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RODINY NA PŘÍKLADU TŘÍGENERAČNÍ RODINY Z LÍŠNĚ 

THE KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF OIKONYMS AND 
ANOIKONYMS IN THE FAMILY CIRCLE THE EXAMPLE OF 3-

GENERATIONS FAMILY FROM LÍŠEŇ 

František Bačovský 

Masarykova univerzita v Brně, fakulta sociálních studií, katedra environmentálních 
studií, Gorkého 7, bacovskyf@seznam.cz 

 
Abstrakt 
Příspěvek se zabývá vývojem znalosti a vnímáním místních a pomístních jmen v rámci 

vybrané třígenerační rodiny, která se v minulosti věnovala zemědělství. Výzkum se 
uskutečnil v Líšni, dříve samostatném městyse (který je od roku 1944 součástí Brna), na 
jehož území došlo za posledních 60 let k zásadním změnám ve využívání velké části 
pozemků. Autor na příkladech analyzuje vývoj názvů v rámci zkoumané rodiny a získané 
poznatky zobecňuje. 

 
Abstract 
The research considered development and changes in knowledge and perception of 

oikonyms and anoikonyms in one 3-generations family circle. There was the investigation 
of men from former agriculture family. The research took place in Líšeň - which was an 
independent village once - but now it is the part of Brno. There were many changes in 
Líšeň - because of large construction of prefab houses. The research have shown that the 
younger generation have less and less knowledge of local names. The main loss of 
knowledge took mainly agriculture areas and the new housing estate. The most of local 
names disappeared, but there are some new ones appearing. 

 
Key words: oikonyms, anoikonyms, knowledge, perception, 3-generations family, Líšeň 
 
Úvod 
Cílem výzkumu bylo zjistit vývoj znalosti místních (oikonyma) a pomístních názvů 

(anoikonyma) na území vybrané obce v rámci třígenerační rodiny. Příspěvek vychází  
z práce realizované autorem v roce 2005 v rámci předmětu Metodologické aspekty HEN.  

Pro výzkum byla vybrána Líšeň. Tento dříve samostatný městys, s velmi starobylou 
historií, je od roku 1944 součástí Brna a dnes tvoří jednu z jeho městských částí. Na 
katastru Líšně došlo ve 20. století k zásadním změnám ve způsobu využití krajiny.  
K nejzávažnějším změnám patří budování rozsáhlého průmyslového areálu od roku 1940 
(dnes fy. Zetor a.s), stavba vodních nádrží na toku Říčky od roku 1959 a výstavba 
panelového sídliště v letech 1975 až 1985. V důsledku takto rozsáhlých změn a i jejich 
časovému rozvržení bylo území Líšně shledáno badatelsky velmi zajímavé.  

 
Metodologie 
Nejprve bylo třeba zvolit vhodnou rodinu pro výzkum. Musela vyhovět některým 

požadavkům. K základním patřilo „sžití s krajinou“ (v zásadě bydlet v obci nejméně tři 



 

generace), samozřejmě mít alespoň jednoho žijícího člena v každé generaci; zde vyvstávaly 
další dílčí podmínky – a to přiměřený věk a zdravotní stav dotazovaných osob (aby nedošlo 
například k situaci, že nejstarší člen rodiny má již problémy s pamětí, nebo naopak ten 
nejmladší, je příliš nízkého věku).  

Výzkum měl kvalitativní charakter, primární metodou užitou k dotazování byl 
polostandartizovaný rozhovor, kdy byla připravena základní kostra rozhovoru, a dle 
konkrétních reakcí byly kladeny další otázky.  

Pro samotné zakreslování místních a pomístních názvů sloužila mapa, ze které byly 
odstraněny všechny názvy, které by mohly ovlivnit dotazovanou osobu (byla použita 
počítačová retuše, aby na mapě nebyly patrné žádné stopy po úpravách). Názvy ulic byly na 
mapě pro snazší orientaci ponechány. Dotazován byl nejprve děd, pak syn a nakonec vnuk. 
Takto vzniklé mentální mapy byly podrobeny následným analýzám a srovnáním.  

Zvláštní zřetel byl věnován vnímání statutu místních a pomístních jmen u zkoumaných 
subjektů. Výzkum tedy neměl v tomto případě za cíl shromáždit co nejvyšší počet názvů, 
ale sledovat změny v subjektivních názorech na tato jména v rámci rodiny. 

 
Zkoumaná rodina 
Rodina, která byla vybrána, žije po několik generací v Líšni (pět generací v mužské linii). 

Jedná se o rod, který byl až do znárodňování pozemků po roce 1948 převážně zemědělský, 
ale po roce 1989 na tuto tradici nenavázal. Byli vybráni mužští příslušníci rodiny („děd“, 
„syn“, „vnuk“) ve věku 76, 53 a 20 let. Děd se ještě aktivně účastnil prací na polích, které 
rodina vlastnila nejenom v katastru Líšně. Jeho vzdělání je střední zemědělské. Po nástupu 
komunismu však v zemědělství nepracoval. Dosud se aktivně účastní nejrůznějších aktivit 
spojených s tradicemi v rámci obce. Syn je vyučen, v zemědělství nepracoval, v mládí se 
aktivně účastnil tradičních slavností, ale dění v obci se již aktivně neúčastní. Vnuk je 
vysokoškolský student technického oboru bez zájmu o tradice či zemědělství. 

 
Výsledky, komplexní rozbor a srovnání  
Největší počet místních a pomístních názvů dokázal na mapě identifikovat děd, a to 60. 

Všechny názvy co znal, dokázal do mapy i zakreslit. Další jména, které udávali pouze syn 
nebo vnuk neznal. 

Syn dokázal na mapě identifikovat 44 názvů a 1 sice znal, ale s jeho umístěním si nevěděl 
rady. Používal některé specifické názvy, které neznali, a ani podle názvu nedokázali 
identifikovat děd i vnuk (např. „Hlubec“, „Ovčárna“), nebo je děd dokázal identifikovat, ale 
nesouhlasil s lokalizací, která dle jeho názoru byla daleko za hranicí katastru Líšně (např. 
„Kojál“).  

V případě vnuka byla situace z části podobná synovi. Také u něj se vyskytovali 
specifické názvy, ovšem s jejich identifikací (až na jeden případ – „Břízky“) neměli ostatní 
problémy. Zde se tak plně projevila subjektivita ve vnímání místních a pomístních jmen. 
Vnuk dokázal identifikovat 21 názvů, další 4 pouze znal.  

Nejvyšší koncentrace názvů je v zastavěné oblasti. Jediný děd, má jména rozmístěna 
vcelku rovnoměrně po celé ploše mapy. U syna i vnuka je nejvýrazněji patrný úbytek názvů 
v jižní části katastru Líšně (od ulice Letecká), celkově méně výrazně pak v prostoru 
panelové zástavby.  

Dále následují srovnání několika vybraných segmentů mapy s komentářem. Závěr pak 
slouží jako pokus o zhodnocení v širších souvislostech.  

 



 

Obr. 1.: Srovnání vybraného segmentu mentálních map (z leva: děd, syn, vnuk) 

 
Obrázek 1: V centru zástavby, na náměstí Karla IV. zůstala zachována nejvyšší 

koncentrace názvů napříč generacemi. Je to logické, neboť toto místo je dnes, stejně jako  
v minulosti důležitý interakční uzel (je zde kostel, obchody, dříve základní škola, střetávají 
se zde různé linky MHD, atd.). Z původních čtyř názvů, které se dají ať už celé, nebo svým 
počátkem lokalizovat do prostoru náměstí, zůstaly zachovány tři. Zajímavý je rovněž 
výskyt unikátních názvů na mapách syna a vnuka. Každý má v tomto segmentu jeden, syn 
„Dělňák“ a vnuk „Zámeček“ pro zámek a prostor kolem něj. Obě existující budovy 
samozřejmě znají všichni tři, ale ostatní, vyjma těch co je uvedly, se s těmito názvy 
neidentifikují. 

Obr. 2.: Srovnání vybraného segmentu mentálních map (z leva: děd, syn, vnuk) 

 
Obrázek 2: Jediný název, který zůstal na segmentu zachován je Staré zámky, pro prostor, 

kde se nachází zaniklé slovanské hradiště z 9. – 12. století. Jedno jméno prošlo určitou 
modifikací. Z „Borovic“, které byly známé příslušníkům obou starších generací se stal 
název „U tří borovic“, který je znám tomu nejmladšímu. Zdánlivě překvapivý je nejvyšší 
výskyt názvů u syna. Co se však může zdát z obrázku zvláštní, je vysvětleno v rozhovoru. 
Sám syn přiznává, že některá jména používaly jako děti, když si chodívaly hrát do těchto 
prostor, a dokonce předpokládá, že je starší generace nepoužívaly: „do Hlubce jsme chodily 
hrát fotbal. Byl to takový plácek jakoby v údolíčku. Ale tak jme mu říkali jenom mi kluci“. 
Vnuk většinu názvů, které používaly předchozí generace nezná, ale pro oblast kolem 
Muchovy boudy používá jméno nové, „Muška“. Používá též relativně nový název pro 
oblast hřbitova a širšího okolí, známém starším generacím pod názvem „Dlouhý kus“  
(i když obě generace jej vymezují jinak – syn šířeji). Sám užívá název „Nový hřbitov“  
(v prostoru Líšně je i oblast „Starý hřbitov“, tento název používají všichni tři). Oba členové 
starších generací samozřejmě ví, že když někdo řekne „Nový hřbitov“, že myslí ten 
současný, ale uvažují pouze oblast samotného hřbitova, a sami pro něj v hovoru užívají 
pouze označení hřbitov, jež je spojený pouze s funkcí.  

 



 

Obr. 3.: Srovnání vybraného segmentu mentálních map (z leva: děd, syn, vnuk) 

 
Obrázek 3: Na vybraný segment mapy, jež je dlouhodobě převážně zemědělský, zapsal 

děd sedm názvů, syn jeden a vnuk žádný. Velký výskyt jmen, které užívá děd je způsoben 
zejména tím, že v tomto prostoru měla rodina pole. Přerušením zemědělské tradice rodiny 
došlo k postupnému vymizení znalosti názvů u následných generací rodu.  

Obr. 4.: Srovnání vybraného segmentu mentálních map (z leva: děd, syn, vnuk) 

 
Obrázek 4: Segment ilustruje vývoj, který započal znárodněním zemědělských pozemků. 

Zásadní změna však nastala až s výstavbou panelového sídliště. Postupně došlo k vymizení 
všech dříve používaných jmen. Děd do oblasti znázorněné na obrázku umístil čtyři názvy, 
syn z nich užívá pouze jeden, a vnuk ze starších jmen žádné. Ale už se s místem začíná 
identifikovat, a používá jeden nový název – „Jírova“. Toto pojmenování ulice a uzlového 
bodu MHD používá k vymezení přesně určeného místa: „na Jírové si často dáváme sraz, 
když někomu řeknu potkáme se na Jírové, tak je jasný kde myslím. Ne u šaliny, ani 
zastávce z města, ale té do města. To je přece jasný každýmu“. Zatímco vnuk považuje 
tento název za tradiční, děd i syn jsou jiného názoru a považují jej pouze za jména uzlového 
bodu MHD a ulice.  

 
Závěr  
Univerzální přenositelnost poznatků, které byly při výzkumu zjištěny, je samozřejmě do 

určité míry omezená. Je dána nejenom charakterem a vývojem zkoumaného území, ale 
poměrně zásadně rovněž výběrem analyzované rodiny. Tyto faktory činí každou obdobnou 
práci z části unikátní, ale o to významnější pro konkrétní společenství. Nicméně i tak 
mohou být tímto výzkumem získané poznatky dostatečně zobecněny pro širší využití.  

Bylo zjištěno, že znalost místních a pomístních názvů je u mladší generace významně 
nižší. Tento úbytek je zcela nepochybně (zejména u dříve zemědělských rodin) z velké části 
podmíněn změnami souvisejícími s kolektivizací ve 20. století a tím s vývojem v celém 
primárním sektoru výroby. Je nutné uvažovat rovněž posun ve způsobu trávení volného 
času.  



 

Největší úbytek co do počtu názvů je u míst, se kterými byli příslušníci starších generací 
nějakým způsobem svázáni, ale příslušníci mladší generace již nikoli. Nejmenší úbytek je 
naopak u těch, kde se udržela „kontinuální paměť rodiny“, a dále u obecně používaných 
názvů míst, která jsou často navštěvována či nějakým způsobem využívána (nejrůznější 
interakční body a uzly jako jsou například náměstí, návsi, památná místa, rekreační plochy, 
atd.). Až na výjimky je možné též pozorovat u blízce sousedících názvů tendenci  
k vymizení těch méně významných a zachování pouze jednoho, který pak ostatní z části 
nahrazuje.  

Poměrně velké rozdíly, v rámci generací, lze spatřovat také v subjektivním vnímání 
místních a pomístních jmen, dle toho, které názvy za ně ještě považují a které již nikoliv.  

Dochází rovněž k změnám označení některých míst, kdy mladší generace používá pro 
konkrétní místo zcela odlišné jméno, než starší generace např. z důvodu významné změny 
ve způsobu využívání pozemku, nebo v důsledku nějaké zásadní události. 

Dále v menší míře dochází k drobným změnám jednotlivých názvů, ať už díky 
zkomolení, větším důrazem na spisovnou mluvu, či z dalších příčin. Také je třeba se zmínit 
o dílčích změnách v lokalizaci některých jmen. Může být způsobena ne zcela přesnou 
orientací v mapě, případně širším či užším chápáním prostorové působnosti názvu.  

Každému badateli se zájmem o místní a pomístní jména lze doporučit tento 
mezigenerační přístup k dané problematice, ať už ve formě, v jaké je zde popsán, či  
v modifikované podobě. Za svou námahu bude odměněn řadou zajímavých poznatků, které 
by jinak pravděpodobně nezískal, a které bude moci jistě vhodně využít ve své práci.  
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Abstrakt 
Pro stanovení tlaku vody v půdě v nenasyceném prostředí se používá matematického 

modelu založeném na řešení Richardsovy rovnice. Zároveň s ním je třeba řešit i laboratorní 
model, v tomto případě pro homogenní zeminu. Fyzikální model simuluje reálné podmínky 
v přírodě a pro jeho vyhodnocení je použito mnoho faktorů, zejména správný popis zeminy, 
určení průběhu závislosti mezi tlakem vody v půdě a vlhkostí. Měření probíhají dlouhodobě 
a simulují se různé počáteční a okrajové podmínky, zároveň se měření opakují pro stejné 
podmínky, aby bylo možné dosažené výsledky srovnat a vyhodnotit. 

 
Abstract 
For assesment of water pressure in soil in unsaturated environment is used mathematical 

model based on solving of Richards quadratic. At the same time, it is necessary solve 
physical model, in this case for homogenous soil. Physical model simulate a real conditions 
outdoor and for its evaluation is using much factors, especially right description of the soil, 
determination course dependencies among water pressure in soil and moisture in soil. 
Measurements proceed in the long term and simulate a variety of initial and border 
conditions, at the same time measuring are repeating for the same conditions, to be possible 
achievement results compare and evaluate. 

 
Úvod 
Půda jako porézní prostředí umožňuje proudění vody. Prostor, v němž se může voda 

pohybovat, je omezený, maximálně odpovídá objemu pórů. Jestliže voda vyplňuje při 
proudění všechny póry a půda je vodou nasycená, nazývá se proudění v nasycené zóně. 
Jestliže je půda jen zčásti nasycená vodou, vlhkost je menší než pórovitost, označujeme 
proudění vody v půdě jako proudění v nenasycené zóně. Vsak vody do nenasycené části 
půdního profilu a její pohyb v něm je procesem značně složitým, který závisí na mnoha 
faktorech. Jestliže voda proudí nasycenou částí půdního profilu, lze tento pohyb popsat 
rovnicí známou jako Darcyho vztah. V případě, že půdní nebo horninové prostředí je plně 
nasycené vodou, můžeme uvažovat, že pro každé určité prostředí s danými vlastnostmi 
(struktura, zrnitostní složení apod.) platí K = Ks = konst. Přitom Ks je součinitel vodivosti 
nasyceného prostředí známý též jako součinitel filtrace. Tento lze snadno měřit.V případě 
nenasyceného prostředí je situace složitější. Zde platí obecně, že K = f(vlastn. půdy, h,w,...), 
kde h značí tlakovou výšku, w je vlhkost. Znamená to tedy, že součinitel hydraulické 
vodivosti se bude v čase neustále měnit, neboť při redistribuci půdní vlhkosti je h = f(t),  
w = f(t). Redistribuci půdní vlhkosti v nenasycené zóně ovlivňuje celá řada dalších faktorů, 
avšak za nejvýznamnější jsou považovány právě výše uvedené faktory. Dostáváme se tedy 



 

k problému, kdy hledaná veličina (tlaková výška h) je funkcí nejen místa, ale i času: h = 
f(x, y, z, t). Matematické modelování v nenasycené zóně vede na nutnost řešit parciální 
diferenciální rovnici, která popisuje proces infiltrace a vývoje toku v půdě v nenasycené 
zóně. Souběžně s matematickým modelem je prováděno experimentální měření na modelu 
laboratorním za různých počátečních a okrajových podmínek. 

 
Popis aparatury 
Vlastní měření průběhů tlaku vody v půdě provádíme na modelu v laboratoři VUT FAST 

Brno. Model sestává z plastového válce průměru 50 cm a výšky 180 cm. (viz Obr.1) Na 
válec jsme postupně připevnili pět tenzometrů T4 od firmy Ekotechnika, a sice ve výšce 31 
cm, 69 cm, 102 cm, 138 cm a 142 cm od horního okraje válce. Tenzometry jsou připojeny  
k dataloggeru M4016 od téže firmy. Na horním okraji modelu je zhotoven přepad, abychom 
udržovali stálou hladinu a byl tak zajištěn stálý tlak vody na zeminu. Výška vodního 
sloupce může být maximálně 22cm. Vespod válce je umístěn odvzdušňovací kohout pro 
vytlačení přebytečného vzduchu během napouštění modelu a také k ustálení volné hladiny 
podzemní vody. Hladina podzemní vody je zajištěna nálevkou připojenou k modelu pomocí 
hadice. Přítok podzemní vody lze regulovat pomocí hadice napojené k vodovodu. 
Přebytečná podzemní voda může tedy za pomoci těchto dvou hadic volně přitékat i odtékat 
a je tak zajištěn tlak 0 hPa, který přepočtený na centimetry vodního sloupce je 0 cm. Mezi 
hladinou podzemní vody a samotnou homogenní zeminou je umístěna filtrační tkanina. 
Hladina podzemní vody je udržována na úrovni styku zeminy a filtrační tkaniny, ve výšce 
cca 15 cm ode dna modelu. 

Při plnění modelu zeminou byl materiál postupně hutněn laboratorními pomůckami  
k tomu speciálně vyrobených. Materiál je naplněn do výšky 22 cm pod přepad. Plnění horní 
hladiny vody v modelu je zajištěno hadicí připevněnou k vodovodní síti. Hladina je plněna 
rovnoměrným přítokem, který během měření neměníme. Odečítání hodnot tlaků pomocí 
dataloggeru je vedeno v intervalu 10 minut a také v závislosti na daných podmínkách 
infiltrace.  

 
Obr. 1.: Fyzikální model 

 



 

Měření na fyzikálním modelu 
Měření probíhají intenzivně již od května 2005, nejdříve pouze se dvěmi sondami  

v hloubce 15 cm a 30 cm. Po dokoupení dalších tří sond, probíhají měření na pěti 
tenzometrech a to od března 2006. Po naplnění aparatury materiálem je aparatura odspodu 
nasycena. Poté spustíme přítok vody shora a vytvoříme vodní sloupec vody. Po ukončení 
přítoku, necháme model vodu vsakovat a sledujeme průběhy tlaků, při čemž stále 
udržujeme hladinu podzemní vody jako volnou, čímž je zajištěn nulový tlak na dolní 
okrajové podmínce. Během měření simulujeme různé situace, nejčastěji situaci přítoku 
shora (období dešťů) a poté období sucha, kdy udržujeme hladinu podzemní vody  
a necháme zeminu shora vysychat. Pro představu měření na aparatuře jsou průběhy tlaků  
v čase vyhodnoceny graficky pro jedno z období na obr.3. Jedná se o období, kdy  
v nasycené aparatuře byl zastaven přítok vody shora a bylo simulováno postupné 
vysychání. Proto jdou hodnoty tlaků na ose x do záporných hodnot, jelikož zde vzniká 
podtlak. Na ose y je znázorněna hloubka sond, kdy v hodnotě 0 je hladina podzemní vody. 

 
Obr.3 : Grafické vyhodnocení 

 
Závěr 
Co se týká fyzikálního modelu, je třeba výsledky brát s tím, že jsou poznamenány 

okolními chybami. Vzorek je také vyjmut ze souvislého půdního prostředí a ostře ohraničen 
stěnami aparatury. Vzhledem k poměrně jednoduché aparatuře nejsme schopni zachytit 
fyzikální děje probíhající na styku těchto ploch. Vlastní technika měření tlakové výšky 
pomocí pěti sond připojených k dataloggeru je pro naše měření poměrně dostačující, avšak  
bylo by potřeba se tomuto měření věnovat intenzivněji a snažit se eliminovat okolní chyby. 
K aparatuře by bylo také vhodné připojit vlhkostní sondy a zjišťovat závislost mezi tlakem 
v půdě a vlhkostí v půdě. Také by bylo vhodné souběžně měřit infiltrační rychlost, jelikož 



 

při určitých podmínkách je třeba ji zadávat do matematického modelu. Jelikož souběžně 
probíhá i řešení matematického modelu lze zde poznamenat následující. 

Průběhy h(x, t) jsou na jednotlivých časových úrovních u obou dvou modelů obdobné. 
Změny h(x, t) probíhají v čase a prostoru na matematickém modelu poměrně stejně jako na 
modelu fyzikálním. Výsledky matematického modelu závisí na zadaných hodnotách 
vstupních dat popisujících vlastnosti materiálu a výsledky fyzikálního modelu na míře 
okolních chyb. 

 
Obr.2:  Fotodokumentace použitého modelu 

 
 
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GAČR 103/07/1620 „Predikční  

a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav“ a FRVŠ 
105/2007 „Měření vlhkostí a následné využití měřených dat k určení pedotransferových 
funkcí a ověření retenčních křivek“. 
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Anotace 
V současnosti dochází k oslabení vazby člověka na určité místo či krajinu. Každá 

komunita by měla opatrovat jedinečný charakter jednotlivých krajin a zprostředkovávat ho 
ostatním. Z toho důvodu se vytvářejí publikace zachycující charakter krajiny a paměť 
vybraných míst. Tento příspěvek uvádí příklad publikace pro obec Hostětín, jež se nachází 
v Bílých Karpatech. 

Klíčová slova: krajina – člověk – pamět krajiny – Bílé Karpaty – Hostětín 
 
Abstract 
At the present happen to enfeeblement of bond between man and his landscape. Every 

community should look after unique landscape character and open up it others. For this 
reason form publication, that show memory of selected places. This article quote example 
of publication for municipality Hostětín, that is situated in Bílé Karpaty. 

Key words: landscape – man – memory of landscape – Bílé Karpaty – Hostětín 
 
1 Úvod 
Slovem krajina lze postihnout v podstatě jakýkoliv výsek pevniny vyznačující se 

relativně stejnorodými vlastnostmi, mající svůj střed a hranice. Umíme rozeznávat 
a pojmenovávat různé typy krajin nejen v celosvětovém měřítku, ale dokážeme zachytit 
značnou variabilitu i v našich středoevropských podmínkách. Dnešní evropský krajinný 
prostor už ovšem pozbývá charakter nedotčené panenské divočiny, nachází se někde 
na rozhraní lidského a přírodního řádu – tuto krajinu označujeme jako kulturní.  

Příkladem typické harmonické kulturní krajiny je bezesporu oblast Bílých Karpat na 
jihovýchodě našeho území. Prolínají se zde přirozené lesy s členitými políčky, sady, 
roztroušenou venkovskou zástavbou, střídané enklávami typických květnatých luk se 
soliterními stromy, při putování zdejší krajinou potkáme maloplošné mokřady, ale  
i teplomilnou květenu stepí. Krajina Bílých Karpat byla člověkem modelována  
a kultivována po celá staletí, přesto si uchovala svůj charakteristický krajinný ráz, jež 
nominuje tuto oblast do pozice mimořádně hodnotného území i v rámci evropských 
měřítek. 

Předkládaný text si klade za cíl poukázat na skutečnost, že není dostačující pozorovat 
krajinu pouze okem badatele či vědce, nýbrž ji především neopomenout přiblížit široké 
veřejnosti – lidem, jež přichází s krajinou do každodenního kontaktu, nebo si do ní 
přicházejí třeba jen odpočinout a kochat se její krásou. Proces ztotožnění s krajinou má  
u nás hluboké kořeny, které jsou patrné nejen v hudbě, poezii a výtvarném umění, ale 
zejména v místní architektuře, tradicích, v povahách samotných obyvatel. Z toho 
vyplývající jedinečný charakter jednotlivých krajů by měla každá komunita opatrovat  
a zpřístupňovat ho ostatním. 
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2 Metodika 
Při tvorbě publikace byly použity jednak materiály celostátního charakteru – 

geomorfologické, biogeografické členění, klimatická rajonizace apod. Dalším zdrojem 
informací se stalo nezbytné základní terénní šetření přímo v dotčeném katastrálním území. 
Konkrétní informace (zejména kulturně-historické charakteristiky) byly čerpány z místních 
materiálů dostupných na úrovni obce.  

Publikace o Hostětíně (Drobilová, 2007) je strukturována do dvou hlavních částí – ta 
první postihuje širší územní vztahy, druhá část charakterizuje samostatně krajinu 
hostětínského katastru. Úvodní část je věnována krajině Bílých Karpat, na jejichž úpatí se 
obec Hostětín nachází. Zde je kladen důraz na stručnost, výstižnost a zejména 
srozumitelnost textu. 

Prvotně je představena základní geomorfologie území, po níž text pokračuje typizací 
geologického podloží, klimatických podmínek, půdního pokryvu a hydrologie 
bělokarpatského masivu. Na abiotické prostředí navazuje vymezení biotických 
charakteristik, vyzdviženy jsou nejcharakterističtější a nejvýraznější zástupci z říše 
rostlinné i živočišné. Pozornost je v tomto místě věnována zejména deskripci chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty. První část textu zakončuje stručná charakteristika 
místního etnika s cílem poukázat na dřívější těsné propojení života člověka se specifickými 
podmínkami jeho krajiny, na jehož základě došlo k diferenciaci jednotlivých národopisných 
oblastí. Veškeré charakteristiky doprovázejí vhodné a názorné mapky a fotografický 
materiál. 

Ve druhé části je čtenář seznámen se samotným Hostětínem. Poznává jeho specifika, 
od původu a charakteru matečné horniny, přes síť vodních toků, po typické rostlinné 
formace a jejich obyvatele. Společně s textem putuje krajinou, navštěvuje zajímavá místa 
prostřednictvím map, fotografií a kreseb, nahlédne do života zdejších obyvatel, pozná jejich 
zvyky a tradiční činnosti. Všechny výše uvedené informační prostředky mají za úkol jediné 
– přivést člověka do krajiny, probudit v něm touhu poznávat a nechat se dobrovolně 
zajmout duchem místa… 

Celou publikaci uzavírají dvě kapitoly pojednávající o problematice krajinného rázu 
a ekologických sítí v krajině. V tomto textu je kladen důraz na skutečnost, že evropská 
krajina není výsledkem interakce výhradně přírodních živlů, nýbrž představuje ukázky 
rozmanitých forem soužití člověka s přírodou. 

 
3 Krajina Hostětína 
Téměř celé pohoří Bílých Karpat náleží do pásma flyšového, nejinak je tomu i v případě 

samotného hostětínského katastru. Toto pásmo se ještě dále vnitřně člení na jednotky 
račanskou, bělokarpatskou a bystrickou, z nichž vrstvy posledně jmenované (označované 
jako „zlínské souvrství“) tvoří zdejší matečnou horninu.  

V rámci geomorfologického členění reprezentují zdejší krajinu zejména dva celky – 
Vizovická vrchovina a Bílé Karpaty (Demek, 1987). V severní části katastru nalezneme 
nejníže položený bod dotčeného území, jímž je koryto Bukovinského potoka s kvótou 337 
m n. m. Chceme-li podrobit hostětínskou krajinu pohledu z nejvýše položeného místa, 
musíme vystoupat do výšky 530 metrů nad mořem na vrch Klenůvka v jižním cípu území. 
Přítomnost flyšových hornin prakticky znemožnila vznik jakýchkoliv skalních útvarů, 
častým jevem jsou zde naopak sesuvy, lokalizované v jižní části popisované oblasti. 

Bezprostřední okolí Hostětína řadíme do oblasti mírně teplé (průměrná teplota v červenci 
17°C, průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období 400 mm), místní klima je však 
ovlivňováno zejména výškovým gradientem. 



 

Celé katastrální území Hostětína je odvodňováno toky náležícími do povodí řeky 
Moravy. Pouze část východní hranice katastru je současně předělem s povodím Váhu, resp. 
jeho pravobřežním přítokem, řekou Vlárou. Hlavní vodotečí oblasti je Bukovinský potok 
pramenící v nadmořské výšce cca 500 metrů (jižní část k.ú.). Pro danou oblast je typická 
rozkolísanost průtoků, na kterých se významně podílí nízká retenční schopnost flyšových 
hornin. 

Převažujícím půdním typem jsou kambizemě, které se vyvinuly na zrnitostně těžších, 
hlinito-jílovitých až jílovitých substrátech s častými prvky oglejení. Místy je homogenita 
kambizemních půdních typů narušena ostrůvkovitým výskytem fluvizemí, soustředěných 
v nivách zdejších toků a ojediněle ještě glejovými půdami v místě pramenišť. 

Hostětínská krajina se vyznačuje značnou heterogenitou přítomných rostlinných formací. 
Katastr obce náleží do fytogeografické jednotky Bílé Karpaty lesní, jež je součástí 
mezofytika. Zastoupené geobiocenózy reprezentují 3. a 4. vegetační stupeň. V severní, níže 
položené a zarovnanější části hostětínského katastru převládají typické dubové bučiny 
(Querci-fageta typica), s rostoucím výškovým gradientem střídají tato společenstva holé 
bučiny (Fageta paupera) či lipové dubové bučiny (Querci-fageta tiliae). Plošně nižší 
zastoupení mají společenstva aluviálních a prameništních poloh, ze kterých jsou přítomny 
zejména jasanové olšiny (Fraxini-alneta). Dnešní podoba hostětínské krajiny nabízí lidem 
reprezentativní komplex lesních a lučních biotopů protkaný enklávami drobných mokřadů, 
pramenišť, doplněný liniemi sadů, remízků a ploškami polí. Nejvýraznějším přírodním 
klenotem zdejšího kraje jsou ovšem bělokarpatské květnaté louky. Nalezneme v nich celou 
řadu nenápadných, leč pozoruhodných trávovitých druhů, byliny rozmanitých barev, tvarů, 
květů a vůní, pozornost upoutají vzácné královny květeny – orchideje. 

 
4 Proměny krajiny a jejích obavytel v historickém kontextu  
Není tomu ještě tak dávno, kdy člověk setrvával v úzkém vztahu s krajinou po celý život. 

Obraz jeho rodného kraje s ním putoval cestou života a formoval jeho duši, letoru či 
zvyklosti. Na první pohled jste tedy mohli rozlišit venkovana od obyvatele města, Hanáka 
od Valacha. Soudobému stavu krajiny tak lze porozumět pouze za předpokladu poznání 
jejího historického vývoje. 

Jako první dorazili na úpatí Bílých Karpat neolitičtí zemědělci. Postupem času byli 
vystřídáni různými kočovnými karpatskými kmeny, po kterých se zde v dobách 
Velkomoravské říše usadili Slované. Do konce 11. století lidé budovali své příbytky pouze 
v nejnižších a nejúrodnějších polohách, což ovšem vedlo k rapidnímu nárůstu hustoty 
obyvatelstva a vzrůstala potřeba hledat nová prostranství. Osídlení se tedy začalo posouvat 
do výše situovaných míst s horšími geografickými, půdními i klimatickými poměry, které 
vyžadovaly odklon od tehdy hlavního způsobu využívání krajiny – polnohospodářství. 
Do této doby spadá i vznik samotného Hostětína, jež byl v těch časech nejvýše položenou 
vesnicí Uherskohradišťska. Názvy obcí byly nejčastěji odvozovány od místních osadníků, 
tímto způsobem pravděpodobně dostal název i Hostětín – ves lidí Hosťatových, či snad 
ještě Hostův Týn. Historicky první písemný doklad o existenci Hostětína představuje 
archivní zpráva z hradu Světlova, nacházejícího se nedaleko Bojkovic, podle níž přechází 
obec do majetku Elišky ze Šternberka. Stalo se tak 9. ledna 1412.  

Zrušení nevolnictví v roce 1848 umožnilo obcím osamostatnění, lidé se počali více 
věnovat rozličným řemeslům a živnostem. Ve zdejším členitějším a méně úrodném kraji to 
bylo zejména zvěroklestičství, jež brzy vstoupilo mezi místní tradice. Lidé vykonávající 
toto povolání, místně nazývaní „myškaři“, měli dokonce svůj vlastní jazyk – šviháčtinu, 
vylišovali se i specifickým oděvem. Do dnešních časů se řemeslo nedochovalo, jeho práci 
převzalo zvěrolékařství.  



 

Do konce 2. světové války plnilo zemědělství na Hostětínsku pouze funkci vedlejšího 
zdroje příjmu, v osevních sledech převažovaly brambory, oves a žito. Hospodařící rolníci 
využívali krajinu zejména k zajištění píce pro cenný dobytek. Chudý kraj dále poskytl 
rozvoj tradičnímu zpracovávání ovoce. To, které se nezužitkovalo v čerstvém stavu, se 
uskladňovalo, nebo ještě častěji sušilo. Za tímto účelem byla i v Hostětíně zbudována 
obecní bezdýmová sušírna, která tu stojí dodnes. 

Dnes patří Hostětín k progresivně se rozvíjejícím obcím. Počátkem 90. let navázal místní 
obecní úřad užší spolupráci se státní správou i nevládním sektorem, která dala v průběhu let 
vzniknout řadě modelových ekologických projektů – stojí zde kořenová čistírna odpadních 
vod, výtopna na dřevní štěpku, na několika domech byla provedena instalace slunečních 
kolektorů, vyrábí se zde i jablečný mošt, produkt občanského sdružení Tradice Bílých 
Karpat. Posledním „ekologickým počinem“ v obci je ukázkový pasivní dům Centra 
Veronica, jehož výstavba byla dokončena loňského roku. 

 
Tab. 1 Srovnání vývoje půdního fondu na území České republiky (ČR) a k.ú. Hostětín 

(H) v období 1845 - 1995 (v %) (Machů, 1997) 
 H ČR H ČR H ČR H ČR 

Druh pozemku 1847 1845 1907 1897 1950 1948 1995 1995 

Orná  41,32 48,23 39,45 51,59 35,30 49,89 31,96 40,05 

Trvalé kultury 1,69 1,13 1,57 1,46 1,62 1,89 3,01 2,99 

Louky 10,11 9,27 8,03 8,90 8,27 9,10 11,72 7,86 

Pastviny 26,76 8,30 19,16 5,28 8,72 3,84 - 3,39 

Zemědělská půda 79,88 66,93 68,21 67,24 53,92 64,72 46,69 54,29 

Lesní půda 17,45 28,73 26,90 28,92 40,83 30,21 45,78 33,35 

Vodní plochy 0,44 0,91 0,43 0,54 0,43 0,61 0,58 0,00 

Zastavěné plochy 0,85 0,58 1,32 0,69 1,62 1,08 1,96 0,00 

Ostatní plochy 1,39 2,85 3,13 2,61 3,21 3,39 4,99 0,00 

Jiné plochy 2,67 4,34 4,88 3,84 5,25 5,07 7,53 12,36 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
5 Závěr 
Na základě analýzy dostupných podkladů z místních i celorepublikových zdrojů a te-

rénního šetření lze na úrovní obcí vytvářet publikace o krajině. Tyto publikace zachycující 
přírodní podmínky a kulturně-historické charakteristiky vybraných míst patří bezesporu 
k základním dokumentům o krajině a neměly by chybět v žádné obci. Výsledný text by měl 
poskytovat ucelený a přehledný soubor informací o celkovém charakteru území, upozornit 
na jeho neopakovatelné hodnoty – zprostředkovat krajinu a nabídnout ji k seznámení všem, 
kteří chtějí naslouchat. 
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Abstrakt 
Text je dílčím výstupem výzkumu, který se zabývá změnami mezilidských vazeb  

v sídlech zasažených suburbanizací. Kvalitativní sociologický výzkum se odehrával ve 
čtyřech brněnských předměstích, která si udržela v očích svých obyvatel venkovský 
charakter, přestože jsou administrativní součástí Brna a stále se mění. To je také jeden  
z důvodů dramatického růstu počtu jejich obyvatel v posledních přibližně deseti letech. 
Text se soustředí především na změnu sociálního prostředí a poskytuje příklady nových 
vztahů mezi původními residenty a nově příchozími obyvateli. 

 
Abstract 
This text is a partial outcome of a research dealing with the changes of the interpersonal 

ties in the settlements affected by suburbanisation processes. This qualitative sociological 
research takes place in four Brno suburbs witch kept their “country impression” for 
relatively long time, even they were a part of the city, and are still in a motion. This is also 
one of the reasons why the number of inhabitants dramaticly increased in these localities in 
circa last ten years. In this text we would like to discus the theme of changing social 
environment. Furthermore we will introduce some examples of the new relations between 
the old residents and the newcomers with arise.  

 
Úvod 
Rezidenční suburbanizace je již po deset let procesem, který významně mění tvář krajiny 

a sociální strukturu v příměstských oblastech velkých a středních sídel v České republice  
i celém středoevropském regionu. „Urban Sprawl“ – proces rozlévání sídelní kaše2 (jak je 
trefně v českém překladu uvedl Pavel Hnilička (Hnilička 2005)), zevrubně popsaný ve 
zkušenostech poválečných Spojených států a západní Evropy, má v České republice 
specifické podoby. Je především odrazem procesů probíhajících v transformující se 
společnosti a nastupující prostorové segregace na základě sociálního statusu; je výrazem 

                                                 
1 Text je výstupem výzkumného projektu Institutu pro výzkum reprodukce a integrace 
společnosti (http://ivris.fss.muni.cz/) podpořeného výzkumným záměrem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy - MSM0021622408. Příspěvek je také součástí 
badatelského projektu "Individualizace životního způsobu v environmentální perspektivě" 
(403/07/0804) podporovaného GA ČR. 
2 Typickým znakem „sídelní kaše“ je nízká hustota zastavění, relativně vysoká sociální 
homogenita a homogenita funkcí takového typu sídla – základem teoretického vymezení 
suburbia vůči městu je právě monofunčknost a nesamostatnost rozsáhlé rezidenční čtvrti 
oproti polyfunkčnímu a relativně soběstačnému městu.  
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měnících se hodnot, kdy se samostatný dům na předměstí stává vysněným cílem a znakem 
prestiže; výrazem a důsledkem individualizovaných životních strategií a změn životního 
způsobu. Samotná výstavba je u nás formována několika faktory – za prvé je to územní 
plánování a především v ranější části suburbanizačního vývoje (cca 1995 – 2000) překotná 
výstavba a nedostatečné dodržování a prosazování regulačních nástrojů obcí; dále jsou to 
restituční vypořádání, která umožnila lidem získat zpět rodinné pozemky, často 
zemědělskou půdu na okrajích měst, které byly následně změněny na stavební parcely.  
A v neposlední řadě je to také typická podoba krajiny a jejího hustého pokrytí středními  
a malými lidskými sídly. V důsledku této geografické danosti při výstavbě suburbií typicky 
dochází k napojení nových jednotek na stávající zástavbu většinou vesnického charakteru3, 
k řídkému zastavování volné půdy a obtížně kontrolovatelnému rozlévání města do 
krajiny4.  

A právě tento poslední faktor je důležitým impulsem pro naši kvalitativní sociologickou 
studii5. Při zkoumání dopadů residenční suburbanizace na život nově rozšířených obcí 
v okolí Brna nás zajímalo právě soužití různých skupin obyvatel – starousedlíků a nově 
příchozích, tak, jak se odráží v jejich vlastních interpretacích a výpovědích. Jak se ukázalo, 
významným rozdílem jsou právě odlišné životních styly, hodnoty a představy o životě na 
„vesnici/předměstí“. Výzkum probíhá ve čtyřech brněnských předměstích6. Jde o lokality 
připojené k městu v posledních fázích jeho rozšiřování. Jak to charakterizují sami naši 
komunikační partneři, měly tyto lokality až do začátku 90. let, ač městské části, stále 
vesnický charakter. Po roce 1990 (zejména od roku 1995) se zde objevila výrazná stavební 
činnost, takže za posledních cca 10 let se počet obyvatel těchto míst zvýšil cca o 150-200%. 
Jedná se o obce s cca 500-800 obyvateli. Našimi komunikačními partnery jsou starostové  
a starostky těchto městských částí, dále lidé, kteří se aktivně podílejí na životě obce, 
obyvatelé lokalit žijící v nové výstavbě i tzv. starousedlíci. Dále čerpáme z obsahové 
analýzy místních zpravodajů, zápisů z jednání zastupitelstev či historických publikací.  

 
Co je to venkov? 
Všichni naši partneři mluví o svém současném bydlišti jako o venkovu, vesnici, dědině 

atp. Co to pro ně ovšem znamená? Toto označení má dvě roviny. Rovinu, kterou bychom 
mohli nazvat přírodní, tedy ocenění čistoty přírody, vzduchu, klidu, menší hustoty osídlení 
a vizuálního dojmu z krajiny. Druhá rovina je rovina sociální. Z jejich výpovědí můžeme 
sestavit charakteristiku životního stylu, který oni sami nazývají venkovským. 

Nejprve se podívejme, co tedy ve výpovědích našich respondentů znamená, řekne-li se 
venkov či vesnice. Především blízkost přírody – polí a lesa a s tím související představa 
předpokládané čistoty tohoto prostředí a klidu. Důležitým prvkem je vizuální dojem 
z okolí, příroda se v některých výpovědích stávala spíše kulisou bydlení. Toto jsou prvky, 

                                                 
3 Protikladem tohoto typu zastavování je budování sídel tzv. na zelené louce. 
4 K negativním dopadům suburbanizace blíže viz Sýkora 2003. 
5 Širší rámec našeho výzkumu tvoří koncepty sociální inkluze a exkluze, resp. sociální 
koheze a termíny lokality a sousedství (resp. komunity). 
6 Základem výběru lokalit byla jejich typologie podle velikosti sídla, typu zástavby, 
lokalizace vzhledem k metropoli atp. Cílem bylo zvolit lokality různých charakteristik tak, 
aby jejich srovnání umožnilo maximální teoretickou saturaci výzkumu. V současné fázi 
proběhlo 12 hloubkových rozhovorů v časovém rozmezí červen 2006 – březen 2007. 



 

které se objevují shodně ve výpovědích starousedlíků i tzv. náplavy7. Důležitým prvkem 
reflexe každodenního života na předměstí je sociální blízkost obyvatel, typicky zastoupená 
výrokem „každý zná každého“. U obou skupin obyvatel se objevuje kladné hodnocení 
sociální kontroly, která z této podrobné znalosti prostředí vyplývá. Hodnotí prostředí jako 
bezpečné ve vztahu k dětem i osobnímu vlastnictví. 

„Tak nemáte tady žádný paneláky, nejsou tady bary, že by tady chodili lidi hrát na 
automaty, máte tady les hnedka vedle, přehradu a vlastně tady kousek jsou vesnice hnedka, 
vlastně vykouknete z okna  a máte tady ten les no a pole hnedka... a taky tím, že všichni se 
tady de facto znají, něco se řekne a hnedka to všichni vijou...“ (Tonda)8 

 
Starousedlíci a náplava  
Obecně lze říci, že lidé, kteří se do námi zkoumaných lokalit stěhovali a stěhují, své 

motivy popisují v souvislosti se svou představou o klidnějším životě. V některých 
výpovědích se objevují přímo zmínky o stěhování na venkov, jehož hlavní výhodou je 
blízkost městu. Představy, se kterými lidé přicházejí, se však často od zažívané reality liší. 
S jistou mírou zjednodušení bychom mohli říci, že řada novousedlíků si přináší představu  
o životě na venkově, přesto ale zachovávají „městské“ charakteristiky životního stylu. 
Podívejme se tedy na uzlové body každodenního života v obci, které jsou místem třecích 
ploch mezi dvěma skupinami obyvatel. Netvrdíme však, a ani v průběhu našeho výzkumu 
se neukazuje, že by šlo o zásadní spory a krize v životě těchto obcí9. Mnohem spíše jde  
o události a problémy každodenního života. Podívejme se na některé vybrané příklady, 
které ilustrují rozdílné představy a poukazují na významné body integračního procesu. 

 
Doprava 
Vždy, když jsme narazili na rys „každý zná každého“, stočil se hovor k hromadné 

dopravě. V dobách, kdy předměstí byla ještě vesnicemi připojenými k Brnu, se všichni, kdo 
přijížděli do obce v jednom autobuse, znali. Dnes je tomu jinak: „V autobuse jezdí lidi, 
který vůbec neznám. Dřív jsem znala celý autobus.“ (Jana) Důležitou součástí cestování 
bylo i setkání na zastávce – tedy pozdravení a prohození pár slov. Rituál, který udržoval 
sousedské vazby mezi obyvateli. První stížnost, kterou jsme na adresu náplavy vždy 
vyslechly, souvisela s tím, že nezdraví. Tento zvyk pozdravu je však výrazně reflektován  
i novými obyvateli 

„Ty lidi tam člověk nezná, že, že si připadá jako cizinec. Co mě teda šokovalo, na 
začátku, jak je tam ta konečná, že lidi přijdou na tu konečnou a pozdraví se. To, to jsem 
byla v šoku, protože normální člověk ve městě, že, když přijde na zastávku, tak mlčí, takže 

                                                 
7 Označení nově příchozích obyvatel jako „náplavy“, shodně používají jak starousedlíci, tak 
tímto způsobem označovaní noví obyvatelé lokalit – tím se ztrácí negativní konotace tohoto 
označení. 
8 Jména komunikačních partnerů a partnerek byla v rámci anonymizace rozhovorů 
nahrazena přezdívkami. 
9 Zásadní spory v obcích se objevovaly především na počátku suburbanizačního procesu 
mezi starousedlíky. Jejich katalyzátorem byly zmíněné prodeje pozemků – některé části 
byly vyňaty z půdního fondu a bylo na nich možné zahájit výstavbu – mohly být tedy 
výhodně prodány a svým novým majitelům přinesly nemalý zisk, zatímco u jiných 
pozemků to nebylo možné. Konflikty vyvolávala také sama výstavba, především přechodné 
narušení života hlukem a znečištěním. 



 

to se mě tam líbilo, ale nikoho jsem tam neznala, v autobuse se všichni zdravili, znali  
a člověk si připadá jako cizák.“ (Marie) 

Díky vlastní aktivitě a snaze se zapojit se nakonec této ženě podařilo proniknout do 
života vesnice. A i ostatní připouští, že když přistoupili na tradici pozdravu, byla to cesta, 
jak se se starousedlíky seznámit. Sama paní Marie nyní mluví o svých sousedech z nové 
výstavby jako o těch, kteří jezdí autem. Automobil je typickým atributem suburbánního 
migranta – vedle moderních komunikačních technologií je hlavním nástrojem propojení 
periferie a městského centra. Jeho každodenní využívání má vedle environmentálních 
dopadů také důsledky sociální – úspěšně totiž odděluje své majitele od příležitosti 
k setkání, která je klíčová v místech, kde k integraci dochází skrze každodenní opakované 
(ritualizované) interakce. 

 
Spolky a kluby 
V lokalitách, kde se pohybujeme, funguje několik zájmových uskupení. Skaut, sportovní 

kluby, hasiči, klub maminek, klub ručních prací atp. I ve vztahu k těmto organizacím se 
projevuje rozdílnost v životním stylu starousedlíků a nově příchozích. Zejména organizace 
hasičů bývá chápána jako typicky „starousedlická“. V protikladu k ní je zejména klub 
maminek, typický zástupce organizace vycházející z potřeb nově příchozích obyvatel. 
V reflexi toho, proč zejména z počátku nebyl o podobnou službu mezi starousedlíky zájem, 
se objevuje odkaz právě na životní styl:  

„Ti starousedlíci – člověk tam hrozně vidí to, že jsou prostě zvyklí pracovat na zahradě, 
jo, a maj plno práce a na takovýhle věci nejsou zvyklí, nemaj na to čas. To já tam hodně 
pociťuju.“  (Petra) 

Výrok upozorňuje na významný rozdíl v životě obyvatel – zatímco majitelé domů 
v původní zástavbě, i přes postupný pokles chovu domácích zvířat a soběstačného 
hospodaření, stále pracují v rámci svých malých hospodářství a starají se o své domy, 
zatímco nová sídla s relativně unifikovanými zahradami zatím péči v podobě stálých oprav 
a kutilského zvelebování nevyžadují. Rozdíl je také v motivacích ke společenským 
aktivitám. Zatímco aktivity novousedlíků vedou spíše k uspokojování specifických potřeb 
(ženy s malými dětmi, sportovní aktivity, dostavba infrastruktury), aktivity původních 
obyvatel navazují na původní tradice a jejich význam bývá často úzce navázán na 
identifikaci s danou lokalitou.   

 
Tradice 
Ve dvou z námi sledovaných obcí byla obnovena tradice hodů. Můžeme ji interpretovat 

jako pokus o institucionální zachování identity lokality. Zároveň se ukazuje, že pro mladou 
generaci je to i možná cesta k propojení starousedlíků a náplavy: 

„Ale teda musím říct, že díky těm hodům právě, jsme ty mladý lidi, co jsou z těch 
novejch baráků, že jsme je začali díky hodům právě poznávat jo, jinak jsme je potkávali na 
ulici a neřekli jsme si ani ahoj.“ (Tonda) 

Věc má však i svou druhou stranu: při tradičním Rozmarýnku – tedy vybírání finančního 
příspěvku na pořádání hodů - mají někdy stárci a stárky v nové výstavbě špatnou zkušenost. 
Vysvětlují si to ale především neznalostí nově příchozích obyvatel. Z toho vyplývá, že věří, 
že se situace během doby zlepší. K tomu může přispět například účast mladých lidí z nové 
zástavby na přípravě hodů.  

 



 

Péče o veřejný prostor  
Péče o veřejný prostor je z hlediska starousedlíků vnímána jako velmi silný ukazatel 

toho, jaká je vazba obyvatel k obci či prostředí, ve kterém žijí. Součástí tohoto problému je 
i jistá forma ohleduplnosti k prostředí a zacházení s odpady. Můžeme uvést dva 
signifikantní příklady.  

Starousedlíci, kteří jsou v obci nějakým způsobem aktivní, například v obecním 
zastupitelstvu a jsou tedy citlivější k věcem, které spadají do kompetence obcí, si například 
všímají zacházení s komunálním odpadem. Obyvatelé v nové zástavbě nehospodaří 
s odpady tradičním způsobem – nepálí, co lze spálit, neodvážejí objemné odpady do 
sběrných dvorů. Vše nashromáždí u popelnice a čekají, až popeláři odpad odvezou10. 

 
Závěr 
Několik uvedených příkladů z každodenního dění ve zkoumaných obcích poukazuje na 

významné změny v životě jejich obyvatel a výrazné přibližování způsobu života, který lze 
označit za městský - jeho hlavními charakteristikami je oddělení jednotlivých sfér života, 
pro každodenní interakce je spíše typická zdvořilá nevšímavost než sousedské pozdravy. 
Ještě významnější je pak změna vědomí sdílené historie a sdílené každodennosti lokality. 
Nicméně rozdělení obyvatel na dvě odlišné skupiny je analytické a již v počátcích výzkumu 
nacházíme zajímavé výjimky z těchto pravidel – ani starousedlíci ani „náplava“ nejsou 
jednoznačně homogenní skupinou a sledování „pozitivních deviací" směrem k sociální 
integraci nám může ukázat nosné příklady pro další praxi i v problematičtějších lokalitách. 
Naši komunikační partneři také připouští, že jde spíše o generační problém, než přímé 
ovlivnění starousedlíků novými obyvateli. Ti z nově příchozích obyvatel, kteří jsou trpěliví 
a ochotni se přizpůsobit novému sociálnímu prostředí nakonec mohou svou snahou aktivně 
se podílet vnést do obce nové prvky (příkladem mohou být „netradiční“ klubové aktivity). 
Proces modernizace společnosti pak sám zapříčiňuje, že mladá generace starousedlíků 
přebírá městský styl života. Jeden ze starostů, jak sám řekl „taky náplava“, se kterým jsme 
hovořili, to charakterizoval slovy, že „ti lidi prostě jakoby se snaží, ti noví, jo, furt jakoby 
dobývat další a další území“. Na druhou stranu přiznává, že tradiční hospodaření a život na 
vesnici je „hezký, ale todlencto není něco, co je možný ubránit na furt, protože starat se  
o pole, zemědělství, to je nesmírná dřina, prostě ono to jednou zanikne. (…) je zapotřebí 
asi, to starý dobrý jakoby nechat umřít, ale pomalu, jako ne nějakou dramatickou prostě 
změnou, nějakým zlomem.“  

Lupi a Musterd (2004) se ve své studii zabývající se předměstími holandských měst 
konstatují, že lidé se nestěhují na předměstí proto, že hledají lidskou společnost, ale proto, 
aby zajistili sobě a své rodině klidné a bezpečné životní prostředí. Zdá se tedy, že základní 
rozpor mezi starousedlíky a novými obyvateli je skryt v rozdílných životních stylech. 
Zmíněný starosta vyjádřil tuto skutečnost přesně: „oni chtějí bydlet na dědině, ale mít 
komfort středu města“. 
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Abstrakt 
Trvalé trávne porasty (TTP) sú na Slovensku zastúpené najmä v horských a podhorských 

oblastiach. Pri pohľade na druhotnú štruktúru krajiny tvoria v našich chránených územiach 
menšinu, avšak plnia rad produkčných a významných mimoprodukčných funkcií. Nakoľko 
spoločným problémom chránených území je ubúdanie plochy TTP ich zarastaním,  
v predkladanom príspevku sme porovnali zastúpenie TTP v CHKO-BR Poľana v dvoch 
časových obdobiach – v rokoch 1956 a 2003. 

