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KULISY VENKOVSKÉHO ŽIVOTA – PŘÍPADOVÁ STUDIE
VESNIC V MIKROREGIONU DRAHANSKÁ VRCHOVINA
SCENES OF RURAL LIFE – CASE STUDY OF THE VILLAGES IN THE
MICRO-REGION OF DRAHANSKA HIGHLAND
František Bačovský1, Lucie Galčanová2, Pavel Klvač3, Zbyněk Košťál4
Anotace
Příspěvek vychází ze sociologicko-fotografické analýzy venkovského prostředí třinácti vesnic
mikroregionu Drahanská vrchovina, realizované v období od října 2005 do ledna 2006. Metodologickým
východiskem byla tzv. optika kritického vidění, rozvinutá Bohuslavem Blažkem. Cílem projektu bylo
postihnout souvislosti mezi změnami dobového kulturního kontextu a vizuální dimenzí venkovského
prostoru, jejich případné environmentální implikace. Pozornost je věnována svébytnému fenoménu
kutilství, venkovské estetice, používaným materiálům a recyklaci.
Abstract
This article is based on a sociological and photographic analysis of the rural environment
in thirteen villages in the micro-region of Drahanska highland that took place from October 2005
to January 2006. The methodological basis for the project was the so-called “optics of critical view”
developed by Bohuslav Blazek. The aim of the project was to describe the relationship between current
changes in the cultural context and visual dimensions of the rural environment and their eventual
environmental implications. Attention is paid to the original phenomena of do-it-yourselfism, rural
aesthetics, recycling and use of construction materials.
Key words: countryside – venkov, do-it-yourselfism – kutilství, folk creativity – lidová tvořivost,
aesthetics – estetika, recycling – recyklace
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ÚVOD

Se stereotypní představou vzhledu venkova se pojí obraz malebnosti, utěšenosti a harmonie,
odkazujících k mytizované tradici a „kořenům“. Je to představa vpravdě romantizující a idealistická.
Modernizace venkova (snaha přiblížit vesnici městu), ať už vedená budovatelskými snahami
socialistického režimu či dnešní konzumní okázalostí, spolu se snahami všerůzných „návratů k tradici“
vytvořila na dnešním venkově pozoruhodný postmoderní mix. Projevuje se v tu více, tu méně harmonické
symbióze zbytků a nápodob tradiční architektury, typizovaných nákupních středisek, brizolitových
bytovek, „podnikatelského baroka“, benzinových stanic, billboardů a něčeho, co bychom s trochou
opatrnosti mohli nazvat „příroda“.
Stejně tak, jako každá doba (její sociální, ekonomické a kulturní podmínky) zanechává na
vzhledu venkova svůj otisk, mají různé regiony svůj nezaměnitelný svéráz. Bohuslav Blažek v souvislosti
s pluralitou místních specifik raději mluví o venkovech. Za podstatu různých venkovů – tedy
venkovského způsobu bytí – považuje jejich blízké sepětí s přírodou: „Venkov je ekosociální systém, ve
kterém mají rozhodující podíl původní, před člověkem vzniklé, i ty pozdější, člověkem modifikované,
přírodní subsystémy.“ (Blažek 2004:161) Proměnlivost přírody a místních podmínek jde ruku v ruce
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s bytostnou pluralitou venkova: „Venkovská skutečnost je tedy pluralitnější, proměnlivější a z hlediska
možností jejího zlepšení mnohem méně ovlivnitelná lidskou organizací a technikou než velkoměstská (zato
zničit se dá technikou velmi snadno).“ (Blažek 2004:15)
Duchovní i materiální svéráz venkova, vytvářený po staletí v interakci s místní přírodou
a krajinou je jedinečný, lokální, neopakovatelný. S venkovem se však děje cosi významného. Jeho
proměna je určována globálním trhem a unifikací. V různých koutech Evropy to dnes začíná vypadat
podobně.
Zachytit současný stav a změny vesnic mikroregionu Drahanská vrchovina jsme se pokusili ve
svém projektu se studenty Humanitní environmentalistiky FSS MU v Brně. Díky podpoře starostů
zapojených vesnic (Drnovice, Habrovany, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany,
Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice), tak vznikl jedinečný sociologicko-fotografický cyklus
„Kulisy venkovského života“. Cílem projektu bylo postihnout souvislosti mezi změnami dobového
kulturního kontextu a vizuální dimenzí venkovského prostoru a jejich případné environmentální
implikace. Pozornost byla věnována svébytnému fenoménu kutilství, venkovské estetice, designu
a používaným materiálům. Projekt byl realizován v období od října 2005 do ledna 2006. Metodologickým
východiskem byla tzv. optika kritického vidění, rozvinutá Bohuslavem Blažkem (Blažek 2004).
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FUNKČNOST A ESTETIKA – PŘÍKLAD PŘEDZAHRÁDEK

