleněno krátkými či delšími hřebeny. Mezi 
těmito jsou četná údolí, polohy, do kterých bývá splavována půda z ornic a zde se akumuluje. 

Geologický podklad hospodářského obvodu je tvořen písčitými a slínitými sedimenty mořského 
neogénu, překryté vrstvou spraše. Spraše poskytují půdy hlinitopísčité až písčité s dobrými fyzikálními 
vlastnostmi, jsou dobře obdělávatelné, trpí však silně vodní erozí.  

ROZBOR VÝSLEDKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ 

V oblasti extravilánu obce Šardice byly odebrány 3 půdní vzorky vždy 1 z topsoilu  a 1 ze subsoilu 
na 4 různých terénních polohách svahového horizontu a to: v eluviu, na svahu  blíže svahovému eluviu a 
blíže svahovému deluviu a v oblasti deluvia (viz obrázek Obr.1 ). Pro všechny sondy byly stanoveny 
následující vybrané  charakteristiky: 

• Hodnoty Cox – obsah organických látek; 
• Zrnitostní složení I kategorie; 
• Objemové hmotnosti; 
• Pórovitosti; 

Obr. 1: Obrázek místa odběru vzorků na svahu 
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Obsah organických látek snižuje eroze dvěma způsoby. V důsledku ztráty povrchové vrstvy půdy – 

topsoilu (ornice) – se snižuje celkový obsah Cox, tzn. čím více je snižována mocnost, tím nižší je obsah 
organických látek v něm obsažených. Vzhledem ke snižování mocnosti povrchové vrstvy půdy vlivem 
eroze dochází při zpracování půdy k mísení subsoilu (podorničí) a topsoilu (ornice), následkem čehož 
dochází k "ředění" obsahu organických látek. Eroze má tedy tendenci selektivně vymývat organické látky 
a nejjemnější půdní částice. 

Zrnitostní složení 
Ve 3 sondách byly ve 4 polohách svahu klasifikovány zrnitostní frakce I. kategorie  označovány 

jako jílovité částice (částice o rozměru menším než 0,001 mm a 0,001-0,01 mm). Jde o koloidní jíl, 
fyzikální jíl a velmi jemný prach. Grafické vyhodnocení uvádí graf 2. 
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Pokud se týká rozdílu v obsahu nejjemnější frakce mezi různými terénními polohami, byl 
zaznamenán fakt, že nejnižší obsah této frakce byl na části svahu blíže eluviální náhorní roviny u sondy 
číslo 2, naproti tomu se obsah této frakce v níže ležících částech svahu mírně zvyšoval,což je možno 
vysvětlit začínající sedimentací při poklesu rychlosti vody v oblasti podsvahového deluvia a potvrzuje to 
skutečnost že eroze působí selektivně. Dokladují to rovněž porovnání obsahu zrnitostních kategorií na 
vybraných sondách v rozmezí 30 let viz k nahlédnutí u autorky. 

Pórovitost 
Část objemu půdního prostoru mezi pevnými částečkami zaujímají mezery. Objem těchto mezer se 

souhrnně označuje jako mezerovitost nebo pórovitost půdy. velikost jednotlivých pórů závisí na velikosti 
částeček, na jejich agregovatelnosti a na vzájemném uložení. Největší hodnoty pórovitosti vykazovala 
zóna přechodová a to hlavně v části orniční (topsoil) jak ukazuje graf 6. 
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Objemová hmotnost 

Jde o hodnotu závislou na pórovitosti (struktuře) a na měrné hmotnosti. Její hodnota kolísá, 
avšak pohybuje se v rozmezí od 0,2 g. cm-3 do 1,8 g. cm-3. Mění se během roku a v průběhu vegetačního 
období. její změny jsou způsobeny bobtnáním, a smršťováním půdy při změnách vlhkosti aj. Většina 
faktorů působí mnohem více v povrchovém horizontu (topsoil) než ve spodní části profilu (subsoil) viz 
graf 7. Na základě objemové hmotnosti lze usuzovat i na půdní strukturu. Dle [1] a grafu 7 lze usuzovat 
na převážně nevyhovující a nestrukturní půdy v oblasti transportní části svahu, příznivější hodnoty v části 
přechodové jsou vysvětlitelné začínající postupnou akumulací a horší parametry struktury  v části 
akumulační je dána tím, že původní strukturní horizonty byly překryty nestrukturními sedimenty z části 
transportní což dokládají výsledky, kdy hodnoty objemové hmotnosti v části transportní a akumulační 
jsou podobné. 
 

ZÁVĚR 

Jak již bylo řečeno, jde v transportní části a v části akumulační o půdy s velmi porušenou 
strukturou, tedy převážně o půdy nestrukturní. To má za následek nejen zhoršení faktoru erodovatelnosti 
půdy „K“ a zvýšení intenzity eroze, ale i zhoršení stability agregátů a snížení infiltrační schopnosti 
půdního profilu. To vše vede také k zvýšení hodnot charakteristik přímého odtoku, tj. zejména objemu 
přímého odtoku a kulminačního průtoku, což je přímo úměrné snižování hodnot potencionální retence. 
Srážková voda se na nestrukturní půdě ztrácí povrchovým odtokem a výparem a v nedostatečné míře 
zvlhčuje půdu. Strukturní půda topsoilu dobře hospodaří s vodou, zatímco nestrukturní půda je 
nevýhodná, protože zvyšuje povrchový odtok a zmenšuje příjem vody do půdního profilu (nižší infiltrace 
při přívalových srážkách).  

LITERATURA 
[1] KUTÍLEK, M. Vodohospodářská pedologie. 2. přepracované vydání, Praha: SNTL, 1978. 295 s.  

[2] JANEČEK, M. A KOL. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV Praha, 20022. 201 s. ISBN 
85866-85-8.
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ČERNÍNSKÉ PARKY A JEJICH ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY 

THE CZERNIN`S PARKS IN THE CZECH LANDSCAPE 

Markéta Šantrůčková1 

Anotace 

Příspěvek vychází z mé připravované disertační práce o využití přírodního reliéfu a jeho úpravách 
při zakládání krajinářských (anglických) parků na černínských panstvích Krásný Dvůr, Petrohrad, 
Chudenice a Jindřichův Hradec (lokalita Jemčina) na přelomu 18. a 19. století Janem Rudolfem 
Černínem. V tomto příspěvku chci vyzvednout jeden aspekt krajinářského parku a to jeho organické 
začlenění do okolní krajiny, které je pro tento typ krajinářských úprav charakteristické. Vycházím 
z příkladu čtyř výše zmíněných černínských parků, které patří k nejstarším v českých zemích. 

Abstract 

A very important characteristic feature of the English (landscape) parks was narrow relationships 
between the park and the cultural (or natural) landscape. The oldest landscape parks in Bohemia were 
built by Johann Rudolf Czernin between 1783 - 1825 in Krásný Dvůr, Petrohrad, Chudenice and Jemčina. 
On the example of these parks I would demonstrate how Czech landscape parks were integrated into the 
landscape and how these relationships were broken by landscape changes during the 20thcentury. The 
gravest problems were industrialising of agriculture and the degradation of the cultural landscape. 