 
Abstract 
Permanent grassland are distributed mainly in submontane and mountain regions in 

Slovakia.  With respect to recent landscape structure they represent rather minor element of 
protected areas, nevertheless they significantly fullfill various production and non-
production functions. As a secondary succession grassland overgrowing is generally 
common in all protected areas, we compared spatial proportion state of granslands at PLA 
BR Poľana in two periods – 1956 and 2003.   

 
Key words: grassland (trávny porast), land use (využitie zeme), Poľana, protected 

landscape area (CHKO), biosphere reserve (biosférická rezervácia)   
 
Úvod a ciele práce  
Súčasná krajina je odrazom predchádzajúceho vývoja spoločnosti. Jej zmeny 

ovplyvňovali a ovplyvňujú historické udalosti, legislatíva, politické  podmienky ako aj 
z tohto kontextu vyplývajúci vzťah človeka ku krajine. Takmer štvrtina súčasnej slovenskej 
krajiny je chránená druhým a vyšším stupňom ochrany podľa zák. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny. Predmetom ochrany sú ťažiskovo lesné ekosystémy. Tak je tomu aj  
v CHKO - BR Poľana, kde len menej ako 10 %  územia zaberajú trvalé trávne porasty 
(TTP). Prevažná väčšina z nich sú sekundárne spoločenstvá. Ich rozmanitosť je 
podmienená okrem geografickej polohy na rozhraní medzi vysokými karpatskými 
pohoriami a panónskou oblasťou, aj mimoriadne pestrou geomorfologickou stavbou.  
V závislosti od pôdnych podmienok, expozície a nadmorskej výšky osídľujú širokú škálu 
biotopov. TTP sa tu vyvinuli na mieste pôvodných lesov vplyvom ľudskej činnosti. Ich 
zachovanie (s cieľom ochrany biodiverzity) je závislé od spôsobu a intenzity využívania. 
Pri optimálnom manažmente plnia TTP okrem produkčnej aj rad mimoprodukčných 
funkcií. Na začiatku 20. storočia prevažovali na Poľane lúky, časť TTP bola spásaná či 
využívaná kombinovane – kosená s  prepásaním. V súčasnosti na jednej strane mnoho TTP 
zarastá a na strane druhej je snaha o zachovanie a podporu biodiverzity aj cez 
agroenvironmentálne programy. Cieľom predkladaného príspevku je porovnanie zastúpenia 
TTP v CHKO-BR Poľana v dvoch časových obdobiach – v rokoch 1956 a 2003. 



 

Charakteristika záujmového územia a metodika  
Rozloha záujmového územia CHKO – BR Poľana, upravená na parcelný stav, 

predstavuje 20 360 ha - s prevýšením približne 1000 m. Podľa Olaha a kol. (2006) 
prevládajú andezity a ich pyroklastiká, piesočnato-hlinité až hlinité pôdy, väčšina územia sa 
nachádza nad hranicou 800 m n. m. s horskou studenou klímou. Toto sopečné pohorie je 
príťažlivé a zaujímavé okrem iného svojou unikátnou historickou krajinnou štruktúrou. 
Časť terasovitých políčok je dodnes obhospodarovaná, túto oblasť si nikdy nepodrobila 
kolektivizácia, hoci v niektorých častiach boli realizované rekultivácie. Druhotnú štruktúru 
krajiny CHKO – BR Poľana sme analyzovali v prostredí Arc View 3.2 v dvoch časových 
obdobiach: 50. roky a stav v roku 2003 (ten sme považovali za súčasnosť). Použili sme 
nasledujúce materiály: 

topografická vojenská  mapa 1 : 25 000  z roku 1956 
letecké snímky z roku 1949 
ortofotosnímky z roku 2003 
terénne mapovanie a práca OLAHA (2003). 
Pri charakteristike druhotnej štruktúry krajiny sme vychádzali z klasifikácie Ružičku 

(2000), pre účely predkladanej práce sme vyčlenili základné kategórie:  
les 
nelesná stromová a krovinná vegetácia (NSKV)  
TTP (sem sme zaradili lúky, pasienky) 
orná pôda 
vodné plochy  
urbanizované plochy (do tejto kategórie sme zaradili zastavané plochy - skupinky domov, 

domy so záhradami). 
Plochy menšie ako 0,1 ha sme nebrali do úvahy. Porovnali sme zastúpenie TTP v oboch 

časových obdobiach. Pri analýze stavu z roku 2003 sme vychádzali z práce Gallayovej 
(2006), ktorá hodnotila aktuálnu mieru zárastov TTP v  BR Poľana metódou hexagonálnej 
siete (plocha jednej bunky 2500 m2). Výsledky sme spracovali kartograficky, pričom sme 
pre účely predkladanej práce vylíšili tri základné kategórie TTP:  

a) TTP bez zárastu (tzn., že ich využitie v 50. rokoch a v súčasnosti sa nezmenilo) 
b) TTP so zárastom (tzn. v oboch časových obdobiach sú klasifikované ako TTP, ale 

v súčasnosti už v rôznej miere zarastajú) 
c) z TTP les (v 50. rokoch TTP, v súčasnosti zárast viac ako 76 % alebo les).  
Zvyšné plochy sme znázornili ako „les a ostatné“. 
 
Výsledky 
Na základe analýzy vyššie uvedených podkladov môžeme konštatovať, že TTP v 50. 

rokoch zaberali   3 256,80 (16 %) súčasnej rozlohy CHKO- BR Poľana (tab. 1). V roku 
2003 to bolo už len 1 790,31 (8,79 % z CHKO - BR). Znamená to, až 45,03 % TTP bolo za 
posledných 50 rokov zarastených. V tab. 2 si  môžeme všimnúť aktuálny stav  zárastov 
TTP vyjadrený pre jednotlivé kategórie. 



 

Tab. 1: Druhotná štruktúra krajiny CHKO Poľana v rokoch 1956 a 2003  

  

50. roky 

 

súčasnosť 

rozdiel 

50. roky - súčasnosť

Kategória ha % ha % ha % 

Les 16 802,11 82,52 18 346,88 90,13 + 1 544,77 + 7,61

NSKV       25,63 0,13       57,78 0,28   + 32,15 + 0,15

Orná pôda     223,72 1,10      85,79 0,42 - 137,93 - 0,68

TTP   3 256,80 16,00  1 790,31 8,79    - 1 466,49 - 7,21

Ostatné plochy        51,74 0,25     19,24 0,09    - 32,50 + 0,16

Vodné plochy          0,00 0,00    60,00 0,29    60,00 + 0,29

SPOLU 20 360 100,00 20 360 100,00 - - 

 

Tab. 2: Stav zárastov TTP v CHKO-BR Poľana v roku 2003 

Rozloha Kategória zárastov 

(%) 
ha % 

0 (bez zárastu) 567,85 31,72 

1 – 10  443,24 24,76 

11 – 25 413,83 23,11 

26 – 50 175,17  9,78 

51 – 75 190,24 10,63 

Spolu 1 790,31 100,00 

 



 

Obr. 1: Zmeny zastúpenia TTP v CHKO – BR Poľana za posledných 50. rokov  

 
Diskusia 
V prácach mnohých autorov (napr. Sláviková, Krajčovič a kol, 1996, Demek, 1999, 

Sabo, Slávik, Sláviková, 2000) sa stretávame s názorom, že je potrebné obnovenie 
tradičného menežmentu krajiny či tradičného využívania krajiny. Zo zahraničných autorov 
napr. Vickery et al. (2001) používajú spojenie “traditional farming system”. Tieto termíny 
nie sú jednoznačné, hoci pod “tradičným” rozumejú zväčša návrat do minulosti v našich 
podmienkach minimálne pred obdobie kolektivizácie. V niektorých funkčných priestoroch 
CHKO – BR Poľana sme pri príprave mapy druhotnej štruktúry krajiny zaznamenali na 
leteckých snímkach už v roku 1949 významný podiel zárastov (napr. Šajbianska Bukovina, 
Hutná) a pri porovnaní s ortofotosnímkami z roku 2003 sme zistili, že mnohé z týchto TTP 
sú v súčasnosti už zarastené na viac ako 75%. Predpokladáme, že minimálne dve svetové 
vojny nasledujúce relatívne krátko po sebe mohli byť príčinou zníženia intenzity 
využívania TTP na území súčasnej CHKO-BR Poľana, avšak túto domnienku musíme 
v ďalšej práci overiť. Zároveň predpokladáme, že príčin bude viac. Momentálne 
spracúvame mapu stavu zárastov TTP v roku 1949 podľa metodiky Gallayovej (2006), 
ktorú porovnáme s aktuálnymi zárastami.  

 
Záver 
Zmeny využitia krajiny neovplyvňujú len jej krajinný obraz. Sukcesia TTP je v našich 

podmienkach prirodzený jav, avšak v chránených územiach nesprávny menežmet alebo 
jeho absencia významne ovplyvňuje existenciu spoločenstiev lúk a pasienkov, ktoré sú 
predmetom ochrany. Časť zarastajúcich TTP v CHKO-BR Poľana sú zaradené do siete 
Natura 2000. Poznanie vývoja druhotnej štruktúry krajiny, jeho príčin, zmien a ich 



 

dôsledkov považujeme za jedno z východísk pri návrhoch optimálneho menežmentu 
územia uvedomujúc si, že zachovanie podmienok pre biodiverzitu lúk a pasienkov je 
podmienené využívaním človekom v zmenených historických ako aj spoločensko-
ekonomických podmienkach. 
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Abstrakt 
Vinařská kultura představuje důležitou součást jihomoravské identity. Nezaměnitelným 

způsobem se podílí na zdejším geniu loci i na specifickém krajinném rázu regionu. 
Příspěvek vychází ze sociologicky pojaté případové studie, jejímž cílem bylo postihnout 
vztah bzeneckých vinařů k místní krajině. 

 
Abstract 
Wine culture represents an important part of South Moravian identity. Viticulture and 

viniculture contribute to the local “genius loci” in unique ways, while making their mark on 
the region’s landscape. Based on sociological research, in this text we investigate the 
relationship between Bzenec’s wine-growers and the local landscape. 

 
Úvod  
Vinařská krajina tvoří společně s kulturou pití vína a vinařským hospodařením nedílnou 

součást jihomoravského regionu. Vinařská kultura se zasloužila o tradiční podobu zdejší 
krajiny. Fenomén pěstování vinné révy zde představuje významný krajinotvorný a spo-
lečenský potenciál. Hlavními aktéry jsou v tomto světě samozřejmě samotní vinaři. Jaký je 
jejich vztah ke krajině? Odpovědět na tuto otázku jsme se pokusili v našem výzkumu. 

Svůj výzkum jsme lokalizovali do Bzence, do krajiny, která je vymezena bzeneckými 
„horami“.11 Cílem výzkumu bylo postihnout vztah bzeneckých vinařů k místní krajině. Šlo 
nám o zjištění, jak zdejší vinaři krajinu vnímají, jak ji strukturují a prožívají. Do případové 
studie jsme zahrnuli devět bzeneckých vinařů (vinaře 1 až 8 a jednu vinařku). Ve výběru 
jsme usilovali o co nejpestřejší zastoupení vinařů, z hlediska jejich věku a rozlohy 
obdělávaných vinic, respektive počtu vysazených keřů vinné révy. Terénní sběr dat byl 
proveden na podzim roku 2006. 

 
Mentální mapy prostoru  
Ve výzkumu jsme pro reflexi bzenecké krajiny vinohradů místními vinaři využili 

koncepci, kterou pro městské prostředí použil Lynch (2004). Autor používá techniku 
mentálních map pro percepci urbanizovaného prostoru, jeho typografii je však možné 
přenést i do jiného prostředí  - např. kulturní krajiny, jak to v českých podmínkách provedla 
např. Spalová (2000). 

 Mentální mapu chápeme v souladu s formulací Hynka (1994:8): „Vnímání prostoru 
lidmi vychází z poznávání, pochopení životního prostředí a je uchováváno a uspořádáváno 
v mysli mj. jako mentální mapa ve formě podoby, vyobrazení prostředí...Utváří se pro 
                                                 
11 „Hory“ jsou pomístní název pro jižní svahy Maršovské pahorkatiny, které spadají do 
bzenecké vinařské oblasti. 
 



 

rozhodování, pohyb v krajině, naplňování zájmů a potřeb i jejího prožívání.“ Mentální 
mapa je tedy v našem případě interpretací a reprezentací reálné krajiny, přičemž hlavní 
význam náleží prožitkové úrovni při percepci krajiny. 

Technika mentálních map využívá symbolický jazyk a metaforické vyjadřování při 
výtvarném projevu. V našem případě jsme však od přímého výtvarného projevu upustili. 
Tvorba mentální mapy probíhala pomocí odpovědí a volných asociací v narativním rámci. 
Rozhovory probíhaly technikou tzv. řízeného rozhovoru nad předkládanými historickými 
mapami, fotografiemi a leteckými snímky. Narativně konstruovanou mapu tak považujeme 
za adekvátní reprezentaci mentální krajiny, přičemž výsledky mohou být srovnatelné  
s mapami využívajícími výtvarných technik. 

Lynch (2004) rozkládá celek prostoru na pět základních prvků: cesty, okraje, oblasti, uzly 
a významné prvky. 

 
Image bzenecké vinohradnické krajiny a jeho prvky 

Cesty 
Cesty představují nejdůležitější strukturující prvky prostoru. „Podél cest, díky nimž 

vznikají mnohé vazby, se uspořádávají ostatní prvky prostředí“ (Lynch 2004:47). Pro 
vinaře jsou důležité spojnice mezi jednotlivými vinohrady, důležitá je pro ně také cesta 
městem do vinohradu: „Dycky když sem mohla, sedla sem na kolo a za pět minut sem tam 
byla“ (vinařka). V cestách se překrývá několik horizontů: rozdílné stáří, šířka, délka, účel. 
Některé cesty jsou omezeny pouze pro pěší pohyb – např. „rúny“,12 brázdy – jiné naopak 
slouží k mechanizované přepravě zemědělských strojů atd. Jsou to spojnice mezi jedno-
tlivými segmenty krajiny, spojují město s vinohrady, po cestách se přiváží úroda do sklepů, 
v době silných dešťů se cesty promění v systém spádových koryt pro odtok vody. Vinaři 
chodí na kontrolní pochůzky nejen do svého vinohradu, rádi si též prohlédnou  
i ostatní vinohrady v okolí: „Když mám možnost jít, tak našim vinohradem navrch a potom 
kolem křížku, podívám se jak vypadá vinohrad Čendovi, Pavlovi...Když mám chuť, když se 
mně chce, tak lesem zpátky“ (vinař 1).  

 
Okraje 

Ve vinařské krajině jsou okraje vnímány především s existencí brázd, zmol, agrárních 
teras, liniových křovin a podobně. Okraji jsou rovněž přirozené hranice jednotlivých tratí. 
Význam okrajů a linií, které jednotlivé tratě odlišují od sebe a krajinu tak segmentují, je 
pochopitelně značný. Liniová společenstva krajinu strukturují do jedinečné mozaiky, která 
je na zdejších vinicích vizuálně přitažlivá. Zároveň pozemky svým způsobem odděluji, 
ohraničují a vytvářejí tak hranici „posvátného“: „toto je můj vinohrad“, „má trať“. 
V minulosti vlastníky chránilo striktně vyžadované horenské právo, které vinice oddělovalo 
od profánního světa. „O krádeži vína my také oznamujeme, kdo by ve vinohradě popaden 
byl ve dne aneb v noci, když by víno zralé bylo, a bral-li by víno, ten hrdlo propadl...“.13 

 Z krajinně-ekologického hlediska představují okraje ve formě liniové zeleně spojnice 
v prostoru, jež ho sjednocují do podoby funkčního a organizovaného celku. Celá řada 

                                                 
12 Místní název pro pěšinky mezi vinohrady. Společná „rúna“ patří oběma majitelům 
sousedících pozemků a podléhá jejich společné péči. Je otázkou cti, aby byla vždy v co 
nejlepším stavu. 
13 Právo horenské Engelštejnské při městě Bzenci, jak zní celý název, vzniklo v r. 1735  
a sloužilo jako kompletní právní kodex pro ochranu vinařů a nakládání s vinohrady  
a vínem, včetně restrikcí za porušení norem. (Hanák 1922:61).  



 

liniových společenstev tvoří ekosystémy, které zabezpečují mezi vinohrady důležitou 
komunikační ekosystémovou funkci. Na mezích, kamenných zídkách a v remízcích nachází 
útočiště široké spektrum rostlin a živočichů. Zanedbatelný není ani jejich protierozní účinek 
na zdejších prudkých sprašových expozicích. „Dělám odhonče,14 napříč  vykopané rigóly, 
aby se ta voda když teče zadržela, přibrzdila...Potřebujeme ty meze, remízky, které tu vodu 
přece zabrzdí“ (vinař 7).  

 
Oblasti 

Oblastmi jsou ve vnímání krajiny vinaři jednak jednotlivé vinohrady, ale také celé tratě, 
ve Bzenci se jim říká „hory“. Dosud se zachovalo tradiční členění tratí, jak dokládají stále 
živé pomístní názvy, platné již od 16. stol.: Liščí hora, Novosady, Psí hora, Pohany, 
Maršálky, Grefty, Čihůvky, Prostřední hora, Horní hora, Kněží hora, Cukmantle, Růžená, 
Hašneky, Zadní hora (dle Hanák 1922:15). Významná je jejich jižní expozice, díky které je 
ve zdejších podmínkách vinařství vůbec možné: „Krásný kopec, který ta poloha vyhřeje, 
takže hrozny mají čas dozrát“ (vinař 1). 

Reflexe historických proměn a dynamiky je vinaři rovněž intenzívně vnímána: 
„Maloplošné vinohrady se postupně scelují, nebo pustnou, jenom někde je staří dělají dál, 
ale perspektiva je malá, dyť do těch teras a strmých tratí nevjedeš traktorem, tam se dře 
jenom rukama a kdo to bude dělat z mladých“ (vinař 7). Tratě tvoří historické kontinuum, 
které je v drobných dynamických proměnách neustále udržováno. Je to dynamika vzniku  
a zániku vinohradů, dynamika zvětšování a scelování tratí. Ve zdejší krajině lze tento 
proces pozorovat velmi intenzívně. „Majitelé se mění, vinohrady vznikají a zanikají jako 
všechno přírodní. Vinaři se snažili bránit svoje, ale byly doby, kdy to šlo hůř. Nikdo nechtěl 
prodávat pozemky, aby se to sparcelovalo, taky terén je kopcovitý, ale i na těch velkých 
blokách bývalo dřív třeba dvacet majitelů. Družstvo potom něco sebralo. Nám taky sebrali, 
všem sebrali kde se dalo dělat mechanicky, ale malé plužiny nechali lidem, protože to pro 
ně nebylo efektivní“ (vinař 3). 

 
Uzly 

Lynch (2004:47) definuje uzly jako „body a strategická místa ve městě, do nichž 
pozorovatel může vstupovat. Jsou to intenzivní ohniska, v nichž a mezi nimiž se po-
hybujeme.“ V našem kontextu lze za uzly a ohniska strategického křížení považovat 
vinohradnické „búdy“15. „Búda“ poskytuje přístřeší, zde se odpočívá, pod stromem vedle 
ní je místo k jídlu, uvnitř jsou schované nástroje a nářadí, přečkává se zde bouřka, ale také 
se tu komunikuje s rodinou a pomocníky. 

Dalším významným uzlem je pro vinaře pochopitelně vinný sklep, který je ohniskem 
strategického významu. Ve sklepě se odehrává první degustace úrody, dá se zde posedět  
u sklenky po namáhavé práci, je to prostor pro nejrozličnější oslavy. Ve sklepě se nachází 
průsečík fyzikální, praktické a mystické povahy vinařské kultury. Dá se říci, že 
vinohradnická činnost představuje vnější část vinařské praxe, práce ve sklepě pak vnitřní 

                                                 
14 „Odhonče“ neboli „průleh“ patří mezi tradiční protierozní opatření na vinici. Jedná se  
o vykopanou brázdu napříč vinohradem po vrstevnici. Vykopaná hlína se navrší do podoby 
drobné hráze, která pak při prudkých deštích zachytí splavovanou zeminu.  
15 Búdy jsou místním názvem pro zahradnické stavby různých forem. V současnosti 
nalezneme celou škálu typů, od střechy na čtyřech kůlech až po zděné stavby s podkrovní 
ložnicí. Zásadní je ale funkčnost určená pro vinohradnickou práci. „Búda“ vždy obsahuje 
rezervoár (dešťové) vody pro potřeby zálivky. 



 

složku. Symbolický vztah vnitřního a vnějšího, makroklima vinohradů a mikroklima 
vinných sklepů; obojí je nesmírně důležité pro výsledný produkt, tedy víno. „Není to jenom 
práce, ochutnat si ten vzoreček vína, různý, jak si ho vypěstuju, přivedení do sudů; je to 
určité potěšení“ (vinař 4).  

Země garantuje podle vinařských zkušeností vlastnosti sklepa naprosto prokazatelně: 
„Nechcu nový sklep, tam kolísá teplota v závislosti na venkovní, staré sklepy sú 
vyhloubené, to je jiná technologie, než ta dnešní, odfláknutá. Ve starém sklepě je zrání vína 
zázrak“ (vinař 8). Autoři, modelující archetypy ekologického myšlení, tvrdí o symbolické 
moci Země následující: „Zemi nelze vysvětlit. Skýtá nejen místo k pobývání, ale i skrýše  
a úkryty k uschování i zachování. Je lůnem nerušeného početí, klíčení i zrání. Ukrývá ve 
svém nitru poklady…“ (Neubauer, Škrdlant 2005:128). Transmutace ovocných hroznů 
v lahodné víno je vlastní pouze sklepu. Nikde jinde než v podzemí, tedy v zemském lůně, 
se vzácná přeměna nekoná. Nikde jinde pro ni totiž nejsou vhodné mikroklimatické 
podmínky. 

 
Významné prvky 
V našem kontextu je nejvýznamnější dominantou Starý hrad,16 který je jižním cípem 

Maršovské pahorkatiny. Pohledem z vrcholku spatříme horizont Dolnomoravského úvalu, 
Pomoraví, Bílých Karpat, Pálavského bradla a Buchlova v Chřibských lesích. Rozkládají se 
zde nejstarší vinařské tratě, založené již Janem Lucemburským. 

Jsou zde nejlepší polohy ve městě, díky sluneční expozici, také dobrá půdní bonita, 
z kopce pak vynikající panoramatický pohled. Reliéf je patrný z velké dálky a je jedno,  
z které strany se ke Bzenci blížíme. Pro kohokoli, kdo odcestuje ze Bzence a vrací se zpět, 
je pahorkatina prvním pozdravem, kterým je navrátilec uvítán. „...Když sem se zkamakoli 
vracela do Bzenca a  uviděla sem vinohrady, tak mě to chytlo za sérdce a já věděla, že už su 
doma...“ (vinařka). „Vždycky se dívám; třeba když sem jezdil do práce do Brna, nedíval 
sem se z vlaku do lesa, ale dycky se dívám na ty kopce“ (vinař 6). 

 
Závěr 
Souhrnně lze konstatovat, že krajina vinohradů je vinaři intenzívně vnímána v souvislosti 

s tvarem reliéfu, s jeho členitostí i pohledovými horizonty s přehlédnutím okolní krajiny. 
Ve výpovědích lze odhalit intenzivní zájem o prostor, zrovna tak jako jeho znalost. 
S vnímáním krajiny úzce souvisí pocit libosti spojený s vínem, které odsud pochází. Krajina 
vinohradů bývá, až na malé výjimky, hodnocena veskrze pozitivně. „Krajina je uklidňující, 
zvlášť v létě, když se všechno zelená; líbí se mně reliéf, že tady není vyložená placka, 
z jedné strany kopce, z druhé výhled do Pomoraví, do těch lesů; líbí se mně,  jak se to mění, 
že bzenecká krajina není fádní“ (vinař 2). „Krajina se mi líbí taky proto, že dává výborné 
vína, je tady dobrá půda, podnebí, spraš…“ (vinař 4). Vedle pocitů libosti, tedy estetického 
vnímání, lze zřetelně vysledovat pocit zodpovědnosti za stav a podobu krajiny, což mezi 
vinaři znamená především množství provedené práce, kterou každý vinař krajině odevzdá. 
„Když vidím neudržovaný vinohrad, moc mě to netěší, smutný pohled, co se dá dělat...“ 
(vinař 4). 

Závěrem uvádíme typický příklad výpovědi, ze které je patrný jednak hluboký citový 
vtah k vinohradům, jednak prožitek spojený s výhledem do prostoru: „Určitě je to krajina 
mého srdce, možu říct, že tady přes to, že tady člověk neustále pracuje na tom poli nebo ve 

                                                 
16 Jedná se o pomístní název kopce, na jehož vrcholu stojí zřícenina barokní kaple. 



 

vinohradě, tak přece když vylezu na ten kopec, tak aspoň něco vidím, třeba dozadu na tu 
Pálavu, vidím tady ty lesy a všechno kolem“ (vinař 6).  

 
Text příspěvku vznikl za podpory projektu číslo 2B06126 "Ochrana krajinného rázu jako 

podstatného rysu české kulturní krajiny", který je součástí Národního programu výzkumu 
II, programu "2B - Zdravý a kvalitní život". 
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Abstrakt 
Vinohrady jsou významným činitelem krajinného rázu a metody pěstování vinné révy 

významně ovlivňují  kvalitu prostředí. Příspěvek vychází ze sociologicky pojaté případové 
studie a analyzuje postoj bzeneckých vinařů k postupům, jimiž ovlivňují prostředí a k me-
todám ekologického vinohradnictví.  

 
Abstract 
Vineyards represent a specific element of South Moravian landscape character and the 

methods of wine production are of great environmental importance. Based on sociological 
research, in this text we investigate the attitudes of Bzenec’s wine-growers to their 
production activities, which influence the environmental quality and also to the methods of 
certified organic wine production. 

 
Úvod  
Vinohrady jsou významným činitelem krajinného rázu a metody pěstování vinné révy 

významně ovlivňují  kvalitu prostředí. Cílem naší studie byl výzkum postojů bzeneckých 
vinařů k postupům, jimiž ovlivňují krajinu a k metodám ekologického vinohradnictví. 

Svůj výzkum jsme lokalizovali do vinařské krajiny v okolí města Bzence. Do kvalitativně 
pojaté případové studie jsme zahrnuli devět bzeneckých vinařů (vinaře 1 až 8 a jednu 
vinařku). Metodou sběru dat byla technika strukturovaného rozhovoru (Hendl 2005). 
Ve výběru jsme usilovali o co nejpestřejší zastoupení vinařů, z hlediska jejich věku  
a rozlohy obdělávaných vinic, respektive počtu vysazených keřů vinné révy. Terénní sběr 
dat byl proveden na podzim roku 2006. 

 
Jak bzenečtí vinaři vnímají práci a vliv své práce na krajinu 
Při studiu výpovědí, týkajících se práce vinařů, narazíme na několik zajímavých 

souvislostí. Především je práce striktně podřízena rytmu střídání ročních období. Ke 
každému období náleží jiný druh činnosti. Tímto rytmem žije každý vinař stejně, nezávisle 
na rozloze vinohradu a stáří vinaře. Nelze se divit, že některé činnosti jsou vinaři méně 
oblíbené než jiné. Platí, že nejméně oblíbenou prací je aplikace ochranných postřiků. 
Naproti tomu stříhání, „smítání“17, vinobraní, školení vína atd. patří jednoznačně mezi 
činnosti oblíbené. Velkovinaři18 (vinaři 3, 5, 7) chodí do vinohradu pracovat v rámci svého 

                                                 
17 Místní výraz „smítání“ nebo též „zalamování“ označuje činnost, kdy vinař v časném letním období 
vylamuje zálistkové výhony, které nejsou plodné. Tyto výhony by zbytečně vysilovaly rostliny, které 
by měly též nadměrně zahuštěný listový pokryv, čímž by se zvyšovalo riziko houbových chorob a 
plísní. 
18 Za velkovinaře považujeme pro účely naší studie pěstitele, kteří mají nad tisíc keřů vinné révy, za 
malovinaře pak ty pěstitele, které jich mají do jednoho tisíce. 



 

zaměstnání. Zde je rozdíl oproti malovinařům. Ti svůj vinohrad obdělávají až po 
zaměstnání, které je živí. Práci na vinohradě vnímají jako příjemnou volnočasovou aktivitu. 
Vždy se zde cítí lépe než ve svém zaměstnání. Velkovinaři práci na vinohradě přijímají 
jako nutnost, obliba této práce u nich vyrůstá z odlišných motivů. 

Při analýze odpovědí vinařů, které se týkaly jejich vlastních zásahů do krajiny, jsme 
se setkali s pozitivním vnímáním dopadů vlastní práce ve vinohradu, především pak 
v souvislosti s půdní erozí a udržováním tradiční podoby krajinného rázu. Mezi konkrétní 
opatření patří např. drobné zásahy ve formě budování „odnohčů“19. Vinaři si rovněž 
uvědomují protierozní význam mezí, stromů, liniových společenstev. Tyto prvky se všichni 
dotazovaní vinaři snaží podle jejich výpovědí na svých pozemcích zachovat a podporovat 
tak i schopnost krajiny zadržet vodu.  

Zachování krajinného rázu je artikulováno jako přirozené pokračování vinařské tradice, 
díky samozřejmému využívání zděděných dovedností ve způsobech hospodaření v krajině. 
Vinařství se svými zásahy do krajiny je zkrátka všemi navštívenými vinaři vnímáno 
pozitivně, jako něco, co zdejší krajině dává smysluplné využití. „Dopad vinohradnictví 
na krajinu je velký, zásadní, pokud by všechny vinohrady ležely ladem, tak v tom okamžiku 
tam bude bezáčí, akátí, šípky, trnky. Nedovedu si takovou krajinu ani představit. Bude to 
krajina pro Šípkovou Růženku“ (vinař 1). Zde vidíme, že bzenecká krajina bez vinohradů, 
působí na vinaře chmurným dojmem. Výskyt keřů je však třeba podle nich striktně 
udržovat v patřičných mezích. Pokud by se ve vinohradech rozrostly, byla by to podle 
vinařů pro krajinu zkáza.  

S krajinným rázem úzce souvisí i charakter tratí, tedy krajinná mozaika. Jedná se 
o množství drobných pozemků, které se v krajině střídají ve velmi pestrém rytmu. „Malé 
vinohrady mají určitou členitost, pokud vinohrad není udržovaný, pokud to není úhor, tak 
vinaři krajinu ovlivňují pozitivně…. Mnohahektarové monokultury už asi nejsou úplně 
v pořádku“ (vinař 2). Ve vinohradech jsou vinaři často vysazovány i ovocné stromy, což 
ovlivňuje ekologii krajiny i její estetickou působivost. 

Negativní zásahy vinohradnictví do krajiny vnímají vinaři pouze v souvislosti 
s používáním průmyslových hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin. Zdů-
razňován byl (v souladu s preventivní strategií, kterou podporuje integrovaná výroba 
hroznů) význam preventivní ochrany, a to z důvodu menších nároků na četnost a množství 
postřiků. „Když se stříká v termínu, kdy máš, tak tolik netrpí příroda, protože když to 
nechytneš včas, tak musíš léčit a stříkat čím dál víc. Když postříkáš preventivně, 
nepotřebuješ to léčit. Když stříkáš, jak se ti chce, ne když je potřeba, tak potom stříkáš 
mockrát“ (vinař 7). 

Můžeme shrnout, že vinohradnictví je vinaři vnímáno jako jednoznačně kladná 
krajinotvorná aktivita. Vinařství podle nich dává krajině smysluplné využití. Divočina 
(která se projevuje např. jako nekontrolovaný růst křovin nebo pustnoucí vinohrad) je 
naopak hodnocena jednoznačně negativně, v lepším případě ambivalentně. Ekologické 
souvislosti neobdělané krajiny vinaři neocení. Zde se projevuje u všech dotazovaných 
výrazně konzervativní přístup. 
 

Vztah bzeneckých vinařů k ekologickému vinařství 
Jaké jsou postoje našich vinařů k ekologické produkci hroznů a vína? Pojem ekologické 

vinařství znají všichni dotazovaní. Pochopitelně si však každý z nich pod tímto pojmem 

                                                 
19 „Odhonče“ neboli „průleh“ patří mezi tradiční protierozní opatření na vinici. Jedná se  
o vykopanou brázdu napříč vinohradem po vrstevnici. Vykopaná hlína se navrší do podoby drobné hráze, která 
pak při prudkých deštích zachytí splavovanou zeminu. 



 

představuje něco jiného. Úroveň jejich informovanosti o této problematice je rozdílná. 
Důležitější jsou však jejich postoje a praktická realizace ekologických postupů na jejich 
vinicích. V Bzenci není žádný vinař, který by splňoval náročné podmínky organické 
produkce. Certifikované biovíno prozatím v Bzenci žádný vinař nevyrábí. Jiná situace je 
však v integrované produkci vína a hroznů. Vinař 5, tedy velkovinař, je členem Svazu 
integrované produkce hroznů a vína (SIPHV). Ostatní respondenti členy svazu nejsou, 
avšak ať už vědomě, či nevědomě, využívají některé jeho postupy a k přírodě šetrné 
technologie. Při dotazování, zda respondenti uvažovali o ekologické výrobě vína, 
z odpovědí vyplynulo, že žádný z nich neuvažuje o čistě organické výrobě a to z rozličných 
důvodů.  

Vztahy k ekologickému vinařství se projevují u zkoumaných vinařů v používání více či 
méně šetrných technologií, aniž by byla vyjádřena potřeba striktního začlenění do 
integrované či organické produkce. Vinaři přirozeným způsobem používají historií ověřené 
přístupy a zvyky, které pak často obohacují využíváním moderních inovací a technologií. 
„Držím si klasickú metodu obdělávání, ale z novýma prvkama. Na poli mě ulehčuje 
technika prácu. Ve sklepě de hodně věcí nahradit chemicky, ale to de poznat. Proto tady 
zastávám tradiční technologie“ (vinař 7). Rozhodně však v našem vzorku nebyl vinař, 
kterému by environmentální stránka věci byla naprosto lhostejná. Rozhodující však zůstává 
pokračování v převzatých postupech, celoživotní zkušenosti a zvyky. Důležitým 
a determinujícím faktorem je nechuť k založení nové vinice, která by byla vysazena 
s ohledem na organickou, či integrovanou produkci. Protože vinař málokdy zlikviduje svoji 
produktivní vinici, nezbývá mu pak, než postupy prolínat, improvizovat a zkoušet. 
Komplexní změna postupů má jen malou šanci k prosazení. Reálné postoje k ekologickému 
vinařství tak kolísají na škále od nezájmu a odmítání, přes vědomé či nevědomé příjímání 
některých postupů, až po komplexní přijetí integrované produkce. Nejčastějším postojem je 
přejímání pouze některých vybraných prvků ekologické produkce, a to v souladu 
s představou tradiční výroby, v kombinaci s používáním moderních postupů. 

Ambivalentní vztah k ekologizaci produkce je zvlášť výrazný u postojů vinařů k existenci 
a liniové zeleně, např. mezím a remízkům. Vnímání a hodnocení liniové zeleně je závislé 
na osobních a praktických preferencích jednotlivých vinařů. Dá se říci, že negativní 
hodnocení je přímo úměrné věku, ale rovněž tak i množství obdělávaného vinohradu. 
„...Nejradši mám při pohledu do vinohradu zelené linie mezi vinohradama, mám rád meze, 
zmoly20, křoviska plné trnek, šípků…“ (vinař 8) – tento výrok je ilustrativní výpovědí 
malovinaře. Naproti tomu vinař s největším množstvím révových hlav soudí následovně: 
„Nám to škodí, že v tom spijú ty srny. Ta zvěř je v tem, a jak začnú pučet ty mladé 
letorosty, tak to jde a je to pro nich salátek“ (vinař 5). Výskyt mezí je však často vnímán 
jako prakticko-pragmatická nutnost: „Meze, často to je bývalý vinohrad, který se stal 
úhorem... Zamezuje to  erozi, ale má to i nevýhody, že to je útočiště pro zajíce a různé 
škůdce, na druhou stranu to může i zamezit šíření nemocí, takže i v tomto mají svůj užitek, 
a samozřejmě i ta retenční schopnost, že ta voda nesteče tak rychle... Taky mají funkci 
rekreační, že člověk si tam može sednút, odpočinút“ (vinař 2). 

Liniové společenstvo keřů je v bzeneckých vinohradech mladšího data, zhruba záležitostí 
posledních padesáti let. Na základě dobových fotografií je patrné, že dřívější vinohrady 
byly čisté a prosté všech keřů a stromů. Reflexe této změny je vnímána velmi intenzivně, 
došlo ke změně krajinného rázu, a to ze všech pohledových úrovní. „...Zarostlo to křákama, 

                                                 
20 „Zmoly“ jsou staré úvozové cesty, které voda a kola povozů zařezaly hluboko do sprašové půdy. 
V době silných dešťů tvoří „zmoly“ koryta pro odtok vody ze svahů. Na konci zmol byly postaveny 
kamenné hráze, aby bylo možno živel do jisté míry regulovat před vpádem do města. 



 

že chyběla péče, a lidi taky zajímala lukrativnost ovocných stromů... Ráz krajiny trpí, když 
se mu nevěnuje péče....“ (vinař 9). Všichni vinaři se shodli v negativním hodnocení 
zasypávání „zmol“. Některé starší (nebo méně frekventované) zmoly fungují v současné 
době jako černé skládky. 

 
Závěr  
Z výpovědí vinařů je zřejmé, že jsou si vědomi vazeb mezi oborem své činnosti (ať už 

jako povoláním či zájmovou aktivitou) a okolním prostředím. Ovšem vedle předpokládané 
orientace na utilitární aspekty těchto vazeb je pozoruhodná i pozornost věnovaná 
charakteru, rázu krajiny: „Vinařstvím krajině něco vnucujem, využíváme nejslunečnější 
místa, v tomto je to něco umělého, ale jinak co by tady bylo nebyt vinohradů. Vinařství se 
podílí zkrátka na tvorbě kulturní krajiny. Má to historické a sociální kořeny.“, „Každý 
vinohrad v porovnání třeba s obilím vypadá daleko víc zajímavě…“ (vinař 2). I v této 
výpovědi cítíme postoj člověka – pána, tvůrce a uživatele, jehož činnost ovšem vytváří 
novou a vyšší kvalitu („ale jinak co by tady bylo nebyt vinohradů“!!).  

Vzhledem k opravdové neúctě, se kterou kořistnické intenzivní chemizované hospodaření 
(polní produkce i vinařství) přistupuje k půdě, je pozornost bzeneckých vinařů věnovaná 
ochraně půdy před erozí, nepřekvapivá jen zdánlivě. Zdá se totiž potvrzovat domněnku, že 
malohospodaření skutečně může znamenat citlivější přístup k přírodním zdrojům – zůstává 
otázkou, zda je to jen tím, že malopěstitel není na výsledcích své činnosti ekonomicky plně 
závislý.   

Pochybnost vzbuzuje rezervovaný postoj k aplikaci ochranných chemických látek – když 
zjišťujeme, že je to činnost neoblíbená, nemusí to znamenat, že není hodnocen její užitek. 
Jde možná spíše o aktivitu fyzicky nepříjemnou (ochranný oděv, pach ad.), ovšem výrok 
vinaře 7 svědčí o přesvědčení o nutnosti postřiku (“Když postříkáš preventivně, 
nepotřebuješ to léčit.“), byť uvážlivě aplikovaného – nezamýšlí se však již na tím, zda ona 
prevence je skutečně nutná. Tyto postoje jsou ostatně potvrzeny pro situaci jiných zemí 
(Pretty 1998; Escalada, Heong 1993). 

Naopak vpravdě očekávaný je účelový postoj k „neužitečné“ rozptýlené zeleni. Tu lze 
tolerovat jako součást protierozních pásů, (i tam ovšem znamená přinejmenším úkryt pro 
škodící srnčí zvěř), ovšem výskyt jinde je již znamením toho, že člověk krajinu opustil, 
nastal čas pro příchod Šípkové Růženky… 

Velkou otázkou zůstává, jaký by byl postoj bzeneckých vinařů k ekologickému vinařství, 
pokud by se mezi nimi skutečně najednou vyskytnul nějaký vinař, plně podřizující svou 
produkci směrnicím ekologického vinařství. Tyto předpisy by ho totiž mimo jiné přímo 
vedly k ještě většímu zvýšení podílu „neužitečných“ živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, 
izolačních travnatých pásů, jako záměrné bariéry mezi okolními „neekologickými“ 
pozemky a „ekologickou“ vinicí.  

 
Text příspěvku vznikl za podpory projektu číslo 2B06126 "Ochrana krajinného rázu jako 

podstatného rysu české kulturní krajiny", který je součástí Národního programu výzkumu II, 
programu "2B - Zdravý a kvalitní život". 
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Abstract 
An international ASO project: Retz/Znojmo Austrian and Czech Borderland: searching 

for environmental security was intended on spatial analysis of landscape ecosystems both in 
South Moravan and Lower Austrian borderland. Based on ESPECT concept emphasizing 
relations between ekonomy, society, politics, environment, culture, and technology 
identified real and potential insecurities in rural cultural landscape. Community interviews 
in the borderland included also mental maps construction in the basic and secondary 
schools revealing pupils/students´environmental experience. Talking to different social 
groups uncovered very weak preparedness on potential natural hazards. 

 
Key words: – rakouský příhraniční venkov, změny po r. 1989, environmentální 

bezpečnost, percepce a imaginace krajiny 
 
Úvod 
Dopadem rozmanitých socioekonomických aktivit na krajinu RZ se zabývá mezinárodní 

projekt Retz/Znojmo Austrian and Czech Borderland: searching for environmental security. 
Tento česko-rakouský grantový projekt, započatý v květnu roku 2006, představuje novou 
politicko-environmentální polohu výzkumu česko-rakouského pohraničí. Jedná se  
o společný úkol dvou nevládních rakouských organizací: hlavní společnosti ASO (Austrian 
Science and Research Liaison Offices) a jí navržené partnerské společnosti 17&4. Základ 
projektu, jež navazuje na jiné, dnes již fungující evropské projekty EECONET, NATURA, 
AGENDA 21 apod., předpokládá vzájemnou vědeckou spolupráci Geografického ústavu 
Masarykovy univerzity v Brně a vídeňské výzkumné skupiny 17&4. Naskýtá se tak 
unikátní příležitost srovnání rozdílných přístupů k využívání krajinných ekosystémů u nás  
a u sousedů v Dolním Rakousku.  

 
Hlavními cíli tohoto projektu jsou:  
porovnání environmentálních změn jež nastaly ve vývoji přírodní krajiny na území 

českého i rakouského pohraničí po pádu „železné opony“, zvláště zmapování 
environmentálních zátěží a rizik v území 

posílení vzájemné environmentální spolupráce mezi Retzem a Znojmem ve smyslu trvale 
udržitelného rozvoje a environmentální bezpečnosti (environmental security) 

vzájemné využití používaných legislativních principů a způsobů státní správy území, 
týkajících se environmentální udržitelnosti a bezpečnosti 

 
Terénní výzkum je založen na konceptu ESPECT/TODS (Hynek A., Hynek N., 2005), 

který vychází z 6 pilířů (Economy, Society, Politics, Ecology, Culture, Technology) 
environmentální udržitelnosti/bezpečnosti a rozlišuje prostorovost a časovost z hlediska 
dominantních a submisivních subjektů/aktérů v krajině. Environmentální podoba výzkumu 
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vychází z rozlišení přírodních a kulturních krajinných ekosystémů, interpretovaných  nově 
podle pojetí "The Millenium Ecosystem Assessment" and "Ecosystems and Human Well-
being: A Framework for Assessment", 2003), a to jako základní zdroj zboží a služeb, ale 
také jako zdroj rizik při využívání těchto ekosystémů. Komunitní výzkum je zacílen na 
environmentální vnímání, představy (i prostřednictvím mentálních map) a jednání místních 
obyvatel, studentů a návštěvníků. Politicko-sociální poloha výzkumu je zaměřena na 
environmentální praxi, relaci veřejné správy (státní správa a samospráva), komunit 
obcí/měst a soukromého sektoru a její konkrétní projevy v krajině. První fáze celého 
výzkumu proběhla za přispění studentů GÚ MU Brno v květnu 2006.  

Námi zkoumané území dyjské části Znojemska a Retzlandu má krajinu s výrazným 
zastoupením specifických a unikátních krajinných znaků ve střední Evropě. Samozřejmě je 
zde proslulé údolí Dunaje nad Kremží – Wachau, ale také hluboká údolí řek Jihlavy, 
Oslavy, Rokytné, Svratky, Svitavy a Hané na okraji České vysočiny. Po údolí Wachau je 
údolí Dyje – Dyjský kaňon mezi Vranovem a Znojmem nejvýraznějším krajinným 
fenoménem v tomto prostoru. Krajinný výzkum, který provedli v 70. letech 20. století 
A.Hynek a P.Trnka byl dlouhá léta jediným komplexním fyzickogeografickým výkonem 
v tomto území. Přestože mapa přírodních krajinných jednotek dyjské části Znojemska 
v měřítku 1:25 000 (A.Hynek, kandidátská práce z r.1979) zahrnuje i prostorové jednotky 
na rakouské straně, jde jen o úzký pruh o šíři kolem 1 km. Mapování bylo velmi složité, 
protože šlo o hranici, která byla součástí železné opony oddělující sovětský blok od 
svobodné Evropy.  

 
Projekt environmentální bezpečnosti Znojemska a Retzlandu: vymezení 

prostorových jednotek krajiny 
Jeho hlavním cílem bylo srovnání vnímání environmentální bezpečnosti obyvateli tohoto 

území, jež bylo pro účely rozhovorů s lidmi rozděleno na kulturní krajinné prostorové 
jednotky A.Hynkem a K.Keprtovou (viz Obr 1). Území bylo zvoleno tak, aby se v něm 
projevovala dvojí prostorová symetrie s proporcionálním zastoupením území/krajiny: 
česko-rakouská 
Česká vysočina - Karpaty 
Pro vymezení kulturních krajinných prostorových jednotek byl použit flexibilní soubor 

kritérií – vybraných znaků krajiny (unikátní, specifické, běžné) – uplatněný podle typu 
krajiny. Jiné vlastnosti má lesní krajina než městská, kaňon a ostrovy krystalinika 
v neogenních sedimentech. Obecně platí, že plošně se nejvíce uplatňují přírodní vlastnosti 
krajiny projevující se v zemědělském a lesnickém využívání krajinných ekosystémů. 
Nicméně lokalizace Znojma a Retze znamenala zásadní změnu v prostorovém uspořádání 
(pattern) krajinných jednotek: na přírodní prostorové jednotky byly situovány lidské 
prostorové jednotky podle zcela odlišné geometrie – prostorové organizace krajiny svým 
nodálním uspořádáním. Proto jsou také rozdíly mezi katastry obcí a přírodními krajinnými 
prostorovými jednotkami. Katastry byly dány středověkými dopravními možnostmi tažných 
zvířat v průběhu dne, katastr pak představuje soubor produktivních krajinných ekosystémů 
nezbytných k existenci obyvatel. Výsledné využití země odpovídá ´friction geometry´ 
mobility obyvatel katastru a kultuře využívání přírodních zdrojů nebo v dnešní 
terminologii: kapitálu krajinných ekosystémů. 

Zásadní otázkou mapování krajiny je řešení přechodu od studia převážně vertikálních 
vazeb mezi složkami krajiny k identifikaci horizontálních vazeb nebo prostého sousedství 
prostorových kulturních/přírodních jednotek krajiny. Krajina je horizontální prostorová 
struktura, jejíž vertikální vazebnost složek je sice základem krajinného fenoménu, nicméně 



 

tento fenomén je horizontální nikoliv pouze vertikální. Proto je potřebná identifikace 
vazebného souboru složek prostorově rozlišitelného – elementárních topů a jejich ´souborů´ 
neboli chor. Vertikální vazby v krajině jsou zřídkakdy striktně vertikální ve směru působení 
tíže, většinou se projevuje nejen tato radiální složka pohybu látek a energie, ale také 
tangenciální složka působící hlavně na povrchu krajiny, který má reálný georeliéf. Ten není 
totožný s tím, co tak označují geomorfologové – v jejich pojetí jde ve skutečnosti  
o litoreliéf,  zatímco georeliéf zahrnuje i vodní hladinu, povrch křovin, také však střech, 
vozovek atd. největší intenzita procesů v krajině je na jejím povrchu, včetně lidských 
aktivit. Dominující směr povrchových procesů je tangenciální. 

 
Environmentální bezpečnost území 
Největší potenciální ohrožení environmentální bezpečnosti pro území Retzlandu 

pocházejí podle názorů místních obyvatel z České republiky. Jedná se především  
o využívání jaderné energetiky (Temelín, Dukovany), užívání agrochemie v českém 
hospodářství a pěstování geneticky modifikovaných organismů. Další podstatnější 
environmentální rizika vyskytující se na území Retzlandu jsou zapříčiněna extremitou 
místních klimatických podmínek – velké sucho, větrno, ohrožení vinic infekčními 
chorobami, přízemními mrazy, sněhem a přívalovými dešti. Nestabilní hladina podzemních 
vod, vysychající vodní zdroje a nutnost zavlažování znamenají pro zdejší obyvatelstvo 
jednu z  podstatnějších přírodních hrozeb. Stejně jako riziko možnosti lokálního rozvodnění 
menších vodních toků či vybřežení některých jejich napřímených částí.  

Hlavní přírodní rizika pro území Znojemska pocházejí ze znečišťování ovzduší 
spalováním hnědého uhlí, silnou automobilovou dopravou, dále netřídění odpadu a výskyt 
četných černých skládek ve volné krajině. Vysoké je povodňové riziko. Značná je ztráta 
biodiversity krajiny způsobená nadměrnou chemizací v zemědělství a nevhodným 
způsobem využití orné půdy. Výrazná extremita klimatu se projevuje velkými suchy, 
prašnými bouřemi a přívalovými dešti podmiňujícími splach úrodné vrstvy půd. Člověk 
zanechává v krajině nesmazatelné stopy také skrze svou primární průmyslovou činnost tj. 
těžbu dřeva a kamene. Krajinný ráz je jednak narušen městskou zástavbou Znojma, ale  
i řadou starých polorozpadlých opuštěných budov, hospodářských statků, které jsou již 
delší dobu vysídleny a v krajině chátrají. Slabší vnitřní potenciál, míra vzdělanosti a vysoká 
nezaměstnanost místních obyvatel s sebou přináší vyšší míru kriminality spojenou se 
službami ilegální sexuální turistiky, prodejem pašovaného zboží a hazardem.   

Mezi společná environmentální rizika patří např. neukáznění turisté nedodržující nařízení 
platná pro chování v chráněných územích NP Podyjí/Thayatal. Lesní porosty jsou ohroženy 
invazí nežádoucích rostlinných druhů a následnou změnou druhové skladby i častými 
polomy v důsledku silných nárazových větrů. Vyskytuje se nebezpečí svahových sesuvů či 
skalní řícení. Extrémně suché klima zvyšuje riziko vzniku lesních a travních požárů, které 
je ještě umocněno na příkrých severních svazích kaňonovitého údolí řeky Dyje/Thaya. 
Výrazné je biologické znečištění povrchových vodních toků, umocňující riziko přenosu 
infekčních onemocnění (např. Pulkau, Daníž).  



 

Komunitní výzkum - mentální mapování ve Znojmě a Retzu 
Analýza mentálního mapování Znojmo/Retz zaznamenala tyto výsledky: 
Mediálně prezentovaný obraz Znojma (jako „obětí“ povodní) neodpovídá realitě - 

nekoresponduje se zkušeností části místních obyvatel. Studenti 7. a 9. tříd nevnímají 
povodně jako ohrožení/nebezpečí. Pouze tři studenti, kteří měli přímou zkušenost, si toto 
nebezpečí uvědomovali.Ve Znojmě jsou totiž bezprostředně ohroženy povodněmi řádově 
stovky lidí ze 35 000 obyvatel. 

MM ukázaly, že v percepci studentů hrají přírodní složky zanedbatelnou roli. Ústřední 
témata jsou pro studenty ta se sociálním kontextem. Své okolí nejčastěji studenti vnímají 
z hlediska přírody jako bezpečné místo. Naopak jako nebezpečné je percepováno to, co je 
vytvářené člověkem a kde je přímá lidská interakce na první pohled znatelná. 

MM mladších studentů (7. tříd) vnímají masmédii zprostředkované informace velmi 
omezeně, bez vetší váhy. Jejich MM bezprostředněji reagují na vlastní zkušenosti/prožitky. 
MM starších studentů ukazují již širší rozhled - perspektivu. Ve větší míře se v nich 
objevují znázornění týkající se členství v zájmových skupinách a výraznější vliv masmédií. 

Studenti ze Znojma vnímali jako nejbezpečnější místo domov a jeho blízké okolí, 
studenti z Retzu hřiště, na druhém místě byl domov s blízkým okolím. 

Všichni studenti Znojmo/Retz považují dopravu (nehody, rostoucí počet motorových 
vozidel, nedostatečné zázemí pro cyklisty) za největší ohrožení jejich bezpečnosti 

Prokázalo se, že studenti jsou ovlivněni podle následujícího pořadí – velmi intenzivně 
vnímají situace: 

které si prožili na vlastní kůži, se kterými je spojuje silný emocionální prožitek (autopsie) 
 se kterými měla zkušenost jejich rodina, nejbližší osoby (sociální zázemí), emociálně je    

prožívají, berou za své 
se kterými je spojují znalosti získané ze školy, part, kamarádů – zkušenosti z hřiště, 

ulice…které jsou zprostředkovány masmédii 
 
Závěr 
Výsledky našeho výzkumu přírodních rizik/ohrožení environmentální bezpečnosti na 

území Retzland/Znojmo jsou jednak analýzou informací získaných přímo terénním 
výzkumem monitorujícím současný stav přírodních a kulturních ekosystémů z hlediska 
environmentální udržitelnosti/bezpečnosti. Obohacené o výsledky komunitního výzkumu, 
v němž byla využita percepce stavu bezprostředního životního prostředí přímo místními 
obyvateli/turisty a mentální mapy, které poodhalily studentské vnímání prostoru 
Retzland/Znojmo. A doplněné o výsledky politicko-sociálního výzkumu z oblasti 
environmentální praxe, relace veřejné správy, komunit obcí/měst a soukromého sektoru. 
Největší potenciální ohrožení environmentální bezpečnosti pro území Retzland pocházející 
z české strany je využívání jaderné energetiky, užívání agrochemie a pěstování geneticky 
modifikovaných organismů. Největší přírodní rizika pro území Znojemska jsou: 
znečišťování ovzduší spalováním hnědého uhlí, silnou automobilovou dopravou, netřídění 
odpadu, výskyt černých skládek, riziko povodní, značná ztráta biodiversity krajiny 
způsobená nadměrnou chemizací v zemědělství a nevhodným způsobem využití orné půdy.  

V celkovém zhodnocení je celé území Rakouska vnímáno místními obyvateli jako 
environmentálně bezpečné místo bez vážných environmentálních rizik. Převažuje zde 
sakrální krajinný ráz bez výrazného silného průmyslového zatížení. Environmentální osvěta 
a vzdělávání jsou oproti České republice vyšší úrovni.  
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Abstrakt 
Podpora rozvoja vidieka patrí v súčasnosti medzi priority regionálnej politiky vlády. 

Obce vypracovávajú programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pri ich vypracovaní 
zohráva významnú úlohu i miestne obyvateľstvo nakoľko program rozvoja je aj nositeľom 
predstáv obyvateľov o budúcnosti obce. Aké majú obyvatelia názory na možnosti  
a obmedzenia udržateľného rozvoja, som zisťovala prieskumom verejnej mienky v obci 
Zákamenné. 

 
Abstract 
The support of rural areas development is at the present time one of priorities of regional 

politic. The practical realization of this support can be carried out through the Program of 
economic and social development. Especially, local inhabitants have an important position 
regarding the development of this document, because it represents their visions and 
conceptions for the future of the village. The opinions research regarding restrictions and 
possibilities which result from sustainable development was conducted in Zakamenne. 

 
Key words: environment, environmental perception, life quality, sustainable 

development, rural development, landscape and nature conservation 
 
Úvod 
Podpora rozvoja vidieka patrí v súčasnosti medzi priority regionálnej politiky vlády. 

Obce vypracovávajú programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sú komplexným 
dokumentom a poskytujú celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa podrobnejšie zaoberajú 
ekonomickými a sociálnymi aspektmi. Pri ich vypracovaní zohráva významnú úlohu  
i miestne obyvateľstvo nakoľko program rozvoja je nositeľom rozvojovej politiky obce, 
predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti obce. Aké majú obyvatelia názory na 
možnosti a obmedzenia udržateľného rozvoja, som zisťovala prieskumom verejnej mienky  
v obci Zákamenné, ktorá sa nachádza na území CHKO Horná Orava. 

 
Charakteristika obce 
Obec Zákamenné založená v roku 1615 sa nachádza v okrese Námestovo a jej chotár 

hraničí s Poľskom. Leží v Podbeskydskej brázde v Zákamenskej kotline, ktorá vznikla 
eróziou potokov Klinianka a Zásihľanka. Východná pahorkatino-vrchovinná časť zväčša 
odlesneného chotára v kotline prechádza na západe do zalesnenej hornatiny Slovenských 
Beskýd.  



 

Obec sa nachádza za vrchom, v čase jej vzniku /1615/ nazývaný Kamenným, od toho 
dostala aj názov (Za kamenným vrchom). Vznikla v 17. storočí počas valašskej kolonizácie  
a patrila k oravskému panstvu. V historických dokumentoch sa spomína ako jedno zo 
stredísk rekatolizácie na Orave. Jej obyvatelia sa kvôli neúrodnej pôde nedokázali uživiť 
poľnohospodárstvom, a tak sa venovali aj podomovému obchodu, predaju ľanu, bryndze  
a hovädzieho dobytka. V obci boli známi šindliari a rezbári, ktorých drevené kríže možno 
vidieť i dnes na cintoríne. Obec je známa ako rodisko biskupa Spišskej diecézy Jána 
Vojtaššáka. Na zákamenskom cintoríne je aj jeho hrob. V katastri obce pôsobil v rokoch 
1864 - 1873 lesmajster Oravského komposesorátu Wiliam Rowland. Kultúrnym pamiatkam 
dominujú neorománsky dvojvežový kostol Nanebovstúpenia Panny Márie z roku 1893 
a kalvária z roku 1862 s kaplnkami krížovej cesty s ústredným kostolíkom. Obe pamiatky 
sú vyzdobené plastikami z 18. a 19. storočia. V obci sa nachádza pamätník padlým v I. a II. 
svetovej vojne pri budove ZŠ a Rowlandov kameň na Panskom vrchu v blízkosti hranice  
s Poľskom a pri bývalom Lesnom závode. Jedinečným európskym unikátom je národná 
kultúrna pamiatka Oravsko-kysucká úvraťová lesná železnička. 

 
Ochrana prírody a krajiny 
Kataster Zákamenného zasahuje takmer 71 % (3 513,16 ha) do Chránenej krajinnej 

oblasti Horná Orava, ktorá bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 110/1979 Zb. zo dňa 12. 
júla 1979 a novelizovaná vyhláškou MŽP č. 420/2003 Z. z. zo dňa 29. septembra 2003, 
ktorou sa vymedzuje územie chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny. Chránená 
krajinná oblasť má výmeru 58 738, 83 ha a podľa povahy prírodných hodnôt sa člení na 
zóny A, B, C a D. Nachádza sa v nadmorskej výške 603 – 1725 m n. m. v okresoch Dolný 
Kubín, Námestovo, Tvrdošín [2]. 

Kataster Zákamenného zasahuje do zóny D s najnižším, druhým stupňom ochrany. Na 
území obce sa nachádzajú chránené druhy rastlín i živočíchov. Chotár obce je bohatý na 
množstvo chránených stromov. 

 
Analýza a interpretácia dotazníkov 
Prieskum názorov obyvateľov obce Zákamenné, ktorá je súčasťou výskumu udržateľného 

rozvoja na území CHKO Horná Orava sa uskutočnil v roku 2005. Pre všetkých 20 
respondentov bola použitá tá istá štruktúra otázok. Cieľom prieskumu bolo, okrem tzv. 
tvrdých dát (dáta typu štatistických údajov), zabezpečiť zber tzv. mäkkých dát. Hlavným 
zámerom bolo teda získať informácie z hľadiska formovania vzťahu obyvateľstva k vlastnej 
obci a k územiu. Zistiť, aké majú informácie o stave životného prostredia, záujem  
o smerovaní rozvoja obce, o možnostiach a obmedzeniach rozvoja. 

Na základe vyhodnotenia dotazníkov respondenti v najbližších rokoch očakávajú najmä 
mierny rozvoj obce (19 respondentov). Hlavné obmedzenia vidia najmä v nedostatku 
financií (12), v nedostatku pracovných príležitostí (6), v pasivite miestneho obyvateľstva 
(6) ale aj v tom, že obec je súčasťou málo rozvinutého regiónu (6) a nachádza sa na území 
CHKO Horná Orava (1). Naopak hlavné rozvojové možnosti vidia v eko/agroturistike(15), 
v poskytovaní lepších služieb (8 respondentov), v tradičných remeslách (5), pre životné 
prostredie nezávadných prevádzkach (2), v lesnom hospodárstve (2) a vo využívaní 
miestnych zdrojov (1). Obyvatelia obce (19) si uvedomujú, že žijú v území, ktoré je  
z hľadiska ochrany prírody významné a pripisujú tejto skutočnosti i význam (19). 

 
 



 

Respondenti odpovedali tiež na otázky „Ktoré z nasledujúcich problémov v životnom 
prostredí vo Vašej obci považujete za závažné?“ a „Ktoré sú podľa Vás najvýznamnejšie 
zdroje narušovania životného prostredia v obci?“ Prehľad ich odpovedí prinášajú tabuľky 1 
a 2. 

 
 Tab. 1: Problémy v životnom prostredí obce z pohľadu respondentov 
 

Problémy v životnom prostredí obce áno nie neviem 
posúdiť 

narušený reliéf v dôsledku ťažby   0 20 0 
znečistené ovzdušie 8 9 3 

znečistená povrchová voda 8 7 5 
znečistené podzemné vody 2 10 8 

nadmerný hluk 2 15 3 
nevhodné skladovanie odpadov 16 2 2 

poškodené lesné porasty 9 2 9 
ohrozená príroda  3 8 9 

znehodnotená poľnohospodárska pôda 5 7 8 
znehodnotené kultúrne pamiatky 2 14 4 

narušený alebo zanedbaný bytový a 
domový fond 

3 12 5 

narušený vzhľad sídla 4 9 7 
            
Tab. 2: Najvýznamnejšie zdroje narušovania životného prostredia v obci 
 

Najvýznamnejšie zdroje narušovania 
životného prostredia  

áno nie neviem 
posúdiť 

nedisciplinovaní občania   20 0 0 
doprava, automobilizmus 13 2 5 

priemyselný podnik 0 17 3 
poľnohospodársky podnik 5 7 8 
lesohospodársky podnik 4 7 9 

vodné hospodárstvo 0 11 9 
odpadové hospodárstvo 12 3 5 

ťažobný podnik (lom, baňa) 0 18 2 
rekreačné zariadenie 0 18 2 

iný zdroj 0 5 15 
 
Kvalitu životného prostredia respondenti hodnotia najmä ako priemernú (13), dobrú (3)  

a štyria ako zlú, vývoj starostlivosti o životné prostredie ako zlepšujúci sa (15 
respondentov), len dvaja uvádzajú, že ostáva nezmenený a traja respondenti ho nevedia 
posúdiť. 

 
 
 



 

Záver 
Výsledky výskumu získané na základe vyhodnotenia dotazníkov obyvateľov obce 

ukazujú na negatíva (málo pracovných príležitostí v obci a jej okolí, relatívna vzdialenosť 
pre potenciálnych turistov zo západného Slovenska, slabá propagácia obce, nevybudované 
informačné centrum, nedostatok stravovacích zariadení a iných doplnkových služieb pre 
turistov, nekompletná infraštruktúra, nedostatočné využívanie podmienok v obci na rozvoj 
cestovného ruchu) i pozitíva obce (zachovalá príroda s prírodnými atrakciami, množstvo 
chránených území v regióne, atraktivity pre cestovný ruch viazaného najmä na zimné 
športy, dobré možnosti pre vidieckú turistiku, bohatstvo kultúrno-historického dedičstva, 
blízkosť silného turistického trhu v Poľsku, bohatstvo prírodných zdrojov – drevnej hmoty, 
pomerne nový bytový fond, nízka cena služieb v porovnaní s okolím, nízka 
nezamestnanosť v obci) a na cestu, ktorou sa treba uberať v snahe o jej rozvoj.  

Dôraz je potrebné klásť na uplatňovanie integrovaného manažmentu krajiny, zosúladenie 
environmentálnych, ekonomicko-sociálnych a behaviorálnych aspektov udržateľného 
rozvoja.  

Prieskum verejnej mienky postupne prebieha v ďalších obciach modelového územia 
CHKO Horná Orava so zvyšujúcim sa počtom respondentov. 

Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého grantového projektu: VEGA 
1/2340/05 „Dynamika zmien poľnohospodárskej krajiny v časovo-priestorových 
súvislostiach“ a s podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci projektu APVT–
20-032104 „Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce.“ 
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Abstrakt 
Uvedený příspěvek se zabývá hodnocením biodiverzity těžebních tvarů a jejich okolí na 

Skutečsku. Druhové složení bylo zaznamenáno na osmi transektech, které vycházely 
z těžbou nezasažené tzv. kontrolní plochy přes těžební tvary a končily opět na těžbou 
nezasažené ploše. Celkem bylo zaznamenáno 182 druhů rostlin. Pouze 25 druhů, které byly 
zaznamenány na kontrolních plochách, nebylo přítomno na těžebních tvarech. Naopak 60 
druhů zaznamenaných na těžebních tvarech nebylo přítomno v jejich okolí. Z výsledků 
vyplývá, že spontánně zarostlé těžební tvary mohou výrazně přispívat k biodiverzitě 
krajiny, avšak primárně ukazují na to, o kolik druhů je okolní intenzivně zemědělsky 
využívaná krajina ochuzena.       

 
Abstract 
This paper evaluates whether old abandoned quarrying sites contribute to landscape 

biodiversity. The species numbers were recorded within eight transects starting in 
undisturbed places, going through quarrying sites and terminating in undisturbed places. 
There were 182 species recorder (herbaceous and woody plant species). Only 25 species 
that were recorded in undisturbed places were not present in quarrying sites, on the other 
hand there were 60 species recorded in quarrying sites that were missing in the 
surroundings. This study suggests that old abandoned spontaneously revegetated quarrying 
sites may play  
a significant role in landscape biodiversity, however the result primarily illustrates how 
much is the surrounding agricultural landscape impoverished concerning the plant diversity.         

 
Úvod 
Těžba nerostných surovin z pohledu ochrany přírody a krajiny je stále aktuální téma, na 

něž existuje celá řada názorů. Zastánci radikálních názorů používají pro lomy co možná 
nejvíce sugestivní metafory, jako jsou nezhojitelné jizvy v krajině, rány v krajině atp. Již 
více než 10 let však poukazuje odborná vědecká veřejnost na to, že problematika těžby je 
mnohem méně jednostranná a dialog mezi těžaři a ochránci přírody nabízí mnohem větší 
prostor pro hledání společných východisek. Sádlo (2002) uvádí, že nelze lomy v krajině 
považovat za a priori pozitivní ani negativní, ale vždy jde o skóre hodnot a ztrát. Mnohé 
z lomů se přirozenými přírodními procesy staly významnými lokalitami výskytu 
ohrožených druhů, společenstev a refugií jako jejich dlouhodobě ekologicky stabilní 
stanoviště, jiné jsou unikátními lokalitami z pohledu mineralogie, paleontologie či geologie 
nebo se staly významnými prvky obohacujícími krajinu. Beneš et al. (2001) hodnotí lomy 
v krajině jako biotopy velmi cenné pro druhy hmyzu mizející z tradiční intenzivně 
zemědělsky a lesnicky obhospodařované krajiny. Tento problém se však netýká pouze 
hmyzu, ale také mnoha druhů rostlin. Změna zemědělského hospodaření především 
scelování pozemků v době kolektivizace, vedla k ochuzení krajiny o suchá, teplá a bezlesá 
stanoviště. Z krajiny v důsledku těchto činností zmizely meze, remízy, zrušeny byly mnohé 
polní cesty. V současné době to jsou právě opuštěné lomy, které tyto ztracené biotopy 



 

druhům nabízejí. V opuštěných lomech se po čase vytvoří mozaika stanovišť v různých 
stádiích sukcese, podle toho jak byl lom postupně uzavírán, na něž jsou vázány vytlačované 
druhy (Sádlo 1983, Cullen et al. 1998, Sádlo & Tichý 2002, Cílek 2002, Novák & Prach 
2003, Tichý 2006, Chuman 2005, Chuman 2006). Opuštěné lomy se mnohdy staly 
paradoxně nejhodnotnějšími částmi intenzivně využívané krajiny, jsou evidovány 
v územních systémech ekologické stability jako významné krajinné prvky nebo byly 
dokonce vyhlášeny maloplošnými chráněnými územími. 

Pro těžbu nerostných surovin však musí nutně existovat všeobecně respektované zásady. 
Mezi nejčastěji zmiňované zásady patří (Cílek 1999, Sádlo & Tichý 2002): neodtěžovat 
dominanty v krajině, nezasahovat do linie horizontu, nutit těžaře lomy zahlubovat, předem 
připravit plán ekologické obnovy, odstranit všechny stavby a zařízení po skončení činnosti, 
povolovat lomy jen přiměřené velikosti, morfologické tvarování lomů při těžbě atd. Lomy, 
kde je respektováno těchto několik zásad mají šanci stát se důležitými biocentry v krajině  
a krajinu obohacovat.   

Vzhledem k tomu, že publikované práce, ve kterých jsou opuštěné lomy zmiňovány jako 
nová biocentra v krajině, se zabývaly vápencovými lomy, bylo naším cílem zhodnotit zda  
i granodioritové lomy Českomoravské vrchoviny, mají vyšší biodiverzitu než jejich okolí. 
Záměrně byly vybrány lomy z botanického hlediska s méně atraktivním substrátem (Tichý 
2006) a v druhově méně bohatých územích ve srovnání s vápencovými lomy Českého či 
Moravského krasu.   

      
Metodika 
Ve studovaném území západně od Skutče, probíhá těžba tzv. skutečské žuly již od 2. 

poloviny 19. století. V převážně zemědělsky využívané krajině bylo stanoveno 8 transektů. 
Transekty byly voleny tak, aby vycházely z těžbou nezasaženého území, přes těžební tvary 
do těžbou nezasaženého území. V těžbou nezasaženém území tzv. kontrolních plochách 
byla vybrána reprezentativní plocha v každém subjektivně vymezeném typu vegetace (viz. 
níže) (4x4 m u agrárních společenstev a křovin, 50x50 m u lesních společenstev)  
a proveden soupis druhů bylin a dřevin. Mechorosty nebyly hodnoceny. Na těžebních 
tvarech (lomy, odvaly) byla vybrána reprezentativní plocha 4x4 m opět v každém 
subjektivně vymezeném typu vegetace (viz. níže) a proveden soupis druhů. Typy vegetace 
byly stanoveny na základě subjektivní klasifikace dle fyziognomie následovně: 

  
• stromové porosty těžebních tvarů (stromová_veg.) 
• mladé stromové porosty těžebních tvarů (stromová_veg_ml) 
• keřová vegetace těžebních tvarů (keřová_veg.) 
• vysokobylinná vegetace se solitérními dřevinami (vysokobylin_veg_soilt) 
• vysokobylinná vegetace (vysokobylin_veg) 
• nízkobylinná vegetace iniciálních půd (inic_pudy_veg)      
• mokřadní vegetace (mokřadní_veg) 
• suťová vegetace (suť_veg) (jedná se nejčastěji o vegetaci s dominancí kapradin) 
• vegetace skalních říms (veg_skal_říms) (otevřená společenstva bylin a dřevin) 
• hospodářský les – (kontrola_les) 
• hospodářský les smrkový (smrková monokultura) –(kontrola_les_s) 
• keřová vegetace na kontrolních plochách - (kontrola_keř_veg) 
• pole – kontrola (kontrola_pole) 
• louka – kontrola (kontrola_louka) 



 

• opuštěná louka – kontrola (spontánně zarůstající náletovými dřevinami) 
(kontrola_louka_opušt) 
• antropogenní plochy (vegetace se nevyvíjí spontánní sukcesí) (ant_plochy) 
 
 V závorkách jsou uvedeny zkratky používané v grafech a tabulkách.  
 
Statistické analýzy byly prováděny v programu NCSS. Testovány byly průkazné rozdíly 

v počtech druhů mezi kategoriemi pomocí neparametrického testu tzv. Kruskal-Wallisovou 
ANOVOU podle pořadí polohy mediánů (neparametrický test).  

 
Výsledky a diskuse 
První nejzákladnější analýzou která byla provedena, bylo vyjádření průměrného počtu 

druhů (alfa diverzity) podle typů vegetace. Porovnání průměrného počtu druhů v typech 
vegetace za plochy ukazuje graf. 1. Z této analýzy lze vyčíst, že největší alfa diverzitu mají 
monokulturní pole, naopak nejmenší alfa diverzitu má vegetace sutí. Podrobnější 
explorativní analýza dat vyjádřená směrodatnou odchylkou vyjádří, že zatímco 
v kontrolních plochách je počet druhů vždy víceméně shodný, druhová bohatost typů 
vegetace na těžebních tvarech je často velmi nevyrovnaná, což odráží jednu ze základních 
charakteristik sukcese (Moravec 2002, Sádlo & Tichý 2002). Největší počet druhů 
zaznamenaný na jedné ploše byl u vysokobylinné vegetace na těžebních tvarech a i mladé 
stromové porosty těžebních tvarů či kontrolní les mívají často vyšší počet druhů než pole, 
jehož druhové složení je časově proměnlivé, závislé na typu hospodaření.     

Pokud hledáme průkazné rozdíly v počtech druhů mezi jednotlivými skupinami, musíme 
použít statistický test. Výsledky jsou pak odlišné než čisté vyjádření diverzity pomocí 
průměrného počtu (viz. graf 1). Les na kontrolních plochách má průkazně vyšší diverzitu 
než 7 dalších typů vegetace, stromová vegetace na těžebních tvarech je druhově bohatší než 
6 typů vegetace. Nejčastěji nižší počet druhů než ostatní kategorie má pak shodně jako 
nejnižší průměrnou alfa diverzitu suťová vegetace.   

 
Graf 1. Průměrný počet druhů na monitorovací plochu dle typů vegetace  

16 17

13

19

15 16

7

10

5

9

18

5

13
10

16

21

0

5

10

15

20

25

30

strom
ová_veg.

strom
ová_veg_m

l

keřová_veg.

vysokobylin._ veg.

inic_pudy_veg

vysokobylin._ veg_solit

ant_plochy

m
okřadní_veg.

suť_veg.

veg_skal_řím
s

kontrola_les

kontrola_les_s

kontrola_keř_veg

kontrola_louka_opušt

kontrola_louka

kontrola_pole

Průměrný počet druhů Velikost STD  



 

Tab. 1. Průkazné rozdíly v počtech druhů mezi typy vegetace. Kurzívou červeně jsou 
zobrazeny kategorie, kde je počet druhů nižší a černě vyšší v daném řádku ku kategorii ve 
sloupci. 

 
V předchozích odstavcích byla diverzita druhového složení zkoumána porovnáváním 

počtu druhů za monitorovací plochy mezi typy vegetace, bez ohledu na to jestli se druhy 
liší mezi plochami v rámci jednoho typu vegetace. Souhrnné informace o diverzitě typů 
vegetace vyjadřuje graf 2. Zatímco kontrolní plochy ať již zemědělských půd či 
hospodářských lesů zaujímají mnohem větší rozlohu, jejich druhová diverzita je v řadě 
případů menší. Na kontrolních plochách je druhové složení uniformní a neustále se 
opakující, zatímco na těžebních tvarech je druhové složení i v rámci stejných typů vegetace 
rozmanité.  
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Graf 2.: Celkový počet druhů podle typu vegetace 

 
Z grafu můžeme tedy vyčíst, že druhově nejbohatšími typy vegetace jsou stromové 

porosty a mladé stromové porosty těžebních tvarů. Druhově víceméně shodně bohaté jsou 
kategorie les na kontrolních plochách, vegetace iniciálních půd, vysokobylinná vegetace  
a luční porost na kontrolní ploše. Zatímco při pohledu na průměrné počty druhů bylo na 
prvním místě pole, zde je na konci pořadí i s většinou ostatních kontrolních ploch. Vyšší 
diverzitu mají jen ve srovnání s mokřadní a suťovou vegetací. Tyto výsledky ukazují, že 
nejen ranná stádia sukcese se vyznačují vysokou druhovou diverzitou (Wiegleb & Felkins 
2001), ale že vysokou diverzitu mají i sukcesně staré porosty.   

Pokud odhlídneme od subjektivně vymezených typů vegetace, můžeme se pokusit 
odpovědět na otázku jak těžební tvary celkově přispívají k biodiverzitě krajiny, tzn. o kolik 
více druhů se vyskytuje na těžebních tvarech a nevyskytují se v jejich okolí a naopak.  

Na transektech bylo zaznamenáno 182 druhů (pouze byliny a dřeviny) z nichž pouze 25 
bylo zaznamenáno v kontrolních plochách a nebylo zaznamenáno na těžebních tvarech. 
Naopak na těžebních tvarech bylo zaznamenáno 60 druhů, které nerostou v okolí lomů na 
zemědělsky využívaných plochách či v hospodářských lesích.  

Druhy, jež chybějí na těžebních tvarech, je možné rozdělit na druhy luční, které vyžadují 
pravidelný management a těžební tvary pro ně nejsou vhodným stanovištěm (Alopecurus 
pratensis, Anagallis arvensis, Elytrigia repens, Geranium pratense, Phleum pratense, 
Ranunculus acris, Rumex obtusifolius, Trifolimu pratense), druhy které jsou lesní  
a vyžadují dobré zásobení živinami (Fagus sylvatica, Luzula luzuloides, Stachys sylvatica) 
a nakonec jednoleté polní plevele či kulturní plodiny (Matricaria discoidea, Matricaria 
recutita, Brassica napus napus, Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli, Myosotis 
arvensis, Polygonum aviculare, Thlaspi arvense) 

Na těžebních tvarech se naopak nachází řada druhů, které nebyly nalezeny na kontrolních 
stanovištích. Jsou to druhy, kterým stanoviště v lomech přímo vyhovují a nahrazují tak typy 
stanovišť (rozvolněná písčitá stanoviště, chudá na živiny či mokřady) v agrární krajině 
vzácné či mizející (Agrimonia eupatoria, Carlina vulgaris, Centaurea cyanus, Centaurium 
erythrea, Filago minima, Jasione montana, Polygala vulgaris, Pyrola minor). Dále se zde 
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nachází řada druhů, které se běžně v okolní krajině nacházejí, ale v okolí lomu nebyly 
zaznamenány vzhledem k typu hospodaření a absenci přírodě blízkých typů vegetace 
v okolí lomů (Acer pseudoplatanus, Lathyrus sylvestris, Ulmus glabra, Ajuga reptans, 
Bidens tripartitus, Lycopus europaeus, atd.). Shodná zjištění uvádí Cílek (2002) na 
příkladu lomu Nusloch u Heidelbergu, kde druhová rozmanitost vegetace představuje 
v jediném lomu čtvrtinu všech druhů rostoucích ve spolkové zemi Bádensko-Wüttenbersko. 

 
Závěr 
I ve floristicky méně atraktivní oblasti přispívají těžební tvary k biodiverzitě krajiny 

zejména díky pestré mozaice ekotopů, která umožňuje koexistenci různých sukcesních 
stádií. Na těžebních tvarech se často vyskytují ekotopy, které jsou v okolní krajině vzácné  
a tudíž umožňují přežití řadě významných druhů. Typy vegetace těžebních tvarů jsou často 
druhově nestálé a i vývojově stará sukcesní stádia jsou druhově bohatá. Vyjádření celkové 
diverzity těžebních tvarů však primárně neukazuje jak významná biocentra lomy v krajině 
představují, ale ukazuje na to, jak je okolní krajina o mnoho druhů ochuzena.   
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Abstrakt 
Vegetační složka každého stanoviště ovlivňuje druhové zastoupení volně žijících 

živočichů, ale výrazně se podílí i na utváření jejich konstitučních vlastností. Bohužel 
s postupným vývojem zemědělského hospodaření a používání stále výkonnější 
mechanizace došlo i k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Z venkovské krajiny 
postupně mizela roztroušená zeleň, meze (aleje) a remízky. Vlivem různých zásahů do 
krajiny (rozorávání mezí, chemizace, intenzifikace zemědělství) došlo k podstatné redukci 
druhového zastoupení dříve se běžně vyskytujících planých rostlin a volně žijících 
živočichů. 

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 
The vegetation of each habitat affects species substitution of free-living animals but it 

partakes of formation of its constitution characteristics. However it came to negativ 
affecting environment by gradual development of farmstead and by using ever more 
efficient mechanization. Green vegetation, balks, alleys and game refuges fade from a rural 
landscape. It came to the substantial reduction of species substitution of some plants and 
free-living animals which was a common occurrence before by influence of different 
interventions to landscape such as plough of balks, chemicalisation, ayay of agriculture. 

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. 

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

 
Úvod 
Veškeré v současné době diskutované úpravy biotopů se většinou odehrávají na 

zemědělsky využívané půdě. Na zemědělské půdě však v nedávné minulosti (od 70tých let) 
nebyla a stále ještě není vlivem intenzivní zemědělské výroby zajištěna dokonalá 
ekologická stabilita území. Obnovení ekologické stability území je přitom startovním 
můstkem pro obnovení původní druhové a následně prostorové rozmanitosti venkovské 
krajiny.  
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Metodika 
Při terénním šetření bylo provedeno mapování biotopů vyskytujících se v zájmovém 

území – západní část Kroměřížska. Zároveň byla zhodnocena ekologická stabilita a byl 
posouzen současný stavu krajiny. V terénu byla taktéž provedena revize generelů ÚSES, 
které posloužily jako východisko při revizi současného stavu krajiny.  

Biotopy vyskytující se v území byly mapovány na základě přítomné fauny, flóry, 
vodstva, zachovalosti a životních podmínek jednotlivých druhů živočichů (zvěře) 
vyskytující se v dané lokalitě a následně řazeny podle katalogu biotopů ČR (Chytrý at. all. 
2001) do konkrétního typu biotopu. Z hlediska potřeb volně žijících živočichů – zvěře byla 
dále posuzovány: úživnost daného stanoviště, krytové, klidové a orientační možnosti 
z hlediska různých vybraných druhů zvěře Na základě analýzy a digitalizace leteckých 
snímků z roku 1953, ortofotomap z roku 2000, vlastního terénního šetření a digitálního 
zaměření (GPS) byly terénní údaje vzájemně porovnány a zhodnoceny. Při vyhodnocování 
leteckých snímků byly zjišťovány údaje o plošném zastoupení trvalé vegetace a délce 
liniových společenstev v průběhu posledních 50 let. Na závěr byly jednotlivé údaje  
o zastoupení trvalé vegetace v zemědělské krajině převedeny na území jednotlivých honiteb 
a porovnány s dlouhodobým vývojem početních stavů vybraných druhů zvěře. Jelikož jako 
nejdůvěryhodnější údaj o počtu zvěře byly pro vyhodnocení použity údaje o výši ročního 
odlovu zvěře v dané honitbě. Pro snadnější zpracování byly údaje o výši lovu zvěře 
v jednotlivých honitbách převedeny na vztažnou jednotku 100 ha a porovnány s vývojem 
zastoupení trvalé vegetace v zemědělské krajině.  

 
Analýza vývoje zastoupení trvalé vegetace v krajině  
Z tabulek č. 3 - 8 je patrné rozdílné prostorové a kvantitativní rozložení ploch trvalé 

vegetace v posledních 50-ti letech na sledovaném území v jednotlivých honitbách. Největší 
souvislé plochy trvalé vegetace se vyskytují v honitbách s rozsáhlými lesními komplexy.  

Pro vlastní slovní vyhodnocení optimálního zastoupení trvalé plošné vegetace v krajině  
a délky liniových společenstev, byly vytvořeny převodní tabulky (tabulka č. 1 a 2) určující 
procentické zastoupení vegetace a délku liniového společenstva na 1ha výměry honitby. 

 
Tab. č. 1 Hodnocení zastoupení trvalé vegetace v zemědělské krajině 
 

 % zastoupení trvalé vegetace 
Téměř bez trvalé vegetace 0 – 5 % 

Nedostatečné zastoupení trvalé vegetace 5 – 10 % 
Střední zastoupení trvalé vegetace 10 – 20 % 

Optimální zastoupení trvalé vegetace 20 – 30% 
Výrazné zastoupení trvalé vegetace 30 % a více 



 

Tab. č. 2 Hodnocení délky liniových společenstev  v zemědělské krajině 
 Délka na 1 ha plochy 

Téměř bez liniových společenstev 0 – 5 m 

Nedostatečné zastoupení liniových společenstev 5 – 10 m 

Střední zastoupení liniových společenstev 10 – 20 m 

Optimální zastoupení liniových společenstev 20 – 30 m 

Výrazné zastoupení liniových společenstev 30 m a více 

Výsledky 
V roce 2000 bylo téměř bez plošné trvalé vegetace ve sledovaném území 8 honiteb, 

nedostatečné zastoupení trvalé vegetace vykazují 3 honitby, střední zastoupení trvalé 
vegetace s možností dalšího zvýšení její plochy vykazují 4 honitby, optimální zastoupení 
vykazují pouze 2 honitby a to především díky přítomnosti lesního komplexu 
(Kořenovského a Zborovského lesa). Výrazného zastoupení trvalé vegetace nad 30 % 
nedosahuje ve sledovaném území ani jedna honitba. Pro porovnání v roce 1953 bylo téměř 
bez plošné trvalé vegetace ve sledovaném území 10 honiteb, nedostatečné zastoupení trvalé 
vegetace vykazovala 1 honitba, střední zastoupení trvalé vegetace vykazovalo  5 honiteb, 
optimální zastoupení vykazovala jen 1 honitba. Výrazného zastoupení trvalé vegetace nad 
30 % nedosahovala ani jedna honitba.  

Při vzájemném porovnání celého časového období podle tabulek 3, 4, a 8 došlo postupně 
k poklesu výměry plochy trvalé vegetace v některých honitbách až o 82 % (Šelešovice), 
naproti tomu v honitbě Uhřice – Prasklice došlo téměř až k trojnásobnému nárůstu plochy 
vegetace v krajině a to výsadbou vrbových prutníků.  

 Rozdílná situace než u plošného zastoupení trvalé vegetace nastala u délky liniových 
společenstev. Za liniové společenstvo byly pro účely tohoto hodnocení považovány: meze, 
aleje, doprovodná vegetace vodních toků a melioračních kanálů, větrolamy a doprovodná 
vegetace podél polních cest a železničních tratí. V roce 1953 vykazovaly honitby takovéto 
délky liniových společenstev: z celkového počtu 17 honiteb 2 honitby byly téměř bez 
liniového společenstva,  nedostatečné zastoupení liniového společenstva vykazovaly 4 
honitby, střední zastoupení liniového společenstva vykazovalo  9 honiteb, optimální 
zastoupení vykazovala 1 honitba. Výrazného zastoupení liniového společenstva nad 30 
m/ha dosahovala ve sledovaném území 1 honitba. V roce 2000 bylo 5 honiteb téměř bez 
liniového společenstva, nedostatečné zastoupení liniového společenstva vykazovalo 8 
honiteb, střední zastoupení liniového společenstva vykazovaly   4 honitby, ale optimálního  
a výrazného zastoupení nedosahovala ani jedna honitba. Tato situace nastala především při 
komplexních hospodářských  úpravách v 70-tých letech, kdy jak uvádí Zabloudil, Korhon 
(2006) v rámci scelování pozemků docházelo především k rozorávání hraničních mezí, 
úvozů a měkkých polních cest.   

Při porovnání tabulek č. 5, 6 a 7 je patrný pokles délky současné liniové vegetace.  
U liniových prvků mimo rovinné oblasti s velkým vlivem větrné eroze (Bezměrov, 
Jarohněvice, Mořice, Uhřice – Prasklice) došlo k prudkému poklesu jejich délky na 1 ha  
a to až o 90 % (honitba Hradisko - Postoupky), největší nárůsty délky liniových 
společenstev vykazují honitby Uhřice – Prasklice a Jarohněvice až o 170 %. 

 
 



 

Tab. č. 3  Zastoupení trvalé krajinné zeleně v honitbách roku 1953 
Honitba Výměra 

zaujaté části 
honitby v ha 

Výměra  TKZ v ha Plocha zeleně na 100 
ha území 

Bezměrov 316 3,9981 0,10 
Hradisko-Postoupky 319 8,6201 1,25 
Jarohněvice 434 1,7524 0,26 
Koválovice 304 4,9438 0,47 
Křenovice 875 220,2322 23,13 
Lutopecny-Měrůtky 635 9,8290 0,74 
Mořice 795 6,5843 0,17 
Nětčice 549 117,7292 17,11 
Počenice 1952 90,7457 3,78 
Rataje 1431 330,1096 19,65 
Šelešovice 321 7,6260 0,33 
Troubky-Zdislavice 1034 146,7432 5,23 
Uhřice-Prasklice 220 1,0950 1,46 
Věžky-Zlobice 1574 216,6355 11,49 
Vitčice 823 102,8679 12,39 
Zborovice-Medlov 1210 186,4331 14,31 
Zdounky 607 8,4757 0,97 
SUMA 13 410 1184,2833 8,84 
 

Tab. č. 4 Zastoupení trvalé krajinné zeleně (TKZ) v honitbách roku 2000 
Honitba Výměra honitby v 

ha 
Výměra  TKZ v 

ha 
% zastoupení 
TKZ v honitbě 

Bezměrov 316 4,31 1,37 
Hradisko-Postoupky 319 11,98 3,76 
Jarohněvice 434 1,27 0,29 
Koválovice 304 2,41 0,79 
Křenovice 875 242,43 27,70 
Lutopecny-Měrůtky 635 18,15 2,86 
Mořice 795 2,92 0,37 
Nětčice 549 104,51 19,05 
Počenice 1952 114,07 5,85 
Rataje 1431 299,62 20,93 
Šelešovice 321 9,33 2,90 
Troubky-Zdislavice 1034 93,09 9,00 
Uhřice-Prasklice 220 5,21 2,36 
Věžky-Zlobice 1574 233,99 14,86 
Vitčice 823 106,61 12,95 
Zborovice-Medlov 1210 205,06 16,95 
Zdounky 607 37,53 6,18 
SUMA 13399 1492,51 11,14 

 



 

Tab. č. 5  Délka liniového společenstva v honitbách roku 1953 
Honitba Výměra zaujaté 

části honitby v ha 
Délka liniového 

společenstva v m 
Délka liniového 

společenstva v m. na 1 ha 

Bezměrov 316 345,2918 1,09 
Hradisko-Postoupky 319 3447,9500 10,81 
Jarohněvice 434 1950,3850 4,49 
Koválovice 304 3868,4090 12,73 
Křenovice 875 6906,5900 7,89 
Lutopecny -Měrůtky 635 4863,1446 7,66 
Mořice 795 9348,6020 11,76 
Nětčice 549 7493,2220 13,66 
Počenice 1952 20683,4400 10,60 
Rataje 1431 14820,8100 10,35 
Šelešovice 321 5735,7540 17,85 
Troubky-Zdislavice 1034 28470,0157 27,54 
Uhřice-Prasklice 220 2041,0461 9,26 
Věžky-Zlobice 1574 24406,2306 15,50 
Vitčice 823 6686,8260 8,12 
Zborovice-Medlov 1210 17768,1138 14,69 
Zdounky 607 19994,6100 32,94 

SUMA 13 410 178 830 13,35 

Tab. č. 6  Délka liniového společenstva v honitbách roku 2000 
Honitba Výměra zaujaté 

části honitby v ha 
Délka liniového 

společenstva v m. 
Délka liniového 

společenstva v m. na 1 ha 
území 

Bezměrov 316 467,8200 1,48 

Hradisko-Postoupky 319 347,6100 1,09 

Jarohněvice 434 3366,1300 7,75 

Koválovice 304 3388,0100 11,15 

Křenovice 875 3463,1200 3,96 

Lutopecny Měrůtky 635 2926,0200 4,61 

Mořice 795 10756,1700 13,53 

Nětčice 549 6465,1700 11,79 

Počenice 1952 13597,2500 6,97 

Rataje 1431 11545,1700 8,07 

Šelešovice 321 2584,6900 8,04 

Troubky -Zdislavice 1034 6173,3100 5,97 

Uhřice-Prasklice 220 3269,5700 14,83 

Věžky-Zlobice 1574 10220,4900 6,49 

Vitčice 823 5374,7900 6,53 

Zborovice-Medlov 1210 11808,4700 9,76 

Zdounky 607 2764,3000 4,55 

SUMA 13410 98518,0706 7,35 



 

Tab. č. 7 Změna délky liniového společenstva v období 1953 – 2000 

Název Honitby 

Délka liniové 
zeleně v m. na 100 
ha území (rok 
2000) 

Délka liniové 
zeleně v m. na 100 
ha území (rok 
1953) 

Současná délka 
liniového spol.  v 
% oproti roku 
1953 

Bezměrov 148,03 109,26 135 
Hradisko - Postoupky 108,96 1080,80 10 
Jarohněvice 775,10 449,10 173 
Koválovice 1114,93 1273,02 88 
Křenovice 395,74 789,23 50 
Lutopecny - Měrůtky 460,69 765,68 60 
Mořice 1353,37 1176,27 115 
Nětčice 1178,69 1366,12 86 
Počenice - Slížany 696,71 1059,80 66 
Rataje 806,64 1035,50 78 
Šelešovice 804,18 1784,57 45 
Troubky - Zdislavice 597,10 2753,72 22 
Uhřice - Prasklice 1482,92 925,72 160 
Věžky - Zlobice 649,17 1550,19 42 
Vitčice 653,07 812,49 80 
Zborovice - Medlov 976,27 1468,98 66 
Zdounky 455,43 3294,17 14 

Tab. č. 8 Změna plochy krajinné zeleně v období 1953 – 2000 

Název Honitby 

Plocha zeleně 
v ha na 100 ha 
území (rok 2000) 

Plocha zeleně v ha 
na 100 ha území 
(rok 1953) 

Současná plocha 
zeleně  v % oproti 
roku 1953 (100 
%) 

Bezměrov 1,3652 1,2651 108 
Hradisko - Postoupky 1,2491 2,7021 46 
Jarohněvice 0,2603 0,4035 65 
Koválovice 0,4651 1,6269 29 
Křenovice 23,1316 25,1662 92 
Lutopecny - Měrůtky 0,7409 1,5475 48 
Mořice 0,173 0,8285 21 
Nětčice 17,1111 21,4638 80 
Počenice - Slížany 3,7791 4,6497 81 
Rataje 19,6475 23,064 85 
Šelešovice 0,3273 1,8275 18 
Troubky - Zdislavice 5,2299 14,1935 37 
Uhřice - Prasklice 1,4568 0,4966 293 
Věžky - Zlobice 11,4882 13,7599 83 
Vitčice 12,3874 12,4990 99 
Zborovice - Medlov 14,3078 15,4134 93 
Zdounky 0,9723 1,3964 70 



 

Dopad změn v krajině na vybrané druhy zvěře 

Tab. č. 9: Závislost změn v délce liniové zeleně a odlovu vybraných druhů zvěře 
Název Honitby Délka 

liniové 
zeleně v m. 
na 100 ha 
území (rok 
2000) 

Délka liniové 
zeleně v m. na 
100 ha území 
(rok 1953) 

Současná 
délka 
liniového 
spol.  v % 
oproti roku 
1953 

odlov srnčí 
zvěř / 100 ha 

odlov zajíc / 
100 ha 

odlov bažant/ 
100 ha 

     1967 2000 1967 2000 1967 2000 
Bezměrov 148,03 109,26 135 0,77 0,60 47,45 0,15 55,24 6,88 
Jarohněvice 775,1 449,1 173 0,79 2,26 37,92 6,01 58,85 5,14 
Křenovice 395,74 789,23 50 0,57 2,74 21,60 6,06 28,45 6,17 
Lutopecny - 
Měrůtky 460,69 765,68 60 0,74 0,91 33,64 8,73 27,91 11,82 
Nětčice 1178,69 1366,12 86 1,34 2,39 43,87 7,76 40,61 8,16 
Počenice - Slížany 696,71 1059,8 66 0,50 1,78 42,96 5,74 28,27 0,45 
Rataje 806,64 1035,5 78 0,95 1,96 29,25 3,77 38,46 2,57 
Troubky - 
Zdislavice 597,1 2753,72 22 0,66 1,85 36,18 4,17 42,21 1,02 
Uhřice - Prasklice 1482,92 925,72 160 0,00 1,53 14,57 11,47 37,94 5,81 
Věžky - Zlobice 649,17 1550,19 42 1,47 1,74 35,05 3,26 28,26 16,43 
Zborovice - Medlov 976,27 1468,98 66 1,80 2,13 56,65 3,33 56,65 1,85 
Zdounky 455,43 3294,17 14 0,70 2,09 36,26 4,01 60,59 2,37 

Tab. č. 10: Závislost změn v ploše zeleně  a odlovu vybraných druhů zvěře 
Název Honitby Plocha 

zeleně 
v ha na 
100 ha 
území 
(rok 

2000) 

Plocha 
zeleně 

v ha na 
100 ha 
území 
(rok 

1953) 

Současná 
plocha 

zeleně  v 
% oproti 

roku 
1953 (100 

%) 

odlov srnčí zvěř 
/ 100ha 

odlov zajíc / 
100ha 

odlov 
bažantí zvěř 

/ 100ha 

        1967 2000 1967 2000 1967 2000 
Bezměrov 1,3652 1,2651 108 0,77 0,60 47,45 0,15 55,24 6,88 
Jarohněvice 0,2603 0,4035 65 0,79 2,26 37,92 6,01 58,85 5,14 
Křenovice 23,1316 25,1662 92 0,57 2,74 21,6 6,06 28,45 6,17 
Lutopecny - Měrůtky 0,7409 1,5475 48 0,74 0,91 33,64 8,73 27,91 11,82 
Nětčice 17,1111 21,4638 80 1,34 2,39 43,87 7,76 40,61 8,16 
Počenice - Slížany 3,7791 4,6497 81 0,50 1,78 42,96 5,74 28,27 0,45 
Rataje 19,6475 23,064 85 0,95 1,96 29,25 3,77 38,46 2,57 
Troubky - Zdislavice 5,2299 14,1935 37 0,66 1,85 36,18 4,17 42,21 1,02 
Uhřice - Prasklice 1,4568 0,4966 293 0,00 1,53 14,57 11,47 37,94 5,81 
Věžky - Zlobice 11,4882 13,7599 83 1,47 1,74 35,05 3,26 28,26 16,43 
Zborovice - Medlov 14,3078 15,4134 93 1,80 2,13 56,65 3,33 56,65 1,85 
Zdounky 0,9723 1,3964 70 0,70 2,09 36,26 4,01 60,59 2,37 

 
Při vzájemném porovnání vývoje krajinné vegetace a odlovu vybraných druhů zvěře (tab. 

č. 9 a 10) je patrný vzájemný vliv úbytku vegetace v krajině na stavech drobné zvěře (zajíc, 
bažant, koroptev). Výjimku tvoří honitba ve které došlo v roce 2000 k umělému vypouštění 
bažantí zvěře (Věžky - Zlobice) rozdíl mezi rokem 1967 a 2000 činil 42 %. Za pozornost 
ovšem stojí honitba: Lutopecny - Měrůtky, kde byl v roce 2000 z divoké bažantí populace 
dosažen odlov až 12 ks bažantích kohoutů na 100 ha. U ostatních honiteb, lze bohužel 



 

konstatovat trvalý pokles odlovu bažantí zvěře např. z 28,27 ks/100 ha až na současné 
hodnoty kolem 0,45 ks/100 ha (Počenice – Slížany).  

U zaječí zvěře lze všeobecně zaznamenat výrazný pokles odlovu a to až z 47,45 ks/100 
ha až na hodnotu 0,15 ks/100 ha v honitbě Bezměrov. Výjimku tvoří pouze honitba Uhřice 
- Prasklice, kde došlo k dlouhodobému poklesu jen o 21 % na 100 ha.  

Spárkatá zvěř si přivykla na podmínky zemědělské velkovýroby a v rozsáhlých blocích 
polí našli ideální životní podmínky. Spárkatá zvěř zaznamenává v šetřeném regionu od 60. 
let postupný nárůst výše odlovu až na dnešní téměř dvojnásobné hodnoty. Tento jev si lze 
vysvětlit a na základě přímých pozorování potvrdit, že spárkaté zvěři vyhovují současné 
rozsáhlé lány kukuřice, řepky a obilovin, kde nachází po celou vegetační dobu dostatek 
klidu a potravy. 

Mimo negativní vliv na zvěř, lze v regionu  pozorovat i výrazný úbytek jednotlivých 
hmyzích druhů (motýli), plazů a obojživelníků (užovky, slepýš, mlok), ptáků (dravci, 
zpěvní ptáci) a drobných savců (ježek, plchovití, křeček polní aj.) . 

Závěr 
Na zkoumaném území bylo zmapováno typů 19 biotopů, z nich je  9 zařazeno podle 

Chytrý a kol. (2001) do kategorie přírodní biotopy a 10 je z kategorie biotopů vytvořených 
nebo silně změněných člověkem. V těchto 19 biotopech bylo na jednotlivých lokalitách 
celkově identifikováno 175 druhů bylin, 20 druhů stromů a 14 druhů keřů. Většina z nich se 
ovšem nachází v lesním prostředí. V jednotlivých agrocenózách především kulturních 
obilovin bylo identifikováno max. 3 – 5 druhů bylin. Toto druhové zastoupení velmi 
omezuje potravní nabídku býložravých živočichů, což ve svém důsledku znamená  
i omezení druhové rozmanitosti v jednotlivých ekosystémech. Toto zjištění koresponduje se 
šetřením Zabloudila (1986), Zabloudil, Krčma (2004). Tito autoři uvádějí, že vlivem 
různých zásahů do krajiny (rozorávání mezí, chemizace, intenzifikace zemědělství) došlo 
k podstatné redukci druhového zastoupení dříve se běžně vyskytujících planých rostlin  
a plevelů. Přitom většina společenstev planých rostlin (plevelů) nejenom, že slouží jako 
zdroj potravy pro volně žijící živočichy, ale zároveň plní pro řadu živočichů další vedlejší 
funkce. Mezi ty nejdůležitější funkce krajinné zeleně patří: poskytnutí krytových, 
klidových, orientačních a hnízdních ploch pro volně žijící živočichy. 
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Abstrakt 
Príspevok je zameraný na vplyv vedenia veľmi vysokého napätia na zdravie človeka. 

Diaľkové vzdušné vedenia veľmi vysokého napätia a transformačné stanice sú najvý-
znamnejším zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa v krajine. Zdroje 
elektromagnetických polí sú všade okolo nás, či už prírodné alebo umelo vytvorené. Aj 
napriek tomu, že sa v mnohých prípadoch nepotvrdia negatívne účinky elektroma-
gnetického poľa, nemožno tieto závery prehlásiť za definitívne. Odporúča sa stále 
rozširovanie výskumu a tak vytvorenie základne, z ktorej bude možné vyvodiť závery pre 
minimalizáciu nepriaznivého pôsobenia elektromagnetických polí na zdravie človeka 
a ostatné organizmy.  

 
Abstract 
This contribution investigates the impact of high – voltage transmission lines on human 

health. Transmission power lines and transformer stations are the main source of extra low 
frequency of electromagnetic field in landscape. Sources of electromagnetic fields are all 
around us, natural or human made sources. Besides for all that, in many examples it wasn’t 
approved the negative impact on human health, but we couldn’t consider it’s definitive. 
Suggestion is to expand the research and by this way to achieve a baseline in which we 
could deduce conclusion for mineralization of unfriendly impact of electromagnetic field on 
human health and other organism.  