Keywords: landscape (English) park = krajinářský (anglický) park; Krásný Dvůr, Petrohrad, Jemčina, 
Chudenice, relationships park-landscape = vztahy park-krajina; degradation of the cultural landscape = 
pustnutí kulturní krajiny; industrialising of the agticulture = zprůmyslnění zemědělství 

1 ÚVOD 

Již barokní krajinné úpravy překonaly omezení zahradních zdí a paprsky alejí a průhledů 
vybíhaly do okolní krajiny. Stejně jako zahrady středověku i renesance si však krajinu podmaňovaly. 
V reakci na pravidelnost a symetrii formální barokní zahrady se v 18. století nejprve v Anglii prosadil 
krajinářský park, jenž si ve 2. polovině 18. století získal velkou oblibu i na evropském kontinentu, kde byl 
podle místa svého vzniku často zván parkem anglickým. Krajinářský park vycházel z odlišného pohledu 
na přírodu, který byl ovlivněn nastupujícím romantismem. Příroda sama o sobě představovala ideál krásy, 
jemuž se park měl přiblížit. [1, 2] 

Z tohoto pohledu na přírodu a park vyplývaly zásady zahradního umění, jež se zcela odlišovaly 
od přístupu předcházejících období. Pro parky byla vybírána místa s členitým reliéfem, kde bylo možno 
využít přirozených terénních dominant, vrchů a údolí. Park počítal s přirozeným reliéfem, vědomě 
využíval jeho předností a citlivě jej upravoval. Zejména ve větších parcích hrály důležitou roli i vodní 
toky, na nichž byly vytvořeny klidné rybníčky i dynamické vodní kaskády. Samotný park formují 
střídající se stromové porosty a otevřené louky, které jsou ozvláštňovány skupinkami stromů či keřů nebo 
i dominantními solitéry. [3] 

Charakteristickým rysem krajinářského parku je jeho cíleně budovaná návaznost na své okolí. 
Hranice parku jsou rozostřeny a park plynule a měkce přechází v okolní kulturní či přírodní krajinu 
pomocí lesních porostů, luk a cest lemovaných alejemi. Často jsou výrazné dominanty, které svým 
měřítkem nezapadají do parkové úpravy (výrazné vrchy, větší vodní plochy), vně samotného parku, ale 
parková úprava s jejich existencí přirozeně počítá a využívá ji. 
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2 ANGLICKÝ PARK A PROMĚNY ČESKÉ KRAJINY 

S vědomím výše načrtnutých obecných zásad byly samozřejmě budovány i krajinářské parky 
v českých zemích. Ovšem za dvě staletí, která uplynula od vzniku těchto parků, prošla česká krajina 
dramatickými změnami a mnohé vazby parku a krajiny byly narušeny. Tyto skutečnosti chci sledovat na 
základě studia parků v Krásném Dvoře, Petrohradě, Chudenicích a Jemčině. Výběr není zvolen náhodně, 
ale parky spojuje osoba zakladatele, kterým byl hrabě Jan Rudolf Černín (žil 1757 – 1845). Patří 
k nejstarším v českých zemích a byly tak v mnohém vzory pro další české parky. Zároveň se nachází 
v různých krajinných typech. 

2.1 Krásný Dvůr 
První ze svých krajinářských parků začal Jan Rudolf Černín budovat záhy po návratu z cesty 

Německem, Nizozemím a Francií v Krásném Dvoře u Podbořan. Park vznikl na ploše 96,5 ha v rozmezí 
let 1783 – 1793, i když některé z četných drobných staveb, které zde stojí, byly postaveny až později. 
Park se nachází jihozápadně od budovy zámku, v nehlubokém sice, ale ve zdejší ploché krajině přesto 
dosti výrazném údolí Leskovského potoka a jeho drobného, pravostranného přítoku. Kromě údolí Lesky 
park zahrnuje i poměrně příkrý svah, jenž se zvedá od potoka směrem k jihu a pak se lomí v plošinu, 
kterou zaujímá rozsáhlá louka členěná skupinkami stromů. Právě hrana svahu tvoří osu parku, což je 
zdůrazněno i přímou, více než jeden kilometr dlouhou alejí. [4, 5, 6, 7, 8] 

Park v Krásném Dvoře, při jehož zakládání bylo využito původních porostů, se dnes nachází 
uprostřed intensivně zemědělsky obdělávané krajiny na jižním okraji Mostecké pánve. Změnou krajinné 
struktury (rozorání remízků a polních cest a vytvoření velkých nečleněných lánů) ztratil park svoji 
návaznost na krajinu. To podtrhuje i necitlivé vedení nových cest na severním i jižním okraji parku. Dnes 
poměrně dobře udržovaný park tak tvoří oasu přírody, jež je jasně vymezena oproti okolní zemědělské 
krajině. 

2.2 Petrohrad 
Pouhý rok po dokončení hlavních prací v Krásném Dvoře začal Jan Rudolf Černín parkově 

upravovat okolí zámku v nedalekém Petrohradě. Nový park, vybudovaný na obdélníkovém půdorysu 
západně od zámecké budovy, byl větší; jeho rozloha je 300 ha. Park se nachází v povlovném svahu, jenž 
se zvedá od severu k jihu. Jeho severní hranici tvoří Podvinecký potok. Vlastní park je formován 
rozsáhlými loukami, které jsou členěny skupinami stromů. Ozvláštňovala jej i drobná architektura, 
většina těchto děl se ale do dnešních dnů nezachovala. Na jihu park končí tam, kde povlovný svah začíná 
prudce stoupat. Těsně za jižní hranicí parku se nachází zalesněný vrch, jehož úbočí jsou pokryta 
kamennými moři. Tento vrch, na němž se nachází zbytky středověkého petrohradského hradu, dnes dosti 
zdevastovaná barokní kaple Všech svatých a upravená vyhlídka z roku 1847, hrál v koncepci parku 
nezastupitelnou úlohu. Svým lesním porostem park přirozeně ohraničoval a zároveň s ním byl propojen 
kaštanovou alejí, která vede od zámku téměř až na vrchol. A vystoupá-li pozorovatel až nahoru, může 
přehlédnout nejen široké okolí, ale i parkovou úpravu. [4, 5, 9] 

Petrohradský park, který je součástí Přírodního parku Jesenicko, si z větší části uchoval své vazby 
na okolí. Problematická je pouze jeho severní hranice, neboť pár desítek metrů od levého břehu 
Podvineckého potoka je rovnoběžně s ním vedena železniční trať. Okolí parku však není věnována 
potřebná péče. Zanedbán je především hradní vrch, což se projevuje nejen v neutěšeném vzhledu kaple 
Všech svatých a vyhlídky, ale i na stavu porostů. Nic naplat, že tato lokalita byla již v polovině 20. století 
vyhlášena přírodní reservací. Nepříznivě působí i vyasfaltování cesty z Petrohradu do nedalekého Stebna, 
jež jde po jižní hranici parku při úpatí hradního vrchu. I když nemůžeme hovořit o odříznutí parku od 
jeho zázemí, působí asfaltová silnička rušivě. 

2.3 Jemčina 
Rozlehlý park na Jemčině má odlišný charakter, což vyplývá z toho, že se jednalo o loveckou 

oboru. V lesích okolo oblíbeného loveckého zámku vznikla obora již na samém počátku 18. století, ale 
zásadní přeměny se dočkala po roce 1790 opět zásluhou Jana Rudolfa Černína. Bezprostředním podnětem 
k nové úpravě byl katastrofální požár, který v tomto roce zachvátil jemčinské lesy a značně je poničil. 
Nová výsadba byla na celém území obory řízena promyšleným plánem. Lesní porost proťalo 33 
podélných a 22 příčných alejí a vznikly zde i odpočinkové besídky. Typicky parková úprava s rozsáhlými 
loukami, jež ozvláštňují mohutné solitéry, se nachází na jižním okraji obory v pásu mezi zámkem a 
Nežárkou. [4, 5, 10] 
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Jemčinský park, který se rozkládá v plochém reliéfu okraje Třeboňské pánve, byl od svého okolí 

oddělen a zároveň a ním spojen vodou – řekou Nežárkou na jihu a západě, rybníkem Holná na východě a 
na severu rybníkem Karštejn, který však byl již v polovině 19. století vypuštěn a jeho dno zalesněno. Na 
oboru plynule navazovaly hospodářsky využívané lesní porosty, které pozvolna přecházely 
v zemědělskou a rybniční krajinu. Tyto vazby zůstaly zachovány i dnes, což působí velmi příznivým 
dojmem. Největší současný problém je v zanedbanosti obory, jež je již od 20. let 20. století majetkem 
státu, i krajiny v jejím okolí (především na východním a jižním okraji). Většina alejí, které park protínaly, 
je dnes zarostlá a neprůchodná. V krajině dochází k útlumu zemědělské výroby a šíří se v ní ruderální 
vegetace. 