 
Key words: electromagnetic field – elektromagnetické pole, very low frequency – 

veľmi nízka frekvencia, impact on human health – vplyv na ľudské zdravie 
 
Úvod 
Z vývojom elektrotechniky sa začali objavovať ja prvé úvahy o vplyve elektrických 

zariadení na zdravie človeka a jeho životné prostredie. Prvý krát sa stáva štúdium 
elektrických javov populárne  v 17. a 18. storočí. Už vtedy bol rozšírený názor, že 
elektrická a magnetická sila môže do určitej miery ovplyvňovať duševné a telesné funkcie. 
Do dnes diskutovanou otázkou ostávajú vplyvy elektromagnetického poľa s nízkou 
frekvenciou na ľudské zdravie a ostatné organizmy. Je veľa vedeckých prác, ktoré tieto 
vplyvy popierajú. Sú však aj také, ktoré potvrdzujú negatívny vplyv najnižších možných 
frekvencií elektromagnetického poľa. Vedci zaoberajúci sa touto problematikou vždy 
upozorňujú na komplexnosť účinku elektromagnetických polí a vedia, že aj pri najväčšej 
snahe sa nemusí podariť rozpoznať všetky efekty, ktorými sa elektromagnetické polia 
prejavujú. [1] 



 

Elektrické a magnetické pole elektrického vedenia  
Elektromagnetické pole je zložené z dvoch polí – elektrického, ktoré je podmienené 

existenciou napätia a magnetického, ktoré zase podmieňuje existenciu  elektrického prúdu 
prechádzajúceho vodičmi. [2] 

Pri nízkych frekvenciách sú elektrické a magnetické polia uvažované oddelene. Vznikajú 
pri výrobe, prenose, distribúcií  a využívaní elektriny a stretneme sa s nimi v blízkosti 
vedení vysokého napätia, elektrických káblov a elektrických prístrojov používaných 
v domácnostiach a kanceláriách. Elektrické polia vznikajú rozdielmi napätí: čím vyššie je 
napätie, tým silnejšie bude vzniknuté pole. Magnetické polia vznikajú prietokom 
elektrického prúdu: čím vyšší je prúd tým silnejšie je magnetické pole. Elektrické pole bude 
prítomne aj v neprítomnosti prietoku prúdu. Ak preteká prúd, bude sa magnetické pole 
meniť podľa spotreby elektrického prúdu ale  elektrické pole zostane konštantné. [3]  

Vplyv elektrických polí je možné znížiť tienením, najmä kovovými materiálmi. 
Pôsobenie elektrických polí vznikajúcich v blízkosti vedení vysokého napätia je 
redukované stenami, budovami a stromami. Pokiaľ sú káble vysokého napätia vedené 
v zemi, tak na povrchu prakticky elektrické pole nevzniká Magnetické polia nie sú 
stromami, stenami ani budovami tienené. Vedenie káblov vysokého napätia v zemi 
magnetické pole na rozdiel od poľa elektrického neovplyvní. Pôsobenie magnetického poľa 
je však výrazne závislé na vzdialenosti od zdroja. So stúpajúcou vzdialenosťou  jeho vplyv 
výrazne klesá. [3] 

 Intenzita elektrického pola pod elektrickým vedením  môže byť až 10 kV/m. Za istých 
okolností a v určitých lokalitách bude pri chôdzi pod vedením 400kV napätia človek 
exponovaný elektrickému poľu, ktorého hodnota môže byť o niečo vyššia ako je limit 
ICNIRP 5 kV/m  doporučovaný pre expozíciu  verejnosti. Steny budov však významne 
znižujú elektrické pole a intenzita elektrického pola  v pozadí neobsahuje obvykle ani 
20V/m, i keď hodnoty v blízkom okolí domácich spotrebičov môžu byť vyššie. [4] 

 
Prenos, Distibúcia a spotreba elektrickej energie   (50 alebo 60 Hz) 
Elektrina je prenášaná na veľké vzdialenosti s využitím  veľmi vysokého napätia (v SR 

nadradená elektrizačná sústava 220 – 400 kV). To je potom pre miestnu distribúciu 
redukované v transformátoroch na napätie 22 kV alebo 110 kV (v SR). Expozícia ľudí 
magnetickému poľu priemyselnej frekvencie má tri komponenty: vedenie vysokého 
napätia, miestna distribučná sieť o nízkom napätí privádzajúca elektrinu do podnikov  
a domácností a domáce spotrebiče. Prvé dva komponenty sa podieľajú na vytváraní 
„pozadia“ alebo úrovne indukcie magnetického poľa v životnom alebo bytovom prostredí. 
Tieto polia majú indukciu do 300 nT v obydliach, ktoré nie sú v blízkosti vedenia vysokého 
napätia. Priamo pod vedením je možné namerať až 20 µT, ale už vo vzdialenosti 50 – 100 
m tieto hodnoty klesajú k normálu. Tiež expozícia poliam vznikajúcim pri používaní 
domácich spotrebičov môže pri vzdialenosti kratšej ako 1 m presiahnuť hodnoty 
normálneho pozadia a dosahovať úrovne desiatok alebo aj stoviek µT. Expozícia týmto 
zdrojom je však väčšinou, ale nie vždy, príležitostná a krátka. [3] 

 
Elektromagnetické pole a zdravie človeka  
Nízkofrekvenčné elektrické polia neprenikajú do tela hlboko, ale vytvárajú na jeho 

povrchu náboj. Dôsledkom je prúd pretekajúci z povrchu kože tkanivami do zeme. Pri 
striedavom poli mení prúd pri prechode telom so zmenou polarizácie náboj na povrchu tela 
smer a to z pozitívneho na negatívny. Pri rozsiahlych  poliach striedavého prúdu, napríklad 



 

pod vedením vysokého napätia, môžu niektorí ľudia pociťovať meniaci sa náboj tým, že sa 
ochlpenie ich tela naježí. [4] 

 
Obr. 1: Elektrické polia neprenikajú v tele do hĺbky ale nabíjajú jeho povrch 

 

      Zdroj: [4] 
 

Nízkofrekvenčné magnetické polia prenikajú ľahšie do tkanív tela, kde potom vytvárajú  
cirkulujúce prúdy. Ak sú dostatočne silné, môžu tieto prúdy stimulovať nervy, svaly 
a ovplyvňovať niektoré biologické procesy. Napríklad predstava videnia slabých 
svetielkujúcich bodov môže byť dôsledkom stimulácie sietnice v oku. Tento jav vzniká pri 
expozícií vo veľmi silnom poli a stretávame sa sním iba pri profesionálnych expozíciách 
ako je indukčný ohrev alebo zvárane elektrickým oblúkom. Pri ešte intenzívnejších poliach 
s akými je možné sa stretnúť pri niektorých experimentálnych a klinických situáciách, napr. 
pri vyšetrovaní  magnetickou rezonanciou, môžu byť indukované tak silné prúdy, že 
vyvolávajú   kontrakcie svalov. [4] 

 
Obr. 2:Expozícia v magnetickom poli vyvoláva v tele vznik cirkulujúcich prúdov  
 

 
Zdroj: [4] 

 
Vzostup teploty je hlavným biologickým efektom vysokofrekvenčného 

elektromagnetického poľa. Úrovne polí, ktorými je väčšina ľudí vystavená, sú zväčša veľmi 
nízke a nevyvolávajú zahriatie tkanív alebo vzostup telesnej teploty.  Tepelný šok však 
môže vzniknúť  pri expozícií hladinám presahujúcim odporúčané limity  a to predovšetkým 
vtedy, ak k expozícií dôjde v priebehu telesnej aktivity alebo v prostredí s vysokou teplotou 
a vlhkosťou. V týchto prípadoch klesá pracovná výkonnosť a stúpa počet úrazov. [3] 

 



 

Záver 
V súčasnej dobe je mnoho úsilia venovaného výskumu účinku elektromagnetického poľa 

na vznik nádorových ochorení. Väčšina štúdií vplyvu elektromagnetického poľa na zdravie 
ľudí, ktoré už prebiehali alebo práve v Európe a v USA prebiehajú, sa zameriava práve na 
štúdium elektromagnetických polí ako možného faktora zvyšujúceho riziko vzniku 
rakoviny. Ako súčasť projektu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  venovaného 
elektromagnetickým poliam bola vykonaná aj analýza výsledkov publikovaných prác. 
Analýza dospela k záveru, že aj keď naše znalosti biologických účinkov 
elektromagnetických polí sú neúplné, je potrebné, aby sa tejto otázke výskum venoval 
pozornosť aj v budúcnosti. [3] 

Tento príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA 1/2340/05 
/Dynamika zmien poľnohospodárskej krajiny v časovo-priestorových súvislostiach/. 
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Abstract 
The substance of the report is the knowledge gained from the observation of the course of 

evapotranspiration of wetland plants implemented in 2006. The following four types of 
large-capacity lysimeters were observed: 

a) Those with the full-grown stand of common reed (Phragmites australis),  
b) Those with the full-grown stand of latifoliate bulrush (Typha latifolia), 
c) With a newly planted stand of common reed (during the first and the second years, 
d) With a newly planted stand of reed grass (Phalaris arundinacea) in the first and the 

second years. 
Basic meteorological data, the development of the stand, the creation of the plant biomass 

and selected growth parameters etc. were observed. The report is completed with a number 
of graphs illustrating the course of evapotranspiration during the vegetation period and with 
the diagrams of the plant. 

 
Key words: Evapotranspiration (evapotranspirace), wetland (mokřad). 
 
Úvod  
Mokřady 
Pod pojmem mokřad se rozumí zatopená část území, ve které probíhá spousta 

biologických, chemických a fyzikálních reakcí. Všeobecně známé formy mokřadů- přírodní 
a umělé, se od sebe liší okrajovými podmínkami. Umělé mokřady jsou systémy plnící 
konkrétní úkoly, zaměřené především na zlepšení kvality vody, úpravu mikroklimatu  
a hydrologických poměrů pro mokřadní flóru i faunu. 

 
Makrofyta 
Kořenové čistírny sloužící pro čištění odpadní vody přírodním způsobem využívají 

mokřadní rostliny zejména jako: 
- Zdroj kyslíku v kořenové zóně, vyrovnání kyslíkové bilance, 
- Spotřebitel stopových prvků (N, P) obsažených v čištěné odpadní vodě k tvorbě 

biomasy a tímto se zároveň podílí na snížení nebezpečí eutrofizace, 
- Výparem z povrchu rostlin dochází k likvidaci odpadní vody, tvorbě příznivého 

mikroklima v okolí mokřadu, 
- Estetická funkce v krajině a urbanizovaném prostředí. 
Nejčastějším mokřadní rostlinou pěstovanou na kořenových čistírnách je v České 

republice jsou rákos obecný (Phragmites Australis), chrastice rákosovitá (Phalaris 
arundinacea). Na těchto rostlinách probíhalo měření. Další používané makrofyta jsou 
orobinec širokolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), Skřípinec jezerní 
(Schoenoplectus lacustris), závar vzpřímený (Sparganium erektum), kosatec žlutý (Iris 
pseudocorus) aj. Každá z těchto rostlin má jiné fyziologické vlastnosti, liší se velikostí 



 

vzrůstu, hustotou porostu, hustotou a hloubkou kořenového systému, plochou listů aj. 
Všechny vyjmenované vlastnosti ovlivňují výpar vody z rostlin (transpiraci).  

 
Evapotranspirace  
Do ovzduší se voda dostává výparem z vodní hladiny, z povrchu půdy, z rostlinného 

krytu a transpirací rostlin. Intenzita výparu čili rychlost vypařování se definuje jako 
hmotnostní množství vody vypařené z jednotkové plochy za jednotku času [ kg.m-2.s-1 ] 
nebo výškově [ mm.s-1 ], kde 1 mm je sloupec vody, který vytvoří 1 litr na ploše 1 m2. 
Většinou se vypařené množství vztahuje k delšímu časovému období (hodina, den, měsíc, 
rok). Velikost výparu závisí na vlastnostech ovzduší a na teplotě vody nebo odpařujícího 
povrchu [1]. Vlastnosti ovzduší jsou dány meteorologickými faktory, zejména teplotou, 
vlhkostí a pohybem vzduchu. Teplota odpařujícího povrchu závisí především na tom, jak 
tento povrch přijímá energii ve formě záření a jak je teplo v něm dále vedeno. S výparem je 
úzce svázán pojem evapotranspirace, což je celkový výpar z rostlin a půdy. 

 
Výzkumný polygon VHK  
Náplní referátu jsou poznatky ze sledování průběhu evapotranspirace mokřadních rostlin 

v roce 2006. Měření bylo prováděno prostřednictvím denního sledování poklesu výšky 
hladiny vody se zohledněním úhrnu dešťových srážek a množství dolévané vody. Hladina 
kapaliny byla v nádržích udržována trvale nad úrovní povrchu substrátu tak, aby byl 
umožněn přesný odečet změny výšky hladiny. Stručná charakteristika jednotlivých 
lyzimetrů: 

- M-2 rákos obecný, stáří porostu je tři roky, půdní substrát tvoří hlinitopísčité půdy, 
- M-3 rákos obecný, stáří porostu je tři roky, půdní substrát tvoří hlinitopísčité půdy, 
- M-4 chrastice rákosovitá, výsadba v polovině května 2005, tj. je v provozu druhým 

rokem, půdní substrát tvoří hlinité půdy, 
- M-5 rákos obecný, výsadba v polovině května 2005, tj. je v provozu druhým rokem, 

půdní substrát tvoří hlinité půdy, 
- M-6 je kontrolní (0-pokus), bez mokřadní vegetace, naplněný drobným kamenivem  

z krystalického vápence, frakce 4 až 8 mm. Na lyzimetru byl sledován hrotovým 
hloubkoměrem výpar z vodní hladiny. 

Jednotlivé lyzimetry byly dotované jednak dešťovými srážkami, jednak vodovodní 
vodou. Vzhledem k nedostatku živin byly porosty dotovány jednorázovou dávkou 
granulovaných NPK hnojiv. Jednotlivé lyzimetry byly vybaveny hrotovými snímači výšky 
hladiny. Výška hladiny byla měřena dvakrát týdně a doplňována na stanovenou kótu. 
Hladina vody byla trvale udržovaná nad úrovní substrátu. Z upravené bilanční rovnice byl 
stanoven odběr vody na transpiraci. Úhrn dešťových srážek byl stanoven na ombrometru. 
Jednotlivé hodnoty srážkových úhrnů byly ověřeny s daty naměřenými na meteostanice 
VHK. Z meteorologické stanice jsme během vegetačního období mokřadních makrofyt 
získali hodnoty o intenzitě a době trvání slunečního svitu, intenzitě větru, vzdušné vlhkosti. 
Cílem referátu je nejen porovnání naměřených výsledků, ale i návrh na jejich další využití 
v praxi. 



 

Vodní bilance umělého mokřadu 
Výzkum vodní bilance mokřadních rostlin vychází ze základní bilanční rovnice [2]. 

Vodní bilanci mokřadu schématicky znázorňuje schéma na obr. 1.  Bilanční rovnice má 
následující tvar 

WPP + WPoP + SR – WET – WZ –WPO –WPoO – WINF = 0, 
kde WPP je povrchový přítok, WPoP – podpovrchový a podzemní přítok, SR – dešťové 

srážky, WET – evapotranspirace, WZ – voda ve filtračním prostředí, WPO – povrchový 
odtok, WPoO – podpovrchový a podzemní odtok, WINF- infiltrace 

 
Měření  
Schéma na obr. 1 je obecné a platí v plném rozsahu pro bilancování vodního režimu 

přírodních mokřadů. U řízených mokřadů je možné ovlivňovat přítok a odtok vody, retenci 
na mokřadu a částečně i infiltraci do podloží. U mokřadů umělých, využívaných jako 
přírodní způsoby čištění, v bilanční rovnici zůstávají dvě veličiny, kterými jsou dešťové 
srážky  

a evapotranspirace mokřadních porostů. Lyzimetrická šetření byla zaměřena na stanovení 
evapotranspirace WET. Hodnota evapotranspirace byla stanovená jako součet výparu  
z vodní hladiny umělého mokřadu a transpirace mokřadních porostů. Sledovali jsme 
množství dešťových srážek SR a měřili dotaci vody do lyzimetru, kterou je povrchový 
přítok WPP. Ostatní jsme eliminovali díky nepropustné konstrukci modelů. Půdní prostředí 
lyzimetru (umělého mokřadu) bylo po celou dobu šetření plně nasycené vodou, množství 
vody v pórech filtračního prostředí WZ nebylo třeba sledovat. 

 
Obr.1 Obecné schéma vodního režimu přírodního mokřadu 

 



 

Obr. 2 Průběh evapotranspirací během vegetačního období makrofyt 
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Z obr. 2 je patrné, že výpar z makrofyt je pozorovatelný během celého vegetačního 

období. Růst rostlin u umělých mokřadů ovlivňuje několik faktorů – teplota ovzduší, 
sluneční aktivita, teplota odpadní vody, obsah živin v odpadní vodě aj. 

 
Výsledky 
Výsledky výzkumných šetření byly zpracovány tabelárně a graficky. Z provozních  

a finančních důvodů probíhala měření na výzkumném polygonu dvakrát týdně. Vlastní 
šetření započala bezprostředně na začátku vegetačního období. Nejvyšší evapotranspirace  
u všech lyzimetrů nastaly v měsíci červenci, což přímo souvisí s průměrnými denními 
teplotami uvedenými.  

Pro daný účel nám byly poskytnuté srážkoměrné, teplotní, větrnostní a sluneční údaje  
z meteorologické stanice našeho ústavu, instalované na střeše budovy C v areálu Fakulty 
stavební Veveří 95. Veškeré veličiny byly měřeny systémem NOEL 2000, hodnoty byly 
zaznamenávány v 15 minutových intervalech, z nich následně vyhodnoceny průměrné 
denní hodnoty. Srážky byly měřeny ve výzkumném polygonu na klasickém ombrometru, 
stejně tak jako systémem NOEL 2000 na meteostanici. Výsledky z obou měření byly pro 
ověření vzájemně porovnány, hodnoty zjištěné z ombrometru na polygonu Žižkova jsou 
zatíženy chybou, která je způsobena faktem, že  měření probíhala během celodenního deště. 
Při extrémních deštích došlo k přelití ombrometru, jehož max. neměřitelný objem je 
3000cm3. Jednotlivé výsledky z meteostanice je možné považovat za přesnější, přesto se  
v bilanční rovnici jednalo o srážku uvažovanou v ombrometru umístěném přímo na 
polygonu. 

 
Závěr 
Transpirace mokřadních rostlin odčerpává poměrně značné množství vody, které na 

převážné části našeho území výrazně přesahuje dešťové srážky. Stanovení evapotranspirace 
na umělých mokřadech ovlivňuje celá řada činitelů, zejména pak: 

- Klimatické poměry (teplota, relativní vlhkost, sluneční radiace, rychlost větru, sytostní 
doplněk aj.), definování vlastností mikroklimatu, 

- Charakterizování mokřadního porostu (sušiny biomasy, hustoty stébel, výšky porostu, 
povrchové plochy listů aj.), který je na velkých plochách značně proměnný, 

- Stanovení negativních antropogenních vlivů na vývoj porostu aj. 



 

Rozdíly mezi dosaženými výsledky na malých a středních lyzimetrech vyplývají z těchto 
vlivů: 

- Menší lyzimetry jsou výrazně ovlivňovány teplotou okolního území. Bylo zjištěno, že 
teplota vody v malém lyzimetru je výrazně vyšší než středních lyzimetrů, což zvyšuje 
výpar, 

- U malých lyzimetrů se nevytváří vlhčí mikroklima odpovídající větším plochám, je zde 
nižší vzdušná vlhkost, mají vyšší propustnost pro vítr, 

- Hustota porostu je u malých lyzimetrů vyšší, protože okrajové rostliny částečně 
využívají okolní volný prostor. 

 
Naměřené výsledky jsou použitelné zejména pro řízené mokřady a to konkrétně pro 

umělé mokřady s řízeným vodním režimem (vegetačních kořenových čistírnách, 
domovních vegetačních čistírnách). Výzkum probíhal v rámci spolupráce na řešení projektu 
VaV/SL/8/59/04 – „Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí“. 

 
Domovní vegetační čistírna 
Výsledky měření jsou využitelné např. při návrhu malé (domovní) kořenové čistírny, kde 

evapotranspirace výrazněji zasahuje do poměrného množství vyčištěné odpadní vody. 
Důležitou součástí je důsledný návrh celého systému čištění odpadní vody takový, aby 
nedocházelo k poruchám při jeho provozu. Schéma domovní čistírny viz obr.3 je v podstatě 
zjednodušené blokové schéma, které uvádí [2]. Lze tedy uvažovat schéma bez hospodaření 
s dešťovými vodami a bez řešení problematiky nakládáni s kalem.  

Budiž jako příklad domovní vegetační kořenové čistírny uvedena rekreační chata, kam 
dva lidé jezdí trávit čas pouze na 2-3 dny v týdnu (víkendová chata), zároveň při uvažování 
pouze splaškové vody z WC (neuvažujeme dešťovou vodu, vodu z praní a koupání), která 
tvoří cca 40l/os/den vychází plocha pro vegetační pole při uvažování ET = 6mm/den dle 
následujícího vzorce: 
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Ve výpočtu je A [m2] je celková plocha mokřadu, qsp [l/osobu/den] je spotřeba 

splaškové vody, PO [osob] počet osob produkujících splaškovou vodu, d [dny] je počet dní 
v týdnu, během nichž uvažujeme produkci splaškové vody, EP [mm/den] je 
evapotranspirace v daném týdnu. Při výpočtu a dimenzování celé čistírny je nutné 
přihlédnout k maximálnímu výparu v nejteplejších dnech, stejně jako minimálním výparům 
v chladných a deštivých dnech. Podrobný návrh je otázkou správného dimenzování. Voda, 
která se z mokřadu netranspiruje, je může být odváděna do akumulační nádrže a následně 
po dezinfekci (UV lampa aj.) použita jako závlahová. Při nižší navržené ploše mokřadu 
nutno počítat s větším objemem akumulační nádrže. 



 

Obr. 3 Zjednodušené schéma domovní kořenové čistírny 
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Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá analýzou vojenských mapování pro studium historického 

vývoje krajiny, jejich mapovým obsahem a srovnáním interpretované krajiny se s sou-
časností. Zvláštní zřetel je zaměřen na vodní složku krajiny ve vojenských mapováních. 
Modelovým územím práce je rybniční krajina Opatovického kanálu ve východních 
Čechách. Vývoj krajiny byl zkoumán analýzou kartografických podkladů za využití 
geografických informačních systémů. 

 
Abstract 
This work deals with the analysis of historical military mapping for geoecological study 

of historical development of landscape with the accuracy of map contents and the 
comparison of the interpreted historical distribution of the landscape with the present one. 
The special view is focused on the water component on historical military mapping. The 
model area of this work is the fishpond landscape of the Opatovický kanál in the Eastern 
Bohemia. The landscape development was investigated by the analysis of cartographic data 
using geographic information system. 

 
Key words: Landscape development (vývoj krajiny), military historical mapping 

(vojenská mapování), geographic information system (geografický informační systém), 
water component (vodní složka), fishpond cultivation (rybníkářství) 

 
Úvod 
Výzkum vývoje krajiny pokrývá široké spektrum činností, které využívají různé postupy 

a metody k dosažení výsledků. Téměř vždy se však snaží rekonstruovat či analyzovat 
krajiny v jednotlivých vývojových stádiích. Tímto způsobem se můžeme alespoň přiblížit 
krajinám, které již dnes neexistují, charakterizovat, k jakým krajinným změnám došlo,  
a stanovit důsledky těchto změn. Geografické informační systémy umožňují analyzovat 
vývoj krajiny na základě georeference, vektorizace a interpretace starých mapových 
podkladů. Pro historicky mladší období existuje možnost využití leteckých snímků a dat 
dálkového průzkumu Země, která přinášejí informace pro nové způsoby výzkumu krajiny. 

 
Zdroje dat  
Pro sledování co možná nejdelšího vývoje využívání krajiny a změn krajinné struktury na 

území našeho státu slouží celá řada historických pramenů. Pro potřeby studia krajiny lze 
využít mapových děl a statistických pramenů z naší bohaté historie. Při územně 
orientovaném zkoumání krajinných změn se především využívá historických mapových 



 

podkladů, ze kterých je možné analyzovat využití krajiny a její strukturu v jednotlivých 
obdobích historického vývoje. Následně v prostředí geografického informačního systému 
(GIS) provádět analýzy změn struktury a využití krajiny v čase. 

Prvním a velice cenným historickým podkladem, který byl zhotoven již na základě 
geodetické osnovy, je II. vojenské mapování, tzv. Františkovo, z let 1819 – 1858 v měřítku 
1: 28 800. Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace a katastrální mapování (Stabilní 
katastr), které se později použilo jako podklad pro vojenské mapování. Františkovu 
vojenskému mapování předcházelo I. vojenské mapování, tzv. Josefské, v letech 1764 – 
1783, které však nevzniklo na přesných geodetických základech. Podkladem pro toto 
mapování se stala Müllerova mapa z roku 1720 zvětšená do měřítka 1: 28 800. (Veverka, 
2004). Tato skutečnost brání přesnému geoinformatickému využití obsahu tohoto 
mapování, neboť nezaručuje přesnou polohovou lokalizaci objektů v mapách. Porovnání I. 
a II. vojenského mapování však umožňuje analyzovat vývoj krajiny v daném území 
v období téměř jednoho století, které přineslo české krajině výrazné změny. I. vojenské 
mapování zobrazuje krajinu před nástupem průmyslové revoluce, v době rozkvětu barokní 
krajiny, zatímco II. vojenské mapování již zachycuje krajinu v době nástupu průmyslové 
revoluce. Ta s sebou přinesla také velké změny ve využívání zemědělské půdy a lesní 
plochy dosahovaly v této době historicky nejmenšího rozšíření. Současně s kresbou map 
vznikaly vojensko-zeměpisné popisy území, které jsou uloženy v Rakouském státním 
vojenském archivu ve Vídni. Tyto popisy však nejsou využívány, i když obsahující cenné 
informace, které nebylo možné do mapy zanést, jako charakter terénu, šířku a hloubku 
vodních toků, stav silnic a cest, aj. (Brůna, Křováková, 2005). 

Jak již bylo zmíněno výše, podrobným a velice cenným mapovým podkladem jsou mapy 
Stabilního katastru, vznikající v letech 1824 – 1843 v měřítku 1: 2 880. Pro sledování 
vývoje krajiny se jeví nejvhodnější tzv. povinné císařské otisky, což jsou kopie originálních 
map pořizovaných přímo v terénu (Brůna, Křováková, Nedbal, 2005). 

Na I. a II. vojenské mapování navázalo III. vojenské mapování, tzv. Františko – Josefské, 
z období 1870 - 1885, které vzniklo v měřítku 1: 25 000. Toto mapové dílo se však zatím 
nepodařilo shromáždit pro území celé republiky a tak alternativu představují reambulované 
mapy III. vojenského mapování z období po roce 1918 (Veverka, 2004). Pro další časový 
horizont při sledování vývoje krajiny na úrovni středního měřítka lze využít Topografické 
mapy Generálního štábu Čs. Armády z poloviny 20. století a jako srovnávací kartografické 
dílo současnosti Digitální model území. 

 
Zpracování starých map 
Nezbytnou podmínkou pro práci se starými mapami v prostředí GIS je transformace 

rastrové podoby staré mapy do zeměpisného souřadnicového systému, tzv. georeference. Ta 
následně umožňuje provádět geoinformatickou analýzu prostorových změn mezi dvěma či 
více časovými horizonty. Sledujeme-li vývoj krajiny na základě hodnocení několika 
mapových pramenů z různých časových období vývoje sledovaného území, představuje 
základní výstup statistické vyjádření změn plošného zastoupení jednotlivých kategorií 
krajinného pokryvu, tzv. makrostruktura krajiny. Za použití metod krajinné ekologie 
můžeme hodnotit změny krajinné mikrostruktury, tzn. rozložení jednotlivých prvků 
v krajině a jejich charakteristiky, které mohou zapříčinit změnu energetických, látkových  
a informačních toků v krajině (Lipský, 2000). Charakteristiky vývoje lze sledovat také  
u jednotlivých složek krajiny, např. u vodní složky krajiny, kterou představují řeky a jejich 
slepá ramena, potoky, jezera, rybníky, mokřady. Právě historické mapové podklady nám 
mohou podat důkazy o jejich rozšíření, vývoji a dynamice v čase a také charakteru změn, 
které podstoupily. 



 

Vodní složka krajiny prodělala v minulosti různě intenzivní zásahy. Mezi nejvýznamnější 
lze zařadit vysušování rybníků a jejich převádění na zemědělskou půdu a zkrácení říční sítě 
v důsledku napřimování vodních toků. Zkracování toků souviselo např. s odvodňováním 
zemědělsky a lesnicky využívaných ploch nebo s protipovodňovou ochranou obyvatelstva 
či jako důsledek intenzivní urbanizace a industrializace krajiny. 

Pro analýzu změn říční sítě v historickém vývoji lze vybrat vodní toky, na kterých je 
vhodné vymezit dílčí segmenty za účelem možnosti porovnání vývoje nejen celého toku, 
ale i jeho dílčích úseků. Hranice jednotlivých úseků je dobré zvolit tak, aby v průběhu 
historických změn byly jednoznačně identifikovatelné. Ve většině případů jsou tvořeny 
soutokem s jinou vodotečí. Každý sledovaný úsek má přidělené jedinečné identifikační 
číslo, které usnadňuje databázové zpracování. Při analýze historických mapových podkladů  
a jejich digitalizaci představuje prvořadý problém rozdílná kvalita dat. Jde především  
o nepřesnosti vyplývající z primární odlišné povahy dat – generalizace obsahu mapy, 
rozdílné kartografické projekce a zobrazení a přesnost zpracování mapy. Odstranění těchto 
chyb, tzn. zpřesnění výstupů je omezené a je tudíž nutné brát dosažené výsledky s rezervou 
a případné závěry konfrontovat s mapovými podklady. Po zpracování primárních dat je 
nutné přikročit k jejich korekci, protože výstupy poukazují na systémové chyby, které 
nereprezentují reálný vývoj říční sítě. Jedná se o systematické podhodnocování, resp. 
nadhodnocování výsledků měření. Je tedy vhodné získaná data upravit o koeficient k, který 
reprezentuje průměr relativních odchylek délek nezměněných úseků toků mezi historickým 
mapováním a současným přesným mapovým dílem. Užití koeficientů je však 
problematické, protože dochází k nevýběrovému zkreslení délek všech toků. Tzn. jsou 
změněny i délky, které mohou být reprezentativní. Pro komplexní interpretaci prostorového 
rozdělení změn říční sítě má velice dobrou vypovídací hodnotu vyhodnocení po dílčích 
povodích založeném na absolutních hodnotách, ve kterém se možné dílčí extremity 
eliminují (Langhammer, Vajskebr, 2004). 

 
Vodní složka krajiny na starých mapách  
Při sledování změn vodní složky od poloviny 19. století však mohou být vybrány pouze 

řeky a větší potoky, neboť na mapách II. a III. vojenského mapování nejsou zachyceny 
drobnější vodoteče. Významné vodní toky jsou v mapách zakresleny tmavě modrými 
liniemi se světle modrou výplní. Potoky a jiné toky o malém průtoku jsou reprezentovány 
tmavě modrými liniemi. Na některých sekcích došlo ke zčernání modrého pigmentu, takže 
hrozí záměna za linie znázorňující cesty nebo ohraničující jednotlivé kultury a zejména 
v místech, kde je přítomné tónování, může dojít k záměně za komunikaci menšího 
významu. Vodní plochy jsou vylišeny tmavě modrou břehovkou a světle modrou výplní.  
U rybníků lze pozorovat tmavě zvýrazněné hráze a symboly výpustí. Letněné rybníky nebo 
zarůstající vodní plochy někdy ve výplni obsahují opakující se symbol stylizované křoviny 
doplněné místy skvrnami hráškově zeleného tónování. V dochovaných sekcích se lze místy 
setkat s vyblednutím modré výplně až k barvě podkladu a ztmavnutím břehovky, takže na 
první pohled nelze plochu identifikovat. U rybníků lze však bez problémů identifikovat 
hráze, u významnějších vodních ploch je potom objekt doplněn popisem (Brůna a kol., 
2002). 

Ve srovnání s II. vojenským mapováním nalezneme na mapách I. vojenského mapování 
mnohem více velkých i menších rybníků, podobně jako na starší Műllerově mapě Čech  
z počátku 18. století. Mapy I. vojenského mapování totiž zaznamenaly stav vodních ploch 
ještě v době jejich velkého rozšíření, těsně před hromadným rušením rybníků na konci 18.  
a v prvních desetiletích 19. století. II. vojenské mapování, které vzniklo o více jak půl 



 

století později, zachycují již několikanásobně nižší rozlohu rybníků v české krajině než 
mapy I. vojenského mapování. 

 
Rybníkářství na pardubicku a příčiny úpadku 
Největší rozmach rybníkářství bylo možné pozorovat především v těch krajích, kde sama 

příroda se nabízela k budování rybničních soustav. V Čechách to byly např. rybniční pánve 
na Pardubicku, Poděbradsku a Třeboňsku. Na Pardubicku dochází na přelomu 15. a 16. 
století k rozsáhlému zakládání rybničních soustav. K napájení rybníků byl Vilémem 
z Pernštejna v letech 1498 – 1514 postaven Opatovický kanál, který přiváděl labskou vodu 
do rybníků mezi Opatovicemi nad Labem, Lázněmi Bohdančí a Semínem, kde kanál ústí po 
32,69 km zpět do Labe (Lochmann, 1970). 

Třicetiletá válka (1618 – 1648) uzavírá vrcholnou periodu českého rybníkářství. Zatímco 
na jihočeské rybníkářství tíha doby tolik nedoléhá, východočeské rybníkářství spěje 
nezadržitelně k úpadku. Josefský katastr, pořizovaný v letech 1786 – 1789, eviduje 
na pardubickém panství celkem 212 rybníků o ploše 5486 ha, z nichž však již 50 rybníků 
bylo vypuštěno a rozděleno k polnímu hospodaření. Rybníkářství se věnuje stále menší 
péče a rybníky upadají, takže v roce 1802 jich zbývá jen 69 o výměře něco přes 900 ha. 
Půda získaná z vypuštěných rybníků byla parcelována a přidělována při pozemkové 
reformě (Jeleček, 1995). Lze předpokládat, že tyto změny proběhly také v souvislosti 
s nástupem drenážního odvodnění a zaváděním nových plodin, cukrovky a čekanky na 
výrobu cikorky. Rybníky byly spíše extenzivním způsobem využití půdy. Na hlavu 
pracovníka dávaly sice finančně větší výnos než pole, ale finanční výnos a výživná hodnota 
celé produkce z jednotky plochy byly podstatně nižší než u polí na úrodné půdě. Proto se 
rušily především v oblastech s úrodnou půdou a proto zmizely i z Polabí. V územích 
s půdou málo úrodnou nebo na místech, kde po vypuštění rybníků byla půda příliš 
zamokřená pro orání, tam se rybníky dochovaly, v jižních Čechách především v Třeboňské 
pánvi. Drenážní odvodnění na přelomu 19. a 20. století mnohde proměnilo poslední rybníky 
v louky a pole. V roce 1926 zbývá již jen torzo bývalého rybničního hospodářství, 21 
rybníků o výměře 726 ha. V roce 1949 se o pardubické rybniční skupině hovoří jako  
o zaniklé, neboť z ní zůstala jen plocha kolem 510 ha, z toho 174 ha připadá 
na Bohdanečský rybník (Janeček, 1995). 

 
Změny rybniční soustavy na pardubicku  
Georeferencí a vektorizací map II. vojenského mapování byla analyzována rybniční 

soustava Opatovického kanálu. Při porovnání s mapami I. vojenského mapování lze zjistit, 
že některé rybníky byly již do poloviny 19. století zrušeny. Jednalo se však o menší vodní 
plochy. Následně byla provedena analýza změn využití se současností, kterou zastupuje 
současné mapové dílo ZABAGED. 



 

Mapa: Rybniční soustava Opatovického kanálu na mapách II. vojenského mapování  

 
 
Největším zaniklým rybníkem v území Opatovického kanálu byl rybník Velká Čeperka. 

Na mapách II. vojenského mapování činí jeho rozloha 519 ha, což přesahuje plochou 
největší středoevropský rybník současnosti Rožmberk. Plochy vybraných rybníků zobrazuje 
tabulka. U rybníků, které se dochovaly do současnosti, je možné pozorovat, jak se měnila 
jejich rozloha, např. Sopřečský rybník. Zde se jedná o snižování rozlohy v důsledku 
zanášení retenčního prostoru a zarůstání litorálních zón. Zajímavá je také skutečnost, že 
plochy jednotlivých rybníků se značně liší podle jednotlivých mapových děl a autorů. 
Analýza změn využití ploch bývalých rybníků v území Opatovického kanálu ukázala, že 
plochy bývalých rybníků dnes pokrývají z největší části orná půda (33%), lesy (32%)  
a vodní plochy (17%). 

 
Tab.: Rozlohy vybraných rybníků v území dle různých autorů (upraveno dle Lochmann, 

1970) 

 
 

Podle měření K. 
Kuchaře (1948) na 

mapě J. M. 
Vischera (1688)

Podle údajů 
Josefinského 

katastru z r. 1787 
(J. Pokorný, 1950)

Podle měření na mapách II. 
vojenského mapování 
(1836 - 1852) (vlastní 

měření)
Současná rozloha 

(ZABAGED)
Velká a Malá Čeperka 1003 ha 810 ha 519 ha (Velká Čeperka) neexistuje
Oplatil 435 ha 351 ha 372 ha neexistuje
Bohdanečský 320 ha 305 ha 341 ha 85 ha
Rozkoš 274 ha 260 ha 261 ha neexistuje
Semtínský  - 201 ha 151 ha neexistuje
Sopřečský  - 131 ha 118 ha 86 ha



 

Do současnosti se z bývalých velkých rybníků dochoval pouze Sopřečský a Bohdanečský 
rybník, který je vyhlášen Národní přírodní rezervací. Opatovický kanál je dnes významnou 
stavebně-technickou a přírodní památkou regionu. 

 
Závěr 
Rekonstrukční mapy krajiny z období jednotlivých mapování poskytují cenné informace, 

které lze aplikovat v krajinném plánování. Příkladem mohou být revitalizační studie 
vodních toků nebo rybníků, kdy se snažíme o obnovení jejich přirozené funkce, nápravu 
nevhodně provedených melioračních zásahů či zvýšení retenční schopnosti krajiny. Pro tyto 
nápravy však musíme znát historický stav krajiny v celém území, abychom pochopili 
souvislosti vývoje krajiny. Současná doba se zdá být příznivá možnostem obnovy  
a zakládání rybníků především proto, že se snížila reálná potřeba využití zemědělské půdy. 
Nově zakládané rybníky mohou přispět k zvětšení akumulace povrchových vod v krajině  
a dalším neopominutelným přínosem jejich obnovy by bylo zvýšení biodiverzity, 
ekologické stability krajiny a obnova krajinného rázu.  
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Abstrakt 
Příspěvek shrnuje výsledky tříletého projektu „Přeshraniční management říčních krajin“, 

kterého se zúčastnili partneři z Německa, Česka, Slovenska a Maďarska. Modelové území 
v každém státě dle možností zahrnovalo tři typy říčních údolí od úzkého horského přes širší 
s říčními terasami až po širokou nivu v příhraničí. V ČR se jednalo o nivu Dyje a Moravy 
na okrese Břeclav. Na základě analýz stávajících rozvojových dokumentů území  
a dotazníkové akce ve vybraných obcích byla stanovena opatření pro zemědělství, lesnictví 
obnovu krajiny a venkova a cestovní ruch. Z dotazníků vyplynulo, že obyvatelé řešeného 
území mají nezanedbatelný vztah k řece jako součásti krajiny domova, přičemž v menších 
obcích silněji vnímají místní tradice a folklór, ve větších obcích mají větší přehled  
o změnách v okolí i za blízkou státní hranicí. Jako největší problémy byly vyhodnoceny 
nadprůměrná nezaměstnanost, příliš mnoho omezení z hlediska  vodního hospodářství  
a ochrany přírody, mezistátní nejednotnost ve způsobech rybolovu, a špatný stav veřejných 
komunikací. Výsledky projektů všech partnerů byly shrnuty v anglicky psané publikaci  
a prezentovány  na více mezinárodních konferencích. 

 
Abstract 
“Cross border management of the use and development of selected river landscapes“- an 

international research project is the result of cooperation of German (coordinators of the 
project), Slovak, Hungarian, Czech and Moravian partners.. The researched area in each 
participating country  contents three basic types of the river valley (canyon, broader valley 
with river terraces and flat area with only low relief morphology). According the most 
common land use problems of these river landscapes parts and on the base of the broad 
public meaning research of the local inhabitants are formed the landscape management 
recommendations respecting sustainable development rules. Institute of spatial 
development in Brno (UUR) dealt with the landscape and communes along Dyje and 
Morava rivers on the Břeclav district. Inhabitants of this researched area have strong feeling 
to their environment as same as to the river as its important part. The inhabitants of smaller 
communes have stronger feeling to their folklore traditions. Inhabitants of bigger 
communes have larger overview about the regional and cross border changes. As the most 
negative problems of their environment the respondents see primarily unemploymence, too 
strong water and nature protection regime, flood danger, fisher rules unification and bad 
public roads. The management designs were presented in English language issue and 
presented on more international conferences.  
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Úvod  
Projekt „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných středo-

evropských říčních krajin“, o jehož průběhu a dílčích výsledcích bylo informováno i na 
 minulých ročnících této konference, vstoupil letos do své závěrečné fáze. Ve stručnosti 
jsou tedy shrnuty hlavní cíle a dosavadní, zatím neúplné, výsledky projektu. 

 
Účastníci projektu  
Na projektu, jehož garantem je Akademie pro prostorové a regionální plánování 

v Hannoveru a SPECTRA, Centre of Excellence při Fakultě architektury Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě, se podílí:Ústav pro ekologický prostorový rozvoj 
v Drážďanech (celková koordinace projektu, zabývá se údolím Labe mezi Hřenskem  
a Drážďanami),Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (české dolní Labe – 
Ústecko), Ústav územního rozvoje v Brně, (niva Moravy a Dyje na okrese Břeclav až po 
jejich soutok), Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě (slovenské 
povodí Moravy – Záhorie), Maďarská akademie věd v Budapešti (část Potisí 
v severovýchodním Maďarsku v župě Szabolcs – Szatmár – Bereg). 

  
Cíl projektu  
Hlavním, původně deklarovaným, cílem projektu bylo vytvoření pilotního dokumentu, 

který by komplexně stanovoval optimální péči, využití a rozvoj těchto vybraných, svými 
přírodními i sociálně ekonomickými podmínkami odlišných úseků říčních krajin. Současně 
šlo o to, ověřit tento široce interdisciplinárně a nadrezortně pojatý a zpočátku snad trochu 
těžkopádný nástroj a dle potřeby jej upravit tak, aby se i v podmínkách střední Evropy, 
stejně jako se začíná uplatňovat mnohde i v zemích západních, mohl stát kvalitním územně 
plánovacím podkladem. A protože řeka a její krajina nezná hranice, nicméně hranice znají 
různé rezortní právní předpisy a normy, snahou projektu rovněž je tyto rozdíly v předpisech 
a využívání říční krajiny vyhledávat a navrhovat jejich řešení.  

Zkoumané území v každé zemi zahrnuje nejen vlastní nivu, ale i poněkud širší území, 
tedy obce, které s řekou nějakým způsobem souvisejí (rybářství, rekreace, závlahy). Při 
vymezení řešených území v každém státě byl také kladen důraz na to, aby dle možností 
zahrnovala z hlediska reliéfu (příčného profilu) 3 základní typy říčních profilů, a sice (pro 
upřesnění jsou v závorce uvedeny i původní německé názvy): 

Široká plochá niva (Tiefland) 
Na území okresu Břeclav se jedná o širokou zcela plochou říční nivu (s výjimkou 

jednostranné pravobřežní terasy) Moravy a Kyjovky, která zahrnuje větší část 
etnografického Podluží, tedy oblasti mezi Moravskou  Novou Vsí a soutokem Dyje  
a Moravy. 

Širší, jen mírně se zvedající říční údolí (Flusstalweitung) 
Na území okresu Břeclav zahrnuje celou severní část Lednicko – valtického areálu. 
Užší říční údolí (Durchbruchsgebiet21)  
Na území okresu Břeclav se jedná o úsek a okolí toku pod Dunajovickými vrchy  

a Pálavou, mezi Drnholcem a Milovicemi. 
 

                                                 
21  Německé slovo Durchbruchsgebiet (česky průlomové území) není zcela přesným 
pojmenováním pro tento typ říčního profilu (relativně užší údolí s většími sklony svahů) 
použitelným pro území všech čtyř států. Primárně vypovídá o genezi území (údolí), což 
správně vystihuje jen situaci Labe. 



 

Výsledný dokument tedy stanovuje regulativy a zásady pro krajinný management 
uvedených typů říční krajiny s ohledem na přírodní i kulturní hodnoty území při zajištění 
udržitelného hospodářského využívání nivy. Stanovené regulativy se týkají zejména 
zemědělského a lesního hospodaření, vodního hospodářství včetně protipovodňové 
ochrany, obnovy venkova včetně rozvoje výroby a služeb, ale i rekreace a cestovního 
ruchu, které v tomto území získávají stále více na hospodářském významu. 

 
Dotazník na identitu obyvatel s říční krajinou 
Součástí projektu je i dotazník zjišťující identitu obyvatel vybraných obcí s přilehlou 

řekou a její krajinou. Cílem průzkumu je zjištění, jak výrazně zasahuje do života obyvatel 
řeka a problémy kolem ní. A to i s ohledem na to, že s výjimkou Podluží (široká niva)  
a několika málo obcí širšího údolí (Podivín, Ladná) se jedná o po 2. světové válce dosídlené 
území, kde je všeobecně pocit sounáležitosti, hrdosti a vztahu ke tradici nižší, než tam, kde 
se obyvatelstvo prakticky neměnilo.  

Pozitivní identita s říční krajinou se ve sledovaném území po roce 1989 zvýšila a lze 
předpokládat, že v souvislosti s rozvojem drobné plavby (která ovlivní cestovní ruch  
a následně vznik nových pracovních míst v restauracích a službách pro turisty) ještě 
poroste. 

Níže jsou uvedeny některé předběžné poznatky a závěry vyplývající z dotazníkového 
šetření ve vybraných obcích území na okrese Břeclav. 

 
Obecné závěry a zvláštnosti některých území  
obyvatelé menších obcí více vnímají jednotlivé pozitivní změny v místě, kde žijí 

(například vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, oprava silnic a chodníků, 
pravidelná údržba veřejných prostranství), s tím pravděpodobně souvisí i optimističtější 
hodnocení hospodářské situace a možností budoucího rozvoje místa, kde žijí, 

naopak obyvatelé větších obcí více vnímají změny regionálního a přeshraničního 
rozměru, 

obyvatelé obcí z okolí Novomlýnských nádrží se cítí mnohem méně ohroženi povodní 
než ostatní obyvatelé,  

obyvatelé menších obcí jsou nespokojeni především s nedostatkem pracovních míst  
a dopravní obslužností, naopak obyvatelé Břeclavi vnímají negativně především rozvoj 
automobilové dopravy ve městě vč. centra města, 

obyvatelé menších obcí hodnotí pozitivněji než například obyvatelé Břeclavi obraz místa, 
kde žijí, 

obyvatelé menších obcí častěji dokázali uvést nějaký slogan či symbol místa, kde žijí 
(např. obecní znak, logo památky UNESCO či rekreační oblasti, památeční peníz, zkrácený 
název obce či „přezdívka“ názvu obce apod.), v Podluží je velmi pozitivně vnímáno 
udržování folklórních tradic a působení místních spolků a sdružení, 

Mušov – dle šetření se obyvatelé zaniklého Mušova22, kteří dnes žijí v rodinných 
domcích na sídlišti v Pasohlávkách, již s novým prostředím většinou sžili a mají k tomuto 
místu vztah, někteří však uvádějí, že jim vadí větší stísněnost domů na sídlišti a nedostatek 
soukromí, 

Ve vztahu obyvatel k řece byly zjištěny ještě následující postřehy a požadavky, z nichž 
některé ovšem vycházejí z rozhovorů s místními odborníky na danou problematiku: 

                                                 
22  Pozn.: byl osloven pouze malý vzorek respondentů, kteří původně žili v Mušově, takže zjištěné poznatky jsou pouze orientační. 

 



 

 
rybaření: 
zatímco v ČR je lovení ryb do vrší a čeřenů na řekách zakázáno, v Rakousku se tímto 

způsobem loví běžně, čehož důsledkem je daleko více ulovených ryb v Rakousku než 
v ČR. Je třeba dosáhnout sjednocení pravidel lovu nebo zajistit vyšší podíl Rakouska na 
zarybňování hraničních vod; 

 
rozšíření bobrů a kormoránů: 
bobři, kteří se na území ČR již více než 200 let nevyskytovali, byli v devadesátých letech 

na Břeclavsku i Litovelsku úspěšně vysazeni a nyní se jako chráněný druh nerušeně množí. 
Přesto jejich nový a dosud ne příliš četný výskat způsobuje jisté problémy – jednak škody 
na přírodně i památkově chráněných porostech v rámci lednického parku a jednak zadržení 
vody v bobřích hrázích má za následek pokles hladiny v tůních, v nichž takto hynou vzácné 
a kriticky ohrožené druhy zejména bezobratlých – korýšů, měkkýšů a hmyzu. 

Podobně je to i s kormorány. Tento u nás dlouho zcela neznámý druh se díky značnému 
zvýšení rybí obsádky na Dyji v osmdesátých letech a rovněž vytvoření pro ně optimálního 
biotopu zejména na solitérních stromech a ostrovech ve střední nádrži VD Nové Mlýny 
několikanásobně rozmnožil a navíc jejich promyšlený a kolektivní způsob lovu naháněl 
rybářům takový děs, že si vymohli jejich regulovaný odstřel. O jeho nutnosti a míře panují 
různé názory; 

 
rozdílné názory na řízené povodňování lužních lesů: 
přestože v úseku Dyje pod Bulhary je zřízen systém řízeného zaplavování lužních lesů, je 

tento velmi málo využíván v důsledku rozdílu v prioritách rybářů (ichtyologů) a ornitologů. 
Zatímco rybáři požadují zaplavování lesa v době tření určitých druhů ryb v mělkých 
prosvětlených a teplých tůních, ornitologové v té době zaplavování brání z důvodu ochrany 
na zemi, nízko v keřích a v rákosí hnízdících ptačích druhů; 

 
průplav Dunaj – Odra – Labe: 
většina respondentů je proti výstavbě průplavu Dunaj – Odra – Labe s poukazem na 

velký zásah do krajiny s předem ne zcela odhadnutelnými důsledky i na problematické 
ekonomické zdůvodnění a ještě mlhavější návratnost; 

 
celkové vyjádření identity: 
ač nebylo pro respondenty vždy jednoduché pochopit, v čem spočívá otázka na 

charakteristiku identity obyvatel říčních krajin, většina z nich vyjádřila oproti obyvatelům 
žijícím ve vzdálenějších obcích od řeky větší zálibu v rybaření, často chodí k řece na 
procházky. V Lednicko – valtickém areálu pozitivně hodnotí rozvoj drobné turistické 
plavby po Zámecké Dyji (k minaretu a k Janohradu) a s ní se rozvíjející služby cestovního 
ruchu (restaurace, občerstvení atd.). Celkově lze tedy říci, že ač identita obyvatel s říční 
krajinou na okrese Břeclav zřejmě nedosáhne intenzity identity občanů s krajinou řešených 
dolních toků Labe či Tisy, má tato pozitivní a stoupající tendenci.  

Zajímavé je i zjištění rozdílu v tom, jak je území často idylicky vnímáno zvenčí 
(vinorodá, folklórně živá jižní Morava plná bodrých stréců, tetin, burčáku a slaniny) a jak je 
vidí obyvatelé samotní.  

 



 

Závěr 
V příspěvku je popisován mezinárodní projekt „Přeshraniční management říčních krajin“ 

řešený jako pilotní rozvojový dokument v oblasti říčních niv a území s nimi blízce 
souvisejícího. Výhodou tohoto neformálního plánovacího nástroje je v natolik kompli-
kované problematice, jakou je optimální využívání říčních niv různého charakteru, jeho 
nadrezortní  a multikriteriární přístup. 

Na základě terénních průzkumů i studia dostupných podkladů k území jsou pak pro 
jednotlivé subtypy vytvářeny strategie optimálního využívání, ovšem tak, aby pro celé 
řešené území byl vytvořen koncept dle zásad udržitelného rozvoje. Možnosti jejich 
prosazení a realizace byly pak následně sledovány. Důležitým podkladem řešení je  
i zjišťování identifikace obyvatelstva s územím, v němž žijí, jeho přání a potřeby 
v porovnání s tím, jak je území vnímáno zvenčí.  

Nutno konstatovat, že díky zvyšování rybí obsádky a oživení turistického ruchu roste ve 
sledovaném území na okresu Břeclav intenzita vnímání i pozitivní vztah k blízkému toku, 
byť zřejmě nedosáhne té míry, jako u toků, které plní významnou funkci dopravní. 

Jedním z významných výsledků projektu se  mj. staly porovnání a snaha o sbližování 
krajinně plánovacích přístupů středoevropských zemí včetně jejich postavení v národní 
legislativě..   
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Abstrakt 
Pěstování energetických plodin (rychle rostoucích dřevin a energetických bylin) je jednou 

z možností diverzifikace zemědělství i možností snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů 
energie. Tento text analyzuje možné přínosy a dopady pěstování energetických plodin na 
zemědělství, stabilitu ekosystémů a krajinný ráz, dále se věnuje postojům zemědělců  
a jejich ochotě proměnit svou činnost. 

 
Abstract 
This text is a partial outcome of a research dealing with the changes of the interpersonal 

ties in the settlements affected by suburbanisation processes. This qualitative sociological 
research takes place in four Brno suburbs witch kept their “country impression” for 
relatively long time, even they were a part of the city, and are still in a motion. This is also 
one of the reasons why the number of inhabitants dramaticly increased in these localities in 
circa last ten years. In this text we would like to discus the theme of changing social 
environment. Furthermore we will introduce some examples of the new relations between 
the old residents and the newcomers with arise.  

 
Key words: zemědělství (farming), krajina (landscape), zemědělská politika (agriculture 

policy), diverzifikace (diversification), energetické byliny (energy crop), rychle rostoucí 
dřeviny (short rotation coppice), postoje (attitudes). 

 
Úvod 
Jednou z možností, jak zlepšit ekonomickou a sociální úroveň českého zemědělství, má 

být vedle úzké specializace farem, která však může vést k další intenzifikaci a následně 
k nadprodukci, především diverzifikace zemědělské činnosti. Objevuje se v cílech současné 
zemědělské politiky a je podporována řadou dotací. Především pro méně produkční horské 
a podhorské oblasti může znamenat velkou šanci pro udržení zemědělství a péči o země-
dělskou krajinu. Zamýšlených možností diverzifikace je celá řada – pěstování 
energetických plodin, výroba bioplynu, nabízení služeb agroturistiky, realizace agroen-
vironmentálních opatření (zamokřené louky, chřástal, bahňáci, výsadba zeleně atd.), prodej 
ze dvora atd.  

 
Energetické plodiny – šance pro zemědělství a krajinu ?  
V tomto příspěvku se zaměříme na pěstování energetických plodin, tzn. rychle rostoucích 

dřevin pro energetické účely a energetických bylin. Někteří autoři (Petříková, Weger, 
Havlíčková, Honzík) se domnívají, že jejich pěstování je nejlepší možností, jak efektivně 
využít neobhospodařovanou zemědělskou půdu, trvalé travní porosty a část zemědělské 
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půdy využívané doposud k produkci tradičních zemědělských plodin (především v méně 
úrodných oblastech), na niž se musí vynakládat značné finanční prostředky formou 
zemědělských dotací. Plocha, která by mohla připadat k osázení v úvahu, je při tom 
odhadována na 400 tisíc až 1 milion ha [1], u některých autorů až na 1,555 milionu ha 
v horských a podhorských oblastech, na zaplavované a problémové půdě a v CHKO (ve 4. 
zónách) [2]. Biomasa by tedy během dalších let mohla zaujmout významné místo ve výrobě 
paliv.23 Státní energetická koncepce ČR počítá s pokrytím primárních zdrojů energie 
v roce 2030 z 15,75 % obnovitelnými zdroji, z čehož by právě biomasa měla tvořit až 80 % 
[3].  
U nás jsou rychle rostoucí dřeviny v současnosti pěstovány na více než 100 ha a ener-
getické byliny na 1500 ha zemědělské půdy.  

Kromě primární funkce získání biomasy pro spalování v kotelnách a formou briket v ka-
mnech nebo pro využití v bioplynové stanici (u šťovíku ještě ke zkrmení), jež vede ke 
snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, přináší pěstování energetických plodin 
řadu dalších významů pro zemědělství a venkovskou krajinu. Jde o méně náročné pěstování 
ve srovnání s běžnými produkčními plodinami, podporu pro zemědělce, možnost získání 
zemědělských dotací (s přímou platbou na plochu 5500 Kč/ha u energetických plodin  
a 60 000 Kč/ha u založení plantáží rychle rostoucích dřevin). V širší sociální rovině může 
znamenat především sociální stabilizaci a ekonomický rozvoj zemědělských oblastí 
(především potřebné v marginálních oblastech, které mají problémy s produkcí i odbytem), 
posílení místní ekonomiky a zaměstnanosti. Tento způsob diverzifikace mimo to snižuje 
eticky problematickou nadprodukci potravin, konkrétně spalování nadbytečného obilí. 

Další pozitivní dopady této činnosti mají environmentální rovinu – kromě zmíněného 
snížení závislosti na fosilních palivech může jejich pěstování znamenat lepší fyzikální stav 
a vyšší obsah humusových látek, lepší vsakovací schopnosti půdy, snížení vodní a větrné 
eroze půdy (jsou mezi nimi víceleté byliny), opětovné navázání CO2 uvolněné při 
spalování biomasy [4]. Pěstování rychle rostoucích dřevin může dále představovat 
zvyšování biodiverzity, možnost hnízdiště a úkrytu pro zvěř, lepší ochranu proti hluku  
a prašnosti, plnit funkci zasakovacích pásů atd.  

Negativním faktorem, který někteří autoři okrajově zmiňují, je použití herbicidu při 
zakládání porostů energetických bylin a nutná částečná intenzifikace. Tato změna může 
vést ke zhoršení stability ekosystémů, větší spotřebě fosilních paliv při obhospodařování  
a snížení biodiverzity v případě energetických bylin, oproti rychle rostoucím dřevinám  
a druhově bohatým extenzivním loukám a pastvinám. 

Ve výsadbách rychle rostoucích dřevin jsou upřednostňovány původní nebo dome-
stikované rostlinné druhy, doposud především klony topolů a vrb. V seznamu energe-
tických bylin dotovaných ministerstvem se vyskytují následující rostliny: laskavec 
(Amaranthus L.), sléz přeslenitý (Malva verticillata), komonice bílá (Melilotus alba L.), 
sveřep bezbranný (Bromus inermys Leyss.), konopí seté (Canabis Sativa L.), čirok 
(Sorghum Adams), světlice barvířská/saflor (Carthamus Tinctorius L.), šťovík krmný 
(Rumex tianshanicus x Rumex patienta), ozdobnice (Miscanthus) a další. Z větší části se 
jedná o nepůvodní druhy, není tedy ve všech případech jasné, zda nebudou dále v našich 
podmínkách expandovat, byť to někteří odborníci popírají [5]. Týká se to zejména 
nejrozšířenější energetické byliny šťovíku Rumex OK-2, u nás známého jako šťovík 
Uteuša, vyšlechtěného na Ukrajině, jímž je u nás v současnosti osázeno 1300 ha. 

                                                 
3V posledních dvaceti letech se v Evropě uplatňuje na stále větší rozloze především 
v Německu, Rakousku a Finsku. 



 

Velmi důležitá je také otázka, jíž se však zastánci pěstování biomasy věnují velmi málo: 
nebude rozšíření rychle rostoucích dřevin a energetických plodin ve větší míře znamenat 
snížení dostupnosti krajiny, vytvoření nové monokultury, zvýšení monotónnosti krajiny či 
další ztráty její historické struktury (právě v podhorských oblastech ještě částečně 
zachovalé)? Ze zkušenosti s masivním využíváním podpor na obhospodařování trvalých 
travních porostů předpokládáme, že vyšší dotace na pěstování biomasy mohou zvýšit 
poptávku u těch méně konzervativních zemědělců (především větších farem), jež budou 
tyto plodiny pěstovat na většině nebo na celé rozloze svých ploch. Tento způsob 
hospodaření proto může pro svou přitažlivou jednoduchost a finanční výhodnost znamenat 
naopak omezení další diverzifikace činností zemědělce, omezení rozvoje ekologického 
zemědělství, vytvoření nové monokultury, likvidaci tradičních květnatých luk a pastvin,  
a také další ztráty v už tak dost oslabené potravinové bezpečnosti současného českého 
venkova. Domníváme se proto, že v některých případech, především při velkých rozlohách 
pěstování energetických plodin může dojít ke snížení řady hodnot krajiny, konkrétně její 
estetické, rekreační, historické, ekonomické hodnoty a také hodnoty domova. 

 
A co na to zemědělec? 
Při analýze přínosu pěstování energetických plodin pro zemědělství a krajinu je nutné se 

věnovat postojům zemědělce, jeho schopnostem a ochotě změnit dosavadní zaměření svého 
hospodaření. Jsou samotní čeští zemědělci pěstování energetických plodin nakloněni? Ve 
 starší [6] i novější [7,8] literatuře je zemědělec často charakterizován jako konzervativní  
a k většině novinek zpočátku velmi nedůvěřivý. Tento předpoklad se nám také potvrdil 
v rozhovorech se zemědělci v oblastech Hané, Bruntálska a Valašsko Kloboucka. 
V souvislosti s pěstováním energetických plodin a rychle rostoucích dřevin jsme téměř ve 
všech případech zaznamenali naprosto odmítavé postoje. Také Petříková se u zemědělců 
setkala se značnou nedůvěrou [9], kterou přikládá mimo jiné skutečnosti, že se jedná  
o zcela nové druhy rostlin a neznámé způsoby jejich uplatnění.  

Jisté tendence pěstovat v budoucnu biomasu jsme objevili u dvou oslovených zemědělců 
na Hané. Velkou roli při tom hraje možné získání dotací. Jeden z oslovených zemědělců 
podsouboru Hané pěstoval na svých polích v minulosti laskavec na semeno, avšak 
pěstování energetických bylin považuje za problematické především z důvodů nízké 
poptávky. Pro produkci energie z polí je proto podle nich nejprve nejdůležitější najít odbyt. 

Oproti dosti odmítavým postojům celého souboru k pěstování energetických plodin jsme 
u několika oslovených zemědělců na Bruntálsku zaznamenali zájem o zpracování slámy pro 
energetické účely a výrobu bioplynu,a u několika zemědělců na Hané možný zájem v bu-
doucnu pěstovat obilí, řepu a kukuřici za účelem výroby biolihu. Nejčastější důvody k 
odmítnutí představoval zmíněný tradiční konzervativní pohled zemědělce na půdu, která má 
sloužit, tak jako odnepaměti, k produkci potravin, k nasycení lidstva: „…to pole je dané na 
obživu lidí a ne na pěstování plevele, které sa budů spalovat.“ Lze konstatovat, že tento 
postoj u drtivé většiny zemědělců dominuje, byť je do určité míry popřen v případě silně 
dotovaných extenzivních (často ekologických) chovů dobytka bez tržní produkce mléka  
a v případě sečení luk, bez jakéhokoliv dalšího zhodnocení biomasy v podhorských 
oblastech. Tito zemědělci se stali především údržbáři krajiny, i když často s jistým 
nesouhlasem a pochybnostmi. Novou roli přijali zejména kvůli nízké schopnosti kon-
kurovat úrodným oblastem a kvůli dotacím, jež nezřídka tvoří přes 80% příjmů subjektu. 
Avšak tato extenzifikace znamená pro zemědělce stále ještě více či méně jistou produkci 
potravin ve srovnání s pěstováním rostlin, které budou pouze spáleny.  

Překážkou pro větší rozšíření jsou nejen negativní postoje zemědělců, ale také fakt, že 
hospodaří z velké části na pronajatých pozemcích. Mnozí vlastníci jsou ve svých postojích 



 

mnohem konzervativnější než samotní zemědělci, kteří jsou ve svém hospodaření o poznání 
více směřováni tržními silami a motivováni vypsanými dotačními tituly. Tyto obavy vy-
jádřil jeden ze soukromě hospodařících rolníků na Valašsko Kloboucku: „…sepětí místních 
vlastníků půdy s půdou je dost vysoké. A já mu tam nasadím šťovík utěša nebo nějakou 
vrbu, tak mě zabije krumpáčem! Protože ví, že problém je s normálním šťovíkem, natož se 
šťovíkem 3 metry. Toto asi lidem do hlavy nevštípíme.“ 

Na obavu ze snížení výše zmiňovaných hodnot upozorňují ve svých výrocích také někteří 
zemědělci na Bruntálsku: „Dyť ta krajina, to by tady vypadalo jak u Cigánů. To by celé 
dosavadní hospodaření přišlo vniveč.“ Jiný zemědělec argumentuje podobně: „Já, když 
vyjedu na Annaberg a rozhlédnu se, tak se mi to líbí a nevím, proč bych tam měl narvat 
rezavý šťovík.“ 

Tyto výroky ilustrují, jak odmítavé jsou postoje zemědělců k pěstování energetického 
šťovíku. Ačkoliv v případě odrůdy krmného energetického šťovíku se má jednat o jiný druh 
bez nekontrolovatelného rozšíření, je tato plodina stále drtivou většinou dotázaných 
zemědělců považována za plevel, který „nemá na poli co dělat“. Je otázkou, zda je možné 
zemědělce v několika letech přesvědčit, aby k nim v krátkém čase zaujali kladný postoj  
a oseli jimi desítky hektarů svých polí. A to po dlouhém období, kdy s plevely, mezi něž 
šťovík bezpochyby řadili, s vynaložením značného úsilí a prostředků bojovali. Ilustruje to 
výrok soukromě hospodařícího zemědělce z Bruntálska: „Jsem odpůrce šťovíku, protože je 
to plevel, který dokáže zdevastovat zemědělskou půdu na 100 let…“ 

 
Závěr 
Pěstování energetických plodin může znamenat novou šanci pro společnost, zemědělství  

i krajinu. Zároveň je však velmi prospěšné uvědomit si také postoje zemědělců k jejich 
pěstování, možnou negativní rovinu, jejich vliv na ekosystém a krajinný ráz, a vzít tuto 
stránku problematiky také v úvahu.  

Informovanost zemědělců o energetických plodinách je většinou dosti nízká. Všichni 
dotázaní o nich již sice někdy slyšeli, ne všichni však věděli něco o jejich pěstování a měli 
je spojeny často pouze se šťovíkem známým z našich polí. Podobně zemědělci vyjadřovali 
obavy s odbytem těchto plodin, často z důvodu neznalosti či absence spotřebitele v jejich 
okolí. 

Tento text vznikl díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol, projektu „Možnosti diverzifikace 
zemědělské činnosti“ (FRVŠ 687/2007) a díky podpoře Grantové agentury České Republiky, projektu 
"Ochrana krajinného rázu jako podstatného rysu české kulturní krajiny“ (GA ČR 2B06126). 
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Abstrakt 
Okolí obce Šardice je již několik desítek let intenzivně zemědělsky využíváno a je velmi 

náchylné k erozi – zejména vodní. Na tomto území je nutné navrhnout protierozní opatření, 
která by zabránila dalšímu odnosu půdy. Pro zjištění míry erozní ohroženosti je možné 
využití klasických metod, např. určení odtokových linií a z nich výpočet smyvu podle 
univerzální Wischmeier – Smithovi rovnice, nebo použitím GIS-metody gridu. Pro 
vypracování analýz uvedených v tomto článku by použit program ArcGIS, který nabízí 
v sestavě s hydrologickými nástroji specializovaný modul využitelný v oblasti protierozní 
ochrany. Toto řešení umožnilo přebírat z modelu terénu výškopisné údaje a využívat 
všechny dostupné způsoby zobrazení (vrstevnice, sklonové poměry, hypsometrie, 
expozice).  

 
Abstract 
Countryside around the Sardice village is intensively used by agriculture for several 

decades. This area needs erosion control measures necessary for prevention of soil erosion. 
To find out erosion threat the classic methods can be used, such as determination of runoff 
lines and calculation of soil loss with the use of Wischmeier-Smith equation or with the use 
of GIS grid method. For analyses mentioned in this contribution the ArcGIS program was 
used with specialized modulus for erosion control. This solution enabled to use data from 
the terrain model, such as hypsography data together with all available ways of projection 
(contour lines, hypsographic curve, slope orientation etc.).  

 
Úvod 
Jihomoravská obec Šardice se nachází v povodí řeky Moravy 11 km jihozápadně od 

města Kyjova (okres Hodonín). Hlavní recipienty, které přivádí povrchovou vodu 
do katastru obce, jsou Šardický, Loučkový a Hovoranský potok a svodnice Červenice. 

Terén o průměrné nadmořské výšce 250 m n. m. mírně stoupá z jihozápadu na sever 
a severovýchod, kde místy překračuje hranici 300 m n. m. Území se vyznačuje mírně 
zvlněným reliéfem s četnými plošinami, široce zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými 
údolími. 

Nejbližší okolí obce Šardice je intenzivně zemědělsky využíváno a celá obec je 
obklopena rozsáhlými plochami orné půdy. Podíl zeleně v krajině je z tohoto důvodu 
minimální. Lesní plochy se dochovaly na tomto území v minimální míře, nacházejí se 
v severní a jižní části katastru. Krajinná zeleň se zachovala především kolem vodotečí a ko-
munikací, v menší míře se zachovala na terénních nerovnostech. 
 

Metodika 
Pro analýzu bylo vybráno území nacházející se severozápadně od obce Šardice. Zájmová 

plocha byla rozdělena rozvodnicemi do menších celků a byly vytyčeny erozní odtokové 
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linie. Na navržených liniích byl proveden výpočet erozního smyvu (výsledky uvedeny  
u vybraných linií č. 4-8) podle univerzální rovnice Wischmeier – Smith, která má tvar:  

 
G = R . K . L . S . C . P   [t.ha-1.rok-1], 
 
kde:  G   je 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 [-]. 
K výpočtu byl použit program ERCN. 
 
Na tomtéž území byl proveden výpočet odtokových poměrů pomocí modelu DesQ – 

MAX Q verze 5.0, který umožňuje výpočet návrhových průtoků QN vyvolaných 
přívalovými dešti kritické doby trvání a příslušné intenzity i výpočet maximálních průtoků 
Qmax vyvolaných přívalovými dešti zvolené doby trvání a intenzity. Vypočtené hodnoty 
byly porovnány s výsledky z programu ERCN. 

Při práci s digitálním modelem terénu byla použita aplikace ArcMap, která je součástí 
softwaru ArcGIS firmy ESRI. ArcMap je nástroj k vytváření, prohlížení, dotazování, 
editaci a publikaci map. Použitím toolboxů byl tento program využit pro rozbor erozních 
a odtokových poměrů na sledovaném území. Výpočet eroze byl opět proveden pomocí 
univerzální rovnice. 

 
Výsledky 
Dosazením odpovídajících hodnot faktorů do univerzální rovnice byla určena dlouhodobá 

průměrná ztráta půdy vodní erozí v t.ha-1.rok-1 z tohoto pozemku při uvažovaném způsobu 
jeho využívání. Tento výpočet lze porovnat s přípustnou ztrátou půdy dle metodiky a toto 
porovnání může sloužit jako výchozí podklad pro návrh druhu protierozního opatření. 
 
Tab. č. 1: Vstupní údaje programu ERCN a hodnoty smyvu 

Faktory Linie 4 Linie 5 Linie 6 Linie 7 Linie 8 Jednotky 

R 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 [-] 

K 0,5 0,54 0,58 0,61 0,57 [-] 

L 4,06 3,3 3,7 3,19 4,02 [-] 

S 0,6 1,16 0,31 1,51 0,97 [-] 

C 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 [-] 

P 1 1 1 1 1 [-] 
Smyv G 7,42 12,6 4,06 17,9 13,55 [t.ha-1.rok-1] 

 
Při použití softwaru DesQ, byl výpočet odtokových poměrů proveden třikrát pro různé 

typy CN křivek závisejících na srážkových úhrnech v předcházejících dnech viz tabulka 
Typ CN křivky podle úhrnu srážek za předchozích 5 dnů. 



 

 
Tab. č. 2: Typ CN křivky podle úhrnu srážek za předchozích 5 dnů 

 Úhrn srážek za 5 předchozích dnů v mm 
Typ CN křivky Mimovegetační období Vegetační období 

1 < 13 < 36 
2 13 - 28 36 – 53 
3 > 28 > 53 

 
Výpočet byl proveden pro maximální N-letý průtok vyvolaný deštěm kritické doby 

trvání. Výsledky z obou programů (ERCN i DesQ) jsou uvedeny v tabulce Porovnání 
základních hydrologických veličin. Qmax udává maximální průtok a OpH objem 
povodňové vlny. 
 
Tab. č. 3: Porovnání základních hydrologických veličin 

  Qmax [m3/s] OpH [m3] 

Typ CN-křivky 2 (ERCN) 2,16 10260 
Typ CN-křivky 1 (DesQ) 0,71 4570 
Typ CN-křivky 2 (DesQ) 2,55 10300 
Typ CN-křivky 3 (DesQ) 5,13 15500 

 
Výstupy z programu ArcGis, kromě jiného, názorně ukázaly rozložení terénu a drah 

odtoku, výškové poměry na zájmovém území, ověřily správné zvolení odtokových linií  
a graficky znázornily  hodnoty smyvu, které byly vypočteny univerzální rovnicí. 

 
Obr. č. 1: Výstupy z programu ArcGIS – 3D model a hypsometrie zájmového území 

 



 

Obr. č. 2: Výstupy z programu ArcGIS – odtokové linie a smyv 

 
 
Závěr 
Rozbor erozních a odtokových poměrů je nutný pro každé území, na kterém mají být 

provedena ochranná opatření, pro správné dimenzování těchto opatření (průlehů, 
ochranných nádrží apod.). Používání digitálních modelů je důležité jak pro komplexní 
analýzu erozních a odtokových poměrů tak pro základní představu o možném řešení 
ochrany daného území. Software ArcGIS s dalšími toolboxy je jedním z programů 
vhodných pro využití při pozemkových úpravách.  
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Abstrakt 
Cílem projektu bylo zhodnotit změny v land use a  jejich vliv na stabilitu venkovské 

krajiny v území Školního zemědělského podniku MZLU Brno v Žabčicích. Rozloha  území 
je 276 ha  a k jeho posouzení byly vybrány 4 časové řezy: 1953, 1972, 1990, 2003. Jako 
podklady byly využity zejména historické letecké snímky, katastrální mapy a ortofotomapy. 
V území jsou obzvláště zastoupeny plochy dlouhodobě využívané jako orná půda a v sou-
časnosti činí zornění 95%, proto zde nelze očekávat vyšší ekologickou stabilitu. Z území 
zcela vymizely kategorie pastvina a polní sad. Výrazně nižší intenzita změn v tomto území 
je zapříčiněna nepřerušeným fungováním místního zemědělského podniku a podporou 
MZLU Brno. Při práci byl využit počítačový program ArcGIS 9.1.  

 
Abstract 
The aim of this project was evaluation of developmental changes in land use and their 

effects on the stability of the area of the University Agriculture Enterprise in Žabčice 
belonging to Mendel University of Agriculture and Forestry Brno. Its area is 276 ha and 4 
time profiles have been selected: 1953, 1972, 1990, 2003. Archival aerial photographs, 
cadastral maps and orthophotomaps have been used as underlays. In the area there 
especially occure areas of long term use as arable land and at the present time forms 95 % 
of all land so there is not possible to expect higher ecological stability there. From this area 
totally disappeared categories of pasture and field orchard. Expressively low intensity of 
changes in this area is caused of unimpeded functioning of local agriculture enterprise and 
support of MUAF Brno. Project was elaborated  in computer software ArcGIS 9.1. 

 
Key words: land use – využití krajiny, development - vývoj, ecological stability - 

ekologická stabilita. 
 
Úvod 
V poslední době vzrůstá zájem o hodnocení změn v krajině. Výsledky takového 

hodnocení lze totiž využít v mnoha odvětvích, například při krajinném plánování. Níže 
uvedený příspěvek popisuje práci, která byla součástí projektu „Optimalizační posouzení 
krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, 
rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)“ vzniklého za podpory Interní grantové 
agentury (IGA) MZLU v Brně. 

Žabčické objekty se staly školním statkem 1. července 1925, kdy byl přidělen Vysoké 
škole zemědělské do správy Dvůr Žabčice s Poplužním dvorem Oulehla, který v době 
Rakouskouherské monarchie patřil Habsburkům. Původní výměra statku byla 600 ha 
zemědělské půdy. Po provedení pozemkové reformy v r. 1927  zůstalo pouze 394 ha. K 1. 
1. 1964 bylo do správy statku převedeno zemědělské družstvo Unkovice s výměrou 307 ha 



 

a v roce 1979 zemědělské družstvo Přísnotice. Výměra zemědělského podniku dosáhla 1. 
881 ha. Od roku 1991 bylo vráceno původním majitelům cca 280 ha půdy, takže v roce 
1999 byl stav 1.602 ha zemědělské půdy. V roce 2001 došlo ke sloučení ŠZP Žabčice se 
ŠZP Lednice.  

 
Metodika 
Pro zhodnocení vývojových změn v krajině z hlediska ekologických dopadů a udr-

žitelnosti zemědělství bylo potřeba zvolit několik základních časových řezů. Prvním 
zvoleným řezem je období socializace zemědělství 1950 – 1960, kdy vznikala JZD, avšak 
jejich členská půdní základna nebyla ještě ustálená a často se měnila.  Druhým časovým 
řezem je období let 1970 – 1980. Dochází ke vzniku pozemkových bloků a  násilnému 
slučování družstev  do seskupení o výměře několika tisíc ha. Cílem bylo maximální využití 
půdního fondu pro zemědělskou výrobu. V převážné míře je v této etapě vytvářen obraz 
krajiny, který existuje v současné podobě. Čtvrtým řezem je období let 1990 – 2000, kdy  
v rámci restitucí docházelo k navrácení zemědělské půdy do rukou soukromých zemědělců. 
Posledním časovým řezem je současný stav krajiny. 

 K následnému srovnání změn ve vývoji krajiny lze využít: letecké snímky, 
ortofotomapy, základní mapy, katastrální mapy, historické mapy, fotografie a pohlednice. 
Pro zhodnocení historického stavu struktury zemědělské krajiny byly využívány 
digitalizované letecké snímky (1953, 1976, 1990) zájmového území poskytnuté Vojenským 
geografickým a meteorologickým úřadem v Dobrušce. Letecké snímky pro období 
posledních 40 – 60 let patří mezi nejvhodnější podklady umožňující detailní studium 
vývoje krajinné struktury. Zejména pro postižení rychlých a převratných změn v krajině od 
50. do 70. let je letecký snímek nenahraditelný. Na rozdíl od map je letecký snímek zcela 
objektivním, neomylným a přesným dokladem o stavu krajiny v určitém časovém 
okamžiku, nepřesná může být pouze naše interpretace jeho obsahu. Dále byly použity 
historické mapy zejména katastrální  a údaje z Pozemkových knih. K posouzení současného 
stavu krajiny je kromě nejnovějších ortofotomap (2003) zapotřebí i zmapování vybraného 
území (k.ú. Žabčice).  

Srovnávání změn ve vývoji struktury krajiny bylo dle výše uvedených mapových 
podkladů v digitální podobě prováděno v prostředí GIS, konkrétně v programu ArcGIS 9. 
V tomto programu byly porovnávány land use v jednotlivých letech metodou srovnávacího 
měření ploch. Pro posouzení současného land use byly také využívány produkční bloky 
(zpracovatel - Ekotoxa Opava). Byla zjišťována plocha jednotlivých kategorií land use 
v krajině vzhledem k rozloze celého řešeného území v ha a dále jejich procentické 
zastoupení. Dalším krokem bylo stanovení koeficientu ekologické stability pro jednotlivá 
časová období. Nejvhodnější pro historické srovnávání v časové řadě je výpočet podle 
metodiky Agroprojektu z roku 1987. Na základě stanovených Kes je možné vyhodnocení 
autoregulačních schopností této krajiny.  



 

KES  podle metodiky Aroprojektu  (1988) 

1,5 A + B + 0,5C KES =  
   0,2D + 0,8E 

 
A = procento plochy o 5. stupni kvality (nejlepší) 
B = procento plochy o 4. stupni kvality 
C = procento plochy o 3. stupni kvality 
D = procento plochy o 2. stupni kvality 
E = procento plochy o 1. stupni kvality (nejhorší, nejméně stabilní) 
 
 Klasifikace krajiny v závislosti na hodnotách uvedeného Kes : 

KES < 0,1 devastovaná krajina 
0,1 < KES < 1,0 narušená krajina schopná autoregulace 
KES= 1,0 vyvážená krajina 
1,0 < KES < 10,0 krajina s převažující přírodní složkou 
KES = 10,0 krajina přírodní nebo přírodě blízká 

 
Výsledky  
 
Tab.1: Vývoj využití území /land use/ řešené části ŠZP Žabčice v letech 1953 – 2003 
 

Plošná výměra v ha 
kategorie 1953 1976 1990 2003 

dočasně devastovaná plocha x 1,43 x x 
krajinná zeleň 2,81 7,99 8,23 12,99 
mokřadní lado x x x 0,37 
orná půda 244,79 254,60 260,06 258,96 
pastvina 13,89 x x x 
polní sad 1,11 1,50 x x 
polní cesty 4,83 3,61 3,06 1,9 
ttp 7,13 4,81 2,84 x 
vodní toky 1,21 1,83 1,58 1,55 
 



 

Tab.2: Vývoj využití území /land use/ řešené části ŠZP Žabčice v letech 1953 – 2003 
Zastoupení v % 

kategorie 1953 1976 1990 2003 
dočasně devastovaná plocha x 0,52 x x 
krajinná zeleň 1,02 2,90 2,98 4,71 
mokřadní lado x x x 0,00 
orná půda 88,77 92,32 94,31 93,90 
pastvina 5,04 x x x 
polní cesty 1,75 1,31 1,11 0,69 
polní sad 0,40 0,54 x x 
ttp 2,58 1,75 1,03 x 
vodní toky 0,44 0,66 0,57 0,56 
 
Tab. 3: Vývoj hodnot koeficientu ekologické stability řešeného území (podle metodiky 
Agroprojektu, 1987) 

  1953 1976 1990 2003 
Kes 0,07  0,06  0,05 0,03  

 
Graf 1 Procentické zastoupení kategorií land use (2003) 
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Z těchto výsledků je zřejmé, že je hodnocena část krajiny, jejíž struktura využívání se 

během posledních padesáti let takřka nezměnila. Jedinou výraznou změnou byla výsadba 
monokulturních větrolamů a doplnění alejí ovocných stromů. Je to dáno tím, že se jedná  
o území, které je již od 19. stol. intenzivně zemědělsky využívané.  

Protože se jedná o území, kde je v současnosti téměř 95% zornění, je asi bezpředmětné 
očekávat zde vyšší ekologickou stabilitu. U takto intenzivně využívané krajiny nemá 
vlastně ani význam koeficient ekologické stability počítat. Ekologicky stabilní, polyfunkčně 
využívaná krajina v tomto výhradně zemědělsky využívaném území vlastně nikdy nebyla  
a tak byla její stabilita v minulosti dána spíše kontinuálním maloplošným zemědělským 
obhospodařováním. 

Přesto byl koeficient ekologické stability vypočítán a i když tyto hodnoty vyšly ve všech 
letech nižší než 0,1 a podle tabulky Agroprojektu jde o devastovanou krajinu, nelze 
vyvozovat závěr takto jednoznačně. Na ortofotomapě současné krajiny je totiž vidět, že 



 

kolem této labilní a vysoce zemědělsky využívané části krajiny jsou území pokrytá lesy, 
které příznivě působí právě na tyto labilní části a zvyšují tak ekologickou stabilitu celé této 
krajiny. 

Nicméně z tabulky č. 3 je vidět, že koeficient ekologické stability klesá od 0,07 k 0,03,  
a proto je na místě určitá ekologická stabilizace tohoto území, třeba i obnovou a výsadbou 
krajinné zeleně. Tím by mohlo dojít také ke snížení rizika větrné eroze, která je v tomto 
území také významná. Žádné převratné zvýšení koeficientu ekologické stability nebo 
stability území jako takové v tomto území ale nelze očekávat ani po obnově a tvorbě nové 
zeleně, protože současné trendy ŠZP Žabčice ani jeho vedení v tomto úrodném území 
žádné snížení ploch orné půdy nepředpokládají, což jim samozřejmě nemůžeme pokládat za 
zlé. Určitým kompromisem je zlepšení celkového vzhledu řešeného území právě návrhem 
obnovy zeleně.  

Je nutné dodat, že při řešení může dojít k nepřesnostem v interpretaci obsahu snímku, 
která jak již bylo uvedeno vyžaduje určitou zkušenost. Významnou roli zde hraje také 
špatná kvalita digitalizovaných leteckých měřičských snímků , která může být i původcem 
případných číselných nepřesností při měření. 

 
Závěr 
V řešeném území se vyskytují převážně plochy dlouhodobě a trvale využívané jako orná 

půda. Jde o území se stabilním zemědělským využíváním (převážně jako orná půda) a tudíž 
vysokým antropickým tlakem po celé historické období. 

Výrazně nízká intenzita změn v řešeném území ŠZP Žabčice je zapříčiněna nepře-
ušeným fungováním místního zemědělského statku (dříve družstva) ve venkovské krajině, 
která není vystavena tlakům na nezemědělské využívání, ale naopak je podporována 
Mendlovou zemědělskou univerzitou. 

Poznání dynamického historického vývoje kulturní krajiny a jednotlivých jejích 
strukturálních částí je nezbytné pro její současnou ekologickou stabilizaci. Při mapování 
krajiny a při navrhování územního systému ekologické stability by se neměla opomíjet tzv. 
paměť krajiny, která respektuje stáří a délku trvání jednotlivých krajinných struktur. 
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá hodnotením funkčnosti a kvality drevinnej vegetácie v Mestskej 

časti Bratislava Staré Mesto. Ako relevantné kritériá hodnotenia boli v zmysle Reháčkovej 
(2000) zvolené: zastúpenie potenciálne prirodzených a introdukovaných druhov, klimatická 
rajonizácia drevín a alergénny potenciál drevín. V závere príspevku uvádzame informáciu 
o najzastúpenejších drevinách Chránených areálov MČ Staré Mesto.  

 
Abstract 
Contribution is dealing with evaluation of urban vegetation in the cadastre Staré Mesto 

(suburb of Bratislava). In the individual categories of greenery following criteria, according 
to Reháčková (2000), were evaluated: ratio of native and outlandish species, criterion of 
climatic regionalization and ratio of allergic species. Brief information about trees species 
of Protected areas in Staré Mesto is also presented in the studyText abstraktu anglicky 

 
Úvod 
Mestská zeleň oddávna predstavovala významný prírodný prvok v ľudských sídlach. 

V životnom prostredí a pri zlepšovaní kvality priestorovej štruktúry mestskej krajiny plní 
svoje nezastupiteľné funkcie, napr. funkciu ekologickú, klimatickú, estetickú, hygienickú, 
(Reháčková 2000), ale i funkcie rekreačné, skrášľujúce, vodoochranné a pôdoochranné.  

Mestská časť Bratislava Staré Mesto je charakteristická neustálym urbanistickým 
rozvojom a zvýšeným tlakom na kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti plôch mestskej 
zelene. Celková zeleň v MČ Bratislava – Starého Mesto mala v roku 2000 rozlohu 64, 4 ha, 
z toho 49, 6 ha tvorila zeleň parková. 

V práci hodnotíme funkčnosť a kvalitu druhovej skladby drevín, nachádzajúcich sa na 
plochách zelene v správe MČ, stručne informujeme o stave Chránených areálov v MČ Staré 
mesto. 

 
Hodnotenie funkčnosti druhovej skladby stromov 
MČ Bratislava – Staré Mesto eviduje na pozemkoch, ktoré má v správe 3847 kusov 

drevín. Pomer listnatých drevín k ihličnatým je 85,6 % : 14,4 % (t. z. 3293 listnatých 
jedincov a 554 ihličnatých jedincov stromov). Na základe terénneho prieskumu boli 
vyčlenené tri kategórie zelene: 

sadovnícky upravované plochy – kategória zoskupuje námestia a verejné záhrady 
a pozostáva z 11 plôch zelene 

líniová vegetácia – kategória zahŕňa líniové výsadby drevín pozdĺž komunikácií, 
chodníkov a nábrežia Dunaja a je tvorená 64 líniami zelene 



 

vnútrobloková vegetácia – kategória je zastúpená 6 plochami v okolí obytných domov  
Celkový počet plôch, na ktorých prebehol výskum je 81. Hodnotenie funkčnosti stromov 

na určených plochách prebehlo podľa metodického postupu Reháčkovej (2000). Kritériá, 
ktoré sú pre optimalizáciu funkčnosti vegetácie relevantné sú nasledovné: 

1. Hodnotenie podľa kritéria zastúpenia potenciálne prirodzených a introdukovaných 
druhov 

Potenciálne prirodzené druhy boli vyčlenené v zmysle Michalka (1986). Významným 
znakom druhového zloženia mestskej vegetácie je častý výskyt introdukovaných druhov, 
ktorých zastúpenie je vyjadrením odklonu od ideálneho stavu, predstavujúceho potenciálnu 
prirodzenú vegetáciu. Kritériom bolo porovnávané percentuálne zastúpenie potenciálne 
prirodzených druhov s percentuálnym zastúpením introdukovaných druhov.  

Pomer potenciálne prirodzených druhov k introdukovaným druhom je 45,75 % : 54,25 % 
(1759 pôvodných a 2088 nepôvodných jedincov stromov). Percentuálne zastúpenie 
potenciálne prirodzených a introdukovaných druhov zobrazuje graf č. 1.  

 
Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie potenciálne prirodzených a introdukovaných druhov  
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Medzi prevládajúce dreviny potenciálne prirodzených druhov patrí javor mliečny (Acer 

platanoides), javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata), breza 
previsnutá (Betula pendula). Menej zastúpené sú druhy lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), 
topoľ čierny (Populus nigra) a borovica lesná (Pinus sylvestris).  

Z introdukovaných sa najčastejšie vyskytuje druh brestovec západný (Celtis 
occidentalis), sofora japonská (Sophora japonica), borovica čierna (Pinus nigra) a pagaštan 
konský (Aesculus hippocastanum).  

 
Hodnotenie podľa kritéria klimatickej rajonizácie 
S problematikou introdukcie úzko súvisí aj problematika rajonizácie drevín, ktorá 

umožňuje používanie introdukovaných druhov v klimaticky vhodnej oblasti (Reháčková 
2002). Problematike rajonizácie sa podrobne venovali Benčať, Maglocký a Supuka (1991), 
ktorí vyčlenili tri klimatické oblasti: 

teplá – nad 50 letných dní, 25 °C a viac   
mierne teplá – do 50 letných dní, 25 °C a viac 



 

chladná – priemerná júlová teplota pod 16 °C 
V záujmovom území, ktoré patrí do teplej klimatickej oblasti bol podiel druhov, ktorých 

výsadba bola zvolená vhodne veľmi vysoký – ani na jednej sledovanej ploche neklesol pod 
95 %.   

Medzi druhy drevín, ktoré sú v MČ Bratislava - Staré Mesto nevhodné na výsadbu z hľa-
diska klimatickej rajonizácie patrí smrek obyčajný (Picea abies), jedľa biela (Abies alba)  
a smrekovec opadavý (Larix decidua). Spomínané dreviny zaraďujeme do oblasti mierne 
teplej a chladnej. Zistené druhy s obmedzeným použitím v záujmovom území sú buk lesný 
(Fagus sylvatica), paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), smrek omorikový (Picea 
omorica), tis obyčajný (Taxus baccata), tuja západná (Thuja occidentalis) a tuja riasnatá 
(Thuja plicata).  

Napriek tomu, že uvedené druhy majú z hľadiska klimatickej rajonizácie obmedzené 
použitie, v záujmovom území majú primeranú životaschopnosť a optimálny zdravotný stav.  

 
Hodnotenie podľa kritéria alergénneho potenciálu 
Kritériom bol hodnotený percentuálny podiel alergénnych druhov z celkového počtu 

jedincov stromov. Podľa Hrubiška (1995) rozdeľujeme druhy vyskytujúce sa v mestskom 
prostredí na alergény silné (čeľade Fagaceae, Betulaceae), stredné (čeľade Tiliaceae, 
Ulmaceae, Oleaceae – rod Fraxinus) a slabé (čeľade Salicaceae, Pinaceae, Taxaceae). 
Druhy z čeľadí Rosaceae a Cupressaceae nie sú uvedeným autorom hodnotené ako 
alergénne.  

Najvyššie zastúpenie alergénnych druhov bolo zaznamenané  v kategórii A (súhrnne 62,7 
% z celkového počtu drevín v kategórii). Percentuálne zastúpenie alergénnych druhov je 
znázornené v grafe č. 2.  
 
Graf č. 2: Percentuálne zastúpenie alergénnych druhov 
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 Reháčková (2000) doporučuje z pohľadu zvýšenia ekologickej kvality územia čo 

najvyšší podiel potenciálne prirodzených druhov v mestskej vegetácii. Taktiež však 
pripomína, že sú to vo veľkej miere práve druhy potenciálnej prirodzenej vegetácie, ktoré 
patria medzi najsilnejšie alergény. V MČ Staré Mesto sú to najmä rody breza (Betula), dub 



 

(Quercus), buk (Fagus), brest (Ulmus) a lipa (Tilia). Široké možnosti pre výsadbu podľa 
autorky poskytuje čeľaď Rosaceae s domácimi rodmi, ktoré nie sú alergénne - napr. 
jarabina (Sorbus), hloh (Crataegus), čerešňa (Cerasus) alebo čremcha (Padus).  

 
Chránené areály MČ Staré Mesto 
V záujmovom území sa nachádza 6 chránených areálov (CHA) s celkovou rozlohou 26,1 

ha. CHA Kochova záhrada bol vyhlásený v roku 1981, Chránené areály Borovicový lesík, 
Parčík pri Avione, Bôrik, Zeleň pri vodárni v roku 1982 a CHA Horský park v roku 1986. 
Ochrana uvedených plôch je zabezpečovaná v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. 

V roku 2007 bola vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2007 
z 20. februára 2007, zrušená ochrana CHA Hlboká cesta a CHA Jakubovský parčík. Stupeň 
ochrany podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a z neho 
vyplývajúce obmedzenia údržby drevín uvedených Chránených areálov, boli dlhodobo 
v rozpore s umiestnením lokality v centre Bratislavy a potrebami jej udržiavania.  

Z hľadiska zastúpenia potenciálne prirodzených druhov a rozlohy je najvýznamnejší 
CHA Horský park s rozlohou 22,9 ha. Najčastejšie zastúpené pôvodné dreviny sú buk lesný 
(Fagus sylvatica), dub letný (Quercus robus), dub zimný (Quercus petraea), dub cerový 
(Quercus cerris), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata). 
Z nepôvodných druhov má početnejšie zastúpenie  jedľovec kanadský (Tsuga canadensis), 
Metasekvoja čínska (Metasequoia glybtostroboides) a borovica hladká (Pinus strobus).    

 
Záver 
Mestská zeleň je napriek svojej významnosti prvkom sídelnej štruktúry, ktorá je 

nedocenená urbanistami a ktorej riešenie je v rozvojových dokumentoch Starého mesta len 
okrajové. Intenzívnou výstavbou a rozvojom MČ Staré mesto v posledných rokoch  
dochádza neustále k zmenšovaniu plôch zelene. 

Uvedený metodický postup zohľadňuje pri hodnotení funkčnosti najmä druhové zloženie, 
ktoré je určujúcim kritériom pri navrhovaní optimalizačných opatrení. Vhodným druhovým 
zložením môžeme funkčnosť vegetácie zásadne ovplyvňovať a posilňovať najmä tie 
funkcie, ktoré v danom území považujeme za prioritné (Reháčková  2000). V dnešnej dobe 
nie je reálne očakávať enormný nárast plôch určených pre mestskú zeleň, preto musíme 
hľadať možnosti ako zvýšiť kvalitu plôch existujúcej zelene.  

Diela architektúry a záhradnej tvorby by mali tvoriť neoddeliteľný celok, slúžiaci človeku 
na bývanie, prácu a rekreáciu. Mestská vegetácia by mala architektúru dotvárať – 
zdôrazňovať žiaduce prvky a časti, a naopak potláčať až zakryť nežiaduce časti (Supuka, 
Feriancová 2003).  

 
Literatura 
MICHALKO, J., BERTA, J., MAGIC, D., 1986: Geobotanická mapa ČSSR (Slovenská 

socialistická republika) - textová časť. Veda, Bratislava, 165 s. 
REHÁČKOVÁ, T., 2000: Hodnotenie vybraných vlastností mestskej vegetácie ako základ 

funkčnej optimalizácie. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), Vol. 
10, s. 269-275.  

REHÁČKOVÁ, T., 2002: Funkčnosť mestskej vegetácie a možnosti jej hodnotenia na 
základe druhového zloženia dendroflóry. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 
(Bratislava), Vol. 11, Supplement, s. 197-209 . 



 

SUPUKA J., MAGLOCKÝ Š, BENČAŤ F., 1991: Vegetačná štruktúra sídelnej zelene 
a možnosti využitia potenciálnej prirodzenej vegetácie. In: Supuka J. a kol.: Ekologické 
princípy tvorby a ochrany zelene. Veda, Vydavateľstvo SAV, 308 s.    

SUPUKA, J., FERIANCOVÁ, Ľ., 2003: Kompozično-estetické a environmentálne aspekty 
dendrologickej štruktúry sídelnej zelene. Zborník z konferencie Dreviny vo verejnej zeleni. 
s. 38 - 44.  

 
Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého grantového projektu: VEGA 

1/2340/05 „Dynamika zmien poľnohospodárskej krajiny v časovo-priestorových 
súvislostiach“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDÍLY V MOTIVECH NÁVŠTĚVY ZŘÍCENIN A VÝHLEDŮ V 
KRAJINĚ ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY 

 
Josef Navrátil1), Martina Mrňová2), Jana Navrátilová3) 

 

1) Jihočeská univerzita v ČB, EF, jnav@centrum.cz,  
2) Kühtreiber,s.r.o., Stařečka 997, Třebíč, martina.mrnova@seznam.cz 
3) Masarykova univerzita, PřF; AV ČR, Botanický ústav, janaernestova@seznam.cz 
 
Abstrakt 
Pomocí dotazníkového šetření byly sledovány rozdíly v motivacích mezi návštěvníky 

zřícenin a výhledů. Ze statistické analýzy plyne, že výhledy jsou navštěvovány návštěvníky 
introvertně orientovanými . Naopak návštěvníci zřícenin byli motivováni především 
extrovertně laděnými prvky. Výsledky mohou být ovlivněny strukturou respondentů.  

 
Abstract 
The differences in motivation to visit between castle ruins and views have been studied 

using statistical analysis of questionnaire survey. According to the result it can be said, that 
the views are visited especially by introverted visitors. On the other hand the visitors of 
castle ruins were motivated by more extroverted push and pull effects. However, as the 
differences among tourist have been found, the result may be influenced by visitor 
sampling method. 

 
Úvod 
Vliv aktivit cestovního ruchu na prostředí se neustále zvětšuje s růstem lidské populace  

a především s růstem vlastního cestovního ruchu (UNEP & WTO 2005). Jednou z dílčích 
cest vedoucích k napravení tohoto stavu je podpora opatření, která povedou k odklonu 
v motivacích účastníků cestovního ruchu od turismu k cestování (Šípek 2001). Tedy 
podporou takových rekreačních aktivit, které vylučují masový charakter (Epler Wood 
2002). 

K tomu, abychom mohli uvažovat o jakýchkoliv zásazích do systému cestovního ruchu, 
je nutné složky tohoto systému nejprve detailně poznat. Jednou z podstatných složek tohoto 
systému jsou postoje účastníků CR k atraktivitám. K centrálním přístupům při studiu 
postojů v cestovním ruchu patří výzkumy motivace (Graefe et al. 2000).  

Chování turistů v prostoru, představované především výběrem destinace, je určováno 
dvěma základními principy motivace – turisté jsou tlačeni emocionálními potřebami  
a taženi emocionálními zisky (Goossens 2000). Hlavním motivačním prvkem, který 
přitahuje návštěvníky, jsou atraktivity cestovního ruchu (Richards 2002). Atributy prostoru 
při studiu postojů účastníků cestovního ruchu se liší podle typu účasti na cestovním ruchu 
(Dolnical & Huybers 2007). 

Cílem příspěvku je přispět k poznání rozdílů v motivacích návštěvy vybraných 
krajinných atraktivit – zřícenin a výhledů v krajině Českomoravské vrchoviny  
v modelovém území PR Údolí Oslavy a Chvojnice. Příspěvek vznikl v rámci záměru MSM 
6007665806 a projektu AV ČR AV0Z 60050516. 

 
Data a metody 
Rozdíly v motivacích návštěvy byly posuzovány na dvou zříceninách (Lamberk, Kraví 

Hora) a dvou výhledech (vyhlídky na Dlouhou Oslavu a na Malé Skále).  



 

Na každé lokalitě bylo v průběhu letní sezóny 2005 provedeno 40 řízených rozhovorů. 
Cílem dotazovacího formuláře bylo zjištění prvků motivace návštěvy s využitím pěti 
stupňové škály vyjadřující míru souhlasu respondenta (určitě ano – spíše ano – nedokážu 
rozhodnout – spíše ne – určitě ne) s motivačními prvky (zažít pocit divočiny, odpočinout si 
od běžných věcí, užít si pocitu sounáležitosti s přírodou, táboření, něčemu se v přírodě 
přiučit, být sám, daleké rozhledy, pozorovat přírodu, potkávat milé lidi, nadýchat se 
čerstvého vzduchu, bavit se, mít se dobře, je to blízko k domovu a snadno se sem dostanu). 
Vliv typu návštěvníka byl zjišťován pro způsob návštěvy – sám, s rodinou, s přáteli – 
poprvé, opakovaně – na výletě, na dovolené. 

Odpovědi byly kvantifikovány (určitě ano =1, spíše ano = 2, nedokážu rozhodnout =3, 
spíše ne = 4, určitě ne = 5) a statisticky zpracovány. K odhalení rozdílů v návštěvě typů 
krajinných atraktivit bylo použito faktorové analýzy metody analýzy hlavních komponent 
s využitím varimax rotace. K faktorům s eigenvalue větší než 1 byly přiřazeny motivy se 
zatížením větším než 0,5. Faktorová analýza byla provedena zvlášť pro výhledy a zvlášť 
pro zříceniny. Ke zjištění rozdílů průměrných odpovědí mezi typy návštěvníků a mezi typy 
krajinných atraktivit použito analýzy variance – jednoduchého třídění (One-way ANOVA), 
v případě typů návštěvníků byl výsledek testován Tukeyho post-hoc testem pro nestejná N 
(Robinson 1998). 

 
Výsledky 
Dotazovaný vzorek návštěvníků zahrnoval 47 % návštěvníků s rodinou, 45 % s přáteli a 8 

% osamocených. Poprvé lokalitu navštívilo 14 % dotazovaných a 86 % zde bylo 
opakovaně. Na výletě z domova zde bylo 66 % návštěvníků a 34 % navštívily lokality 
v rámci své dovolené, kterou tráví v okolí. 

 
Tabulka 1: Motivační faktory návštěvy zřícenin. 

Faktorová analýza, analýza hlavních komponent, varimax rotace, zobrazeno faktorové 
zatížení větší než 0,5, průměrné hodnoty eigenvalue a % vysvětlené variability, n = 80. 

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 

mít se dobře 0,834     

bavit se 0,785     

potkávat milé lidi 0,538    -0,617 

daleké rozhledy  -0,873    

pozorovat přírodu  -0,865    

něčemu se v přírodě přiučit   0,898   

táboření   0,690   

užít si pocitu sounáležitosti s přírodou   0,583   

zažít pocit divočiny    0,772  

odpočinout si od běžných věcí    -0,522  

být sám     0,862 
      

průměrná hodnota odpovědi 1,30 2,13 2,50 2,75 2,87 

Eigenvalue 2,675 2,070 1,615 1,344 1,079 
% vysvětlené variability 20,57 15,92 12,42 10,34 8,30 

Zdroj dat: Řízené rozhovory, M. Mrňová, 2005. 



 

Faktorová analýza v obou případech krajinných atraktivit odhalila pět motivujících 
faktorů, které v případě zřícenin vysvětlují 67,55 % (tabulka 1) a v případě rozhledů 64,66 
% (tabulka 2) variability získaného souboru odpovědí.  

V případě zřícenin byl faktor vysvětlující největší variabilitu souboru označen jako 
zábava. Druhý faktor je významně spojen s pozorováním  a třetí s přírodními prvky. Čtvrtý 
prvek v motivacích souvisí s aktivitou neboť proti sobě staví „divočinu“ a „odpočinek“. 
Pátým motivačním prvkem jsou faktory společenské. V případě vyhlídek by se za hlavní 
faktor návštěvy dal označit motiv poklidu, neboť je zatížen dílčími motivy „je to blízko 
k domovu a snadno se sem dostanu“ a „mít se dobře“ a negativně vůči nim „zažít pocit 
divočiny“. Druhým faktorem je motiv přírodní, spojený především s pocitem sounáležitosti. 
Třetím faktorem je motiv rekreačního oddychu. Čtvrtý faktor je úzce napojen na samotnou 
atraktivitu, tedy výhledy, a v negativním zatížení „bavit se“ můžeme spatřovat protiklad 
zážitku z výhledu s hlukem zábavy. Pátým motivačním faktorem jsou sociální vztahy. 

 
Tabulka 2: Motivační faktory návštěvy výhledů. Faktorová analýza, analýza hlavních 

komponent, varimax rotace, zobrazeno faktorové zatížení větší než 0,5, průměrné hodnoty 
eigenvalue a % vysvětlené variability, n = 80. 
  1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 

je to blízko k domovu a snadno se sem dostanu 0,867       
mít se dobře 0,684       
zažít pocit divočiny -0,666       
užít si pocitu sounáležitosti s přírodou  0,754      
něčemu se v přírodě přiučit  0,710      
pozorovat přírodu  0,622      
odpočinout si od běžných věcí   0,831     
nadýchat se čerstvého vzduchu   0,718     
táboření   -0,674     
daleké rozhledy    0,619   
bavit se    -0,702   
potkávat milé lidi      0,757 
být sám      -0,802 
         
průměrná hodnota odpovědi 1,46 2,29 2,38 1,33 3,09 
Eigenvalue 2,614 1,786 1,519 1,258 1,227 
% vysvětlené variability 20,11 13,74 11,68 9,68 9,44 

Zdroj dat: Řízené rozhovory, M. Mrňová, 2005 
 
 
Rozdíly ve významu motivačních prvků byly zjištěny u osmi ze třinácti sledovaných 

(tabulka 3).  
 

 
 
 
 
 



 

Tabulka 3: Rozdíly v motivacích k návštěvě zřícenin a vyhlídek. 
One way ANOVA, zobrazeny průměrné hodnoty odpovědí, hodnota F, signikance: *  

p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, n = 160. 
  zříceniny vyhlídky F 

zažít pocit divočiny 4,10 3,55 10,680 ** 
odpočinout si od běžných věcí 1,41 1,44 0,080   
užít si pocitu sounáležitosti s přírodou 2,01 2,09 0,298   
táboření 3,01 4,31 63,510 *** 
něčemu se v přírodě přiučit 2,50 3,39 24,284 *** 
být sám 4,20 3,74 9,369 ** 
daleké rozhledy 2,71 1,01 136,943 *** 
pozorovat přírodu 1,51 1,39 2,196   
potkávat milé lidi 1,60 2,44 24,780 *** 
nadýchat se čerstvého vzduchu 1,39 1,38 0,023   
bavit se 1,30 1,65 13,582 *** 
mít se dobře 1,08 1,05 0,169   
je to blízko k domovu a snadno se sem dostanu 2,20 1,88 4,464 * 

Zdroj dat: Řízené rozhovory, M. Mrňová, 2005 
 
Z pohledu typologie návštěvníka byl v případě typu doprovodu při návštěvě zjištěn rozdíl 

u motivu být sám, potkávat milé lidi a blízkosti domova, tedy u faktorů spojených se 
sociálními vazbami (tabulka 4). Podle typu výletu byl rozdíl zjištěn pouze u blízkosti, která 
je důležitější pro místní než pro návštěvníky v rámci dovolené (p<0,05) a potkávání milých 
lidí, kteréžto je důležitější pro návštěvníky v rámci dovolené (p<0,05). Podle opakovanosti 
návštěvy byl rozdíl zjištěn u motivu „odpočinout si od běžných věcí", který je důležitější 
pro pravidelné návštěvníky (p<0,01), pro něž je také důležitější motiv „nadýchat se 
čerstvého vzduchu“ (p<0,01). 

 
Tabulka 4: Rozdíly v motivacích k návštěvě zřícenin a vyhlídek podle způsobu 

doprovodu návštěvy.  
One way ANOVA, zobrazeny průměrné hodnoty odpovědí, hodnota F, signikance: *  

p<0,05, *** p<0,001, n = 160, Tukeyho post-hoc test pro nestejná N, průměrné hodnoty se 
stejným písmenem se neliší signifikantně na p>0,05. 

  s rodinou s přáteli sám F 

být sám 4,04 a 4,22 a 2,15 b 35,751 *** 
potkávat milé lidi 2,16 a 1,65 b 3,23 c 13,432 *** 
je to blízko k domovu a snadno se sem dostanu 1,85 a 2,26 b 1,85 ab 3,582 * 

Zdroj dat: Řízené rozhovory, M. Mrňová, 2005. 
 
Závěr 
Přestože se oba typy krajinných atraktivit nalézají v těsné blízkosti v jediné přírodní 

rezervaci, byl zjištěn rozdíl v motivech jejich návštěvy. Z výsledků faktorové analýzy se 
můžeme domnívat, že výhledy jsou navštěvovány spíš introvertně laděnými návštěvníky. 
První, třetí a čtvrtý faktor v motivech naznačují především příklon k motivům typu 
„pohoda“ ve smyslu „klid“. Potvrdit to může i čtvrtý faktor, který dává do protikladu 
výhledy se „zábavou“. Výrazný je důraz na pocit „přirozenosti“ – druhý faktor přírody je 



 

tvořen především těmito prvky. V případě zřícenin jsou motivační prvky laděny více do 
extrovertního vnímání, charakterizovaného typem „zábava“, v němž je příroda prostředím  
a nikoliv cílem pobytu jako v případě výhledů. Zábava, kromě toho že vysvětluje nejvíce 
variability souboru, má také pro návštěvníky zřícenin největší význam. Oběma atraktivitám 
je společný sociální motiv – hledání samoty nebo kontaktů s lidmi. 

O významu rozdílů ve vnímání zřícenin a výhledů lze usuzovat také ze srovnání 
jednotlivých dílčích motivů. Pro zříceniny jsou významnější společenské motivy ve smyslu 
potkávání se s lidmi a zabavit se, na rozdíl od vyhlídek, pro něž je důležitější samota. 