2.4 Chudenice 
Jako poslední vznikla ve 20. letech 19. století parková úprava v Chudenicích. Park byl založen asi 

2 km od samotného města Chudenice u malých lázní, které byly až v letech 1849 – 1859 přestavěny na 
empirový zámek. I zde se jedná především o lesní komplex, který zaujímá severojižním směrem protáhlý 
hřbet Žďár a jeho západní úbočí. Les je protkán sítí upravených cest. Na nejvyšším bodě Žďáru stojí 
rozhledna zvaná Bolfánek. Zámek leží na jižním svahu Žďáru a pod ním je podobně jako na Jemčině 
rozsáhlá parková louka, kterou ozvláštňují mohutné stromy a keře. Velmi pozoruhodnou lokalitou je 
Americká zahrada, jež se nachází v povlovném svahu téměř uprostřed celé krajinářské úpravy. I když 
byla založena až v roce 1841 jako školka okrasných dřevin, i ona byla parkově upravena. Roste v ní řada 
pozoruhodných dřevin. [4, 5, 11, 12] 

Krajinářský park a jeho okolí jsou zahrnuty do Památkové zony Chudenicko. Parková úprava 
zvolna přechází do okolní zemědělské krajiny a vztahy park-krajina jsou stále dobře zachovány. Ale 
zatímco vlastní lesní komplex je dobře udržován, jeho okraje jsou poněkud zanedbány a šíří se zde 
náletová vegetace. Nejproblematičtějším místem je část parku hned u zámku, kde byl zřízen poměrně 
velký vybetonovaný bazén, jenž působí značně rušivě. Bazén odřízl část louky pod zámkem od zbytku 
parku a tomuto úseku je dnes věnována jen malá pozornost, takže pustne. 

3 ZÁVĚR 

Uchování vazeb krajinářského parku na jeho zázemí je nezbytné pro udržení všech hodnot parku. 
Z toho vyplývá, že při péči o historické krajinářské parky si nevystačíme jen s ochranou samotných 
parkových úprav, ale musíme mít neustále na paměti i okolní krajinu. Ta je ohrožena ze dvou stran. 
Jednak příliš intensivním obděláváním, což je především případ okolí Krásného Dvora. Zdejší park byl 
komponován do podstatně drobnozrnnější krajiny, než jsou rozsáhlá, nečleněná pole. Krajině však hrozí i 
opačný extrém a to její pustnutí v důsledku zanedbané péče. Krajinářský park sice sofistikovaně 
napodobuje „divokou“ přírodu, ale byl zasazován do veskrze kulturní krajiny. Tuto hrozbu můžeme 
demonstrovat na příkladu zbylých tří parků. 

Zatímco význam a positivní hodnoty parku v krajině si dnes většinou dobře uvědomujeme a 
snažíme se věnovat parkům potřebnou péči, neméně důležitá problematika sepětí parku s okolní krajinou 
a nutnost ochrany těchto vztahů však stále není doceněna. Často je chráněna jen samotná parková úprava, 
ale ani tam, kde je určitým způsobem ošetřena ochrana kulturní krajiny (Petrohrad, Chudenice), není 
věnována zvláštní péče přechodu parku do krajiny a jejich vzájemným vazbám. 

Ve svém příspěvku jsem se snažila poukázat právě na tento opomíjený aspekt krajinářského 
parku a na čtyřech konkrétních příkladech demonstrovat, jakým problémům čelíme. Patří mezi ně 
především změna měřítka krajiny, necitlivé vedení cest a pustnutí krajiny v důsledku útlumu zemědělství 
a nedostatečné péče. 

 
Obr. 1: Krásný Dvůr Obr. 2: Petrohrad Obr. 3: Jemčina 
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BROWNFIELDS A SUBURBANIZACE VENKOVA 

BROWNFIELDS AND URBAN SPRAWL IN THE COUNTRY 

Lada Šošolíková1 

Anotace 

Brownfields versus greenfields. Nevyužitím ploch brownfields dochází k výstavbě na zelené 
louce. Své původní funkční využití ztratila řada zemědělských objektů (kravíny,seníky, silážní jámy 
apod.).Specifickými venkovskými brownfields jsou také gigantické betonové krychle – kulturní domy. 
Ve znovuvyužití brownfields se proto bude muset  podstatně angažovat soukromý kapitál a soukromí 
investoři. 

Abstract 

Brownfields versus greenfields. Unused brownfield areas direct to building on greens. A lot of 
agricultural objects as a cow houses, haylofts or silo pits lost its primary purpose. Community centers – 
the giant cubes of concrete - are specific country brownfields too. Private capital and private investors 
will have to engage in reutilization of brownfields. 

Keywords: Brownfields – hnědá pole, úhory, greenfields – zelená pole,conversion – konverze, 
Sustainable development- trvale udržitelný rozvoj 

1. ÚVOD 

Brownfields a suburbanizace (greenfields – zelená pole) v dnešní době dvě nejvíce skloňovaná 
jména. Málokdo si však uvědomuje jejich vzájemnou provázanost. Nevyužitím ploch Brownfields 
dochází k výstavbě na zelené louce. Sídla se tímto rozrůstají a zvyšují svou technickou a dopravní 
náročnost. Důsledkem dlouhodobého neřešení otázky brownfields je pak ekonomická ztráta. 

Uvnitř sídel zůstávají nevyužití pozemky se starými, rozpadajícími se budovami a v případě 
oblasti opuštěných průmyslovou výrobou i se značně znečištěnou půdou. Investoři upřednostňují 
výstavbu na zelené louce. Veřejný sektor se zatím nepoučil ze zahraničních zkušeností a pouze pozvolna 
se pozornost přesouvá k revitalizaci brownfields, které by nabídly alternativu k suburbanizaci 
(greenfields). 

Pojem brownfields často slýcháme ve spojitosti s městy a městskými centry, velmi málo však je 
tento problém spojen s venkovem. Mylně bychom se mohli domnívat, že venkov je tohoto problému 
ušetřen. Opak je však pravdou. Brownfields nejsou jen opuštěné průmyslové areály, ale i zemědělská 
družstva, která ztratila svoji původní náplň. Uvnitř obcí je to dědictví z dob minulých, kulturní centra a 
obchodní střediska. 

2. CO JSOU BROWNFIELDS? 

Definice slova brownfields je poměrně problematická. Nevyužívané a opuštěné průmyslové, 
zemědělské, dopravní (pozemky vlakové dopravy, bývalé doky a přístavy) nebo militární (nadbytečné 
vojenské základny) to vše mohou být brownfields. 

Brownfields je plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití. V poměrně 
masivním rozsahu postihl stejný osud i řadu zemědělských objektů (kravíny, seníky, silážní jámy apod.). 
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Specifickými venkovskými brownfields jsou také gigantické betonové krychle - kulturní domy postavené 
v éře socializmu, kde dnes funguje maximálně pohostinské zařízení a jinak pro ně obce nemají využití.  

2.1. Revitalizace brownfields 
Tři základní investiční možnosti pro brownfields: 
• Využití brownfields nebo jejich částí pro příbuznou nebo jinou průmyslovou plochu. Tento 

přístup je ze všech hledisek nejvýhodnější, neboť v maximální míře využívá stávající 
infrastrukturu území. Největším problémem je využití starších průmyslových objektů a také 
dekontaminace podloží. 

• Využití  brownfields pro jinou výstavbu. Zde se jedná zejména o přeměnu areálu na 
skladovací a obchodní centra, střediska rekreace, služeb, kultury a sportu, bydlení apod. Tato 
přeměna je ovšem mnohem dražší než v prvním případě, odhadem bývají  náklady 3 až 5 
krát  vyšší.  Důvodem je omezené využití stávajících objektů a infrastruktury, nutnost 
demolic a náklady na sanaci půdy. 

• Úplná  revitalizace brownfields bez zástavby. Vyskytuje se v případech nereálnosti využití 
bývalého areálu pro jinou zástavbu. Řešením je začlenění území do přírody. K této situaci 
dochází zejména při dotěžení ložisek surovin nebo při náhlém zhroucení průmyslového 
odvětví bez časového prostoru k jeho transformaci. 