 Tyto výsledky mohou být ovlivněny strukturou respondentů, neboť byla zjištěna 
závislost právě společenských motivů na typu doprovodu návštěvy. 
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Anotace 
Práce je zaměřena na zjištění vlivu druhové skladby porostu na snížení povrchového 

odtoku a ztrát půdy erozí na svažitých pozemcích. Stupeň protierozní účinnosti vegetačního 
pokryvu byl určována na základě porovnání smyvu z půdy bez vegetace a smyvu 
z jednotlivých variant vegetačního pokryvu. Za použití simulátoru deště byla měřena 
hodnota povrchového odtoku. Sklon jednotlivých ploch činil v průměru 9°. Ochranný 
účinek vybraných typů vegetačního pokryvu byl zjišťován v jednotlivých vývojových 
fázích porostu. Smyv zeminy byl stanoven na základě zjištěné koncentrace nerozpuštěných 
látek. Měření proběhlo v porostech svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia), hořčice 
bílé (Sinapis alba) a kmínu kořenného Kepron C1 (Carum carvi). 

 
Abstract 
The research work is focused on the effect of vegetation cover on surface runoff and 

water erosion on sloping locations. The efficacy rate of soil protection effect was 
determined on the basis of comparison of soil loss from fallow and soils covered by 
vegetation. The quantity of surface runoff was measured with the usage of a rainfall 
simulator. Slope gradient of monitored locations amounts on average 9°. The soil protection 
effect was gauged in particular stand development phases. The soil loss was established on 
the basis of suspended solids concentration. This year's measurements were carried out in 
the stands of Sinapis alba, Carum carvi and Phacelia tanacetifolia. 

Key words: soil erosion-eroze půdy, surface runoff-povrchový odtok, rainfall simulator-
simulátor deště, soil conservation-ochrana půdy, effect of vegetation cover-vliv vegetačního 
pokryvu 

 
Úvod 
Vodní eroze je činnost vody, spočívající v rozrušování půdního povrchu a v přemisťování 

uvolněné hmoty. Erozi půdy způsobují především přívalové deště vysoké intenzity, 
dopadající na vegetačním pokryvem nedostatečně chráněný povrch půdy [5]. Vzhledem 
k tomu, že je výskyt přívalových dešťů na našem území časově nepravidelný a lokálně 
náhodný, je třeba sledování zakládat nejen na přirozeně se vyskytujících srážkách, ale také 
na srážkách simulovaných (s využitím polního simulátoru deště). Simulovaný déšť má při 
výzkumu eroze výhody, spočívající především v rychlosti, účinnosti, ovladatelnosti 
a přizpůsobivosti [2]. 

Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy erozí se projevuje jak přímou ochranou povrchu 
půdy před působením dopadajících dešťových kapek a zpomalováním rychlosti 



 

povrchového odtoku, tak i nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti [4]. Vegetace 
ovlivňuje především propustnost a pórovitost včetně omezení možnosti zaplňování půdních 
póru rozplavenými půdními částicemi a mechanickým zpevněním povrchu půdy 
kořenovým systémem rostlin [1]. 

 
Materiál a metodika 
Na pozemku VÚMOP v Třebsíně (k. ú. Jílové u Prahy) byly založeny odtokové parcelky 

pro experimentální měření. Na nich byly vždy ve třech opakováních vysety vybrané  typy 
vegetačního pokryvu: svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia), kmín kořenný (Carum 
carvi), hořčice bílá (Sinapis alba). Průměrný sklon parcel činil 9°. Oblast patří do mírně 
teplého klimatického regionu, nadmořská výška je 341 m n. m. Půda je zde středně těžká 
prachovitá hlína, s nepříliš dobrým vodním režimem a vodopropustností [2]. 

V patnáctidenních intervalech byl za použití simulátoru deště zjišťován ochranný účinek 
vybraných  typů vegetačního pokryvu. Měřeny byly hodnoty povrchového odtoku, dále 
byly zaznamenávány vlhkostní charakteristiky půdy před a po zadeštění, rychlost infiltrace 
a laboratorním stanovením byly zjišťovány hodnoty ztráty půdy. Okamžitá objemová 
vlhkost půdy byla měřena v povrchové vrstvě (do 6 cm) přenosným vlhkoměrem 
ThetaProbe, pracujícím na principu reakce na změny dielektrické konstanty. 

Malý dešťový simulátor (obr. 1, 2) byl zapůjčen Výzkumným ústavem meliorací 
a ochrany půdy Praha. Simulátor se skládá ze tří částí. Standardní dešťová srážka je tvořena 
postřikovačem se zabudovaným regulátorem tlaku, založeným na principu Mariottovy 
láhve. Postřikovač je umístěn na držáku, sloužícím v terénu také jako ochrana před větrem. 
Do země je zatloukán rám z nerezové oceli, který zamezuje bočnímu pohybu vody 
z experimentální plochy. K rámu je připojen žlábek pro zachycení odtoku a odnosu půdy do 
sběrných nádob. Postřikovač se skládá z kalibrované válcové nádrže  na vodu s kapacitou 
1200 ml, která je spojena s postřikovací hlavicí. Voda je z této hlavice vedena 49 
kapilárami. Velikost průtoku je dána délkou a vnitřním průměrem těchto kapilár. Velikost 
kapek a tedy i jejich frekvence je ovládána nátrubkem na spodním konci kapilár [3].   

 
Obr. 1: Malý deštový simulátor                                      Obr. 2: Malý deštový simuláto          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specifikace použitého simulátoru deště: 

● velikost dešťové srážky 18 mm 
● trvání dešťové srážky 3 min 
● intenzita dešťové srážky 6 mm/min 
● průměrná výška pádu kapky 400 mm 
● průměr kapek 5,9 mm 
● hmota kapek 0,106 g 
● kinetická energie srážky 35,4 J/mm 
● velikost zadešťované plochy 0,0625 m2 

 
Výsledky 
V grafech (obr. 3, 4, 5) jsou zobrazeny hodnoty naměřené při zadešťování simulátorem 

deště a hodnoty stanovené rozborem v akreditované laboratoři-ztráta půdy, infiltrace, 
počátek povrchového odtoku.   

 
Graf. č. 1 : Hodnoty ztráta půdy stanovené rozborem v akreditované laboratoři 

 

Graf. č. 2: Hodnoty infiltrace stanovené rozborem v akreditované laboratoři 

 



 

Graf. č. 2: Hodnoty povrchového odtoku stanovené rozborem v akreditované laboratoři 

 

Nejvyšší hodnoty ztráty půdy byly naměřeny na neosetých odtokových parcelkách. Se 
vzrůstající výškou porostu vzrůstala protierozní účinnost vegetačního krytu. Nejvyšší míra 
účinnosti byla při prvních dvou měřeních zaznamenána u svazenky vratičolisté, při druhých 
dvou u hořčice bílé. Mezi jednotlivými druhy vegetačního pokryvu nebyly patrné přílišné 
rozdíly hodnot koncentrace nerozpuštěných látek. Při sledování počátku povrchového 
odtoku nedocházelo k jasnému odlišení hodnot některé z variant vegetačního pokryvu s vý-
jimkou porostu kmínu při čtvrtém zadeštění a úhoru při zadeštění druhém. Na vegetací 
nechráněném povrchu bylo v 93 %měření dosaženo nejvyšších hodnot infiltrace. 

 
Diskuze a závěr 
Podle očekávání došlo k největšímu smyvu na neosetých odtokových parcelkách a byl 

tak, jako již mnohokrát [4], prokázán vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy erozí přímou 
ochranou povrchu půdy. 

Mezi účinností jednotlivých typů vegetačního pokryvu nebyly shledány významné 
rozdíly. Vyšší míra účinnosti byla při prvních dvou měřeních zaznamenána u svazenky 
vratičolisté, pravděpodobně z důvodu jejího rychlejšího počátečního růstu. Při druhých 
dvou měřeních bylo vyšší míry dosaženo u hořčice bílé v důsledku hustého zapojení 
porostu.   

K výraznějšímu odlišení hodnot počátku povrchového odtoku variant vegetačních 
pokryvů ve srovnání s neosetou půdou došlo při prvním a třetím měření. K povrchovému 
odtoku došlo rychleji na půdách se vzcházejícím vegetačním pokryvem v důsledku relativní 
utuženosti půdy po zasetí ve srovnání s kypřeným úhorem. Ze stejného důvodu bylo 
pravděpodobně dosaženo i nejvyšších hodnot infiltrace na vegetací nechráněném povrchu. 

Je třeba podotknout, že simulátor deště nemůže nahradit erozní působení přirozeného 
deště [1]. Získané hodnoty tedy slouží jako relativní určení odolnosti půdy, pokryté 
některým z vybraných vegetačních pokryvů vůči dopadajícím kapkám, napodobujícím 
přírodní srážku.  

Při jednotlivých měřeních byly získány údaje o vlivu vybraných druhů vegetačního 
pokryvu na počátek povrchového odtoku, snížení povrchového odtoku a ztrát půdy vodní 
erozí s využitím simulátoru deště. Tato práce může sloužit jako příspěvek při hledání 
vhodných protierozně působících rostlin. V měřeních bude pokračováno i v další vegetační 
sezóně. Dojde k rozšíření sledování o vliv opakovaného zadešťění.   
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Abstrakt: 
Přírodní, kulturní a estetické hodnoty krajiny se v současné době opět stávají hodnotami, 

jež jsou většinovou veřejností respektovány a přijímány jako kladné. Jejich ochrana, 
doposud zajišťovaná „Ochranou krajinného rázu“ ve smyslu §12 zákona 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, získala v novém Stavebním zákoně 183/2006 a jeho prováděcích 
předpisech1 možnost opřít se o další pilíř. Faktický vliv zák. 183/2006 Sb. na změnu 
poměrů v ochraně krajinného rázu ovšem závisí na tom, bude-li pojat jako prodloužená 
ruka §12 zák. 114/1992 Sb. nebo jako nový svébytný nástroj. Tento příspěvek se zabývá 
možností využití zák. 183/2006 Sb. jako nástroje preventivní ochrany krajinného rázu. 

 
Abstract: 
Natural, cultural and aesthetic value of landscapes is becoming widely accepted as an 

important heritage recently. Landscape value protection asserted through the „Landscape 
character protection“ in the meaning of the recent version of §12 of the Nature and 
Landscape Protection Act no. 114/1992 Sb. was inherited a new tool in the 2006 Building 
Act no. 183/2006 Sb. and its implementing legal norms1. The impact of the new Building 
Act on the landscape character protection practice indeed depends on the way it will be 
approached by the concerned authorities though. This paper concerns with the potential of 
the new Building Act to become a tool for preventive landscape character protection. 
 

Úvod 
Ráz krajiny je v současnosti široce uznáván jako nositel kulturního dědictví. Do letošního 

roku byla ochrana rázu všech krajin svěřena do péče orgánům státní ochrany přírody  
a krajiny skrze zákon 114/1992 Sb.. Ochrana výrazu obecných krajin byla prováděna ve 
smyslu §12 zák. 114/1992 Sb., „ochrana krajinného rázu a přírodní park“, ochrana krajin 
v režimu zvláštní ochrany přírody a krajiny pak ve smyslu §25 zák. 114/1992 Sb., 
„chráněné krajinné oblasti“. Obecnou ochranu krajinného rázu ve smyslu §12 zák. 
114/1992 Sb. ovšem lze provádět pouze v těch případech, kdy je státní orgán ochrany 
přírody a krajiny dle §85 odst. c) zák. 183/ 2006 Sb. 24 účastníkem v územním řízení. 
Ochrana rázu obecných krajin tak byla omezena prakticky jen na posuzování dopadu těch 
investičních záměrů nebo koncepcí, které svou povahou a rozsahem podléhají posuzování 
svého dopadu na životní prostředí anebo zjišťovacímu řízení ve smyslu §4 resp. §10 zák. 
100/ 2001 Sb.. Posuzování dopadů záměrů nebo koncepcí na krajinný ráz podle §12 zák. 
114/ 1992 Sb. tak dochází pouze v reakci na předkládaný záměr či koncepci. Orgán 
ochrany přírody a krajiny není (nemusí být) ve svém rozhodování veden žádným 
koncepčním dokumentem, který by předem informoval potenciální investory o podmínkách 
přijatelnosti a celý proces učinil transparentnějším. 

K čemu je dobré územní plánování v ochraně krajinného rázu 
 

                                                 
24  „osoby, u nichž tak stanoví zvláštní právní předpis“  §85 odst c. zák. 183/2006 Sb. 
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Územní plánování zabývající se vymezováním mantinelů rozvoje v budoucnosti, má proti 
aktuálnímu rozhodování orgánů ochrany přírody jednu výhodu. Narozdíl od aktuálního 
rozhodování jmenovaných orgánů státní správy jde o dokument vydávaný volenými 
zástupci obyvatel dotčeného území a jeho tvorba je veřejná. 

Důvodů dosavadního malého významu územního plánování dle zákona č.50/ 1976 Sb.  
a jeho prováděcích předpisů v oblasti ochrany krajinného rázu je několik i tehdy, 
odhlédneme-li od případů, kde byly v rozporu s cíly územního plánování se souhlasem 
dotčených orgánů státní správy chránících veřejný zájem plněny požadavky developerských 
firem.  

Prvním nedostatkem stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve vztahu k ochraně krajinného 
rázu bylo to, že tento pojem neznal. Požadavek na zabezpečení předpokladů k trvalému 
souladu „přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“  (§1 odst.2 zák. 50/1976 
Sb. ve znění pozdějších předpisů), který by bylo lze označit jako odkaz na ochranu rázu 
krajiny, je pouze zmíněn a metody jeho dosažení nebyly specifikovány ani ve vlastním 
zákoně, ani jeho prováděcích předpisech. Druhý nedostatek souvisí s vymezením 
pravomocí Územního plánu obce (§10 zák. 50/1976, příl. 2 k vyhl. mmr č. 135/2001 Sb.) 
v oblasti prostorového uspořádání zastavěného území a rozvojových ploch. Zákon  
č. 50/1976 Sb. neumožňoval závazně stanovit v územním plánu obce prostorové 
charakteristiky území tak, aby byly chráněny architektonické a hodnoty území. Podmínky 
ochrany kulturních a civilizačních hodnot bylo lze specifikovat pouze ve směrné části 
územního plánu obce. Závazné vymezení prostorových charakteristik výstavby v zájmovém 
území bylo vyhrazeno regulačnímu plánu, který pro svou finanční nákladnost nebyl 
obvykle zpracován.  

 
Nový zákon „O územním plánování a stavebním řádu“ č. 183/ 2006 Sb. (dále jen Zákon)  

a jeho prováděcí předpisy (vyhlášky mmr č. 500 a 501/ 2001 Sb.), které vstoupily v platnost 
k 1.1. 2007, přináší ochraně krajinného rázu v rámci procesu územního plánování řadu 
zlepšení. Kromě řady kosmetických úprav25 přináší dvě hlavní změny. 

První změnou je zrušení tzv. „územně technických podkladů“, které měly být dle §3 
odst.2 písm.d zák. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů průběžně aktualizovanou 
databází informací o území, ale které nebyly z rozličných důvodů nikdy plně uvedeny do 
praxe. Zákon namísto nich zavádí „územně analytické podklady“ jejichž zpracování je 
povinný hierarchicky příslušný úřad územního plánování, respektive pořizovatel územně 
plánovací dokumentace (§27 odst.1) a 2) Zákona). Zpracování a aktualizace územně 
analytických podkladů (dále jen UAP) tak spadá na bedra krajských úřadů pro UAP na 
úrovni zásad územního rozvoje, respektive na bedra stavebního úřadu obcí s rozšířenou 
působností pro UAP pro územní plány (§29 Zákona). ÚAP jsou pořizovatelem předkládány 
ke schválení voleným zástupcům- radě obcí anebo krajskému zastupitelstvu. Významnou 
změnou oproti územně technickým podkladům je navíc jednoznačně stanovený závazný 
obsah ÚAP. Povinnost analýzy krajinného rázu v UAP obcí vyplývá jednak z §4 odst. 2)  
a 3) vyhl. mmr 500/ 2006 Sb., jednak je explicitně vyjmenován v seznamu jevů 
sledovaných UAP v části A přílohy 1 výše zmíněné vyhlášky.  

Druhou významnou změnou týkající se ochrany krajinného rázu, kterou přináší nový 
stavební zákon, je rozšíření spektra problémů řešených územním plánem a změna 
financování regulačních plánů. Pravomoci územního plánu jsou nadále omezené jen na 
                                                 
25 jako např. přejmenování „územního plánu obce“ na „územní plán“, „územního plánu velkého 
územního celku“ na „zásady územního rozvoje“, „dotčených orgánů státní správy“ na „dotčené 
orgány“ a podobně 



 

stanovení přípustného funkčního využití území (příloha 7  vyhl. mmr 500/ 2006 Sb.), oproti 
územnímu plánu obce však dochází k jedné z hlediska ochrany krajinného rázu podstatné 
změně. Územní plán může na základě §43 odst.2 Zákona ve vybraných plochách podmínit 
rozhodování o změnách území vypracováním regulačního plánu. V těchto plochách pak 
musí stanovit podmínky pro zpracování regulačního plánu, které slouží jako zadání 
regulačního plánu a jako takové musí splňovat podmínky dle přílohy 9 k vyhlášce mmr  
č. 500/ 2006 Sb..  

Z výše uvedeného přehledu změn v legislativním prostředí územního plánování a jeho 
dopadů na praktickou ochranu krajinného rázu lze odvodit, že ochrana krajinného rázu již 
netrpí nedostatkem koncepčních nástrojů pro kultivaci vztahu mezi stavebním rozvojem  
a krajinou. Otevřenou otázkou ovšem zůstává způsob, jakým těchto nástrojů využít. 
V současné době je s preventivní ochranou krajinného rázu nejvíce zkušeností v praxi správ 
CHKO, které jsou za účelem ochrany rázu zvláště hodnotných krajin vyhlašovány vládou 
(§23 zák. 114/1992 Sb.). Při přebírání postupů užívaných správami CHKO je jistě nutné 
brát v úvahu, že ochrana krajinného rázu ve zvláště chráněných území je nutně tvrdší, než  
ochrana krajinného rázu uplatňovaná plošně na celém území státu.  

Pro účely tohoto příspěvku byly použity přístupy čtyř správ CHKO (abecedně: CHKO 
Broumovsko, CHKO Český ráj, CHKO Litovelské pomoraví, CHKO Žďárské vrchy). 
Z hlediska řízení architektonické podoby stavebního rozvoje člení všechny výše zmíněné 
plány péče území svých CHKO na dílčí území s rozdílným režimem kontroly výstavby.  

Kromě CHKO Žďárské vrchy využívají všechny plány péče členění území vycházející ze 
zonace CHKO dle příslušných nařízení vlády. Pro jednotlivé kategorie pak stanovují 
obecné podmínky výstavby (umístění na pozemku, rozměry, architektura, materiály), 
vycházející z tradiční lidové architektury oblasti. Tyto podmínky jsou uplatňovány plošně 
na území jednotlivých zón. Ve srovnání s ostatními zvolila správa CHKO Žďárské vrchy 
originální přístup. S výjimkou I. zóny CHKO jsou obecné podmínky výstavby ve srovnání 
s výše zmíněnými CHKO relativně volné, zpřísnění stavebních podmínek je prováděno 
cíleně podle správou CHKO provedené kategorizace území dle urbanistické celistvosti  
a architektonické kvality. Metodika, dle které je kategorizace prováděna publikoval 
Bukáček (Bukáček, 2006). Metodika  využívá postupy dříve publikované metodiky 
aktuálního posuzování dopadů na krajinný ráz zpracované kolektivem autorů, jehož byl 
Bukáček členem (Vorel et al, 2004), tedy rozčlenění území na místa krajinného rázu, pro 
něž jsou následně rozeznány a hodnoceny znaky krajinného rázu. Pro jednotlivá místa 
krajinného rázu jsou pak stanoveny takové podmínky pro výstavbu, aby při případné 
realizaci takové výstavby nedošlo k narušení hodnoty místa krajinného rázu. 

Z hlediska aplikace do územního plánování je nejvhodnější přizpůsobit metodiku 
preventivní ochrany krajinného rázu používanou správou CHKO Železné vrchy. Vymezení 
míst krajinného rázu je povinnou součástí UAP obcí s rozšířenou působností, stejně jako 
vymezení detailnějších charakteristik (potenciálního) krajinného rázu místa i širší oblasti 
krajinného rázu26. Ze srovnání aktuálního stavu území, potenciálního krajinného rázu  
a pohledové exponovanosti lze relativně snadno vymezit ta místa krajinného rázu, jež jsou 
z tohoto hlediska relativně významná a zasluhují ochranu. V procesu tvorby územního 
plánu, v němž jsou orgány ochrany přírody dotčeným orgánem, pak lze v hodnotných 
místech a pohledově exponovaných územích „uložit prověření změn jejich využití územní 
studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území“ (§43 
odst1) Zákona).  
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Soukromým investorům, jejichž záměrem je zastavění takové plochy pak Zákon na 
základě §62 odst.1) nově umožňuje podat žádost o vydání regulačního plánu, jehož 
zpracování hradí žadatel. Pořizovatelem regulačního plánu vyhlašovaného na žádost je však 
obec, takže takový regulační plán tak není zpracováván na zakázku žadatele (ačkoliv ho 
platí), ale obce. Zadání regulačního plánu pak vychází, jak již bylo zmíněno výše, 
z územního plánu, který případnou změnu prostorových charakteristik vydáním regulačního 
plánu podmínil. Orgány ochrany přírody jsou v řízení o regulačním plánu dotčeným 
orgánem, k posuzování dopadů záměru na životní prostředí dochází pouze tehdy, pokud 
spadá do záměrů uvedených v příl.1 či 2 zák. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Mají tak pro pořizování regulačního plánu poradní a konzultační hlas. Konečné slovo při 
stanovení konkrétní podoby regulačního plánu v rámci zákona má ovšem zastupitelstvo 
obce, které regulační plán vydává. 

Při srovnání s ochranou krajinného rázu podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. je tak ochrana 
krajinného rázu využívající nástroje územního plánování samozřejmě  „měkčí“ ve smyslu 
míry volnosti  jejich výsledků a tedy i dopadů na krajinný ráz. Jejich nespornou výhodou 
ovšem je fakt, že jsou ve všech svých fázích veřejně projednávány, vyžadují tedy diskuzi 
nad konkrétními opatřeními a ve svém důsledku v okamžiku svého vydání vyjadřují názor 
bezprostředních uživatelů krajiny- jejích obyvatel.  

 
Závěr 
Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy nově umožňují ochranu krajinného rázu  

i skrze standardní postupy územního plánování obcí. Výsledky jejich aplikace budou ve 
srovnání s posuzováním ve smyslu §12 zák. 114/1992 Sb. zřejmě méně jisté a velmi 
pravděpodobně i méně striktní, což lze vnímat jako nevýhodu. Na druhé straně jsou 
z prostorového hlediska soustavnější a vzhledem k nutnosti jejich veřejného projednávání 
z pohledu veřejnosti i transparentnější. Tato jejich druhá vlastnost navíc umožňuje orgánům 
ochrany přírody a krajiny kultivovat vztah obyvatel k „jejich“ krajině v průběhu veřejného 
projednávání dokumentace, což je možná důležitější než konkrétní výsledky těchto jednání. 
Pro obě strany. 
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Anotace 
Ekotony jsou okrajová společenstva vznikající na hranicích dvou různých společenstev. 

V reálné krajině pásmo přechodu může nabývat různorodé podoby, od pozvolného, takřka 
plynulého přechodu společenstev navzájem, po velmi ostré gradienty. Chceme-li tyto 
společenstva analyzovat prostřednictvím geoinformačních technologií, je prvotním a ne-
zbytným požadavkem umět tyto skutečnosti správně vyjádřit a posléze také vizualizovat. 
Jen u věrohodné reprezentace dat je možno přistoupit k analýzám prostorových vazeb či  
modelování dynamiky struktury krajinného systému. 
 

Abstract 
Ecotons are the boundary biocoenose which grow between more different biocoenoses. 

The boundary zone in the real landscape are created by the various types of scene. Mostly 
we are able to observe the gentle continuous change of biocoenoses and also the very fierce 
gradients. If we would like to analyse these types of biocoenoses using the GIS 
technologies, we have to find the sophisticated way how to explain and visualize them. It is 
neccesarry to have the reliable representation in order to make a analysis of contexts or in 
order to model the dynamics of the structure of the landscape. 

Key words: ecoton (ekoton), structure of landscape (krajinná struktura), geographical 
information system (geografický informační systém) 
 

1 Vnímání krajiny 
Krajinu je možné vnímat mnoha různými způsoby - z hlediska estetiky, jako prostor 

života organismů, zdroj přírodních materiálů, životní prostředí lidské společnosti. Každé 
toto hledisko vychází z jiného chápání krajiny a vyzdvihuje a preferuje rozdílné části  
a projevy krajiny. Krajina je část zemského povrchu, složená ze souboru vzájemně se 
ovlivňujících ekosystémů (Forman, Godron, 1993) čili územní systém, který je tvořen 
vzájemně působícími přírodními a antropogenními složkami a komplexy nižší taxonomické 
úrovně (Demek, 1999). Krajina také představuje soubor ekosystémů, komplexů organismů 
a faktorů prostředí (Jeník, 1995), který jsou ovlivněny mnoha faktory. Mezi jejími částmi, 
krajinnými složkami (ekosystémy) dochází k toku energie, koloběhu látek (hmoty) a vý-
měně informací. Z této charakteristiky vyplývá, že každá část krajiny je charakterizována 
určitým vlivem a vazbami na své okolí, resp. na okolní jednotky (krajinné složky, 
ekosystémy). Krajinu lze také charakterizovat podle Forman, Godron (1993) z hlediska 
krajinné ekologie strukturou, danou prostorovými vztahy zastoupenými charakteristickými 
ekosystémy či složkami, neboli rozložením energie, látek a druhů organismů ve vztahu 
k velikosti, počtu, druhu a prostorovému uspořádání ekosystémů, funkcí, danou interakcí 



 

mezi prostorovými složkami, tj. toky energie, látek a druhů mezi ekosystémy, a změnou, 
charakterizovanou přestavbou struktury a funkce ekologické mozaiky v čase.  

Krajinnou strukturu a její vývoj je možné analyzovat v několika, vzájemně se 
doplňujících aspektech: uspořádání gradientů (abiotických a biotických) na území bez vý-
razných, ostrých hranic; uspořádání ploch v mozaice krajiny; síť ploch a koridorů; soustava 
hranic a okrajů v krajinné mozaice (Forman, Godron, 1993). 

 
2 Ekotony v krajině 
Přírodní hranice mají nejčastěji charakter přechodných pásem či zón, řídce jsou ostré, 

liniové. Ostré linie se vážou na terénní hrany, vodní toky a nádrže nebo antropogenní linie. 
Anebo vznikají jako důsledek diferencovaného využití krajiny. Ekoton je definován jako 
hraniční neboli přechodná zóna, či okrajové společenstvo mezi dvěma nebo více eko-
systémy, v důsledku prolínání často s větší biodiverzitou a výhodnějšími podmínkami pro 
organismy než každá z hraničních biocenóz, proto tam bývá větší pestrost druhů rostlin i ži-
vočichů (Hansen et al., 1988; Jeník, 1995 aj.). Jedná se o prvek prostorové struktury 
krajinné složky (ekosystému), který tvoří různě široké přechodové pásmo či linii rozhraní 
mezi sousedními ekosystémy, a je charakterizován vyšším počtem druhů organismů oproti 
oběma sousedním biocenózám (tzv. ekotonový efekt, edge-effect). Nalézají se zde druhy 
jak z obou sousedních biocenóz, tak druhy specifické jen pro tuto přechodnou zónu. Za 
ekotony však di Castri, Hansen (1992) považují i ostré hranice (úzké přechodové zóny). 
V současné kulturní krajině jsou však ekotony místem styku prostoru přírodního a řízeného 
člověkem (agroekosystémy).  

 
Z prostorového hlediska je ekoton charakterizován prostorem a časem, které odráží síly 

interakcí mezi hraničními jednotkami (ekosystémy). Di Castri, Hansen (1992) uvádějí, že 
změny časoprostorové struktury nebo funkce probíhající v ekotonu jsou rychlejší než 
změny v krajině jako celku. V souvislosti s krajinnou strukturou jsou analyzovány hranice 
mezi krajinnými jednotkami na různých úrovních. Ekotony, jako prostorové jednotky, mají 
různou vnitřní strukturu a stavbu, prostorové atributy a jiné vlastnosti, podmíněné abioticky 
a bioticky (kontrast, vnitřní diferenciaci, šířku, tvar). Současně mají vlastnosti podmíněné 
časem, vývojem a funkcí – propustnost, stabilitu, elasticitu. Z prostorového hlediska je lze 
charakterizovat několika typickými vlastnostmi (Di Castri, Hansen,1992; Kovář, 1994; 
Míchal, 1994) 

 
 Pásmo přechodu nabývá různé podoby, od pozvolného k ostrému takřka 

diskontinuitnímu gradientu. Někdy mohou ekotony vykazovat podobu vklíněných výběžků 
či jazyků vystupujících ze sousedních společenstev 

 
 O jejich existenci / přetrvávání rozhoduje mechanizmus či faktor vzniku. Rozdílné 

míry závislosti na  vnějších či vnitřních přírodních procesech a na projevy, důsledky lidské 
aktivity (vysázený živý plot x ponechaný nevykácený lesní pás). 

 
 Vyskytují se v různém stupni kontrastu mezi sebou a sousedícími plošnými útvary 

(v geologii, geomorfologii - horninové nebo terénní zlomy, v sukcesním stáří sousední 
vegetace, v salinitě u vodního prostředí - např. při ústí řek do moře). 

 



 

 Stabilizační funkce v krajině plyne z jejich odstupňované schopnosti reagovat na 
disturbanci, ať už ve smyslu rezistence (odolnosti), anebo rezilience (pružnosti) systému  
a v závislosti na měřítku nebo intenzitě působení dotyčného faktoru. 

 
 Ovlivňují přilehlé ekosystémy,  působí jako zdroj zárodků nebo živin, znečišťují 

prachem nebo „vysílají“ do okolí dravce či škůdce. 
 

 Projevují se určitou dynamikou hranice. Ta je charakterizována stupněm odolnosti 
vůči energetickému či materiálovému přestupu anebo vůči průchodnosti pro organizmy. 
Tento efekt je dán mj. utvářením vegetace, která může působit jako bariéra nebo filtr vůči 
některým živočišným druhům, semenům rostlin, částicím prachu apod.). V podélné 
orientaci tak mohou podporovat pohyb biologických druhů, šíření rostlin a živočichů nebo 
také ekologických disturbancí (šíření ohně, pohyb vody, žír hmyzem nebo pastva). 

 
 Okrajový efekt představuje tendenci společenstev k zhuštění a rozrůznění bioty 

v přechodové zóně, přítomny jsou buď druhy z obou sousedních formací, anebo druhy 
specifické, nevyskytující se na sousedních plochách.  
 

3 Ekotony v GIS 
3.1 Geografické informační systémy 
Geografický informační systém, neboli GIS, je komplexní informační systém umožňující 

správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat. Přesné vymezení pojmu GIS je dnes téměř 
nemožné definovat při dynamickém rozvoji, který tato technologie prožívá. Systém 
zaznamenává údaje o vlastním objektu i jeho poloze a umí s těmito informacemi efektivně 
pracovat. Jednotlivé složky reálného světa mohou být v prostředí GIS uloženy v sa-
mostatných digitálních prostorových vrstvách. Tyto vrstvy je možno libovolně nakládat na 
sebe a odvozovat z nich nové informace. Vrstvy lze ukládat ve dvou základních podobách  
- vektorové a rastrové. Objekty vektorových prostorových vrstev můžeme rozčlenit na 
prvky bodové, liniové a plošné. Každý z těchto prvků je svým identifikačním číslem (ID 
number) navázán na databázi základních mapových informací. Obecně rozlišujeme dva 
typy základních mapových informací :  

 prostorově lokalizační informace (popisují polohu a tvar jednotlivých geogra-
fických prvků a jejich prostorové vztahy k dalším geografickým prvkům)  

 popisné informace o geografických prvcích. 
Tyto databáze jsou představovány tzv. atributovými tabulkami, v nichž jsou konkrétní 

geografické a popisné informace prvků seřazeny do nadefinovaných položek. Potřebné 
geografické a tabulkové analýzy lze v GIS provádět prostřednictvím prostorových operací 
se základními mapovými informacemi daných prvků, uložených v digitálních prostorových 
vrstvách. 

V případě rastrových prostorových vrstev je jejich základem překrytí studované entity 
(=objekt, proces) pravidelnou sítí. Entita je pak popsána diskrétními hodnotami, které jsou 
vztaženy k polím této sítě. Polohová lokalizace entity je pak určena souřadnicemi polí, 
které ji představují. Takto popsanou entitu lze potom reprezentovat strukturou polí. Dělení 
prostoru je možno provádět pomocí pravidelného nebo nepravidelného rastru.  

 
3.2 Vizualizace přechodových pásem 
 Přechodová pásma lze vyjádřit ve vektorovém i rastrovém formátu. V případě 

vektorového pojetí mapy využití země je možno přechod vyjádřit pomocí hraniční line  



 

a hraničního polygonu. Vyjádření pomocí jednotlivých variant lze charakterizovat níže 
uvedenými body. 

a) hraniční linie  
 přechod mezi 2 ploškami je reprezentován obvodovou linií plošky, 
 vlastnosti hranice jsou shodné s vlastnostmi plošky a nelze je individuálně měnit, 
 hraniční linie může mít různou tloušťku, 
 vytváří příliš ostrý přechod – toho lze využít v případě velmi ostrých gradientů, 

pro postupné přechody není příliš vhodné. 
 
Obr. A Vyjádření pásma přechodu pomocí hraniční linie 

  
 
b) hraniční polygon 

 na styku 2 plošek je přidána nová ploška odpovídajícího tvaru, 
  je možno pro ni nastavovat individuální vlastnosti (klasifikace společenstva, 

šířka...), 
 vytváří v mapě další hranice v krajině neexistující, 
 „ukrajuje“ z výměry plošek, 
 příliš ostrý přechod. 

V případě rastrové reprezentace prvků máme opět na výběr 2 varianty. 
 
Obr. B Vyjádření pásma přechodu pomocí hraničního polygonu 

 
 
c) ostrá množina 

 přechod mezi 2 ploškami je reprezentován min. 1 řadou homogenních pixelů, 
 šířku pixelu je možno nastavit, 
 omezené množství popisných informací, 
 příliš ostrý přechod. 

 
 
 



 

Obr. C Vyjádření pásma přechodu pomocí ostré množiny 

 
 
d) neostrá (fuzzy) množina 
     Neostré či fuzzy soubory jsou soubory, respektive třídy, které nemají ostré ohraničení, 

u prostorových dat to znamená, že na uvažovaných místech může být přechod mezi 
členstvím a nečlenstvím v souboru postupný. Fuzzy soubor lze tedy charakterizovat fuzzy 
úrovněmi členství v intervalu od 0,0 do 1,0 tzv. úrovněmi možnosti, které vyjadřují 
postupný nárůst členství od ne-členství až po úplné členství. Lze je definovat pomocí 
funkcí příslušnosti. 

 přechod mezi 2 ploškami je reprezentován řadou pixelů, které mají různé 
„procento“ /  stupeň příslušnosti k 1. či 2. plošce, 

 definiční intervaly příslušnosti možno definovat, 
 pozvolný přechod mezi 2 kategoriemi, 
 každá úroveň přechodu může vykazovat odlišné vlastnosti. 

 
Obr. D Vyjádření pásma přechodu pomocí neostré množiny 

 
 

4 Závěr 
 Chceme-li ekotony (přechodové pásma) analyzovat prostřednictvím 

geoinformačních technologií, je prvotním a nezbytným požadavkem tyto struktury správně 
vyjádřit a posléze také vizualizovat.  Pro přiblížení se skutečnému stavu krajiny  je potřeba 
umět vyjádřit jak ostrý přechod – nejlépe ve vektorové podobě formou hraniční linie, tak  
i pozvolný přechod (v  krajině častější). Zde se jako nejvhodnější přístup nabízí využití 
neostrých množin. Takovýto způsob reprezentace struktury poskytuje přesnější informace  
o fenoménu a při kombinaci takových vrstev se výstupy více blíží realitě. Je třeba si ale 
také uvědomit i nevýhody tohoto pojetí. Je velmi těžké určit správné množství 
klasifikačních skupin tak, aby vypovídací hodnota byla dostatečná a při tom, aby 
nadbytečně nerostla složitost úlohy.  
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Anotácia 
Cestovný ruch je významný spoločensko-ekonomický jav, ktorého dôsledky sa odrážajú 

a premietajú nielen do národného hospodárstva, ale aj do stavu životného prostredia. 
Zvýšený tlak na krajinu prináša so sebou množstvo negatívnych pôsobení, ktoré ho rôznou 
mierou znehodnocujú. Riešenie konfliktných vzťahov medzi prírodným prostredím  
a cestovným ruchom si vyžaduje orientovať pozornosť na zachovanie ekologickej 
rovnováhy a krajinného potenciálu územia. 

 
Abstract 
Tourism trade is a significant social-economical phenomenon, consequences of which 

reflect not only on national economy, but on the state of the environment as well. An 
increased pressure on the landscape brings a lot of negative impacts with it, which 
deteriorate it in various ways. Solution of these confrontations between environment and 
tourism requires focusing on maintaining ecological balance and area landscape potential. 

 
Úvod 
Jedným z hlavných problémov dnešného rozvoja spoločnosti je otázka, do akej miery 

možno transformovať trh s cestovným ruchom, aby sa stal environmentálne  
a spoločensky udržateľným. Cestovný ruch je v súčasnosti na križovatke svojho vývoja,  
a ako jedno z najväčších priemyselných odvetví je dnes konfrontované s otázkami o svojej 
udržateľnosti a kompatibilite s ochranou prírody a rozvojom spoločnosti. 

Túto konfrontáciu je možné sledovať aplikáciou metodiky integrovaného hodnotenia 
predpokladov územia pre rozvoj cestovného ruchu na príklade  vybraných mestských častí 
Bratislavy, ktoré sú kvôli svojej polohe intenzívne využívané hlavne v letnej sezóne. 
Metodika zahŕňa i zhodnotenie potenciálnych limitujúcich faktorov rozvoja cestovného 
ruchu v danom území, ktoré by mohli teraz či v budúcnosti tento rozvoj obmedzovať.  
 

Metodický postup 
Ako nosný metodický postup bola zvolená metodika Krnáčová a kol.(2004), použitá  

v projekte PHARE CBC Slovensko/Rakúsko „Integrovaný rozvoj turizmu v mikroregióne 
Svätý Jur“, ktorá nadviazala na práce Mariota (1983). 

Autorka sa touto metodikou snaží preklenúť doteraz prevládajúci zložkový prístup 
a uprednostniť integrovaný, komplexný prístup, ktorý je založený na princípoch 



 

krajinnoekologického plánovania. Cieľom je tvorba funkčného prírodno-spoločenského 
teritoriálneho systému, ktorý zosúlaďuje rozvoj spoločnosti s prírodným, sociálnym 
a kultúrno-historickým potenciálom krajiny.  

Náčrt schémy metodického postupu je zobrazený v tabuľke č. 1. 
 
Tab.č.1: Integrovaný rozvoj cestovného ruchu 

Integrovaný rozvoj cestovného ruchu 

A B C D 
klíma 
reliéf 
geologické a geomorfologické pomery 
pôdne pomery 
hydrologické pomery 

prírodné 

flóra a fauna 
historické objekty  
historické krajinné štruktúry 
kultúrne a športové podujatia 
významné genofondové lokality 

analýza 
lokalizačných 
predpokladov 

poloprírodné 
a umelovytvore

né 
súčasná krajinná štruktúra * 
veľkosť sídel 
hustota sídel  urbanizačné 
bytový fond 
hustota obyvateľstva 
veková štruktúra obyvateľstva 
štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 
národnostná štruktúra 

demografické 

náboženská štruktúra 
vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
ekonomická aktivita obyvateľstva 
sociálna príslušnosť 

analýza 
selektívnych 
predpokladov 

sociálno - 
ekonomické 

ukazovatele životnej úrovne 
štruktúra komunikačnej siete 
časová dostupnosť lokalít komunikačné 
kvalitatívna dostupnosť lokalít 
ubytovacie zariadenia 
stravovacie zariadenia 
dopravné zariadenia 

analýza 
realizačných 
predpokladov materiálno - 

technické 
iné predpoklady 
chránené územia prírody * 
prvky Územného systému ekologickej stability * ochrana prírody 

a krajiny 
ochrana prírodných zdrojov 
ochrana kultúrneho dedičstva * 

I. 
 

Syntetické hodnotenie 
javov a prvkov 
podporujúcich rozvoj 
cestovného ruchu: 
 
1. mapové vyjadrenie 

(*) 
 
2. tabuľka stupňa 

pravdepodobnosti 
účasti obyvateľstva 
na cestovnom ruchu 

ochranné pásma technických prvkov ** 
ochrana 

vybraných 
prvkov SKŠ ochranné pásma líniových prvkov ** 

znečistenie ovzdušia ** 
hluková záťaž ** 
znečistenie povrchových a podzemných vôd  ** 
kontaminácia pôdy ** 
poškodenie vegetácie ** 

analýza 
environmentál

nych 
predpokladov 

stresové faktory 

geodynamické javy ** 

II. 
 
3. syntetické hodnotenie 
javov a prvkov 
limitujúcich rozvoj 
cestovného ruchu (** 
mapové vyjadrenie) 

 
 
Uplatnenie metodiky na modelovom príklade 
 
V rámci hodnotenia boli spracované 2 základné syntézy.  



 

1. Syntéza javov a prvkov limitujúcich rozvoj cestovného ruchu bola vyjadrená 
v mapovej podobe a vstupovali do nej stresové faktory a ochrana vybraných prvkov 
súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ). (Tab. č. 1, stĺpec D, časť II.) 

2. Syntéza javov a prvkov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, ktorá pozostávala  
z dvoch častí. Prvou bolo mapové vyjadrenie priestorového rozloženia prvkov 
podporujúcich tento rozvoj, kde vstupovali údaje o ochrane prírody a krajiny, SKŠ, prvky 
kultúrneho dedičstva a prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES). Druhú časť 
tvorilo syntetické hodnotenie vybraných predpokladov v tabuľkovej forme. Do tejto časti 
hodnotenia vstupovali údaje o umelovytvorených lokalizačných predpokladoch, 
selektívnych, realizačných a environmentálnych predpokladoch. (Tab. č. 1, stĺpec D, časť 
I.). 

Ako príklad postupu hodnotenia uvediem hustotu obyvateľstva zo skupiny 
demografických predpokladov, ktoré patria pod selektívne predpoklady. Postup hodnotenia 
bol nasledovný: údaje ku každému druhu predpokladov zozbierané za každú mestskú časť 
boli zoradené podľa stupňa pravdepodobnosti účasti obyvateľstva na cestovnom ruchu. 
Postupujúc podľa metodiky, čím viac obyvateľov je sústredených na jednom mieste, tým je 
vyšší predpoklad ich záujmu o účasť na cestovnom ruchu. Územiu s najvyššou hustotou 
obyvateľstva bol teda pridelený (číselne) najvyšší stupeň pravdepodobnosti. (viď Tab. č. 2) 

 
Tab. č.2: Hustota obyvateľstva  

Mestská časť Hustota obyvateľstva na 1 ha Stupeň pravdepodobnosti 
Jarovce 0,56 1 
Rusovce 0,77 1 
Čunovo 0,49 1 
Podunajské Biskupice 4,64 3 

(zdroj: Štatistický úrad SR, 2001) 
 
 Stupne pravdepodobnosti účasti obyvateľov na cestovnom ruchu boli priraďované 

zo škály: 1 – menej pravdepodobná účasť, 2 – pravdepodobná účasť, 3 – viac 
pravdepodobná účasť. 

Na takomto princípe boli ohodnotené všetky prvky v skupine demografických 
selektívnych predpokladov (ako samozrejme aj ostatné skupiny predpokladov). Tam kde 
nebolo možné vychádzať z jednoznačných premisií, boli stupne pravdepodobnosti 
prideľované na základe metodikou určenej škály. 

V čiastkovej syntéze všetkých selektívnych predpokladov boli podľa metodiky 
zoskupené činitele v zmysle dôležitosti ich vplyvu na rozvoj cestovného ruchu a bola im 
pridelená balová hodnota (1 – najnižšia, 10 – najvyššia). Tá bola násobená získanými 
stupňami pravdepodobnosti za jednotlivé mestské časti. Sčítali sa získané body, z čoho 
vyplynulo, aká je potenciálna účasť obyvateľstva na cestovnom ruchu za jednotlivé mestské 
časti pri hodnotení selektívnych predpokladov. (viď Tab. č. 3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Tab.č.3: Syntéza hodnotenia selektívnych predpokladov 
Súčin stupňov pravdepodobnosti a balovej 

hodnoty činiteľov selektívnych predpokladov 
podľa mestských častí Činiteľ selektívnych 

predpokladov 
Balová 
hodnota 

Čunovo Jarovce Rusovce Podunajské 
Biskupice 

Veľkosť sídla 10 10 10 20 30 
Soc. príslušnosť 9 18 27 18 27 
Ukazovatele živ. úrovne 8 16 16 16 16 
Ekonomická aktivita 7 14 14 21 21 
Vzdelanostná štruktúra 7 21 14 21 21 
Veková štruktúra 6 6 6 12 18 
Bytový fond 5 5 10 10 15 
Štruktúra podľa pohlavia 3 9 6 9 3 
Hustota obyvateľstva 2 2 2 2 6 
Národnostná štruktúra 1 * * * * 
Náboženská štruktúra 1 * * * * 
Spolu  101 105 129 157 
Stupeň pravdepodobnosti 
účasti na CR  1 2 3 4 

 
Záver 
Pri konečnom hodnotení environmentálnych predpokladov rozvoja cestovného ruchu 

v skúmanom území sa brali do úvahy prirodzené limity prostredia vyplývajúce 
z abiotických vlastností krajiny, mapové syntézy javov a prvkov podporujúcich 
a limitujúcich rozvoj cestovného ruchu. Do konečnej syntézy vstupovali aj získané stupne 
pravdepodobnosti účasti obyvateľstva na cestovnom ruchu (viď Tab. č. 4).  
 
Tab.č.4: Syntetické hodnotenie stupňov pravdepodobnosti účasti na CR  

Stupne pravdepodobnosti účasti na CR podľa mestských častí 
Predpoklady CR 

Čunovo Jarovce Rusovc
e 

Podunajské 
Biskupice 

Selektívne 1 2 3 4 
Lokalizačné 
umelovytvorené 2 1 3 4 

Realizačné  4 3 2 1 
Spolu 7 6 8 9 

 
Pri takomto komplexnom hodnotení je možné jednak posúdiť prírodné predpoklady 

územia (pri výskyte hodnotných lokalít), jednak brať do úvahy limity vyplývajúce 
z ochrany prírody, prípadne odporučiť manažmentové opatrenia, aby sa zabránilo 
poškodzovaniu týchto hodnotných lokalít. Ďalej je potrebné brať do úvahy limitujúce 
faktory negatívne vplývajúce na potenciálny rozvoj cestovného ruchu a nakoniec posúdiť aj 
reálnu možnosť jeho rozvoja zo strany záujmu či nezáujmu obyvateľstva o účasť ako 
i ekonomického potenciálu na prevádzkovanie zariadení cestovného ruchu. 

V tomto konkrétnom príklade južnej až juhozápadnej časti Bratislavy sa dá hovoriť 
o veľkom prírodnom potenciále, nevyskytujú tu sa žiadne kľúčové limitujúce prvky a javy, 
bola konštatovaná i relatívne rovnaká pravdepodobnosť účasti obyvateľstva na cestovnom 
ruchu, no záujem obyvateľstva o podnikanie v cestovnom ruchu je nízky. Preto je na mieste 



 

otázka, ak sa tohto potenciálu chytia veľkopodnikatelia a (nad)národné firmy, do akej miery 
bude zaručená jeho udržateľnosť?  
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Anotace : 
Příspěvek ukazuje na alternativní přístup v segmentu krajiny Moravských Kopanic.  

V krajinářsky zachovalé části Vyškovce v CHKO Bílé Karpaty  v území  přírodních 
rezervací s významným svahovým prameništěm se soustředilo několik odlišných biotopů. 
Již několikaletý management   natolik podpořil   biodiverzitu lokality, že plocha se stává 
ukázkou úspěšné snahy o dosažení přírodě blízkého stavu. Biologická rezervace je 
nabídkou pro výzkum i vzdělávání studentů i odborníků  přírodovědných disciplín. 

 
Abstract : 
The Paper refers to alternative approach to segments of rural landscape of Moravské 

Kopanice. A diversity of natural biotops can be found in this well-preserved rural landscape 
of certain part of Vyškovec village inside of the Protected Landscape Area of Bílé Karpaty. 

Recent management has been supporting the biodiversity of the landscape during the last 
years. As a result, the above-mentioned area could be regarded as an example of  
a successful endeavour to reach almost originally natural status of the landscape. The 
biologically protected area concerned may offer room for scientific research as well as 
practical training of both students and experts in biological disciplines. 

 
Key words : Protected Landscape Area – CHKO Bílé Karpaty, landscape maintenance – 

údržba krajiny, biological research – biologický výzkum, orchid meadows – orchidejové 
louky 

 
1     Úvod 
       Po  zkušenostech s vedením hospodářství po roce 1990 na Žítkové v Bílých 

Karpatech h a zavedením švýcarské horské techniky AEBI pro údržbu krajiny v českých 
podmínkách jsme v roce 2001 začali utvářet projekt biologické rezervace Vlčí prameny 
v katastru obce Vyškovec. Předcházel  management řady velmi cenných přírodních 
rezervací centrální části CHKO Bílé  Karpaty – Hutě, Pod Žítkovským vrchem na Žítkové, 
V Krátkých, na Mravenčí louce ve Vápenicích, Štefkové, Chmelinci a Ve Vlčí na 
Vyškovci. Zejména za podpory profesionální techniky jsme začali otvírat novou etapu 
údržby bělokarpatských luk, jejichž tradiční vývoj skutečně utrpěl specifickým 
hospodařením bývalých státních statků. Začátkem tohoto tisíciletí jsme pak získali prvních 
3,5 ha krajiny v PP Pod Hribovňou, I. zóně a ochranném pásmu PR Ve Vlčí  na Vyškovci  
a  na dnešních necelých 12 ha luk, remízů, lesů, pramenišť i sadů jsme koncipovali projekt 
biologické rezervace Vlčí prameny / obr.1 /. 

 
 



 

Obr.1: Biologické rezervace Vlčí prameny 

 
 
2       Charakteristika prostředí 
          Území  zabírá část SZ svahů pod hřebenem Kykuly v členitém a zvlněném terénu 

se sklonem 5 – 20° místy až 30° v nadmořské výšce 550 – 650 m. Původní louky  
a pastviny vytvořené před staletími 
v podhorských bučinách jsou v současné době 
více jak z 50 % v rámci přirozené sukcese 
pokryty lesními stromy a keři, fragmenty  
i plodícícím i staršími stromy krajových odrůd 
ovoce. Dřeviny zastoupeny dubem, bukem, 
lípou, břízou, javorem, vrbou, jasanem, osikou, 
třešní ptačí,  ojediněle reprezentuje smrk, 
borovice, jedle. V keřovém patru pak dominuje 
hloh, růže šípková, kalina, bez černý.  V těsné 
blízkosti stavení 3 lípy srdčité a velkolisté ve 
stáří 150 – 200 let. Svahová prameniště, 3 
pravostranné přítoky Drietomice, pramenící 
v hlubokých zalesněných roklích / obr. 2 /, 
dvanáct vývěrů podzemní vody s vysokým 
obsahem vápníku . Několik mokřadních míst  
a tzv. močiarů. Roztroušené luční plochy 
lemovány liniemi dřevin, často s přítomností 
hromadnic drobnějšího kamene / obr. 3 /. 

 
Obr. 2:  Tři pravostranné přítoky Drietomice, 

pramenící v hlubokých zalesněných roklích 
 

Lokalita je prakticky bez cest, příjezd pouze speciálním vozidlem, díky své poloze nad 
ucelenou plochou staré bučiny v extrémním svahu a absenci obydleného okolí zde ani 
žádné transportní požadavky nejsou a prostředí nese znaky přírodě blízkého vývoje. 

 
 
 
 
 



 

Obr. 3:  Roztroušené luční plochy lemovány liniemi dřevin, často s přítomností 
hromadnic drobnějšího kamene 

 
 
3     Management území 
      Jižní  - ve svahu horní část luk v rozsahu cca 1,5 ha byla a je stále kosena traktorovou 

technikou, v posledních letech v programu SAPARD včetně ponechání pásů později 
sečených ploch. Nicméně předčasný termín jediné seče již v druhé polovině června  
a likvidace pásů v měsíci srpnu neposkytuje nejlepší podmínky  pro přirozený rozmach 
bělokarpatské flory a fauny. 

Severní  a mnohem rozsáhlejší dolní část byla sice do r. 1985 zčásti udržována ručním 
kosením, poté se však svahu s dostatečnou zásobou vody zmocnily sukcesní dřeviny, které 
zcela zakryly původní louky i sad. Od r. 2001 jsme tak postupně zahájili neinvazivní 
management, při kterém od středu k okrajům byly v termínech září – listopad a březen – 
duben vyřezávány nežádoucí dřeviny a pařezy na úroveň půdy s ponecháním soliterních 
stromů s upřednostněním dubu a buku. Část vytěžené dřevní hmoty byla odvezena, část 
zůstala v menších hromadách, které postupně vytvořily příhodnou niku pro rozvoj hub, 
mikroorganismů, nižších druhů rostlin a posloužily pro vývoj i úkryt celé řady živočichů. 
V obnažených  plochách bylo prováděno zejm. v pozdním létě vysékání křovinořezem, 
hmota usušena  a poté na vyhrazených místech spálena. Následné sečení lučních ploch 
ručně kosou, později speciální jednonápravovou sekačkou s protiběžnou kosou / obr. 4 /. 
Na velmi nerovných místech s drobným náletem byl používám jednoduchý motorový 
mulčovač, materiál byl po usušení shrabán a spálen. Kromě komunikačních přístupů  
a pozorovacích pěšin, které jsou vysečeny ručně kosou nebo lehkou žací lištou v druhé 
polovině června, bylo dodržováno pravidlo jediné seče v pozdním termínu a to nejdříve po 
15. srpnu tak, aby došlo k vykvetení vzácnější květeny a poskytnutí přirozeného rozptýlení 



 

semen. Posečená luční tráva   usušena,  shrabána, dána do kopek a část odvezena jako 
krmivo hospodářských zvířat a lesní zvěř. 

 
Obr. 4:  Sečení lučních ploch speciální jednonápravovou sekačkou s protiběžnou kosou 

 
 
4 Stabilita biologické rezervace, fauna a flora 
 
        Již třetí rok těchto opatření přinesl 

velmi příjemní přírodovědné překvapení 
v podobě zvýšení stability území 
doprovázené spontánním nárustem 
biodiverzity. Výčet zajímavých nálezů   
a výskytu flory a fauny by zabral celou 
plochu tohoto příspěvku. 

Nejmarkantnějším posunem byla 
skutečná expanze orchidejových rostlin, 
které jsou na tak relativně malém území 
zastoupeny ve 12 druzích z celkového 
počtu 20 druhů na území Bílých Karpat / 
obr. 5 /.  

 
 
 
 

 
Obr. 5: Jedn ze zástupců z 12 druhů 

orchidejových rostlin 



 

Vstavače bezové, májové, fuchsovy, vemeníky, bradáčky,  kruštíky, pětiprstky se 
postupně objevují v celém území. Z dalších zajímavých  druhů místy vysoká hustota 
mečíku střechovitého, dále hořce brvitého, zvonků, orlíčků, kozince, rožců, hruštičky, 
žindavy, jestřábníků, kozí brady, řady léčivých bylin a na zamokřená místa vázaná škála 
mokřadních rostlin a mechů / obr. 6 /. 

 
Obr. 6:  Vysoká hustota léčivých bylin a mokřadních rostlin 

 
 
      Hodně nápadná je nevšední mykologická pestrost – hřiby, kováři, křemenáče, bedle, 

ryzce, pavučince, čechratky, muchomůrky, václavky, opeňky, lakovky, hadovky, ale třeba 
smrž kačenka česká  Verpa bohemica Schroct., bělolanýž obecný Choiromyces venosus Fr. 
či šiškovec černý Strolomyces floccopus Vahl ex Fr. 

      Fauna nepochybně vyniká nápadným spektrem denních i nočních motýlů, jejímž 
vývojovým stadiím prospívá právě způsob pozdního sečení lučních porostů. Babočky, 
ohniváčci, modrásci, žluťásci, batolci, hnědásci, vřetenušky, vzácně i stužkonoska modrá či 
jasoň dymnivkový. Vážky, šídla, motýlice, srpice, pošvatky a třeba i kudlanka nábožná. 
Početná skupina střevlíkovitých, tesaříků, zlatohlávků, roháč obecný , kupy mravence 
lesního. 

V mokřadech mikrofauna měkkýšů , blešivců, ale třeba i modře zářící modranka 
karpatská Bielzia coerulans L. Skokani, ropuchy, kuňky,  slepýši, ještěrky obecné  
i živorodé, vzácně užovka stromová. Líhniště mloka skvrnitého, jehož dospělci využívají 
výborných úkrytů ve štěrbinách bizarních  zpevňujících kořenů starých buků. Samozřejmě 
ucelený soubor pěvců, šplhavců, sov a dravců zakončuje hnízdící chřástal polní. Netopýři, 
rejsci, myšice, norníci, ježci, lasice, veverky, kuny a četná populace plšíka lískového. Lesní 
zvěř vč. predátorů. 



 

5 Závěr 
Přestože rozsah prováděných zásahů a opatření si už v základní formě vyžádal obrovské 

náklady a úsilí, podtržené nedostupností lokality, pak již dosavadní stupeň biodiversity 
biologické rezervace Vlčí prameny je ohromující a vize území je směřována i k rekon-
strukci původní kopaničářské usedlosti / obr. 7 / a vytvoření přírodovědné základny pro 
výzkumnou a poznávací práci studentů i odborníků biologů a příbuzných oborů. 

Lokalita byla např. již v roce 2006 vybrána pro natáčení pořadu České televize Toulavá 
kamera při putování za orchidejemi  Bílých Karpat. 

 
Obr. 7:  Původní kopaničářská usedlost 
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Abstract: 
Following paper introduces new project dealing with landscape diversity changes 

evaluated by system of indicators. Main aims of the project are introduced, basic methods 
are briefly discussed. 

 
Abstrakt: 
Příspěvek představuje nový projekt, který se zabývá hodnocením změn diverzity a he-

terogenity krajiny podle systému krajinných indikátorů. Představeny jsou hlavní cíle 
projektu a konkrétní návrhy indikátorů, stručně jsou diskutovány metody hodnocení  
a zhodnocen  

 
Introduction:    
The processes of globalization and related changes in European agriculture policy have  

a significant impact on landscapes. Land use and landscape developments in Europe follow 
international trends. Many regional cultural landscapes have disappeared because of deep 
changes in society; many others are endangered now by the processes of globalization, 
unification, extensification and intensification. Locally, restoration of the traditional 
landscapes is being considered for reasons like tourism, ecology, tradition, scenic value or 
landscape character protection (Wijermans, 1992). 

 We can distinguish at least two basic groups of trends: intensification and 
extensification of land use in different regions. The impact of these trends can vary 
regionally under different climatic, environmental, socio-economic, and historical 
conditions. There are regions with desirable as well as undesirable changes in the socio-
economic infrastructure, agriculture productivity, soil quality, soil erosion, ground and 
surface water pollution, biodiversity, and landscape diversity. 

This process is occurring in all of Europe and it has not missed the Czech Republic. The 
outstanding richness and diversity of Czech landscapes are widely recognised attributes of 
national natural and cultural heritage. Many landscapes are exposed to dynamic driving 
forces related to policy implementation, land use or demographic and economic trends and 
changes. Such driving forces affect production and planning processes in agriculture, 
forestry, urbanisation and traffic, which in turn impact on the environment spanning from 
local pollution or habitat damages to regionally extensive negative land use changes or 
flood events. The concern that essential landscape values are getting temporally or 
permanently lost due to conflicting driving forces and pressures has been addressed in 
recent policy documents such as the Pan-European Biological and Landscape Diversity 
Strategy (Council of Europe 1996) and more recent the European Landscape Convention 



 

(Council of Europe 2000) (Mücher et al. 2003), of which the Czech Republic became  
a contracting country. 

There is an objective demand for new, more detailed and euro – connected research of the 
present cultural landscape in the Czech Republic to fulfill the obligations resulting from the 
European Landscape Convention. Inescapably a reliable basic classification and evaluation 
system for landscape diversity, heterogeneity and functions changes is required (Turner, 
2005, Potschin, Bastian, 2004). 

 
Project aim: 
There are many local scale studies of landscape change in the Czech Republic. However, 

to understand their large scale implication, a consistent, synoptic view is necessary. The 
general aims of proposed project are (i) the establishment of a complex system of landscape 
quality indicators related to landscape structure and functionality. This system of indicators 
will be used for (ii) classifying changes of landscape structure during last fifteen years. (iii) 
Evaluation of biodiversity assessment for the future landscape development. This should be 
obtained by achieving the following sequential steps: 

1. Development of a landscape classification and typology 
2. Establishment of a system of landscape structure and function indicators 
3. Interpretation of landscape diversity/heterogeneity, biodiversity and land - use 

relationships 
4. Interpretation of land cover/use changes, and their biodiversity impact assessment 
 

 
 
Project contribution 
Landscapes change due to various circumstances. Natural causes and human influences 

impact landscapes. Present changes became more intensive and widespread not only on the 
national level but also on the global level. We are now at a stage to decide what will be the 
future strategy of the next development of cultural landscapes. 

The demands on the landscape-mosaic typology and land-use/cover typology 
regionalisation have rapidly increased in the decade. Both national and international levels 
are being involved. In Europe, the „landscape framework“ should serve as an important tool 
for the implementation of both the European Landscape Convention (ELC) and the EU 
Habitats Directive (92/43/EEC). Ad ELC: The landscape-mosaic map is necessary input for 
landscape policy development, especially for one particular „special measurement 
“(according to ELC), i.e. identification and evaluation. The expected outputs are also 

CASE STUDY AREAS 

⇒ System of landscape structure indicators 

⇒ Interpretation of landscape diversity/heterogeneity, biodiversity and land - use relationship 

Selection of case study areas in various 
landscape types 

NATIONAL LEVEL 

⇒ Development of landscape classification and typology 

⇒ System of landscape structure indicators 



 

considered a valuable part (for the ecosystem level) of the national inventory of biological 
diversity (cf. Convention on Biological Diversity). 

There have been developed any landscape typology systems in the Czech Republic 
(Kolejka, Lipský 1999; Löw et al., 2006), but they have been constructed in different way 
and not connected to pan - European databases and systems of landscape quality indicators. 
Results of this project will give a framework to future sustainable management of our 
landscapes in the political, economic and ecological spheres. Landscape typology and the 
analysis of landscape structure, processes and functions will help to transform knowledge 
from the natural sciences to socio-political spheres. The assessment of landscape functions 
is a means to formulate ecological targets of landscape future development, on the 
conditions of increasing landscape changes (Bastian, Röder, 1998). 

The project should also answer following questions: 
1. How can landscape attributes such as diversity, coherence and 

openness/closedness be used to define thresholds of landscape quality? 
2. Where are thresholds of landscape quality vulnerable to the projected 

demands on landscape (risk zones)? 
 

Particular aims 
I. Landscape classification and typology 
The introductory part of the project will be oriented on implementation of recent cultural 

landscape typology based on both natural and cultural components inventories. This will 
include spatial information database processing /analysis, generalization and synthesis/ and 
creation of landscape type maps. This should be considered as a starting point for the 
selection of pilot areas, where the main objectives of the project will be solved. The main 
aim of landscape classification and description is to identify what makes one landscape 
‘different’ or ‘distinct’ from another, which is quite different from that of assigning relative 
values. 

 
II. System of landscape structure indicators 
Initially the basic single parameters describing landscape structure will be processed. 

Landscape diversity, heterogeneity, coherence and fragmentation parameters will be 
analyzed. The general objective of this part is to develop a system of landscape structure 
indicators as measurable variables, which could be clearly used for landscape change 
assessments. Czech landscapes are represented as a heterogeneous area over which the 
patterns of association of the various elements exhibit a repeated and consistent pattern. 

The proposed landscape indicators include: 
• landscape heterogeneity and diversity 
• landscape coherence 
• landscape openness and closedness 
• change of landscape type  
Each can be calculated by making a spatial analysis of the patterns exhibited by the 

various components of land cover across an area of interest.  
 

An example of the proposed indicator system is given in Table 1: 
 
 
 



 

Table 1: 
Theme Subject of interest Indicator 

Land type 1. Area of each type 
2. Average size of coherent units Fragmentation of different land 

types 3. Total units per km2 
Landscape diversity 4. Shannon’s diversity index 
Landscape heterogeneity 5. Heterogeneity index (HIX) 
Edge types 6. Length of each type 

7. Length of different types Water edges 
8. Area of different land types in 10m-
buffer zone 
9. Number per land type 

Spatial 
structure -
landscape 

Buildings 
10. Percent on each land type 

Land type (level III) 11. Area of each type 
Fragmentation 12. Number and size of fields 
Diversity of agricultural land types 13. Shannon’s diversity index 
Field shape 14. Area weighted average shape index 
Field edge types 15. Length 
Linear elements on agricultural 
land 

16. Number; Length 

Non-crop islands in agricultural 
land 

17. Number; Percent of different types 

Spatial 
structure - 
agricultural 
land 

Point objects in agricultural land 18. Number; Percent of different types 
Diversity of habitats 19. Shannon’s diversity index 
Diversity of vascular plants 20. Number of species, Shannon’s 

diversity ind. 

Biodiversity 

Distribution of vascular plants 21. Percent of sample squares in different 
regions where 
22. selected species are present 

(after Dramstad and Softe, 2003; Pérez-Soba and Wascher, D.M. (eds) 2005) 
 
The constructed system of landscape indicators will be tested in different pilot areas 

within different landscape types. The indicators should be calculated for area-specific, 
biogeographic and agricultural units must be sufficiently sensitive or reliable to distinguish 
one area from another and to track their different trajectories over time. 

The basic topic of this part would be comparing variable from 1990 and 2000 /according 
to availability of CORINE Land Cover data/. The results should be considered as a practical 
instrument how to classify land use / land cover changes not only by proportional quantity 
but also in structure and diversity quality. The last particular aim is to capture and describe 
recent trends in land use / cover change in the Czech Republic. 
 

Methods 

 

Data collection Thematic 
d t b

Landscape typology 

Thematic maps 

Landscape structure 

Analysing of landscape diversity,  
heterogenity and coherence

Analysing of landscape structure  
and processes 



 

I. Preparing thematic datasets 
Linking thematic databases with spatial map’s data in GIS environment. Analysis, 

generalization and reclassification of thematic layers. 
 
II. Development of Landscape typology 
There are three basic approaches in methods of landscape typology.  The classification of 

natural background based on combination of geological, relief and bioclimatic conditions of 
the landscape, which means delimitation of the types of potential natural landscapes, is the 
most common. The second approach represents a classification of land use or land cover, 
which shows the intensity of human impact on natural landscape. Complex landscape 
typology based on synthesis of both natural and cultural features is the most complicated, 
but also the most accurate and applicable.  

According to the method of Mücher (2003), the typology will be based on combining of 
different layers of the most recent geographical data using GIS as a scientific method of 
exact and objective landscape classification. The strategic objective would be to use high 
resolution and quality data of national coverage. After a critical review of the main Czech 
environmental and topographical data sets, 3 core layers were selected for the delineation of 
landscape types: 
• Topography (DEM, ArcData CR, pixel 200 m resolution, grid data) 
• Combined soil and geological substrate/parent material (Soil classification system, 

Němeček, 1:200.000 and GEO CR 1: 500.000, vector data) 
• Land use/Land cover (CORINE Land Cover database 2000, vector data, 1 : 100 000)          
These 3 data layers chosen as key parameters reflect the fact that present landscapes are  

a product both of natural and cultural driving forces. Three core data sets determine the 
matrix for the Landscape Typology Map. The synthesis and segmentation of landscape 
areas will be done using ArcGIS 9.1 and eCognition 3.0 software. 

 
III. Landscape structure spatial analysis – classification of diversity and 

heterogeneity changes 
Various parameters of landscape structure and biodiversity for three time horizons will be 

analysed (as shown in Table 1). According to some European methods (Wascher ed., 2005) 
system of measurable parameters adapted for Czech environment will be developed.  

These parameters used to monitor landscape ecological aspects of landscape change 
could be divided into two basic groups: 

1. spatial heterogeneity and diversity of landscapes 
2. spatial connectivity and coherence of landscapes 
 
Conclusions:  
I. Project outputs 
The outputs will be used as supporting scientific data for landscape planning, land-use 

planning, policy decision making as well as landscape conservation. In particular, the 
expected results are: 

1) A paper describing the spatial characteristics of landscape mosaic heterogeneity and 
land-use relationship will be published in an international journal (in English), 

2) Map of the landscape-types districts of the Czech Republic 1:500.000 (ESRI 
shapefile, CD-ROM), 



 

3) Manuscript of a brochure “The landscape quality indicators as a tool for landscape 
planning”  with graphical outputs (in Czech, ca 100 p., graphical outputs will be on the CD-
ROM)  

4) Methodological paper on landscape-mosaic evaluation and monitoring (in Czech), 
5) Exercises for the Landscape Ecology and Regional Biogeography courses. 
 
II.  Applications of the results 
1) The methodological improvement to the present provision of landscape character 

assessment by system of indicators (according to the Act on Nature and Landscape 
Conservation) is expected,  

2) Newly established regional governments want to apply a regional view (landscape 
typology and pattern as a base for planning human activities and settlement) trying to 
balance nature conservation and local economic development, 

3) Landscape-mosaic regionalisation could be used as a common denominator or milieu 
in (re-) evaluation of main landscape-conservation networks (NATURA 2000, national set 
of protected areas and Regional System of Ecological Stability) and their relationships. 
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Abstrakt: 
Předkládaný článek se zabývá analýzou vývoje krajiny v části povodí řeky Olše 

s využitím vybraných krajino-ekologických charakteristik. Z upravených leteckých snímků 
byl odvozen krajinný pokryv v letech: 1947, 1971 a 2003. Nad vytvořenými daty byly pro 
každý rok ve sledované lokalitě vypočítány a zhodnoceny tyto parametry: diversita krajiny, 
míra antropogenního ovlivnění krajiny a ekologická stabilitu krajiny. 

 
Abstract: 
The article is focused on the landscape development analyse in the part of river basin 

Olše with using of the chosen landscape ecology metrics. Land cover was derived from the 
transformed aerial photos from the years: 1947, 1971 and 2003. From the created data in 
the locality for each year these metrics were calculated and evaluated: landscape diversity, 
coefficient of anthropogenic impact and coefficient of ecology stability.  

 
Krajinu je možné popisovat z hlediska kvalitativního a kvantitativního. Kvalitativní popis 

krajinné mozaiky se zaměřuje především na její náplň, naproti tomu kvantitativní přístup se 
více zabývá strukturou jako takovou, bez ohledu na obsah (Guth a Kučera, 1997). Podle 
kvalitativních charakteristik jsou všechny struktury krajinné mozaiky zařazeny do 
jednotlivých kategorií. Kvantitativní charakteristika krajiny je určována na základě para-
metrických ukazatelů vystihujících strukturu a vývoj krajiny. Výhodou kvantitativních 
hodnot je získání exaktních dat o krajinné struktuře, která jsou porovnatelná pro různé roky 
u stejné lokality nebo pro různá území v jednotlivých letech. V pozorované lokalitě 
v každém sledovaném roce je možné charakterizovat jednotlivé krajinné prvky, celé 
kategorie krajinného pokryvu i celkovou strukturu krajiny. 

 
V okrese Karviná se kromě ploch ovlivněných hornickou činností vyskytují rovněž 

významné kulturní oblasti se zachovanými přírodními strukturami. Pro sledování stavu  
a vývoje krajiny s využitím krajino-ekologických charakteristik bylo z těchto oblastí 
vybráno území, které patří k povodí řeky Olše, a které leží v severní části okresu Karviná. 
Zájmové území tvoří katastrální území Kopytov, Věřňovice a části katastrálních území 
Skřečoň a Dolní Lutyně.  

Pro hodnocení struktury a vývoje zvolené části povodí řeky Olše byly vybrány krajino-
ekologické charakteristiky popisující celkovou strukturu krajiny. K jejich výpočtu je však 
nutné nejprve zjistit geometrické charakteristiky jednotlivých krajinných prvků (obsahy 
polygonů) a také parametry celých kategorií krajinného pokryvu ve sledovaných letech 
(celkové rozlohy každé kategorie a procentní zastoupení kategorií v krajině). Celá lokalita 
nebo menší jednotky krajiny, které lokalitu tvoří, mohou být charakterizovány parametry 
vyjadřujícími hodnotu krajiny z hlediska krajinné ekologie. Pro hodnocení zvolené lokality 
byly vybrány následující charakteristiky: diversita krajiny, míra antropogenního ovlivnění 
krajiny a ekologická stabilitu krajiny. Rovněž byl sledován vývoj těchto ukazatelů 
v časovém horizontu více než 50-ti let. 
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Hlavními zdroji dat o krajině ve vybrané lokalitě byly letecké snímky z období 1947 až 
2003. Černobílé letecké snímky z let 1947 a 1971 poskytl Vojenský geografický  
a hydrometeorologický úřad v Dobrušce. Barevné ortofoto z roku 2003 bylo získáno 
v digitální podobě s rozlišením 2 m na pixel od firmy GEODIS Brno. Analogové letecké 
snímky byly nejprve neskenovány, dále byly transformovány do souřadnic v softwaru PCI 
Geomatica, a byly vytvořeny fotomozaiky. Z upravených leteckých snímků byl pro každý 
sledovaný rok odvozen krajinný pokryv. Kategorizace krajinného pokryvu (tabulka č. 1) 
vychází z projektu Evropské unie CORINE Land Cover. Vrstvy krajinného pokryvu pro 
sledované roky (1947, 1971, 2003) byly vytvořeny s využitím nástrojů programového 
prostředku ArcGIS 9.1. Nad zpracovanými daty byly ve sledované lokalitě vypočítány  
a zhodnoceny vybrané krajino-ekologické charakteristiky. 

 
Tab. 1: Kategorie krajinného pokryvu 

číslo název kategorie číslo Název kategorie 
110 Sídelní zástavba 210 Orná půda 
121 Průmyslové a obchodní areály 231 Travní porosty 

122 
Silniční a železniční síť a přilehlé 
areály 242 

Mozaika polí, luk a trvalých 
kultur 

142 Areály sportu a zařízení volného času 310 Lesy 

151 Zemědělské objekty 320 
Stromy, křoviny nebo travní 
areály 

164 Povrchy bez vegetace 511 Vodní toky 
  512 Vodní plochy 
 

Krajinu jako celek obvykle charakterizuje míra diversity krajiny, která vyjadřuje míru 
rozmanitosti a pestrosti struktury krajiny. Diversita krajiny je měřítkem pro diversitu 
druhovou (Guth a Kučera, 1997). Shannonův index diversity (SHDI) je oblíbeným 
ukazatelem diversity v oblasti ekologie, který je možné aplikovat také na krajinu. SHDI 
je ve srovnání s dalším používaným Simpsonovým indexem diversity poněkud citlivější 
k výskytu vzácných kategorií (Landscape Ecology Program, 2007): 
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pi - procentuální zastoupení kategorie (v desetinných číslech) 
SHDI může nabývat kladných hodnot nebo je roven nule. Interval možných hodnot není 

omezen shora. Hodnota SHDI je nulová, pokud je území tvořeno pouze jednou plochou 
(žádná diversita sledované krajiny). Hodnota SHDI vzrůstá jednak s rostoucím počtem 
různých typů ploch, a (nebo) také se hodnota SHDI zvětšuje, pokud se proporční zastoupení 
různých typů ploch ve sledovaném území stává vyrovnanější. Vyšší hodnota SHDI tedy 
upozorňuje na větší diversitu krajiny. 

Shannonův index diversity v části povodí řeky Olše nabývá hodnot: 1,42 (rok 1947), 1,18 
(rok 1971) a 1,15 (rok 2003). SHDI má tedy mírně klesající tendenci. Na snížení hodnoty 
SHDI měla velký vliv kategorie mozaika polí, luk a trvalých kultur, která prošla ve 
sledovaném časovém období nejdynamičtějším proporčním vývojem. Její celková rozloha 
výrazně poklesla v období 1947 až 1971 (z 38 % na 4 %), a do roku 2003 tento typ 
krajinného pokryvu vymizel úplně. V letech 1947 a 1971 byl v lokalitě stejný počet 



 

kategorií (11). Hlavním důvodem poklesu SHDI je vyrovnanější proporční zastoupení 
některých kategorií v roce 1947 než v roce 1971. V tomto období se podstatná část ploch  
z kategorie mozaika polí, luk a trvalých kultur v důsledku kolektivizace proměnila ve velké 
lány polí, a také zanikly některé remízky a podobné maloplošné ekosystémy. V roce 1971 
tedy převažuje zastoupení kategorie orná půda, která tvoří 67 % celého území. Jedná se  
o největší podíl kategorie na celkové ploše ze všech třech sledovaných let. Hodnota SHDI 
v letech 1971 a 2003 se liší jen nepatrně. Počet kategorií vyskytujících se v roce 2003 se 
sice zvýšil o jednu kategorii, ale procentní zastoupení mnoha z nich je velmi malé. 7 z 12 
kategorií se v roce 2003 podílí na celkové ploše svou rozlohou jen do 1 % (v roce 1971 jsou 
to 4 z 11 kategorií). Mírně klesající hodnota SHDI však není důkazem snižování ekologické 
hodnoty krajiny. 

Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny (KAO) vyhodnocuje zejména intenzitu 
lidského vlivu na krajinu a její vývoj. Jedná se o poměr ploch s vysokou intenzitou využití 
k plochám s menší intenzitou využití. Mezi plochy s vysokou intenzitou využití jsou 
zařazeny plochy, které jsou pod velkým antropogenním tlakem (orná půda, zastavěné 
plochy a ostatní plochy), mezi plochy s menší intenzitou využití jsou zařazeny plochy, které 
jsou pod menším antropogenním tlakem (lesy, louky, pastviny a vodní plochy) (Kupková, 
2001). Vzhledem k tomu, že ve sledované lokalitě je použita jiná kategorizace než  
u Kupkové (2001), bylo nutné upravit kategorie v původním vzorci pro KAO: 
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R110, R121 atd. - rozlohy jednotlivých kategorií podle číselných identifikátorů kategorií 
uvedených v tabulce č. 1 (např. R110 – rozloha kategorie 110 Sídelní zástavba) 

KAO nabývá hodnot od 0, horní mez neexistuje. Hodnoty 1 dosahuje, pokud je rozloha 
obou typů ploch v rovnováze. Hodnota vyšší než 1 znamená, že převažují plochy s vysokou 
intenzitou antropického využití. KAO postihuje vlivy člověka na krajinu samozřejmě pouze 
do určité míry a je také jistým zjednodušením (Kupková, 2001).  
 
Tab. 2: Hodnoty koeficientu míry antropogenního ovlivnění krajiny v části povodí řeky 
Olše 

  hodnoty KAO rozdíl hodnot KAO 
katastrální 

území 
rozloha 

(ha) 
rok 

1947 
rok 

1971 
rok 

2003 
roky 

1971 - 1947
roky 

2003 - 1971 
roky 

2003 - 1947 

Kopytov 219,85 2,6575 2,5826 2,4506 -0,0749 -0,1320 -0,2069 

Skřečoň 105,97 1,8218 1,5616 1,2257 -0,2602 -0,3359 -0,5961 

Věřňovice 456,77 2,2482 1,6807 1,3115 -0,5675 -0,3692 -0,9367 
Dolní 
Lutyně 929,62 5,3706 4,8529 3,1174 -0,5177 -1,7355 -2,2532 

celá lokalita 1712,20 3,4565 2,9639 2,2021 -0,4926 -0,7618 -1,2543 
 
Hodnoty KAO pro celé zájmové území i pro jednotlivá katastrální území zvlášť jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. Z výsledků vyplývá, že v celé lokalitě převažují ve sledovaných 
letech plochy s vysokou intenzitou antropogenního využití. Klesající tendence hodnot KAO 
však ukazuje na menší antropogenní vliv v roce 2003 než v roce 1971 a 1947. Hlavním 
důvodem je mírný pokles zemědělské činnosti v území a přeměna orné půdy většinou na 
travní porosty. Nejnižší hodnoty KAO se ve všech třech letech objevují u katastrálního 



 

území Skřečoň. KAO se zde blíží k hodnotě 1, což ukazuje na vyrovnanost celkové rozlohy 
ploch s vysokou intenzitou antropogenního využití (orná půda, sídelní zástavba, v menším 
zastoupení: průmyslové a obchodní areály, silniční a železniční síť a přilehlé areály)  
a celkové rozlohy ploch s menší intenzitou využití (travní porosty, lesy, stromy, křoviny 
nebo travní areály, a částečně řeka Olše). Antropogenní činností je z vyskytujících 
se katastrálních území nejvíce ovlivněna Dolní Lutyně. V roce 1947 zde převažuje orná 
půda a mozaika polí, luk a trvalých kultur. Přesto i v tomto území mají hodnoty KAO 
výrazně klesající tendenci. Do roku 2003 se na původně zemědělsky využívané oblasti 
rozšiřuje nejčastěji kategorie stromy, křoviny nebo travní areály, a také se zde místo polí 
objevují travní porosty.  

V tabulce č. 2 jsou rovněž uvedeny rozdíly hodnot KAO. Změny KAO ve sledovaných 
časových intervalech ukazují na vývoj celé lokality i každého katastrálního území zvlášť. 
Ve všech časových obdobích nabývá rozdíl KAO záporných hodnot, které zde představují 
snížení intenzity antropogenního ovlivnění krajiny. Z nejnižších hodnot u katastrálního 
území Dolní Lutyně vyplývá, že zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu vlivu člověka na 
krajinu. 

Ekologicky stabilní krajina se zpravidla nachází ve stavu ekologické rovnováhy. Jedná se 
o dynamický stav ekosystému, který se trvale udržuje s malým kolísáním, nebo do něhož se 
ekosystém po případné změně spontánně vrací. Ekologická rovnováha je hlavním projevem 
ekologické stability systému. Z poměrného plošného zastoupení jednotlivých forem využití 
půdy vychází výpočet několika typů tzv. koeficientů ekologické stability (KES) krajiny, 
které představují pokus o kvantifikaci této složité charakteristiky. Základem nej-
jednoduššího z těchto koeficientů je výpočet poměru ploch relativně ekologicky stabilních 
k plochám relativně nestabilním (Lipský, 2000). Jiný koeficient ekologické stability, který 
uvádí Miklós (1986) se snaží rozlišit ekologickou významnost jednotlivých ploch 
zavedením číselných koeficientů. Upravený vzorec uvádí Drgoňa (2005): 

p
kp

KES ii∑ ⋅
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pi - rozloha jednotlivých kategorií krajinného pokryvu 
ki - koeficient ekologické významnosti kategorie 
p - celková rozloha zájmového území 
Hodnoty koeficientu ekologické významnosti uvádí Miklós (1986) v rozmezí od 0 pro 

zastavěné plochy do hodnoty 1, která vyjadřuje ekologicky stabilní krajinu, např. lesy. 
Využití tohoto koeficientu pro srovnání ekologické stability konkrétního území v různých 

letech má však určitá úskalí. Vzorec nezohledňuje rozdílnou vnitřní kvalitu ploch 
související s používanými technologiemi (vliv hnojení, chemizace, mechanizace, odrůdové 
skladby apod.), jejich individuální velikost, propojenost a vzájemnou souvislost. Přesnější 
charakteristiky ploch zohledňuje srovnávací KES, pro který je však třeba zhodnotit stupeň 
kvality každého ekosystému. Toto lze s odpovídající přesností provést výhradně pro 
současný stav. Pro data odvozená z leteckých snímků by bylo možné pouze odhadovat 
kvalitu jednotlivých ploch, což však může vést k velmi nepřesným výsledkům, a také je 
takto možné do značné míry spekulativně předurčovat výsledek výpočtu. Proto byl pro 
ekologické hodnocení zájmového území vybrán druhý z uvedených KES. 

Přes výše zmíněné nevýhody tohoto koeficientu nesou vypočítané hodnoty KES ve 
sledovaném území odpovídající výsledky. V celé lokalitě i v každém katastrálním území 
zvlášť dochází k velmi mírnému růstu výsledné hodnoty KES ve sledovaných letech 
(tabulka č. 3). 



 

Tab. 3: Hodnoty koeficientu ekologické stability v části povodí řeky Olše 
  hodnoty KES rozdíl hodnot KES 

katastrální 
území 

rozloha 
(ha) 

rok 
1947 

rok 
1971 

rok 
2003 

roky 
1971 - 1947 

roky 
2003 - 1971 

roky 
2003 - 1947 

Kopytov 219,85 0,3174 0,3306 0,3578 0,0132 0,0272 0,0404 

Skřečoň 105,97 0,3499 0,3833 0,4268 0,0334 0,0435 0,0769 

Věřňovice 456,77 0,3663 0,4168 0,4669 0,0505 0,0501 0,1007 
Dolní 
Lutyně 929,62 0,2672 0,2779 0,3231 0,0107 0,0452 0,0559 

celá lokalita 1712,20 0,3052 0,3283 0,3724 0,0231 0,0441 0,0672 
 
Největší zvýšení hodnoty KES bylo zaznamenáno v katastrálním území Věřňovice, ve 

kterém dochází k nárůstu převážně dvou ekologicky významných kategorií: lesy a stromy, 
křoviny nebo travní areály. Druhá zmíněná kategorie se rozšiřovala nejčastěji na plochy 
kategorie orná půda nebo mozaika polí, luk a trvalých kultur. Lesy vznikají nečastěji 
z kategorie stromy, křoviny nebo travní areály. Rovněž došlo ke změně zemědělsky 
obdělávaných ploch na kategorii travní porosty. K dalšímu výraznějšímu zvýšení hodnoty 
KES od roku 1947 do roku 2003 dochází v katastrálním území Skřečoň. Hlavním důvodem 
je zvýšení podílu lesních porostů, křovin a travních areálů na úkor orné půdy. Mírné 
zvýšení hodnoty KES v katastrálním území Dolní Lutyně je převážně způsobeno 
rozrůstáním lesa Borek a dalších vyskytujících se lesů. 

Vzhledem k velmi malé změně hodnot KES v jednotlivých letech je třeba upozornit na 
nižší vypovídací schopnost výsledků. Rovněž je nutné při posuzování zvoleného území brát 
v úvahu možná zkreslení výsledných hodnot v důsledku nezahrnutí kvality jednotlivých 
ekosystémů. 

Zjišťování krajino-ekologických charakteristik a jejich vývoj v čase může pomoci 
pochopit změny v krajině, odhalit jejich příčiny a směr, a také, pokud je to možné, usměrnit 
jejich důsledky tak, aby výsledná krajina byla ekologicky i esteticky vyvážená a současně 
funkčně využitelná. Získané informace o krajině je možné následně využít pro optimalizaci 
územního plánování, a také v oblasti ochrany a péče o krajinu. 
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Abstrakt 
Územné systémy ekologickej stability sú významným nástrojom na zabezpečenie 

podmienok ochrany prírody a zvýšenie biodiverzity územia. Jednou z významným zložiek, 
ktorá vstupuje do hodnotenia a návrhu kostry ÚSES je vegetácia. Vegetácia bola hodnotená 
na základe týchto kritérií: reprezentatívnosť, vzácnosť, druhová bohatosť, prítomnosť 
vzácnych a chránených druhov a priaznivý stav biotopov. Výskum bol aplikovaný na 
modelovom území katastrálneho územia Slopná. 

 
Abstract 
Territorial systems of ecological stability are important instruments to ensure the 

necessary conditions for nature conservation and biodiversity. Proposal of elements of local 
TSES came out from assessment of vegetation, on the basis of representativeness, 
uniqueness, originality, biodiversity and presence of protected and endangered species, 
Research was realized in the region of the Slopná village. 

 
Úvod 
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru 

navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje zachovanie 
rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému tvoria biocentrá, 
biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. 
Jednou z významným zložiek, ktorá vstupuje do hodnotenia a návrhu kostry ÚSES je 
vegetácia. Reálna vegetácia bola mapovaná v rámci terénneho prieskumu metódou 
zürišsko-montpellierskej školy. Lesné spoločenstvá boli spracované na základe podkladov 
lesníckeho prieskumu (Beňadik, 2006). Výsledkom mapovania bola mapa reálnej 
vegetácie. Súčasťou hodnotenia a návrhu kostry prvkov lokálneho územného systému 
ekologickej stability, bolo hodnotenie biotopov podľa vybraných kritérií: reprezentatívnosť, 
vzácnosť, druhová bohatosť, prítomnosť vzácnych a chránených druhov a priaznivého 
stavu biotopov.  

 
Výsledky 
Výskum bol aplikovaný na modelovom území katastrálneho územia Slopná. Podľa 

fytogeografického členenia patrí záujmové územie do oblasti Západokarpatskej flóry 
(Carpaticum occidentale), do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okres 
Strážovské vrchy. V rámci mapovanie reálnej vegetácie boli mapované všetky poloprírodné 
biotopy, z ktorých zvýšenú pozornosť sme venovali biotopom európskeho (BEV) 
a národného významu (BNV). Prehľad mapovaných biotopov: 
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Vápnomilné bukové lesy (BEV) – sú najrozšírenejším lesným spoločenstvom v riešenom 
území. Časť porastov bola pozmenená výsadbou ihličnatých drevín, druhové zloženie 
blízke prirodzenej vegetácii ostalo zachované v lesných porastoch pod Ostrou Malenicou.  

Javorovo-bukové horské lesy (BEV) – lesy podz. Acerion sa nachádzajú mozaikovito na 
extrémnych stanovištiach, kamenitých sutiach pod hrebeňom Ostrej Malenice.  

Podhorské jelšové lužné lesy (BEV) – aluviálne jelšové lesy podzv. Alnenion glutinoso-
incanae, ktoré tvoria brehové porasty rieky Pružinky. Vplyvom človeka boli často 
obmedzené len na úzke pásy okolo vodných tokov. Do okrajov brehových porastov často 
prenikajú synantropné druhy splavené z okolitých poľnohospodárskych pozemkov.  

Pobrežné vŕbové kroviny (BNV) – spoločenstvá krovitých vŕb zv. Salicion triandrae 
lemujú malé potoky v stredných a vyšších polohách, mozaikovito s aluviálnymi jelšovými 
lesmi.  

Subxerotermné spoločenstvá karbonátových skál (BEV) – druhovo bohaté teplomilné 
spoločenstvá vápencových a dolomitových skál, ktoré sa rozprestierajú na hrebeni Ostrej 
Malenice. Charakteristický výskyt teplomilných druhov a koncentrovaný výskyt druhov 
chránených, ohrozených fytogeograficky významných. 

Spoločenstvá krovín a nelesná drevinová vegetácia (NDV): tieto spoločenstvá sú často 
refúgiom ohrozených druhov z okolitých lúk a tiež stabilizujúcim prvkom v intenzívne 
využívanej krajine. Poskytujú biotopy a biokoridory pre viacero živočíchov, hniezdiská pre 
spevavce a úkryty pre pernatú a srstnatú zver. V rámci týchto biotopov boli mapované:  

spoločenstvá trnkových kriačian zv. Prunion spinosae – xerofilné až mezofilné 
spoločenstvá trnkových lieštin a trnkových krovín vytvárajú medze medzi lúkami alebo 
ornou pôdou, resp. sprievodnú vegetáciu okolo poľných ciest. 

horské lieštiny zv. Corylo-Populion tremulae – širokolisté kroviny horských polôh 
v stupni bučín na poľných teraskách medzi lúkami a pasienkami, resp. vytvárajú súvislé 
lesné plášte.  

stromoradia – druhovo bohaté porasty antropogénneho pôvodu, ktoré vytvárajú mriežku 
medzi mozaikou lúk a ornej pôdy, často aj sprievodné porasty poľných ciest. V minulosti 
boli mnohé porasty na medziach zlikvidované, v súčasnosti zostalo zachovaných len 
niekoľko takýchto medzí, ktoré majú protieróznu funkciu a výrazne prispievajú k zvýšeniu 
ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny.  

porasty ovocných drevín – tvoria plošnú alebo líniovú drevinovú vegetáciu v extraviláne 
sídla. Najčastejšie sú zastúpené slivky (Prunus domestica), jablone (Malus domestica) 
a orechy (Junglans regia). 

Trávobylinné spoločenstvá lúk, pasienkov, skál a mokradí – v krajine ostali zachované 
len zvyšky poloprírodných spoločenstiev, ktoré predstavujú BEV alebo BEN. 

Xerotermné trávinno-bylinné spoločenstvá (BEV) – sekundárne semixerotermné lúky 
a pasienky na minerálne bohatých substrátoch zv. Cirsio-Brachypodion pinnati, 
Mesobromion, floristicky bohaté s charakteristickým výskytom teplomilných druhov, 
ojedinele výskyt vzácnych a zriedkavých druhov. Ohrozuje ich hnojenie lúk a pasienkov, 
rozorávanie, zarastanie krovinami a zalesnenie.  

Chudobné podhorské a horské lúky (BNV) – poloprírodné spoločenstvá trávnatých 
živných pasienkov podzv. Polygalo-Cynosurenion, Anthoxantho-Agrostietum, ktoré sú 
spravidla striedavo kosené a pasené. Po znížení intenzívneho využívania boli tieto pasienky 
znovu obnovené na lokalite Na Lánce a Prašnica a ich druhové zloženie je blízke 
poloprírodným pasienkom s pomerne vysokou biodiverzitou, chýbajú vzácne a ohrozené 
druhy. 



 

Spoločenstvá vysokých ostríc (BNV) – porasty s dominanciou vysokých ostríc a bylín zv. 
Magnocaricion elatae. Vyskytujú sa mozaikovito s porastmi trstín na zaplavovanom alúviu 
rieky Pružinky. Porasty sú ohrozované nastupujúcimi úhorovými štádiami spoločenstvá 
trstín, a preto by bolo potrebné plánovať manažment využívania lokality. 

 
Hodnotenie biotopov 
Mapované biotopy reálnej vegetácie boli hodnotené na základe druhovej skladby 

vegetácie podľa nasledovných kritérií: rozmanitosť typov biotopov, druhová bohatosť, 
výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov. 

 
Rozmanitosť typov biotopov 
Rozmanitosť biotopov je výsledkom pôsobenia rôznych faktorov prírodného prostredia 

(geologické, pôdne, hydrologické pomery), ako aj spôsobu využívania a obhospodarovania 
krajiny, ktoré odrážajú ekologickú diverzitu územia. Z prehľadu biotopov vyplýva, že 
v záujmovom území sa nachádza 8 biotopov národného alebo medzinárodného významu, 
z toho 4 lesné biotopy a 4 biotopy nelesného charakteru. Z botanického hľadiska má 
územie prevažne homogénny charakter. Približne 32 % územia tvoria lesy a značnú časť 
poľnohospodárskej krajiny tvoria rekultivované lúky, s mozaikami nelesnej drevinovej 
vegetácie a zvyškami zachovalých trávnych biotopov. Poklesom intenzívneho využívania 
trvalých trávnych porastov sa približujú niektoré rekultivované lúky druhovým zložením 
k poloprírodným lúkam (xerotermné trávinno-bylinné spoločenstvá, chudobné podhorské 
a horské lúky). Zvyšky týchto poloprírodných porastov sa zachovali len ako fragmenty pri 
okraji lesných porastov na lokalitách: Lány pod Príladu a Dolné lúky. 

Plošne najrozsiahlejšie sú zachovalé porasty vápnomilných bukových lesov s mozaikou 
javorovo-bukových lesov na sutinových svahoch pod vrcholom Malenice. Podhorské 
jelšové lužné lesy a pobrežné vŕbové kroviny tvoria úzke pásy brehových porastov rieky 
Pružinky a Slopňanky s malými prítokmi. Mozaiku biotopov na vrchole Ostrej Malenice 
dopĺňajú subxerotermné spoločenstvá karbonátových skál. 

 
Druhová bohatosť 
Na stanovenie druhovej bohatosti jednotlivých typov spoločenstiev sme použili kritérium 

počtu druhov a Shannon-Wienerov index (Pielou, 1974). Podľa výsledných hodnôt 
Shannon-Wienerov indexu sme zaznamenali, strednú až polonízku diverzita jednotlivých 
mapovaných biotopov. 

Druhovo najchudobnejšie boli vápnomilné bukové lesy s najväčším mapovaným areálom 
(100 m2) s celkovým počtom druhov 19. Ide o prirodzene druhovo chudobné porasty, 
nakoľko v dôsledku hustého zápoja drevín preniká do bylinného podrastu menej svetla 
a bylinný podrast je nesúvislý a druhovo chudobný.  

Druhová bohatosť bola vysoká (> 40 druhov) pri spoločenstvách trávinnej vegetácie 
(lúky, pasienky) s postačujúcim miniareálom (25 m2). Najvyššie hodnoty Shannon-
Wienerov indexu (stredná diverzita) sme zaznamenali na týchto lokalitách: 

xerotermné trávinno-bylinné spoločenstvá (zv. Cirsio-Brachypodion pinnati, Meso-
bromion) v lokalite Skalica a fragment zarastajúceho spoločenstva v lokalite Lány pod 
Príladu 

podhorské lúky v časti Na Lánce 
subxerotermné spoločenstvá karbonátových skál na Ostrej Malenici. 
 



 

Výskyt chránených a ohrozených druhov 
Z hľadiska výskytu chránených a ohrozených druhov rastlín má najväčší význam horský 

masív Ostrej Malenice s mozaikami subxerotermných spoločenstiev karbonátových skál na 
hrebeni (Seseli pallasii, Minuartia langii, Lilium martagon) a javorovo-bukových horských 
lesov (výskyt Sorbus aria) na sutinových svahoch pod vrcholom Ostrej Malenice. V lesných 
porastoch sme zaznamenali výskyt Platanthera chlorantha, ktorý je pomerne zriedkavým 
druhom.  

Významným refúgiom pre niektoré ohrozené druhy rastlín sa stávajú aj extenzívne 
využívane pasienky a remízky nelesnej drevinovej vegetácie, kde sme zaznamenali výskyt 
viacerých zriedkavých druhov, napr. Gymnadenia conopsea, Centaurium erythrea, 
Gentiana cruciata. 

 
Priaznivý stav biotopov a druhov 
Hodnotenie priaznivého stavu o biotopoch vychádza zo Smernice o biotopoch (Smernica 

Rady č. 92/43/EHS). Na základe piatich kritérií hodnotenia (horizontálna štruktúra, 
vertikálna štruktúra, veľkosť lokality, ohrozenie lokality, areál rozšírenia), ktoré odrážajú 
druhové zloženie spoločenstva a spolupôsobenie ekologických faktorov, boli definované  
4 kategórie aktuálneho stavu biotopov (Polák, Saxa a kol. 2005): výborný (A), dobrý (B), 
narušený (C), nevyhovujúci (D). Toto hodnotenie bolo robené iba pre biotopy európskeho 
významu. 

Na základe analýzy zápisov mapovaných TTP podľa druhového zloženia len 4 zápisy 
boli identifikované ako vhodné pre hodnotenie priaznivého stavu. Stav 3 biotopov 
(xerotermné trávinno-bylinné spoločenstvá v lokalite Skalica a Lány pod Príladu, ako aj 
podhorské lúky v časti Na Lánce) bol hodnotený v kategórií C a jedna podhorská lúka 
v časti na Lánce pod Babím bola hodnotená v kategórií D. Pri hodnotení subxerotermných 
spoločenstiev karbonátových skál boli tieto biotopy zaradené do kategórie B.  

Bukové kvetnaté lesy a javorovo-bukové horské lesy boli zaradené do kategórie A a B, 
podhorské jelšové lesy do kategórie B a C. 

Medzi faktory, ktoré ohrozujú biotopy patrí aj výskyt inváznych resp. expanzívnych 
druhov. V záujmovom území boli pozorované malé skupiny týchto druhov: Stenactis annua 
- v menších skupinách sa rozširuje na úhoroch vo východnej časti katastra, časť Trnová 
a Robinia pseudoacacia – v minulosti bol vysádzaný v lesných porastoch v časti Na Lánce. 
Zo skupiny expanzívnych autochtónnych taxónov bol na niekoľkých miestach pozorovaný 
druh Sambucus ebulus. 

 
Záver 
V súčasnosti je potenciálna prirodzená vegetácia pozmenená antropogénnymi čin-

nosťami. Pôvodné dubovo-hrabové a bukové lesy boli zväčša nahradené vysadenými 
porastmi smreka obyčajného a borovice lesnej alebo úplne pozmenené antropogénnymi 
činnosťami (odlesňovanie, poľnohospodárstvo, urbanizácia), vo veľkej miere boli pre-
menené na lúky, v menšom rozsahu na ornú pôdu. Pôvodné klimaxové spoločenstvá sú tu 
zastúpené najmä kvetnatými bukovými porastmi na Malenici, ostrovčekovito sa tu vy-
skytujú javorovo horské lesy, a zvyšky lužných podhorských lesov sa zachovali na 
Pružinke. 

Významným krajinnoekologickými prvkami v poľnohospodárskej krajine sú porasty 
plošnej alebo líniovej nelesnej drevinovej vegetácie, ktoré výrazne zvyšujú ekologickú 
stabilitu územia a plnia mnohé ďalšie funkcie. Príkladom optimálneho usporiadania 



 

a začlenia NDV v poľnohospodárskej krajine sú medze a porasty krovín v časti Príladu 
Lany. 
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Anotace 
Příspěvek je zacílen na základní kritéria českého venkovského prostoru z hlediska 

osídlení. Jsou podány základní charakteristiky současného stavu a vývojových trendů. Je 
poukázáno na nedostatky metodického přístupu k jednoznačnému vymezení venkovského 
prostoru. 

 
Abstract 
This contribution is aimed to basic criteria of czech rural area from settlement point of 

view. There are the basic characteristics of present level and also the evolution in the time. 
The insufficiency of methodological approach to exactly determine of rural area is also 
solved. 

 
Key words: rural area (venkov, venkovský prostor), settlement (osídlení), density of 

population (hustota obyvatelstva) 
 
1 Venkov – základní vymezení 
Kritéria, na jejichž základě lze vymezit venkovský prostor a určit hranici mezi městem  

a venkovem, nejsou jednotná. „Venkov je obecně vymezován jako řídce osídlený prostor, 
ve kterém má důležitou funkci zemědělství. V odborné literatuře (geografické, 
demografické, sociologické či urbanistické) však můžeme najít různé varianty této definice, 
ve kterých je vzhledem k účelu vymezení použito různých kritérií. Z hlediska demografie 
lze venkov vymezit nízkým počtem a hustotou obyvatel, z hlediska urbanistického 
specifickým typem zástavby, z hlediska sociologie například jiným způsobem života.“ [1] 

Nejpoužívanější přístupy k determinaci venkova lze rozdělit do tří základních skupin:  
• vymezení na základě velikosti sídla – nejpoužívanější kritérium na úrovni ČR, 
• vymezení na základě hustoty osídlení – používáno zejména pro mezinárodní 

srovnání, 
• popisné definice bez limitních hodnot. 
V rámci první skupiny je venkovský prostor definován jako „území převážně přírodního 

charakteru vně městských sídel, jehož součástí jsou venkovská sídla, tj. sídla do 2 000 
obyvatel.“ [3]. Votrubec [4] též uvádí vymezení  venkova na základě velikosti obce:  
 „V českých zemích můžeme počítat za venkovské všechny obce s méně než 2 tisíci 
obyvateli a část obcí se 2-5 tisíci obyvateli.“ V zákoně č.128/2000 Sb., o obcích je v § 3 
uvedeno: „Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda 
Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ 

mailto:trnka@mendelu.cz
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Při identifikaci hranice mezi venkovem a městem na základě hustoty osídlení se také 
používá více limitních hodnot. „V mezinárodním měřítku, kde je každé srovnání složitější, 
se musí dodržovat jednotná hranice a u tohoto kritéria se používá hranic několik27 – 100 či 
150 (někdy i 120) obyvatel na km2. V současnosti snad již došlo ke sladění několika 
metodik a EU  používá pouze hranici 100.“ [1]. Nejednotnost ve vymezování venkova je 
explicitně potvrzena i v dokumentu vydaném pod gescí EUROSTATU v roce 2005. Mimo 
jiné  se zde uvádí „…formální definice venkovských oblastí na evropské úrovni dosud 
neexistuje.“ 

Pro klasifikaci venkovského prostoru v mezinárodním měřítku zavedlo OECD28 
metodický přístup na úrovni regionu (krajů, popř. okresů) rozlišující dva typy venkovského 
prostoru, resp. tři pro celé území státu. Jde o tyto typy území: 
• Výrazně venkovský charakter (predominatly rural region/PRR) – více než 50 % 

obyvatel regionu (okresu) žije ve venkovských obcích s hustotou menší než 100 obyvatel 
na km2.  
• Převážně venkovský charakter (significantly rural region/SRR) – 15-50 % 

obyvatel regionu žije ve venkovských obcích s hustotou menší než 100 obyvatel na km2. 
• Výrazně městský region (predominantly urban region/PUR) – méně než 15 % 

obyvatel regionu (okresu) žije ve venkovských obcích s hustotou menší než 100 obyvatel 
na km2. 

Následující tabulka ukazuje přehled kvantitativního vymezení venkovských oblastí 
v rámci území České republiky na základě velikostní kategorie obcí a hustoty obyvatelstva: 
 
Tab. 1: Vymezení venkovských oblastí v rámci území ČR 

Kritérium vymezení z toho se
venkova abs. % abs. % abs. % statutem města

obce do 2000 obyvatel 5 802 529 73,6 2 689 676 26,3 5612 89,8 56
obce s hustotou do 100
obyvatel/km2 5 905 422 74,9 2 317 664 22,7 4912 78,6 112
obce s hustotou do 150
obyvatel/km2 6 517 061 82,6 3 060 651 29,9 5491 87,9 178

výměra (ha) počet obyvatel počet obcí

 Zdroj: data ČSÚ (Malý lexikon obcí a měst) k 1. 1. 2005, vlastní výpočty. 
 

Venkovský prostor v České republice k 1. 1. 2005 zaujímal na úrovni obcí 73,6 % 
výměry území (podle evropských kritérií 74,9 %) a žilo v něm 26, 3 % (resp. 22,7 %) 
obyvatel ČR. Venkovský prostor dále zahrnoval 5 612 obcí, což činilo 89,8 % všech sídel 
České republiky (resp. 4 912 obcí – 78,6 %). Takto vymezené území zahrnovalo 56 (resp. 
112) sídel se statutem města. Dle metodiky OECD venkovský prostor zaujímá na úrovni 
krajů 99,3 % území ČR a obývá ho 88,6 % všech obyvatel státu. 

 
 
 
 

                                                 
27 Hodnota 150 obyvatel na km2 vychází z metodiky OECD, která byla převzata a upravena 
Eurostatem na 100 obyvatel na km2. Dochází tak k paralelnímu použití více limitních 
hodnot. 
 
28 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 



 

2 Venkov – vývoj sídelní struktury 
V podrobnějším členění venkovských obcí do 2 000 obyvatel (viz tab. 2) je patrná 

převaha obcí ve velikostní kategorii 200-499 obyvatel (téměř 1/3 všech obcí ČR).  
 

Tab. 2: Venkovské obce v podrobnějším členění 
Velikost obce

(dle počtu obyvatel) abs. % abs. % abs. %
do 199 1 633 26,1 9 702 12,3 200 534 2
200-499 2 012 32,2 18 296 23,2 653 740 6,4
500-999 1 293 20,7 17 021 21,6 901 546 8,8
1 000-1 499 449 7,2 8 244 10,5 545 888 5,3
1 500-1 999 225 3,6 4 765 6 387 968 3,8

celkem 5 612 89,8 58 028 73,6 2 689 676 26,3

Počet obcí Plocha v km2 Počet obyvatel

 
Zdroj: data ČSÚ (Malý lexikon obcí a měst; k 1. 1.  2005), vlastní výpočty. 