Pro revitalizaci či eliminaci brownfields jsou ve světě používány různé nástroje. Mezi nimi jde 
zejména o podporu investic z veřejných rozpočtů či daňová zvýhodnění. V některých zemích je dokonce 
zakázáno stavět mimo městská území, takže investorům nezbývá než využívat brownfields.Znovuvyužití 
brownfields by nemělo a ani nemůže v žádném případě být pouze předmětem velkých národních 
dotačních titulů. Na to není dost peněz a ani jiným a vyspělejším národním ekonomikám se na takové 
řešení peněz nedostává. I s pomocí financí ze strukturálních fondů se pravděpodobně vyřeší pouze malý 
zlomek českých brownfields. Ve znovuvyužití brownfields se proto bude muset hlavně a velmi podstatně 
angažovat soukromý kapitál a soukromí investoři. 

Obr. 1: Přeměna zemědělského areálu na bydlení v obci Okříšky na Třebíčsku 

                              

2.2. Brownfields versus greenfields 
Celospolečenská hodnota pozemku ve volné krajině (greenfields) je oproti pozemku v 

zastavěném území města (brownfields) hluboce podceňována. Z celosvětového pohledu udržitelného 
rozvoje území je důležité současný trend ve využívání území změnit. Federální agentura pro ochranu 
životního prostředí v Německu vytvořila nástroj ochrany volné krajiny. Ten formou porovnávací metody 
prokazuje na finanční bázi významné ekonomické ztráty způsobené tím, že se nedostatečně využívá ploch 
brownfields. Podstatou metodologie je postup, kdy na základě preferenčního indexu, který reprezentuje 
kvalitu hodnoty místa z komplexního hlediska jednotlivých složek životního prostředí, je prokazováno, že 
skutečná hodnota pozemku v krajině převažuje nad výslednou hodnotou jejího požadovaného 
investičního využití. Tento nástroj hodnocení byl ověřován v rozhodovacím procesu místních samospráv 
v Německu a ukázal se být v zájmu trvale udržitelného rozvoje významným kontrolním kritériem při 
posuzování umístění investice do území.  

Tab. 1:  Projekty „greenfields“ a „brownfields“ realizované v Česku v letech 1993–2001 
Projekty/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Celkem
Greenfields(počet 
projektů) 1 7 4 6 5 9 16 19 13 80
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Výše investic(mil.USD) 10 94 57 196 282 726 625 1074 1084 4148
Vytvořená pracovní místa 500 1392 493 2165 1097 102 4745 11919 5390 27803
Brownfields(počet 
projektů)           3 3 2 8
Výše investic(mil.USD)           16 61 11 88
Vytvořená pracovní místa           96 2558 264 2918 5836
Pramen: CzechInvest                     

3. ZÁVĚR 

Je důležité, aby obce, které zjistí, že mají vysoké procento brownfields počítaly s osvětou co 
nejširší veřejnosti a s jejím včasným vtažením do celého procesu. Neproduktivní brownfields mohou obec 
vážně ohrožovat. Nikdy však nejsou a nebudou řešitelná v jednom volebním období, jelikož jejich 
revitalizace je vždy běh na dlouhou trať. Proto je pro jejich opětné využití tak nutná dlouhodobá podpora 
aktivní a informované veřejnosti, která své zastupitele a úředníky podpoří i v následujících volebních 
obdobích. 

„VÝSLEDKY PREZENTOVANÉ V PŘÍSPĚVKU BYLY VYPRACOVÁNY ZA PODPORY 
GRANTU GAČR 103/03/H089  UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
SÍDEL.“ 
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MONITORING ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV 
V LBC HRÁZA KROMĚŘÍŽ 

MONITORING OF PLANT SPECIES IN LOCAL BIOCENTRE HRAZA 
KROMERIZ 

Miluše Tichá1 

Abstract 

Local biocentre Hraza was founded in a place an exhausted gravel pit in 1994. Mixture of 
meadow, wood, marshland and water plant species should be characteristic for a location of this kind. A 
few precautions have been taken to ensure development of medow and marshland species. Their success 
is being monitored. Monitoring of 3 experimental areas cleared of their original vegetation on which we 
sawn a mixture of medow species took part in summer 2002 and 2004. Juxtaposition of results predicate 
about the succession and denger for these plant communites.  

Keywords: local biocentre, phytocenological releve, succession  

Anotace 
Lokální biocentrum Hráza Kroměříž bylo založeno v roce 1994 na místě vytěženého ložiska 

štěrkopísku. Má smíšený charakter lučních, lesních, mokřadních a vodních společenstev. Všechna 
společenstva jsou průběžně sledována. Tento článek popisuje metody a výsledky monitoringu lučních a 
částečně mokřadních společenstev z let 2002 a 2004. Průzkum se týkal tzv. pokusných ploch v jádrové 
části biocentra, do nichž byla vyseta květnatá luční směs a vegetace v okolí tůní. Srovnání výsledků 
přináší informaci o probíhající sukcesi společenstev, jejich stavu a ohrožení.  

Klíčová slova: lokální biocentrum, fytocenologický snímek, sukcese  

1 ÚVOD 
Biocentrum Hráza Kroměříž a jeho management péče bylo na konferenci Venkovská krajina 

představeno již v loňské roce v příspěvku nazvaném Řízená sukcese jako možnost péče o prvky ÚSES na 
příkladu LBC Hráza Kroměříž. Tento článek přináší výsledky monitoringu lučních společenstev 
prováděného na lokalitě v letech 2002 a 2004 a jejich srovnání, zmiňuje se i o monitoringu porostu okolí 
tůní. 

Popis biocentra 
Lokální biocentrum Hráza je poměrně netypické a svým způsobem výjimečné, a to hned 

z několika důvodů. Biocentrum vzniklo na místě vytěženého ložiska štěrkopísku (rozhodnutí padlo v roce 
1994), což bylo dle Městského úřadu Kroměříž nejlepší možné další využití tohoto území a zároveň v té 
době netradiční způsob revitalizace, v porovnání k dříve prosazované alternativě návratu území do 
zemědělského půdního fondu levnější a v samotném důsledku mnohem přínosnější. Biocentrum bylo 
zakládáno souběžně s ukončováním těžby a dále vytvářeno dle projektu vypracovaného v roce 1994 
firmou Löw a spol. Brno a jeho doplňku z roku 1995. Realizace se ujala firma Zahrada Olomouc a do jara 
1997 tak byly založeny všechny typy společenstev (lesní, luční, mokřadní, vodní) uvedené v projektu. 
Vegetace se uchytila a dobře prosperovala. V létě 1997 ale postihla biocentrum povodeň, jež zmařila 
veškeré úsilí a po jejím odeznění bylo nutné začít téměř od začátku, čemuž dopomohlo získání finanční 
dotace ze Státního fondu životního prostředí a projekt obnovy vypracovaný již výše jmenovanou firmou. 
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Další zvláštností je blízkost biocentra městské zástavbě (cca 100 m), což s sebou přináší i 

polyfunkční využití. Je rozděleno na část určenou rekreaci (značnou část biocentra zaujímá vodní plocha) 
a část jádrovou (přírodní). Nicméně tato hranice není rekreanty akceptována, a tak je vliv člověka na 
lokalitu obrovský. Právě tento fakt ještě více podporuje snahu monitorovat vývoj lokality a přitahuje sem 
řadu studentů i odborníků. Což je ale zvláště důležité, největší pozornost biocentru věnuje městský úřad. 
Pro péči o biocentrum má dobře zvládnutý management, jež zahrnuje i pravidla řízené sukcese. Na rozdíl 
od sukcese spontánní se jedná o sukcesi, tedy postupný zákonitý vývoj rostlinného společenstva spějící ke 
stabilitě – klimaxu, záměrně ovlivněnou člověkem. Člověk vstupuje do tohoto procesu s cílem podpořit, 
urychlit a směřovat sukcesní vývoj k žádanému cílovému stavu. Vzniknou tak společenstva vykazující 
odlišné, ale pro konkrétní účel za kterým byla založena, příznivější parametry než společenstva, jež by se 
vyvinula zcela spontánní sukcesí. Tento postup je vhodný  zejména v počátečních stádiích vývoje 
společenstev a pro svou finanční náročnost také tam, kde se očekávají ještě další funkce lokality, jako je 
tomu v LBC Hráza (rekreační, estetická, naučná atd.). Vytčeného cíle je možné docílit systémem správně 
volených a zejména provedených zásahů, kterými mohou být např. transfery rostlin a živočichů ze 
stanovištně obdobných lokalit, výsevy a dosevy chybějících druhů rostlin, údržba porostů, dodávání 
symbiontů, živin a organické hmoty do půdy, pravidelný monitoring provedených zásahů a stavu lokality 
[1]. 