 
Vývoj venkovského prostoru z hlediska počtu obcí a podílu venkovského obyvatelstva 

dokumentuje tab. 3.  
 

Tab. 3: Vývoj počtu obcí do 2 000 obyvatel  a podílu  venkovského  obyvatelstva v letech 
1997-2005 
rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
počet obcí 5 618 5 626 5 625 5 629 5 634 5 628 5 619 5 616 5 612
počet obyvatel v tis. 2 615 2 623 2 627 2 632 2 665 2 667 2 670 2 676 2 690
podíl na celkovém počtu
obyvatel ČR (%)

25,4 25,5 25,5 25,6 26,1 26,1 26,2 26,2 26,3

Zdroj: data ČSÚ (Malé lexikony obcí ČR 1997-2000, 2002-2005), SLDB 2001, vlastní 
výpočty. 

 
V průběhu posledního desetiletí docházelo jen k nepatrným změnám v  počtu 

venkovských obcí, zajímavější je vývoj počtu obyvatel ve venkovském prostoru – ten se 
absolutně i relativně v průběhu daného období zvyšoval (v roce 2005 oproti roku 1997  
o téměř jeden procentní bod; pokud bychom vycházeli pouze z úrovně venkovského 
obyvatelstva, pak byl nárůst o 2,9 %). 

Z pohledu podrobnějšího členění venkovských obcí je evidentní pokles počtu obcí  
a obyvatel ve velikostní kategorii do 199 obyvatel; ve velikostní kategorii 200-499 obyvatel 
se promítají propady obcí na hranici tohoto intervalu do nižších kategorií a naopak 
přidružování menších obcí k větším sídlům, počty obcí i obyvatel pak mají nevyrovnanou 
vývojovou tendenci. Ve srovnání s rokem 1997 je však zaznamenán nárůst jak počtu obcí, 
tak i obyvatel. V kategoriích 500-1999 byl v celém průběhu posledního desetiletí 
zaznamenán nárůst obcí i obyvatel. Dlouhodobě depopulační trend venkova se tedy 
v současné době týká pouze nejmenších obcí do 199 obyvatel, naopak větší sídla jsou 
zisková. Rostou především venkovská sídla v zázemí velkých měst, která však postupně 
ztrácejí svůj původně venkovský charakter. Vzniká mnohdy chaotická suburbanizovaná 
zóna (urban sprawl), s mnoha nepříznivými konsekvencemi z hlediska krajinně-
ekologického i sociologického.  

Vývoj celkového počtu obcí v České republice dokumentuje tab. 4.  



 

Tab. 4: Vývoj počtu obcí ČR (1961 – 2005) 
rok 1961 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
počet obcí v ČR 8 726 7 511 4 778 4 100 5 768 6 097 6 196 6 230 6 232 6 233
rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -
počet obcí v ČR 6 234 6 242 6 244 6 251 6 258 6254 6249 6249 6248 -
Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí a měst. 

 
Je zde patrný pokles počtu obcí mezi lety 1961 a 1990, kdy byla podporována spíše větší 

sídla a venkovský prostor byl marginalizován. Zlomovým bodem byl rok 1991, kdy naopak 
panovala politická podpora osamostatňování i těch nejmenších obcí. 

„Od roku 1961, kdy bylo registrováno na území ČR 8 726 obcí, se jejich počet setrvale 
snižoval, neboť docházelo k administrativnímu snižování počtu malých venkovských obcí. 
K nejvýraznějšímu snížení došlo mezi lety 1970 a 1980, kdy klesl celkový počet obcí téměř 
o třetinu – ze 7 511 na 4 778. V té době probíhalo slučování obcí do střediskové sídelní 
soustavy. Nejnižší stav nastal v roce 1990, kdy v České republice úředně existovalo pouze 
4 100 obcí. Pak nastal obrat a počet obcí se opět začal zvyšovat, neboť mnoho menších 
vesnic se opět osamostatnilo. V prvním roce tak nově vzniklo 1 668 obcí, v dalším ještě 
329. Mezi lety 1992 a 1993 přibyla další téměř stovka osamostatněných obcí.“ [2]. 

Následující tabulka uvádí přehled regionálního rozložení sídelní struktury. 
 
Tab. 5: Charakteristika krajů dle tradičního českého pojetí (obce do 2 000 obyvatel) 

počet Počt Počet obyvatel průměr venkovské v % venkovské v %
obcí katastrů celkem průměr na obecelkem  na obec obce obyvatelstvo

Hl. město Praha 1 112 496 496 1170571 1170571 0 0 0 0
Středočeský 1146 2062 11015 9,6 1144071 998 1064 92,8 492168 43,0
Jihočeský 623 1617 10 057 16,1 625712 1004 573 92,0 208519 33,3
Plzeňský 501 1385 7561 15,1 549618 1097 459 91,6 180523 32,8
Karlovarský 132 561 3315 25,1 304588 2307 106 80,3 61168 20,1
Ústecký 354 1057 5335 15,1 822133 2322 304 85,9 157212 19,1
Liberecký 215 508 3163 14,7 427563 1989 185 86,0 104370 24,4
Královéhradecký 448 961 4758 10,6 547296 1222 405 90,4 170244 31,1
Pradubický 452 790 4519 10,0 505285 1118 420 92,9 191815 38,0
Vysočina 704 1263 6796 9,7 510114 725 673 95,6 213373 41,8
Jihomoravský 672 891 7197 10,7 1130240 1682 593 88,2 336250 29,8
Olomoucký 397 765 5267 13,3 639423 1611 351 88,4 216051 33,8
Zlínský 304 443 3964 13,0 590706 1943 252 82,9 173216 29,3
Moravsko slezský 299 614 5427 18,2 1253257 4191 227 75,9 184767 14,7
celkem 6248 13029 78870 12,6 10 220 577 1 636 5612 89,8 2689676 26,3
Zdroj: Malý lexikon obcí a měst 2005 (k 1. 1. 2005), vlastní výpočty.

Název kraje 
Výměra v km

 
„Rozložení venkovských obcí v jednotlivých krajích je rozdílné. Příčiny je nutné hledat 

již v minulosti, kdy rozdílné přírodní podmínky, výskyt a dostupnost nerostného bohatství, 
poloha dané lokality a další faktory (počty obyvatel, jejich struktura, technická úroveň 
oblasti) formovaly sídelní strukturu. Charakteristickým znakem osídlení ČR je roz-
drobenost sídelní sítě a malá vzdálenost mezi sídly (2,3 km).“ [2] 

Největší počet venkovských obcí (do 2 000 obyvatel) je v krajích Vysočina, 
Pardubickém, Středočeském a Jihočeském. Největší koncentrace venkovského obyvatelstva 
vyjádřená k celkovému počtu obyvatel kraje i k sumě venkovského obyvatelstva je typická 
pro Středočeský kraj (43 % obyvatelstva kraje). Na dalších místech jsou kraje Vysočina, 
Pardubický a Jihočeský. Obdobné pořadí vykazují kraje v kontextu podílu obyvatel obcí 
s hustotou menší než 100 obyvatel/km2 (Vysočina, Jihočeský, Středočeský, Pardubický 
kraj). Pokud ovšem budeme kraje hodnotit pouze na základě plošné hustoty obyvatel  



 

a budeme vycházet z hodnoty  do 100 obyvatel/km2, potom lze za venkovské považovat 
kraje Vysočina, Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský (zahrnuje 34 okresů). 

 
3         Závěr 
Z výše uvedeného je zřejmé, že kritéria vymezení venkovských oblastí by měla být 

ujednocena. Ani jeden z uvedených metodologických přístupů nezohledňuje plně veškeré 
atributy venkovského osídlení (např. vzdálenost od centra, vazby na okolní obce, charakter 
obcí atd.). Základním předpokladem rozvoje venkova je tedy zodpovězení otázky:               
Co všechno je v České republice venkovem? 
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Abstrakt 
Na sledované lokalitě o rozloze 341,56 ha, která leží v Beskydských Zadních horách, 

v katastru obce Mosty u Jablunkova byla zjišťována ekologická stabilita krajiny. Lesnatost 
lokality je 80,54 %, přičemž kolem 65 % plochy lesa má jen střední ekologickou stabilitu, 
což je dáno 100 % zastoupením smrku ztepilého ve stejnověkých porostech. Od roku 1990 
přibylo kolem 15 % porostů se stanoviště vhodnou dřevinnou skladbou. V luční enklávě je 
z 54 % ekologická stabilita veliká. 

 
Abstract 
On the monitored locality on the area 341,56 ha, which is situated in Beskyd`s Rear`s 

mountain, on the territory of village Mosty u Jablunkova, was probed ecological ladnscape 
stability. Forest coverage is 80,54 %. About 65 % of forest have only middle degree of 
ecological stability. It is given by 100% distribution spruce in even-aged stands. Increase 
about 15 % stands with suitable species composition since 1990. In meadowy enclave is 54 
% high ecological stability. 

 
Úvod 
Krajina je prostorem který je ovlivňován mnoha vlivy a procesy a také prostorem, který 

je obýván lidmi, jenž tyto pochody značnou měrou usměrňují. Pokud některé procesy 
v krajině přestanou fungovat, nebo bude jejich funkce pozastavena může nastat situace, kdy 
celý ekosystém zkolabuje, nebo se alespoň silně vychýlí ze svého normálu. Pokud do 
krajiny vneseme takové prvky, které nebudou schopny reagovat na změny prostředí 
adekvátně, nebo budou matriční ekosystém ovlivňovat natolik, že ho destabilizují může 
trvat jeho opětovná stabilizace a návrat do optima velice dlouhou dobu.  

Takováto situace se přihodila i v krajině Moravskoslezských Beskyd, kde byl posledních 
200 let lidmi uměle zaváděn do lesů stanovištně nepůvodní smrk ztepilý, který díky své 
neschopnosti přizpůsobit se takové změněně stanoviště a prostředí destabilizoval lesní 
společenstva na rozsáhlých plochách. Návrat těchto nestabilních ekosystémů do přiměřeně 
optimálního stádia bude trvat dosti dlouho a právě posouzením rozsahu těchto nestabilních 
částí a monitoringem jejich časové, druhové a prostorové přeměny na stabilní společenstva 
se zabývala tato práce v Zadních horách Moravskoslezských Beskyd. 

 
Charakteristika území, metodika a výsledky 
Zpracovávané území leží v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek Místek, v katastru 

obce Mosty u Jablunkova, částečně na území CHKO Beskydy a povětšinou v povodí 



 

Kavulackého potoka. Z hlediska zařazení do geografických jednotek se území nachází  
v Moravskoslezských Beskydách, v Lysohorské hornatině, konkrétně v Zadních horách. 

Území má maximální nadmořskou výšku 932m n. m. ( hora Skorušina) a minimální 
výšku 467m n. m. při ústí Kavulackého potoka do Ošetnice. Průměrný sklon území je 
8,67°, proto je zařazen do značně skloněných ploch. Střední výška území je 699,5m n. m. 
Celý protáhlý tvar reliéfu je orientován na východ s tím, že jeho protáhlé erozně denudační 
svahy mají severní a jižní expozici. 

Zkoumaná plocha leží na krosněnských vrstvách převládajících kyselých pískovců  
a břidličnatých, z části vápnitých jílovců, pískovců, jílů, s lavičkami pískovců a na 
istebňanských vrstvách pískovců, slepencových pískovců a pomístně i na jílech.  

Na zkoumané lokalitě byly vykopány tři půdní sondy v reprezentativních částech území. 
První sonda byla s STG – AFp. a půdním typem – Kryptopodzol oglejený KPg s horizonty 
nadložního humusu a Ah – B´- A´- Bsvg. Druhá sonda byla s STG – Aft. a půdním typem – 
Kambiem modální s půdními horizonty nadložního humusu Ah – B´- A´- Bv – IIC. Třetí 
sonda byla s STG – Fpa. a půdním typem – Podzol modální. Při sondování byly zjištěny 
tyto horizonty Ah – Ep – Bhs – Bs – IIC. 

Průměrné měsíční a roční srážky (mm), teploty vzduchu ve °C a teplotní amplitudy 
z období let 1901 – 1950 byly převzaty z meteorologické stanice Staré Hamry Hartisov – 
728 m n.m. Průměrná roční teplota vzduchu odpovídá 6,1°C, průměrná roční teplotní 
amplituda je 9,3 °C a průměrný roční úhrn srážek na sledované lokalitě je 1267 mm.  

V přírodní lesní oblasti Moravsko slezské Beskydy spadá 87,9 % území do pátého 
vegetačního stupně, necelých 10 % do 6 LVS a 1,2 a 8 se vůbec nevyskytuje. Lesní oblast 
má 68 % lesnatost s převahou jedlových bučin živné řady. Hospodářský soubor živných 
stanovišť vyšších poloh – HS 55 je na 50 % území, soubor exponovaných stanovišť HS 51 
je na 35 %. Stanoviště kyselá HS 53 jsou na 7 % a stanoviště oglejená HS 57 pokrývají 2,2 
% PLO. 

Přirozená dřevinná skladba této oblasti (buk 51 %, jedle 41 %, smrk 5 %, ostatní listnáče 
3 %) byla za necelých 200let uplatňování holosečného způsobu a výsadbou smrku značně 
změněna. ( Plíva, Žlábek, 1986) 

Z mapy ekologické stability krajiny je zřejmá přítomnost porostů se změněnou dřevinnou 
skladbou a mozaiky lesů se změněnou dřevinnou skladbou polí a luk. 

Celková plocha lokality je 341,56 ha, plocha lesů dosahuje 275,31 ha a celková plocha 
bezlesí je 66,46 ha. Z toho vyplývá, že lesnatost lokality je 80,54 %. 

Kompletně celou lokalitu jsem rozdělil na 3 typy formace aktuální vegetace (lesy, louky 
s pastvinami a zahrady) a na 36 segmentů s podobným charakterem současné vegetace. Ve 
všech segmentech jsem provedl fytocenologický průzkum a určil všechny nalezené 
mechorosty, kapraďorosty, traviny, byliny, keře i dřeviny a zapsal je podle výskytu do 
jednotlivých segmentů. Na základě určení jednotlivých druhů rostlin a typologické mapy se 
soubory lesních typů jsem určil soubory typů geobiocénů a zaznamenal je do obrysové 
mapy. Jednotlivým segmentům vegetace jsem přidělil čísla dle významu pro ekologickou 
stabilitu (1 - velmi malý, 2 - malý, 3 - střední, 4 - velký, 5 - velmi velký) (Míchal, 1994) 
tak, že jsem porovnal současnou druhovou skladbu s potenciální podle STG, viz  Tab. č. 1. 

 
 
 
 
 
 



 

Tab. č. 1 Kritéria ekologické stability podle typů aktuální vegetace. 
Typy aktuální vegetace 

formace 
aktuální 
vegetace 

klasifikace 
význam pro 
ekologickou 

stabilitu 
zpřesňující charakteristika 

a - přírodní a 
přirozené 5 porosty s přirozenou a přírodě blízkou dřevinnou 

skladbou (jedlové bučiny) 

b - polokulturní 4 smíšené porosty původních a nepůvodních dřevin 
(smrčiny s bukem) lesy 

c - kulturní 3 monokultury stanovištně nepůvodní (čisté 
smrčiny) 

b - přirozené 4 
extenzivní s přirozeně rostoucími druhy, s 
chráněnými či vzácnými rostlinami, často 

neobdělávané lady 

c - polokulturní 3 s významným podílem přirozeně rostoucích druhů 

louky a 
pastvin

y 

d - kulturní 2 intenzivní louky, pastviny a trávníky 

zahrady a - maloplošné 3 drobná držba s doprovodnou vegetací 

 
Jednotlivé kategorie stabilit segmentů jsem vynesl do obrysové mapy a zjistil procentické 

zastoupení segmentů podle stupně ekologické stability, viz Tab. č. 2.  
 
Tab. č. 2 Počty segmentů na území a jejich ekologická stabilita v rámci jednotlivých 

biotopů. 
typy biotopů   ekol. 

stabilita louky   % z plochy    lesy    % z plochy  zahrady % z plochy 

5   12 19%   
4 3 43% 3 16%   
3 2 54% 14 65% 1 100% 
2 1 3%     

 
Druhovou skladbu jednotlivých porostů jsem získal z LHP LS Jablunkov a po kontrole 

z terénního šetření ji porovnal s potenciální porostní skladbou viz Graf. č. 1. 
 



 

 
Na základě podrobného fytocenologického průzkumu v terénu jsem vyčlenil na 

zkoumané ploše tři lesní vegetační stupně a to 4. 5 a 6 LVS. Čtvrtý bukový vegetační 
stupeň jsem vylišil do nadmořské výšky zhruba 520 m n. m. Pátý jedlobukový lesní 
vegetační stupeň jsem podle expozice svahů ke světovým stranám stanovil od 550m n.m. 
v zaříznutých údolích do 880 m n. m. pod vrcholkem Skorušina. Šestý smrkojedlobukový 
lesní vegetační stupeň se nacházel se od 900 až po 932m n. m. na vrcholku hory Skorušina. 

Stejným způsobem jsem lokalitě vyčlenil tyto soubory typů geobicénů: 
Typické bučiny, jedlodubové bučiny, javorové jasanové olšiny vyššího stupně, jasanové 

olšiny vyššího stupně, typické jedlové bučiny, jedlové bučiny, smrkojedlové bučiny, 
jedlosmrkové bučiny, smrkové jedlové bučiny a smrkové olšiny. 

 
Závěr 
Na lokalité o rozloze 341,56 ha jsem vylišil tři vegetační stupně, deset skupin typů 

geobiocénů, 36 segmentů aktuální vegetace.  
Lesní část lokality má zhruba na 65% plochy kompletně přeměnou dřevinnou skladbu 

porostů. V minulosti bylo porostů přeměněno ještě mnohem více a zlom nastal zhruba od 
roku 1990. Od té doby přibylo asi 15 % lesní půdy s původní dřevinnou skladbou porostů. 

Zemědělské pozemky v intravilánu jsou obhospodařovány z 80 % pastvou, z 15 % jsou 
na malých políčkách pěstovány běžné plodiny pro podhorskou oblast a z 5 % leží 
zemědělská půda ladem. Pastviny uprostřed lesů jsou částečně koseny jednou ročně 
místními myslivci, pro zlepšení úživnosti honitby. 

Ke zvýšení ekologické stability je třeba zvětšit podíl porostů s přírozenou dřevinnou 
skladbou a to hlavně s ohledem na stanoviště a s tím, že se bude hospodařit podrostním, 
nebo skupinově výběrným způsobem a podporovat přirozenou obnovu lesa. Je třeba 
prosazovat maloplošné zemědělské hospodaření s různými druhy plodin a mezi pole 
zavádět více roztroušené stromové zeleně, která bude sama osobě tvořit hustou síť 
interakčních prvků a působit na stabilitu krajiny po celé ploše, nikoli jen pomístně. 
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Zastoupení dřevin : skutečně plán přirozeně

Graf. č. 1 Porovnání skutečného, plánovaného a přirozeného zastoupení dřevin  na lokalitě 
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Abstrakt 
Práce se zabývá využitím nástrojů geografických informačních systémů (GIS) 

pro hodnocení ohroženosti pozemků vodní erozí. Ztráta půdy pro tři varianty vegetačního 
krytu na povodí byla stanovena pomocí univerzální rovnice pro výpočet průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy (USLE) s úpravou topografického faktoru pro komplexní terén. 
Pro geografické analýzy byl využit software ArcGIS, ve kterém byl vytvořen model 
pro výpočet ztráty půdy a její porovnání se ztrátou přípustnou. 

 
Abstract 
The work is focused on using geographic information systems for evaluation of the water 

erosion threat. A soil loss on a catchment was determined by the Universal Soil Loss 
Equation (USLE) with modification of the topographic factor for complex terrain. The soil 
loss was calculated for three scenarios of different vegetation cover. Software ArcGIS was 
used for the geographic analyses. The model for calculating soil loss and its comparison 
with acceptable soil loss was created in this software. 
 

1. Úvod 
Eroze je definována jako komplexní proces, zahrnující rozrušování půdního povrchu, 

transport a sedimentaci uvolněných půdních částic působením vody větru, ledu a jiných tzv. 
erozních činitelů. Vodní eroze je vyvolávána kinetickou energií dešťových kapek 
dopadajících na půdní povrch a mechanickou silou povrchově stékající vody (Janeček, 
2005). 

V současnosti převyšuje míra eroze rychlost půdotvorného procesu v mnoha oblastech 
na Zemi a vede k vyčerpávání půdních zdrojů a půdní úrodnosti. Tento nepoměr mezi erozí 
a tvorbou půdy má z velké míry na svědomí člověk a jeho činnost. Jak narůstá světová 
populace, vzrůstají nároky na množství jídla, je potřeba přístřeší. V závislosti na tom stoupá 
i rychlost vyčerpání půd a velikost pozemků zničených erozí (Toy, Foster, Renard, 2002). 

Produkt firmy ESRI – ArcGIS je zřejmě jedním z nejrozšířenějších softwarů sloužících 
k obhospodařování geografických dat. Se svou sadou nástrojů umožňuje nejrůznější 
operace s geografickými daty. Pro hodnocení vodní eroze lze s výhodou používat nástroje 
pro tvorbu povrchů a sadu hydrologických nástrojů. 

 
2. Stanovení ztráty půdy, posouzení míry ohrožení půdy 
Zatím nejdokonaleji vyjadřuje kvantitativní účinek hlavních faktorů ovlivňujících vodní 

erozi způsobovanou přívalovými dešti tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy z pozemků dle Wischmeiera a Smithe (1978): 

G = R . K . L . S . C . P 
kde: 
 



 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t . ha-1 za rok) 
R – faktor erozní účinnosti deště – vyjádřený v závislosti na četnosti výskytu, úhrnu, 

intenzitě a kinetické energii deště 
K – faktor erodovatelnosti půdy – vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, 

obsahu organické hmoty a zrnitosti 
L – faktor délky svahu – vyjadřující vliv délky svahu na velikost ztráty půdy erozí 
S – faktor sklonu svahu – vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí 
C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu – vyjádřený v závislosti na vývoji 

vegetace a použité agrotechnice 
P – faktor účinnosti protierozních opatření 
 
Použitím uvedené rovnice lze stanovit dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy 

z pozemku vodní erozí. Rovnici nelze použít pro kratší než roční období ani pro zjištění 
ztráty půdy erozí způsobené jednotlivými dešti nebo odtokem z tajícího sněhu (Janeček, 
2005). 

Na základě zkušeností s používáním tzv. universální rovnice ztráty půdy (USLE), došlo 
v 90. letech k jejímu prověření, aktualizaci a úpravě. Tyto úpravy vedly k určitým změnám 
ve způsobu stanovení jednotlivých faktorů rovnice, a proto byla tato rovnice nazvána 
„Revidovaná universální rovnice ztráty půdy“ (RUSLE – Revised Universal Soil Loss 
Equation) (Janeček, 2005). 

K posouzení míry erozního ohrožení pozemků slouží spolu s dalšími kriterii princip 
přípustné ztráty půdy, která je definována jako maximální hodnota ztráty půdy dovolující 
trvale a ekonomicky dostupně udržovat plodnost půdy (Janeček, 2005). 

 
3. Geografické informační systémy (GIS) 
GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů 

(naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, 
obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací (ESRI). 

Přesnost vyhodnocení krajiny založených na GIS je funkcí kvality atributů dat, mapových 
zobrazení databází a typu modelu použitého pro analýzu (Nizeyimana, Opadeyi, 2002). 

 
4. Charakteristika povodí 
Povodí Tlučeňského potoka se nachází v okrese Litoměřice, asi 4 km severozápadně 

od Litoměřic. Povodí leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Rozloha povodí je 
8,129 km2. Lesy zabírají plochu 4,148 km2 (51,0 % celkové rozlohy povodí), zemědělská 
půda, kterou tvoří pouze trvalé travní porosty 3,579 km2 (44,0 %). Intravilán se rozkládá 
na ploše 0,402 km2 (5,0 %). Nadmořská výška povodí se pohybuje mezi 144 m n. m. 
(uzávěrový profil) a 638,9 m n. m. (vrchol Varhoště). Nejčastěji se ve sledovaném území 
vyskytují kambizemě, v malé míře jsou přítomny hnědozemě. 

 
5. Metodika 
Vyhodnocení ohroženosti území vodní erozí je rozděleno do tří variant. V prvním případě 

je řešen současný stav vegetačního krytu v povodí Tlučeňského potoka (varianta č. 1). 
Druhá část je zaměřena na vyhodnocení situace při změně vegetačního krytu půdy, tedy 
řešení situace, kdy by byly trvalé travní porosty převedeny na ornou půdu s hypotetickým 
osevním postupem (varianta č. 2). Jako variantu č. 3 jsem zvolila stav, kdy na ornou půdu 
budou převedeny všechny pozemky v povodí. 



 

K vytvoření digitálního modelu terénu, jenž je podkladem pro další analýzy bylo využito 
vektorových vrstevnic a vodních toků z báze ZABAGED. 

Jednoduchá forma rovnice pro výpočet LS faktoru v bodě r(x, y) na svahu je (Mitasova et 
al., 1996): 

 
LS(r)  =  (m+1)  [ A(r) / a0 ]m  [ sin b(r) / b0 ]n 
 
kde:  
A – přispívající plocha na běžný metr [m] 
b – sklon [°] 
m, n – parametry 
a0 – délka standardního pozemku USLE, a0 = 22,1 m 
b0 – sklon standardního pozemku USLE, b0 = 9% 
 
Přispívající plocha lépe modeluje vliv koncentrace odtoku na zvyšující se erozi. Bylo 

prokázáno, že parametry m = 0,6 a n = 1,3 dávají velmi podobné výsledky jako RUSLE 
(Mitasova, Mitas, 1999). 

Vegetační kryt, a tedy i faktor C, byl určen z ortofotomap. Faktor erodovatelnosti půdy 
(K) a přípustná ztráta půdy byly odvozeny z kódů bonitovaných půdně-ekologických 
jednotek (BPEJ). Hodnota faktoru erozní účinnosti deště (R) byla převzata z nejbližší 
stanice ČHMÚ. 

S využitím nástrojů ArcGIS, zejména pak sady hydrologických nástrojů, byl vytvořen 
model, který určí v jednotlivých buňkách rastru velikost ztráty půdy vodní erozí, tuto ztrátu 
poté porovná se ztrátou přípustnou a vyhodnotí pozemek v buňce jako ohrožený (ztráta 
půdy je vyšší než přípustná) nebo neohrožený (ztráta půdy nižší než přípustná). 

 
6. Výsledky 
Změna rozlohy pozemků neohrožených a ohrožených vodní erozí je patrná z tab. 1 

a z grafu na obr. 1. 
 
Tab. 1: Porovnání ploch ohrožených vodní erozí při různých způsobech obhospodařování 
 
 Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
Neohroženo [km2] 8,012 5,739 3,158 
Ohroženo [km2] 0,117 2,390 4,971 
Σ 8,129 8,129 8,129 
 
Ztráty půdy v současné době v nejhorším případě překračují přípustnou ztrátu půdy 

na nejhlubších půdách (přípustná ztráta půdy 10 t . ha-1 . rok-1) o 18 t . ha-1 . rok-1. Při změně 
užívání pozemků, tedy převodu TTP na ornou půdu, resp. veškeré půdy na ornou půdu, 
převyšují vypočítané ztráty půdy ztrátu přípustnou i na nejhlubších půdách o 758, 
resp. 939 t . ha-1 . rok-1. 

 
 
 
 
 



 

Obr. č. 1:  Změna rozlohy pozemků neohrožených a ohrožených vodní erozí 

 
 
7. Diskuze 
Za současného stavu jsem předpokládala nejmenší ztrátu půdy vodní erozí, tento 

předpoklad se také naplnil. Těžko si představit z hlediska ochrany půdy účinnější vegetační 
kryt než jsou lesy a trvalé travní porosty. Žádná ze zemědělských plodin nemá takový 
ochranný účinek jako tyto kultury (Holý, 1994). Zvýšená eroze půdy se v tomto případě 
vyskytuje zejména na nejstrmějších svazích, a pak také v korytech potoka, což je zřejmě 
zapříčiněno soustředěním povrchového odtoku a výpočtem LS-faktoru, do jehož kalkulace 
jsou tyto jevy zahrnuty. Z výpočtů je patrné, že v tomto případě ani nejefektivnější 
vegetační kryt na strmých svazích nestačí na to, aby úroveň vodní eroze klesla 
pod přijatelnou mez. 

Podle Janečka (2005) jsou v současné době empirické modely erozního procesu 
všeobecně hodnoceny jako postup, který již v podstatě v protierozní ochraně splnil svou 
úlohu. Pro jeho nahrazení kvalitativně vyššími metodami hovoří nejen současná úroveň 
znalostí o mechanismu erozních a transportních procesů a teoretický rozvoj v oborech, 
které srážkoodtokové a erozní procesy ovlivňují, ale i rozvoj výpočetní techniky 
a informačních technologií včetně možnosti využití GIS. 

 
8. Závěr 
Výsledky práce ukazují vliv vegetačního krytu na velikost odnosu půdy. 

Oproti návrhovým situacím je za současného stavu ztráta půdy nejmenší, erozí je výrazněji 
ohroženo jen 12 ha (1,4 % plochy) v povodí. Při změně obhospodařování ztráta půdy 
stoupá a zvětšuje se i plocha pozemků s vyšší ztrátou půdy, než je přípustné. Pokud by se 
převedly trvalé travní porosty na ornou půdu, bylo by ohroženo 239 ha (29,4 % plochy 
povodí). Když by se změnily i lesní porosty na půdu ornou, bylo by zvýšenou erozí 
ohroženo dokonce 497 ha (61,2 % plochy povodí). 

ArcGIS poskytuje nepřeberné množství nástrojů pro práci s geografickými daty, které lze 
použít i na hodnocení velikosti ztráty půdy vodní erozí. Spolu s empirickou univerzální 
rovnicí USLE umožňuje celkem jednoduchý výpočet erozního ohrožení. 

Použití ArcGIS podstatně zrychluje a zjednodušuje práci při výpočtu faktorů univerzální 
rovnice. Zejména je usnadněno určení topografického faktoru, na který se kladou největší 



 

nároky. Tento výpočet rovněž umožňuje zahrnout vliv akumulace odtoku a odhalit tak 
místa, kde by může být potenciální nebezpečí vzniku strží. Takovouto výhodu univerzální 
rovnice ve své původní podobě nemá. 
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Abstract 
Research project aims to find relevant attitudes for the implementation of the European 

Landscape Convention principles at the local level. The project will be undertaken through 
the pilot study at the “Nové Dvory – Kačina” area, which represents intensively utilised 
type of agricultural landscape. The landscape bears signs of landscape design activities that 
trace back to the Baroque and Augustan age (a part of the Landscape Conservation Area 
“Žehušicko”). The basic goal of the project is to work out effective measures to secure 
landscape sustainability, which will respect economic potential of landscape as well as the 
protection and development of its natural, historical and cultural values. 
 

Abstrakt:  
Výzkumný projekt usiluje o nalezení přístupů k implementaci Evropské úmluvy o krajině 

na lokální úrovni. Řešení bude realizováno formou pilotní studie v oblasti Nových Dvorů  
a Kačiny představující segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny s výraznou 
stopou barokních a klasicistních úprav (součást krajinné památkové zóny Žehušicko). 
Předmětem řešení je vypracování efektivních postupů k zabezpečení trvale udržitelného 
rozvoje krajiny respektujícího jak její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj 
přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny. 
 

Keywords: European Landscape Convention (Evropská úmluva o krajině), pilot study 
Nove Dvory – Kacina (pilotní studie Nové Dvory – Kačina), agricultural landscape 
(zemědělská krajina), historical cultural landscape (historická kulturní krajina), landscape 
development (vývoj krajiny), methods and attitudes (metody a přístupy k řešení), 
sustainable development (trvale udržitelný rozvoj) 
 

Představení projektu – hypotézy a cíle 
Posláním předkládaného projektu je implementace principů a zásad Evropské úmluvy  

o krajině na lokální úrovni, konkrétně v prostředí zemědělsky intenzivně využívaných typů 
krajin nesoucích stopy historických krajinářských úprav. Projekt má podnítit zájem odborné 
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i laické veřejnosti o problematiku aktivní ochrany kulturní krajiny a přinést nové nástroje  
k integrované ochraně a tvorbě krajiny pro obdobné oblasti na národní i mezinárodní 
úrovni. 

 
Řešení výzkumného projektu vychází z následujících pracovních hypotéz: 
• Evropská úmluva o krajině může být i na místní úrovni vhodným východiskem pro 

vypracování účinných postupů k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje krajiny, 
respektujícího jak její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních a kulturně-
historických hodnot krajiny. 
• Péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny se stane efektivní pouze na základě 

důkladného poznání vývoje krajiny, stavu krajinných hodnot, sil a tlaků ovlivňujících vývoj 
krajiny. Toto poznání je základem pro participativní přístup při trvale udržitelném 
nakládání s krajinou a impulsem pro následnou sdílenou odpovědnost státních  
a samosprávných orgánů, vlastníků a uživatelů krajiny, jakož i odborné a laické veřejnosti. 

 
Z toho vyplývají i cíle projektu, které jsou zároveň dílčími pracovními úkoly: 
• Zhodnocení historického vývoje krajiny řešeného území s využitím historických dat, 

map a plánů včetně podchycení širších územních vazeb. 
• Hodnocení změn v krajině v souvislosti s hospodářským a společenským vývojem. 
• Podchycení současného stavu krajiny, identifikace  hodnot, sil a tlaků formujících 

podobu krajinné struktury (mj. stávajících limitů a existujících záměrů budoucího využití 
krajiny). 
• Definování silných a slabých stránek stávající krajiny a jejího využití, potenciálních 

možností a ohrožení jejího dalšího vývoje. 
• Návrh cílové vize budoucího rozvoje krajiny, jako strategického podkladu pro přípravu 

územních plánů, pozemkových úprav, koncepcí ochrany přírody a památkové péče. Tato 
vize bude připravena na základě posouzení alternativních scénářů budoucího rozvoje 
krajiny s rozdílnými prioritami cílů krajinné kvality. 

 
Od výsledků řešení projektu očekáváme: 
• Vytvoření nástrojů diferencovaného a multifunkčního rozvoje krajiny, které budou  

harmonizovat využívání jejího hospodářského potenciálu s ohledem na ochranu a rozvoj 
přírodních a kulturně-historických hodnot území. Tyto nástroje budou obohacením 
metodologie strategického plánování ve venkovské krajině. Projekt by měl také přispět ke 
změnám formulování dotačních titulů v rámci krajinotvorných programů na ochranu  
a udržení krajinného rázu a zvýšení polyfunkčnosti venkovské krajiny. 
• Zvýšení vnímavosti občanů, soukromých subjektů, vlastníků nemovitostí i uživatelů 

krajiny, jakož i správních a samosprávných úřadů ke krajině.  
 
Modelové území 
Zvolené území představuje individuálně vymezenou územní jednotku (typ krajiny). Jedná 

se o segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny s osobitým krajinným rázem. Území 
se rozkládá v povodí labských přítoků Doubravy a Klejnárky. Geomorfologicky náleží 
z větší části do Čáslavské kotliny, na východě je ohraničeno výrazným svahem Železných 
hor, na severu labskou nivou. Analyzované území zasahuje do pravěké sídelní oblasti. 
Základ stávající sídelní struktury je spjat s kolonizačním úsilím cisterciáckého kláštera  
v Sedlci u Kutné Hory. 



 

Území se skládá z 21 katastrálních území o celkové ploše přes 110 km2. Z větší části se 
shoduje s vyhlášenou krajinnou památkovou zónou Žehušicko. Jádrem řešeného území jsou 
obce Nové Dvory a Svatý Mikuláš se zámkem Kačina, kde jsou doposud zachované stopy 
rozsáhlých krajinářských úprav z období baroka a klasicismu. Abychom obsáhli co nejvíce 
z územních a vývojových vztahů, bude ve vybraných aspektech sledováno i širší zázemí, 
které je vymezeno rozsahem novodvorského a žehušického panství na konci 18. století.  
V centru novodvorského panství dal hrabě Jan Rudolf Chotek v letech 1802 až 1822 
vybudovat reprezentativní zámek Kačinu, obklopený botanickou zahradou, parkem  
a oborou. Park a přilehlé lesní porosty se staly kromě nesporných estetických krajinářských 
hodnot také významným centrem biodiverzity a biocentrem v rámci ÚSES, stejně jako 
uznanou genovou základnou místních genotypů několika druhů listnatých dřevin. Prvky 
historických krajinářských úprav představuje v současnosti rozptýlená zeleň v krajině, 
liniové výsadby, úpravy hydrografické sítě a hráze bývalých rybníků.  

Dnes je zámek Kačina ve správě Národního zemědělského muzea v Praze - Muzea 
českého venkova. 

 
Historie krajinářských úprav 
Zvláštností zájmového území, jež výrazně zvyšuje jeho kulturní, estetickou, ale i přírodní 

hodnotu, jsou poměrně dobře zachovalé zbytky rozsáhlých krajinářských úprav. Počátky 
účelových úprav krajiny jsou spojeny s průběhem kolonizace území, jejíž středověká fáze 
dala základ podobě dnešní sídelní a krajinné struktury. S postupným vývojem hospodářství, 
přerušovaným epizodami válečných událostí, dochází k  rozvoji osídlení, zemědělství, 
lesnictví a rybníkářství. Okrajově můžeme v krajině vysledovat i vlivy specifických 
opatření souvisejících s provozem kutnohorských stříbrných dolů.  

V roce 1588 je uvedena v popisu Nového Dvora (patřícího v té době Žerotínům), kromě 
dvora, hospodářských objektů, polností, pastvin a rybníků i zahrada. V roce 1679 se stává 
majitelem Nových Dvorů Bernard Věžník. Ten přestavuje zdejší zámek i městečko, zakládá 
zde rozsáhlé barokní zahrady s množstvím staveb, exotických rostlin, sochařskou 
výzdobou, vodními prvky a kanály, pokládá též základ cíleně komponovaných úprav celé 
krajiny v okolí Nových Dvorů.  Další fáze rozsáhlých komponovaných úprav zdejší krajiny 
je spojena s příchodem hraběcího rodu Chotků na zdejší panství v roce 1764. Jan Karel 
Chotek a především jeho syn Jan Rudolf Chotek završují poslední etapu krajinářských 
úprav. Vedle hospodářsky motivovaných opatření je to především krajinářský park  
a rozsáhlé krajinné úpravy okolo Kačiny. S úpravou krajiny bylo započato již před 
založením zámku, který, postaven na nejvyšším místě parkové komposice, ji korunuje. 
Hlavní osa vychází ze středu zámku a vede severovýchodním směrem přes dnes již zrušený 
Mikulášský rybník k hranicím panství; doprovázela ji nedochovaná alej. Rozsáhlejší část 
parku leží před západním průčelím zámku a protíná ji jihozápadní část hlavní osy, jež 
směřuje k Novým Dvorům (bývalému správnímu centru panství) a vrchu Kaňk. Zámek je 
obklopen otevřeným lučním prostorem, který od okolí fyzicky, ale nikoliv opticky odděluje 
ha-ha příkop a částečně i vodní kanál, sloužící dříve vyjížďkám na lodičkách. Za příkopem 
se rozkládají lesní partie protkané sítí cest. V nich byly ukryty drobné stavby, zákoutí  
s rybníčky, ale i dvojitý stromový rondel. 
 
 
 
 
 



 

Foto: Zámek Kačina a přiléhající park 

 
Jan Rudolf Chotek si od sousedního žehušického panství pronajal vrch Kamajka, nechal 

jej zalesnit a vystavět na něm pavilon v maurském slohu, čímž byla vytvořena nová 
dominanta jednoho z průhledů od Kačiny. Kamajka zároveň tvoří „most“ mezi úpravami na 
novodvorském panství a krajinářskými prvky u Žehušic, jež representuje především 
Žehušická obora, která vznikla až v 70. letech 19. století na místě vysušeného rybníka 
Kravinec. Obora navazuje na menší park při zámku. Park i obora byly upraveny v přírodně 
krajinářském duchu. Jedná se o poměrně uzavřený celek, lemovaný stromovými porosty, 
jehož střed vyplňují louky střídané skupinami často exotických stromů. Obora slouží chovu 
zvěře, především známých bílých jelenů. 

 
Metodika řešení 
Projekt je naplánován na léta 2006 až 2011, což dává dostatek času nejen na poznání 

místních problémů, ale i názorů veřejnosti. A také možnost rozvinout spolupráci  
s lokálními subjekty. Řešitelskými pracovišti jsou Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v.v.i. (VÚKOZ) a Univerzita Karlova v Praze – 
Přírodovědecká fakulta. Řešení projektu se neobejde bez úzké spolupráce s Muzeem 
Českého venkova se sídlem na zámku Kačina (Národní zemědělské muzeum), místní 
samosprávou a dalšími subjekty, které v zájmovém území působí. 

Při řešení projektu bude na jedné straně využito standardních metod a postupů, které 
budou aplikovány, případně upraveny. Na druhé straně očekáváme v dílčích krocích (např. 
v oblasti hodnotících kriterií krajiny, při uplatnění participativního způsobu plánování 
budoucího rozvoje území a pod.) přípravu a použití nových, experimentálních přístupů. 

Během podrobného terénního výzkumu budou mimo jiné mapovány jednotlivé biotopy 
dle metodiky vypracované pro soustavu NATURA 2000. Pro detailní popis vegetace na 
jednotlivých stanovištích bude využito fytocenologické snímkování a následná syntéza 



 

podle principů Braun-Blanquetovy školy. Budou vytvořeny databáze (SurveyPro, 
Turboveg) pro závěrečné zpracování dat. Dokumentace historického vývoje krajiny bude 
provedena na základě analýzy krajinné makrostruktury (land use) a mikrostuktury. Pro 
studium vývoje a hodnot kulturně-historických prvků krajiny bude aplikována vedle 
klasických sadovnicko-krajinářských metod i upravená metodika stavebně-historických 
průzkumů a pod. Existence historických krajinářských úprav si vyžádá i archivní průzkum, 
zaměřený především na dokumentaci uloženou ve Státním oblastním archivu Praha (fond 
velkostatků Nové Dvory a Žehušice) a na pamětní knihy a kroniky z Okresního archivu  
v Kutné Hoře. 
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Abstrakt 
Půdní eroze je procesem, který zásadně modifikuje strukturu půdního krytu. Plošné 

rozšíření erozí ovlivněných půd je možno chápat jako významný indikátor změn krajiny. 
Výzkum byl prováděn ve sprašovém regionu Žďánického lesa a na krystaliniku podhůří 
Šumavy s cílem posoudit rychlost a intenzitu eroze na základě sledování rozšíření  
a vlastností koluvizemí. Výsledky ukázaly značné rozdíly v charakteru eroze. Počáteční 
stadium vede ke zvyšování úrodnosti koluvizemí, v pokročilé fázi dochází k překrývání 
půdy nehumózním materiálem a vzniku subfosilních půd.  

Klíčová slova:  půdní eroze, koluvizem, půdní katéna, mapování půd 
 
Abstract 
Soil erosion is an important process modifying the soil cover structure. Spatial 

distribution of colluvisoils is considered to be a significant indicator of landscape changes. 
Two areas (loess region Žďánický les and crystalline complex of Šumava foothills) were 
chosen for the study with a view to evaluate erosion intensity using analyses of spatial 
distribution and properties of colluvisoils. The results showed considerable differences in 
erosion characteristics. The early stage leads to an increasing fertility of soils, whereas the 
advanced forms result in subfosil profiles development. 

Key words: soil erosion, colluvisoil, soil catena, soil mapping 
 
Úvod 
Půdní eroze je v dnešní době jednoznačně nejvýznamnějším degradačním procesem 

ovlivňujícím půdní kryt v České republice. Vodní erozí je výrazně  ohroženo  42% našich 
půd. Působením eroze vznikají z půd s vyvinutým profilem dvě nové půdní formace, 
v mnoha případech v krajině makroskopicky odlišitelné. V místech zvýšeného odnosu se 
jedná o půdy s degradovaným humózním horizontem. S poklesem sklonu svahu dochází ke 
snížení unášecí schopnosti a částice uvolněné v erozně exponovaných oblastech 
sedimentují na úpatí svahu či za terénními překážkami. Při dostatečném přínosu materiálu 
vznikají hlubokohumózní vrstvené půdy, tzv. koluvizemě. Výzkum zákonitostí jejich 
rozšíření a vlastností může přinést cenné poznatky  při určování intenzity erozního procesu 
i při rekonstrukci krajinných změn.  

Při snaze o mapování koluvizemí narážíme na problém relativní morfologické 
nevýraznosti těchto půd a jejich fuzzy charakteru (plynulý přechod do nivy). Dalším 
sporným bodem jsou úrodnostní parametry takto formovaných půd. Obecně lze 
předpokládat, že půda v konkávních polohách bude mít díky přínosu jemných částic  
a organických látek zlepšené analytické vlastnosti (Janeček 2002). Je tomu skutečně tak 
v případě, kdy v horní části svahu dochází k rozrušování humusového horizontu. Zcela 
opačný efekt má ovšem tento proces při obnažení spodiny a následném zanášení půdy na 



 

úpatí minerálním materiálem, či při rýhové erozi. Úrodnost koluvizemí je tedy značně 
diskutabilní otázkou a výrazně se liší v závislosti na charakteru eroze. 

 Problematiku koluviace lze chápat i v širším interdisciplinárním měřítku. Z pohledu 
pedogeografie je hlavním předmětem zájmu změna stratigrafie půd, posuny v areálovém 
zastoupení jednotlivých půdních typů, rozmanitost a kontrastnost půd a z nich vyplývající 
změny ve funkci půdy v krajině. Koluviace ovšem úzce souvisí i s dynamikou 
geomorfologického vývoje povrchu, a to zejména ve smyslu redistribuce hmoty v povodí. 
Zásadní je též změna infiltračních a retenčních vlastností, ovlivňujících odtokové poměry. 

 
Materiály a metody 
Výběr území 
Výzkum byl prováděn ve dvou fyzickogeograficky odlišných regionech. Prvním je 

starosídelní černozemní oblast jižní Moravy (dolní úsek povodí Harasky, pozemky 
v katastrech obcí Morkůvky a Boleradice). Druhým zájmovým územím je  kambizemní 
region na krystalických břidlicích podhůří Šumavy (střední tok Blanice, obec Bavorov). 

 
Metody 
Na zájmových pozemcích byly použity klasické metody půdního průzkumu (odběr   

a analýza vzorků z kopaných sond a vrtů v konvexní a konkávní poloze svahu) doplněné  
o vyhodnocení leteckých snímků a modelu reliéfu. 

 
Výsledky a diskuze 
Statigrafie profilu 
Rozdíly mezi půdními profily v různých částech svahu jsou patrné již při průzkumu 

v terénu. Jedná se zejména o odlišnosti v hloubce profilu a jeho stratigrafii. 
V jihomoravských lokalitách dochází v nejsvažitějších částech k téměř úplnému 

vyplavení organického materiálu z ornice, která je nápadně světlá (barvou se blíží ke 
sprašovému substrátu). V lokalitě Bavorov se v konvexních polohách pod ornicí se 
zvýšeným obsahem hrubých částic a skeletu nachází přechodný horizont B/C, který přímo 
navazuje na matečnou horninu v podobě rozpadu pararuly.   

V konkávních polohách svahů dochází k hromadění přenesené půdní masy, a to s různou 
intenzitou. Výsledkem jsou různě mocné akumulované horizonty při úpatí svahů.   Celková 
mocnost humusového horizontu dosahuje v jihomoravských lokalitách až 3m. Při studii 
prováděné ve sprašové oblasti jihovýchodního Polska (Schmitt, Rodzik 2006) byly zjištěny 
koluviální akumulace mocné až 4m. V případě jihočeského Bavorova dochází vlivem 
intenzivní rýhové eroze k překrytí původní ornice, pod níž je patrný 0,6m mocný koluviální 
horizont. 

 
Analytické půdní vlastnosti 
Analytické vlastnosti koluvizemí do značné míry závisí na charakteristikách původního 

půdního pokryvu dané oblasti. V černozemní oblasti korelují profilové hodnoty 
s předpokládaným vývojem svahu. Zrnitost doznává v důsledku texturní homogenity půdy 
a substrátu minimálních změn. Nejsignifikantnější posun byl zaznamenán v obsahu humusu 
(od 0,2-1% po 3%), zajímavý je ovšem i jeho vývoj do hloubky (graf 1). Vyšší hodnoty 
v hloubce 0,8-1,4m v lokalitě Morkůvky zřejmě odpovídají pohřbenému původnímu 
černickému horizontu. S tímto předpokladem koresponduje i rozložení karbonátů v profilu.  

Lokalita Bavorov je specifická pokročilým stupněm degradace půdního krytu. 
V konkávních polohách výrazně roste podíl hrubší frakce (písek až 82%) ve svrchních 



 

původní plochy 
(sklon <1,5°) 
akumulační plochy 

erozní plochy 

0,2m, nepříznivé jsou i další sledované charakteristiky (obsah humusu, pH, sorpční 
vlastnosti). S hloubkou dochází ke zvyšování jednotlivých hodnot, nejpříznivější jsou 
vlastnosti v hloubce 0,5-0,9m (růst podílu jemnozemě i obsahu humusu). Zajímavý je 
mírný pokles hodnot v hloubce 0,6-0,65m, který by mohl odpovídat krátkodobému zvýšení 
erozní intenzity v minulosti. 

 
Graf 1 Vývoj analytických vlastností v profilu koluvizemě 

.  
Nejednoznačné výsledky při posuzování zlepšování či zhoršování půdních vlastností  

u koluvizemí jsou konstatovány i v jiných studiích. Lal (1999) uvádí, že produkce obilovin 
na místech depozice vzrůstá, a to zejména díky příznivějším fyzikálním vlastnostem. 
Snížení výnosu je pak způsobeno zanášením vysetého zrna půdními sedimenty či 
nadměrnou koncentrací pesticidů. Wezel (2002) naopak pozoruje zhoršení půdních 
charakteristik (snížení obsahu humusu, dusíku i fosforu). Degradaci připisuje zvýšené 
mineralizaci a častějšímu historickému využití spodní části svahu.  

 
Proměna půdního krytu koluviací 
Na většině lokalit byla pozorována výrazná změna struktury půdního pokryvu vázaná na 

proces koluviace. V černozemní oblasti jižní Moravy je tento jev nejintenzivnější a patrný 
je velice dobře i makroskopicky: barevným rozlišením akumulačních, resp. erozí 
nedotčených (výrazně tmavé) a erodovaných (vysvětlené, barvou se blížící sprašovému 
substrátu) částí pozemků (obr.1). V tomto případě můžeme na původně černozemním 
pokryvu odlišit tři půdní typy: černozem modální na vrcholových plošinách přecházející 
přes své erodované formy k regozemi karbonátové v konvexních částech svahu a konečně 
v akumulačních polohách hluboká koluvizem modální.  

 
Obr.1 Lokalita Morkůvky - klasifikace v panchromatickém pásmu 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Překvapivě nejhlubší akumulace nezaznamenáváme v samotném úpatí svahu, kde 
bychom předpokládali hlavní depoziční areál, ale v jednotlivých suchých úpadech, které do 
údolí vedou směrem po spádnici. Tyto dílčí úpady, pro pozorovatele v terénu jasně patrné, 
nejsou většinou zachytitelné při modelování povrchu na základě map 1:10 000.  

V zájmovém území středního toku Blanice dochází na mnoha místech k překrytí původní 
ornice mocnou vrstvou minerálního materiálu převážně lehčí zrnitosti, jehož důsledkem je 
pohřbení epipedonu. Tuto akumulační fázi můžeme chápat jako poslední stupeň vývoje půd 
ve svahu.  

 
Závěr 
Z výsledků průzkumu zrychlené eroze v rozdílných pedogeografických oblastech lze 

odvodit následující závěry, jejichž zobecnění bude možné po rozsáhlejším průzkumu, 
vyhodnocení širšího spektra vzorků a aplikaci moderních paleoenvironmentálních metod . 

Různé pedogeografické regiony mají rozdílnou predispozici ke koluviaci, její rychlosti  
a výsledné podobě profilů. Ve shodě s posuzovanou erozní náchylností nacházíme 
nejvyvinutější koluvizemě na půdách z nezpevněných pleistocenních hlinitých matečných 
hornin v pahorkatinách starosídelních oblastí. Intenzitu koluviace hodnotíme podle 
mocnosti akumulovaného půdního materiálu, přičemž maximální hodnoty dosahovaly až tří 
metrů. 

V důsledku zrychlené eroze dochází k výrazným změnám ve struktuře půdního krytu 
v krajinném detailu. V první fázi se jedná o pozvolné přemísťování epipedonů a vznik 
koluvizemních subtypů původních půdních jednotek. V tomto stádiu pozorujeme zlepšení 
kvalitativních ukazatelů půd díky zvyšování mocnosti humusového horizontu a podílu 
jemné frakce. Ve druhé fázi vzniká vlastní koluvizem. Další fází koluviace je masivní 
přísun minerálního půdního materiálu, který překrývá humózní koluvizem a vytváří půdní 
profil se znaky „subfosilizace“. Z hlediska kontrastnosti půdních jednotek v krajině je 
zásadní druhá fáze, kdy dochází v topografické katéně k největší diferenciaci na typové 
úrovni (regozem až litozem – koluvizem). Poslední fáze vede k poklesu kontrastnosti (celý 
povrch je tvořen minerálním materiálem odhalených a nebo přemístěných horizontů B a C) 
a retrográdnímu vývoji v rámci celé katény, protože půdy se ve svém vývoji dostávají na 
počátek. Kvalita půd se výrazně zhoršuje. Doba trvání jednotlivých fází koluviálního 
vývoje koresponduje s fyzickogeografickými charakteristikami území a historií a typem 
zemědělského využívání. Často nacházíme všechny vývojové fáze v daném území 
společně. To je také hlavní úskalí pro mapování koluvizemí pomocí DPZ a modelu reliéfu. 
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