2 MATERIÁL A METODY 

Průzkum lučních společenstev se týkal tzv. pokusných ploch ležících v jádrové části biocentra. 
Jedná se o tři čtverce hrany 10 m, na nichž byla v roce 2000 odstraněna původní vegetace a vyseta luční 
směs s názvem Česká květnice firmy Planta naturalis. Tento krok byl podniknut ke zvýšení biodiverzity 
lučních společenstev na lokalitě. Směs obsahovala 10 druhů trav a 54 druhů lučních květin. Druhové 
složení bylo poměrně pestré s druhy různých stanovištních nároků. Průzkum tak měl určit, které druhy ze 
směsi vzešly, které nikoli, které se zde vyskytují a směs je neobsahovala a zda se druhy šíří na okolní 
plochy. Za tímto účelem byly v plochách vytyčeny podplochy 4×4 m. V nich byly od června do září 2002 
zhotovovány fytocenologické snímky dle rozšířené Braun-Blanquetovy stupnice [2]: 

 
r................ ojedinělý výskyt            2........5 – 25%        3....... 25 – 50% 
d............... roztroušený, pokryvnost pod 1%    2m.... 5 %                    4........51 – 75% 
1............... 1 – 5 %                                     2a..... 5 – 15 %            5........nad 75%  

                                        2b..... 15 – 25 %    
Dále byly určeny tzv. doplňkové druhy, čili ty, jež se vyskytují v pokusné ploše, ale nezasahují do 

podplochy a pro lepší představu o zastoupení byla zapsána jejich abundance, dle stupnice již 
jmenovaných autorů (Moravec, 1994): 

1..........ojedinělý druh 
2..........roztroušený 
3..........méně častý 
4..........hojný 
5..........velmi hojný 
 

V červenci 2004 pak byly stejnou metodikou zhotoveny nové fytocenologické snímky pro 
zachování kontinuity monitoringu a pro postihnutí sukcesního vývoje společenstev, zejména pak stavu 
negativních fenoménů odhalených v roce 2002. 

Monitoringu byla v létě 2002 podrobena i pobřežní zóna jádrové části biocentra, kde je 
vyhloubeno 5 tůní, k nimž byly v roce 1998 přeneseny mokřadní druhy rostlin. Byl vypracován soupis 
všech druhů přítomných u tůní (cca do 2 m od hladiny) a odhadnuta jejich abundance. Monitoring měl 
potvrdit výskyt transferovaných druhů na lokalitě (přenos proběhl na jaře 1998) a posoudit aktuální stav 
mokřadních společenstev.  

3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V roce 2002 bylo v pokusných plochách určeno 60 druhů bylin a 16 druhů trav. Celkem 32 
vzešlých druhů (28 bylin, 4 trávy) bylo obsaženo ve výsevné směsi, 44 druhů tedy mělo jiný původ. 
Některé zřejmě pocházejí z jiných zásahů řízené sukcese (přenos sena z květnatých luk), jiné jsou 
důsledkem přirozeného šíření rostlin. Objevily se synantropní druhy, které se šíří úměrně s vlivem 
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člověka. Lokalita je pod silným tlakem rekreantů. Je vyhledávaným místem k procházkám, sportu i 
venčení psů, což s sebou přináší zvyšování obsahu dusíku, a tím živnou půdu pro agresivní nitrofilní 
druhy. Zdrojem jejich semen je i blízké koryto potoka Zacharka, jež není vyžínáno a násep železniční 
trati. Výskyt těchto druhů dosud nebyl alarmující, nicméně jejich vývoj je vhodné monitorovat, aby v 
případě nutnosti mohly být včas podniknuty zásahy k jejich eliminaci. 

Jednotlivé sledované pokusné plochy se od sebe na první pohled lišily. Bylo to dáno zejména 
rozdílnou abundancí druhů (plocha č.1 byla květnatá s bylinami nižšího vzrůstu, plocha 2 převážně 
travnatá, v ploše tři výrazně převládala mohutná komonice bílá), nicméně jak ukázaly fytocenologické 
snímky, druhové složení ploch bylo obdobné.  

Rok 2004 pak přinesl dalších 13 druhů květnatých bylin. Z toho 7 druhů bylo obsaženo v původní 
výsevné směsi. Některé druhy naopak nebyly zaznamenány vůbec (9 druhů) nebo jen v některé z ploch 
původního výskytu. Může jít o důsledek nepostihnutí celé vegetační sezóny, neznamená to tedy, že by 
z lokality všechny vymizely. V jednotlivých plochách došlo jen k nevýrazným změnám složení 
(výjimkou byla plocha č.3, kde vymizel v roce 2002 převládající rod komonice), rámcově se druhové 
složení bylin na lokalitě výrazně nezměnilo. Byl ale zaznamenán radikální úbytek druhů trav. Oproti 16 
druhům z roku 2002 bylo určeno pouhých 6 druhů trav. Vzhledem k termínu průzkumu (konec července) 
je možné opomenutí některého z druhů, nicméně pokles počtu druhů i abundance trav byl jednoznačný. 
Procentuelní zastoupení trav se tak přiblížilo stavu požadovanému dle projektu – max. 5%. V roce 2002 
to bylo 21 %. Mírné snížení početnosti bylo překvapivě zaznamenáno i u synantropních druhů, což 
s sebou nese příslib do budoucna. Je nutné je ale dále monitorovat. Jejich abundance zdá se naopak 
stoupla v oblasti tůní.  

Zvláště potěšující je zjištění počátku šíření květnatých druhů do okolního porostu. Objevuje se 
zde černohlávek obecný (Prunella vulgaris), chrpa luční (Centaurea jacea), hrachor hlíznatý (Lathyrus 
tuberosus), čekanka obecná (Cichorium intybus), mák vlčí (Papaver rhoeas), heřmánkovec přímořský 
(Matricaria maritima) a další. Biodiverzita dříve travnatého porostu tak roste a začínají se objevovat, pro 
zvýšení jeho atraktivity, žádoucí druhy. Zdaleka ne všechny pocházejí z výsevné směsi a naopak do 
pokusných ploch se šíří druhy ze zevnějšku, což je ale logické a na této lokalitě v současnosti víceméně 
ku prospěchu věci. Bohužel nelze zabránit přirozenému rozšiřování i nežádoucích agresivních druhů 
(kopřiva dvoudomá – Urtica dioica, bodlák kadeřavý - Carduus crispus, křen selský – Armoracia 
rusticana aj.), ale díky dobrému zapojení porostu a pravidelnému kosení není jejich výskyt na lokalitě 
dramatický a společenstva výrazně ohrožena. 

Monitoring okolí tůní z roku 2002 potvrdil výskyt a prosperitu všech transferovaných druhů – 
stulík žlutý (Nuphar lutea), kosatec žlutý (Iris pseudocorus), žabník jitrocelový (Alisma plantago-
aquatica), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), orobinec širolistý (Typha latifolia), rákos obecný 
(Phragmites communis) a vrba (Salix sp.).  U tůní dochází k prolínání mokřadních rostlin s lučními. Jedná 
se o přirozený jev daný blízkostí obou biotopů a také probíhající sukcesí. K ustálení společenstev je 
nezbytný čas. I u tůní se vyskytovaly ruderální druhy, situace byla ale obdobná jako v lučních 
společenstvech, proto lze doporučit další monitoring, zatím bez konkrétních zásahů, neboť je možné, že 
s probíhající sukcesí dojde k útlumu výskytu. 

Oba provedené průzkumy nasvědčují tomu, že sukcesní proces probíhá dle předpokladů a 
směřuje k cílovým společenstvům navrženým projektem. Druhové složení odpovídá probíhajícímu stádiu 
sukcese i přírodním podmínkám stanoviště. Sledované luční společenstvo samozřejmě ještě není zdaleka 
ustáleno, nicméně dle diagnostických druhů se jako nejpravděpodobnější jeví společenstva třídy Molinio 
– Arrhenatheretea. Otázkou zůstává, který řád a svaz této třídy se v současnosti na plochách nachází a ve 
který se bude dále vyvíjet. Dnes zde totiž nalezneme druhy patřící do několika společenstev. Prvním 
z nich je řád Arrhenatheretalia, svaz Arrhenatherion. Jedná se o louky na nepodmáčených stanovištích, 
hnědých, minerálně bohatých půdách. Často jsou náhradním společenstvem po lužních lesích a 
dubohabřinách. Vyskytují se od nížin až po podhůří, okrajově i na aluviích řek v nejvyšší části litorálu. 
Na lokalitě se momentálně jeví jako nejpravděpodobnější, je zde zastoupena řada diagnostických druhů 
tohoto svazu. Početné zastoupení mají i druhy řádu Molinietalia. Tyto dva jmenované řády se od sebe liší 
zejména množstvím půdní vody a jejím kolísáním na stanovišti. Pro řád Molinietalia jsou typická mokrá a 
střídavě mokrá stanoviště. Řád zahrnuje několik svazů, z nichž ke svazu Alopecurion pratensis můžeme 
přiřadit především některé trávy přítomné na lokalitě v roce 2002. Tento svaz zahrnuje společenstva 
vlhkých až čerstvě vlhkých luk, krátkodobě zaplavovaných nebo podmáčených. Také svaz Molinion má 
v pokusných plochách několik zástupců. Vývoj všech výše jmenovaných společenstev je na lokalitě 

164 



venkovská krajina 2005 
možný a jejich charakteristika odpovídá i předpokladu postupného vývoje k žádoucímu cílovému 
společenstvu uvedenému v projektu Hráza [4], který počítá s obnovou společenstev mokřadních a 
bažinných luk, přes společenstva vlhkých luk a společenstva čerstvě vlhkých stanovišť. 

4 ZÁVĚR 

Biocentrum Hráza Kroměříž se má dle projektu stát heterogenním antropogenně podmíněným 
biocentrem se zastoupením lesních, lučních, mokřadních a vodních společenstev, na lokálním biokoridoru 
sledujícím tok Zacharka, kontaktující mokřadní a vodní biotopy povodí Moravy (řeka Morava je vzdálena 
cca 350 m). Cílová společenstva mají odpovídat potenciální vegetaci na lokalitě charakterizované 
příslušnou skupinou typů geobiocénů. V biocentru se jedná o vytvoření zóny dřevinné vegetace, která se 
uplatní i jako ochranná clona mezi komunikací a vodní plochou biocentra a enkláv travino-bylinných 
společenstev, které budou obsahovat škálu vlhkomilných typů lučních společenstev. V břehovém pásmu 
se vytvoří břehové porosty, které zajistí ochranu břehu a budou útočištěm vodního ptactva. Ve stojatých 
vodách biocentra mají být reprezentovány všechny složky společenstev stojatých vod – tvrdá bahenní 
vegetace, ponořená měkká vegetace i vegetace bahnitého dna. Jak ukázal výše popsaný průzkum, 
přinejmenším u lučních společenstev dochází k postupnému naplnění uvedené vize. Velkou měrou 
tomuto přispěl management péče a zásahy řízené sukcese. Ta  je bezesporu dobrým způsoben jak pomoci 
přírodě v počátečních stádiích vývoje nově založených porostů. Dobře propracovaný sytém kroků a 
zásahů může přinést rychlý a trvalý efekt. Nicméně intenzivní řízení sukcese člověkem nemůže být 
nekonečné a musí být dán prostor přirozenému vývoji a šíření druhů rostlin, které je nejlevnějším a 
vlastně i nejlepším postupem ke zvyšování biodiverzity. Při zachování pravidelného monitoringu je 
průběh vývoje sledován a v případě zjištění negativních jevů může být včas a efektivně zasáhnuto. 
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STAV A VÝVOJ PRALESŮ V POHOŘÍ POP IVAN JAKO 
PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ JEJICH VÝZNAMU V KRAJINĚ 

THE STATE AND THE DEVELOPMENT OF VIRGIN FORESTS IN POP 
IVAN MASSIF AS A CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE ITS 

IMPORTANCE IN THE LANDSCAPE 

Tomáš Kolář1 & Jan Šebesta2 

Anotace 

Práce je zaměřena na porovnání stavu smrkové jedlové bučiny na výzkumném polygonu 
zaznamenaného prof. A. Zlatníkem v roce 1935 se stavem v roce 2004. Studovaná plocha, leží v masivu 
Pop Ivan Maramurešský v nadmořské výšce 1155 – 1260 m n.m. Rozloha zkoumané lokality je 3,58 ha. 
 Ze změny stavu synuzie podrostu vyplývá, že ačkoliv jsou si fytocenologické snímky floristicky 
nepodobné, ekologické nároky druhů zůstaly statisticky nezměněny. Významnou změnou je redukce 
počtu druhů, z 62 zaznamenaných v roce 1934 je 48 společných s mapováním v roce 2004. Z šetření 
vyplývá, že vzorní plocha je ze své většiny řazena do STG Abieti-fageta piceae typica. 
 Hlavními dřevinami jsou Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. 
Hektarové ukazatele živých stromů se zvýšily takto: zásoba z 530 m3 na 636 m3, plocha výčetní kruhové 
základny z 36,65 m2 na 42,62 m2 a počet stromů ze 736 na 759 ks. Zvýšila se dosahovaná porostní výška i 
tloušťka. Poměr mrtvé a živé dendromasy se prakticky nezměnil.  

Abstract 

The subject of the study is a renewal of the research polygon no. 12 of Prof. A. Zlatník which was 
first established and mapped in 1934. The location of the research polygons was chosen in the most 
natural and conserved mountain virgin forests of former Czechoslovakia near the sub-Carpathian and 
Romanian border. The forest stand represents a typical Carpathian mixed forest. The main forest stand 
trees species is Fagus sylvatica, the admixed species are Abies alba and Picea abies, the interspersed 
species is Acer pseudoplatanus. The research forest polygon was mapped by our research team in August 
2004, that is after 70 years. The main aim of the investigation is the identification the contemporary state 
of mensurational variables and of synusia vegetation, the confrontation with the state in the time of the 
research polygon establishment, the evaluation of possible changes and geobiocenological classification 
of the research polygon. 

Keywords: Virgin forest, ecological variability, Pop Ivan 

1 ÚVOD 

Ráz středoevropské krajiny byl původně určován jen nekonečnou rozlohou lesů. Na horizontu 
bylo možné spatřit jen les, bez dřevinné vegetace byly jen strmé skalní stěny, rašeliniště nebo vrcholy 
velehor. Tento stav trval tisíce let, až na přelomu 3. a 4. tisíciletí př. Kr., v době nástupu mladší doby 
kamenné, začal člověk přecházet od lovu a sběru k zemědělství. Již šest tisíc let tedy trvá tlak kulturního 
lidu na původně zcela zalesněnou krajinu, jehož důsledky vidíme všude kolem nás. 

Dnes z původních a nedotčených lesů zbývají ve střední Evropě jen nepatrné fragmenty. Tato 
úžasná dědictví můžeme nalézt jen v nejnepřístupnějších zákoutích, kde je terén neschůdný a vzdálenost 
od civilizace co největší. To samo o sobě ještě nezaručuje jejich neporušený stav. 

                                                           
1 kolis@volny.cz,  
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Prales, jež je předmětem našeho výzkumu, se nachází v závěru těžko přístupného horského údolí 

v ostře hlídaném hraničním pásmu Ukrajiny (Zakarpatské oblasti) s Rumunskem. V době první republiky 
bylo území Podkarpatské Rusi přičleněno k nově vzniklému Československu. Tuto možnost a 
potencionální možnosti pro vědu velmi prozíravě odhadl budoucí profesor RNDr. Alois Zlatník. Proto zde 
ve třicátých letech prosadil založení rozsáhlé sítě velmi podrobně a všestranně popsaných trvalých ploch, 
určených k dlouhodobému sledování změn lesních ekosystémů bez zásahů člověka. Výzkumné polygony 
zakládal na místech, která řadil do kategorie 1a) pralesy: „Porosty, které nebyly nikdy předmětem 
soustavné těžby, nenesou žádných stop příležitostné těžby, ve kterých nebyla úspěšně prováděna ani 
sadba ani síje a které nenesou stop vypásání.“ 

Z politicko – historických důvodů byla zdejší hranice velmi střeženou a hlídanou zónou již od 
středověku a ve 20. století se stala v podstatě zakázaným územím. Pohraniční zóna v celém Zakarpatí 
byla zrušena až vznikem samostatné Ukrajinské republiky, která zrušila restrikci pohybu cizinců a 
poskytla prostor pro vědecký výzkum i cizím státním příslušníkům. Tak mohl být v roce 2004 obnoven 
výzkum. 

V současnosti se prales nachází na území Karpatské biosférické rezervace, která je součástí 
celosvětové sítě rezervací programu MAB (Man and Biosfery) – UNESCO. 

2 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉ LOKALITY 

Na výzkumném polygonu, označeném prof. A. Zlatníkem číslem 12, náš výzkumný tým obnovil 
všestranný a komplexní výzkum v srpnu roku 2004. Jedná se o jeho první opakované zmapování po 
sedmdesáti letech. Ve srovnání s jinými podobnými výzkumy pralesů, jež se provádějí po 15 až 20 letech 
se jedná o naprostý unikát. Díky ohromnému časovému odstupu a množství shromážděných dat je možné 
s nimi detailně pracovat, vytvářet nejrůznější modely a ověřovat hypotézy ekosystémových teorií.  

Výzkumný polygon 12, jež je součástí vzorní skupiny Pop Ivan, která se nalézá východně od 
vesnice Dilove (Деловое) v nadmořské výšce 1158 až 1263 m pod horou Pop Ivan Maramurešský (1940 
m n. m.). Území tvarem připomínající čtverec má rozlohu 3,58 ha. Polygon je částí stráně obnišského 
výběžku Berlebášky (1736 m.n.m.), exponovaného k jihu, a je po obou stranách oddělen roklemi potoků. 
Průměrný sklon svahu je 30°. Geologickým podložím jsou krystalické vápence a rula, na nichž je 
vytvořena kambizem modální. Chladný ráz kontinentálního horského klimatu je doplňován vysokými 
úhrny srážek. 

 3 METODIKA 

Všechna dendrometrická měření a kompletní fytocenologické zápisy byly provedeny stejnou 
metodikou jako v roce 1934. Shromážděná data byla počítačově zpracována. Byly použity 
mnohorozměrné ekologické modely a statistické metody. Mapové podklady byly vytvořeny v GIS 
programu TopoL.  

4 VÝSLEDKY 

Za hlavní ekologické charakteristiky pro studium ekologické stability (a tím i původnosti) 
zkoumaného pralesa v časovém rámci 70 let byly vybrány počet, zásoba, výčetní kruhová základna 
živých stromů, schopnost reprodukce (přirozená obnova), podíl zásoby odumřelého dřeva a stav synusie 
podrostu. Je jasné, že takto zúžený výběr charakteristik nikdy nemůže dokonale dostačovat k posouzení 
míry stability či lability lesního ekosystému. Výsledky je proto nutné dále konfrontovat s dalšími pracemi 
zabývající se touto problematikou. 

Na výzkumném polygonu bylo v roce 1934 evidováno 736 živých stromů na ha s objemem dřeva 
529,6 m3/ha. V roce 2004 bylo zjištěno 759 živých stromů na ha s objemem 636,4 m3/ha. Kruhová 
výčetní základna živých stromů v roce 1934 činila 36,7 m2/ha a v roce 2004 činila 42,6 m2/ha. Změny 
počtu, zásoby a kruhové výčetní základny dokumentují vývojové změny, kterými prales za posledních 70 
let procházel. Základní přehled uvádí tab. 1 a obr. 2, 3 a 4. 

Charakteristika Rok Živé Odumřelé 
(souše, pahýly) Celkem Rozdíl 

% 
1934 736 53 789 

Počet stromů na 1 ha (ks) 
2004 759 39 798 

1,2 
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1934 36,653 5,040 41,692 

Výčet. základna na 1 ha (m2) 
2004 42,621 6,786 49,407 

18,5 

1934 529,57 33,08 562,65 
Zásoba na 1 ha (m3) 

2004 636,36 24,39 660,75 
17,4 

Významnou vlastností lesních ekosystémů je schopnost udržovat v rovnovážném dynamickém 
stavu podstatné ekologické charakteristiky, např. zásobu dřevní hmoty, počet jedinců a další. Velikost 
kolísání zásoby a počtu živých stromů okolo určité průměrné hodnoty není bohužel podle současných 
poznatků kvantifikována (MÍCHAL ET AL., 1992) a tudíž ji nelze žádným objektivním způsobem 
zhodnotit. Druhým faktorem majícím svůj podíl na proběhlých změnách je samotná výměra plochy (3,6 
ha), díky které dochází ke tvorbě mozaiky různých vývojových stadií a fází nerovnoměrně zastoupených 
(stadium dorůstání –  52,8 %, optima – 12,8 % a rozpadu – 34,4 %), což následně vede i ke kolísání 
zásoby dřeva i počtu jedinců a dalších charakteristik. Dlouhodobě vyrovnaný plošný poměr různých 
vývojových stadií, fází a porostních typů je totiž možný až na výměře několika desítek, spíše však stovek 
ha (MÍCHAL, PETŘÍČEK, 1999). Dále se na zaznamenaných změnách podílí samotný vývoj pralesa 
k vyspělejším formacím. To potvrzuje přítomnost stromů větších dimenzí než v roce 1934. Schopnost 
reprodukce dřevin je potvrzena samotnou existencí pralesa i po 70 letech. Za uvažovanou dobu se rozšířil 
počet nalezených druhů dřevin z 5 na 8. Hlavními zůstaly buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá 
(Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), vtroušený zůstal javor klen (Acer pseudoplatanus). Po pár 
jedincích se vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula), nově vrba jíva (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia) a jilm horský (Ulmus scabra). Změna zastoupení hlavních druhů dřevin je nevýrazná. V roce 
1934 bylo zastoupení buku dle výčetní základny 56,4 %, jedle 27,4 %, smrku 13,4 % a klenu 2,9 %, 
v roce 2004 to bylo 62,5 %, 24,1 %, 11,0 % a 2,3 %.  

Ráz synusie podrostu je určován dominantními druhy Rubus idaeus, R. hirtus a kapradinami 
(Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris dilatata,apod.). Přítomné typy vegetace Galium 
odoratum a Calamagrostis zůstaly zachovány na stejných místech a s podobnou rozlohou jako v roce 
1934. Dominantní a typické druhy podrostu provázející subtypy se shodují s jejich původní druhovou 
skladbou. 

Na výzkumném polygonu došlo ovšem k jisté přeměně v druhové skladbě synusie bylinné 
vegetace. Její druhová variabilita patří k nejnápadnějším změnám na lokalitě. Jednotlivé snímky jsou si 
floristicky nepodobné (Sørensenův index podobnosti = 50 %). Po sedmdesáti letech bylo na výzkumném 
polygonu nalezeno 62 druhů rostlin, ubylo 14 původních a přibylo též 14 nových druhů. Většinou se však 
jedná o druhy s malou pokryvností a výskytem jen na několika snímcích. Ze 62 původních druhů rostlin 
bylo tedy nalezeno 48 druhů. Variabilita společenstva a její závislost na environmentálních datech byla 
testována ordinačními analýzami (PCA, RDA). Při podrobném studiu vlivu změny půdní reakce a 
časového intervalu na složení společenstva a na jeho nároky se v diskusi došlo k závěru, že částečně se na 
změně podílí časový interval 70 let, jež uplynul od prvního mapování, společně s udávanou změnou 
půdní reakce (graf viz obr. 5). Houška (2004) udává, že na lokalitě došlo za sedmdesát let k okyselení z 
pH 4,90 na pH 4,37.  Dalším faktorem variability pravděpodobně bude nerovnoměrné zastoupení stadií a 
fází, jež jsou spojeny se světelnými poměry. Velký podíl druhové variability je pravděpodobně také 
způsoben náhodnými a přirozenými vlivy, jež v přírodním lesním ekosystému probíhají. Přehledný graf 
udávající podíl environmentálních proměnných viz obr. 1 (RDA analýza). 

Obr. 1 

RDA analýza pH Á 1
1%

nev ysvětlená
27%

nevysvětlitelná
46%

rok
14%

sdílená
8%

pH A2
4%

Stanovištní nároky druhů jsou v podstatě 
nezměněny. Došlo k mírnému nárůstu mezotrofní a 
stenoekní nitrofilní trofické řady na úkor euryekní a 
mezotrofně – nitrofilní meziřady. Vegetační stupně, 
kontinentalita i hydrické řady zůstaly nezměněny.  

Skupina typů geobiocénů 6 B 3, Abieti-
fageta piceae typica (typické smrkové jedlové 
bučiny) zaujímá největší část lokality, náleží sem i 6 
AB – B 3, Fagi-abieta piceae (smrkové bukové 
jedliny) a 6 B – BC 3, Abieti-fageta aceris superiora 
(javorové jedlové bučiny vyššího stupně). Druhové 
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složení synusie podrostu zůstalo v zásadě nezměněno. Synusie podrostu společně s texturou, strukturou a 
druhovým složením dřevinného patra může sloužit jako názorný příklad skupin typů geobiocénů 
vylišených na lokalitě. 

5 ZÁVĚR 

Ani po sedmdesáti letech nedošlo ke změně areálů původních vegetačních subtypů a jejich 
druhových dominant, dále došlo k minimálním změnám ekologicko – cenotických nároků synusie 
podrostu. Změna v zastoupení dřevin a s tím souvisejících změn dendrometrických veličin jsou 
minimální. Všechny výše uvedené změny lze na základě podrobného rozboru považovat za normální 
výkyv v rámci vývoje pralesa. 

Výše uvedené poznatky jsou důkazem vysoké ekologické stability porostu na výzkumném 
polygonu. Porost je proto možné nazvat pralesem, který patří k jedním z mála zachovaných a 
nejstabilnějších ve střední Evropě. Prales svojí tisíce roků přetrvávající vývojovou kontinuitou 
představuje pro určitou oblast nejoriginálnější, trvale odolné, ve svých složkách vyvážené lesní 
společenstvo.  

Dnešní tuctová krajina je převážně tvořena zemědělsko – urbánními komplexy a kulturními lesy. 
Jakýkoliv přírodě blízký ekosystém do krajiny neodmyslitelně patří a prales jakožto nejdůležitější 
představitel přirozených společenstev pak zvláště. Zaručuje dnešní snadno narušitelné a křehké krajině 
záchytné body s vysokou ekologickou stabilitou. 

Význam pralesů v kulturní krajině je nesmírně důležitý a stupeň jejich ochrany musí být kladen 
na nejvyšší příčky. Nejedná se sice zpravidla o druhově bohaté lokality, avšak o ekologicky maximálně 
stabilní ekosystémy, které zaručují okolní krajině významný prvek jejich pestré mozaiky ekotopů. 

Prostorové uplatnění klimaxů v současné středoevropské krajině je minimální, to však 
nezmenšuje jejich význam pro pochopení spontánního vývoje ekosystémů a trendů uplatňujících se ve 
veškeré přirozené vegetaci. Naopak, vzácnost klimaxových zbytků jejich význam pro poznávání přírody 
neobyčejně posiluje. 

Jejich největší význam spočívá v možnosti udělat si představu o přirozených procesech přírodních 
lesů, téměř neovlivněných člověkem. Na těchto poznatcích bude záviset volba přírodě blízkého 
hospodaření, které zaručí maximální ekologickou stabilitu lesních ekosystémů. Poznání přírodních 
zákonitostí nám umožní přírodu lépe využívat a chránit a tím její rozmanitost zachovat i budoucím 
generacím. 
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Centrum Hostětín
Nově vytvořené zastupitelstvo Hostětína začalo už 
na počátku devadesátých let při řešení problémů v obci 
zohledňovat životní prostředí. Prvním úkolem bylo od-
stranění stavební uzávěry – ta byla vyhlášena po vy-
budování vodárenské nádrže pod obcí a od 70. let 
zásadně omezovala další rozvoj obce. Zastupitelstvo 
se rozhodlo vystavět kořenovou čistírnu odpadních 
vod a k prosazení tohoto záměru velmi pomohl semi-
nář Voda a krajina, který v roce 1993 uspořádala br-
něnská Veronica. Takto začala dlouhodobá spolupráce 
obce a neziskové organizace. V roce 1997 přibyly v obci 
solární kolektory, místní si sami opravili dřevěnou su-
šírnu ovoce. V roce 2000 na podzim byly v hostětín-
ské moštárně vyrobeny první mošty a obecní výtopna 
zahájila ve stejné době svoji první topnou sezonu.

Už na podzim roku 1998 zakoupila Nadace Veronica 
v Hostětíně starou zemědělskou usedlost. Hospodářství 
i pozemky k němu patřící poskytují zázemí Centra mo-
delových ekologických projektů pro venkov – místa, kde 
se všichni zájemci mohou vzdělávat a získávat zkuše-
nosti a inspiraci pro to, aby ekologické alternativy šířili 
ve svých obcích či domácnostech. Vzdělávání a učení 
se neomezuje jen na tradiční školení v budově vzděláva-
cího centra, která chce být příkladem energeticky uvě-
domělého stavění budoucnosti a začne se stavět na jaře 
2005. Obec a její okolí vytváří ideální laboratoř pro eko-
logickou výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti trvale 
udržitelného venkovského rozvoje. Ukazuje, že vztah 
k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hos-
podaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit 
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Navíc řada spřízněných organizací v Bílých Karpatech do-
plňuje nabídku ekologických projektů o další praktické 
příklady. Stejně důležitá je i spolupráce s organizátory 
a realizátory podobných projektů v zahraničí, která rozši-
řuje místní zkušenosti o mezinárodní poznatky a nejno-
vější trendy.

Centrum nabízí
• semináře, exkurze, prezentace a školení pro zástupce 

veřejné správy a nevládních organizací
• odborné semináře, konference a workshopy pro odbor-

nou veřejnost a malé podniky
• výukové programy a exkurze pro školy všech typů
• přednášky a poradenství pro širokou veřejnost

Pravidelné akce:
• Konference „Venkovská krajina“ (květen)
• Letní škola (červenec)
• Týden pro jablko a Jablečná slavnost (září)

Hostětín
Zlín

Olomouc
Ostrava

Brno
Žilina

Wien Bratislava

Praha

Trenčín

Obec Hostětín
Obec Hostětín (230 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat 
v malebné kulturní krajině s pestrou mozaikou převážně 
listnatých lesů, květnatých luk a ovocných sadů. Území 
patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, které bylo 
v roce 1996 zařazeno i mezi Biosférické rezervace UNESCO.
Od počátku devadesátých let se v Hostětíně dynamicky 
rozvíjí řada environmentálních projektů realizovaných 
jak obcí, tak občanskými sdruženími, zejména orga-
nizacemi Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

ZO ČSOP Veronica Brno
Rozvíjí tradici časopisu Veronica, který vznikl v roce 1986 
jako regionálně zaměřený časopis se záměrem spojovat 
kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit eko-
logickou osvětu. Po roce 1990 se činnost rozrostla a vyda-
vatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému 
spektru ekologických programů.

Naším posláním je podpora šetrného 
vztahu k přírodě, krajině a jejím pří-
rodním i kulturním hodnotám.

Centrum modelových ekologických 
projektů pro venkov
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