Zajímavým jevem, který stojí na pomezí veřejného a soukromého prostoru vesnice, jsou
předzahrádky. Ať už je vnímáme jako jev především moderní (Hnilička 2005) a ne jednoznačně pozitivní,
nebo jako prvek zlepšující vzájemné mezilidské vztahy a zkrášlující prostředí obce (Gehl 2000, Hron
1999), představují ve všech obcích mikroregionu samozřejmou součást architektonického řešení tradiční
venkovské zástavby, která významně určuje ráz celé vesnice. Dalo by se říct, že jejich hlavní manifestní
funkcí je funkce estetická. Lze je chápat jako jakousi výkladní skříň, nabízející kolemjdoucímu sondu do
estetického vkusu jejich majitele, případně do jeho postojů k přírodě.
Mnoho předzahrádek je stále místem zeleně (geometrických i živelných květinových záhonů,
zatravněných ploch, ovocných stromů a keřů) i každodenních sociálních a hospodářských aktivit.
Vzrostlé dřeviny před domy poskytují nejen úrodu, ale i stín, chrání budovy před nepřízní počasí. Zeleň
poskytuje útočiště a potravu drobným živočichům, ptákům, hmyzu. Drobný nepořádek, který vzniká při
domácí hospodářské činnosti (ořezané větve, o kmeny stromů opřené desky a tyče) a věci odložené
k dalšímu použití (staré střešní tašky, otopová polena) slouží jako útočiště drobným tvorům, například
ježkům. Odložený materiál, kladený vedle sebe a na sebe (dřevo, kámen, seno), vytváří pozoruhodné
struktury – „ornamenty“, kterými je prostoupen celý venkov (Blažek 2004:156–157).
Protipólem tradičních předzahrádek je řada těch, které vznikají u nově vystavěných či
rekonstruovaných rodinných domů. Často v nich není nic, co by rušilo chladnou čistotu upravených,
pečlivě sestříhaných trávníků, tují a sterilních precizně dlážděných chodníků. Není zde také nic, co by
poutalo pozornost kolemjdoucího. Působí cize a chladně, přestože dveře jejich domů září bílou a fasády
křiklavou (nejčastěji zelenou, růžovou, oranžovou) barvou. Unifikace jejich pojetí stírá rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Opuštěný (byť usměvavý) „sádrový“ trpaslík nebo běloskvoucí se napodobenina
antické sochy uprostřed „golfového trávníku“ – to jsou obrazy popírající lokální kontext a svéráz.
Takovýto prostor nemá co nabídnout. Ježkům ani lidem. Jedná se o barevný Disneyland, ovšem
bez atrakcí.
Příkladem jiného soudobého trendu je opevňování „venkovských“ stavení. Předzahrádky
představovaly prostor, který změkčoval přechod mezi veřejným prostranstvím (návsí, obecní komunikací)
a intimní sférou domova. Udržovala se tak sociální kontrola. Domácí měli přehled o tom, co se děje
venku, kolemjdoucí měli informace o svých sousedech. Dnes jsou v módě vysoké neprůhledné ploty.
Takto oddělené prostory už spolu nekomunikují. Mění se sociální klima vesnické komunity.
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LIDOVÁ IMAGINACE – PŘÍBĚH „KADIBUDKY“

Zvláštní estetickou hodnotu mají na venkově drobné výtvory lidové imaginace. Lidové umění
mělo v životě venkovanů vždy svoje místo. Pryč je doba vyšívaných krajek. Svébytná venkovská
imaginace dnes využívá moderních materiálů – železných drátů, plechu a umělých hmot. Mezi již
zmíněnými, stále se rozmáhajícími, prefabrikovanými imitacemi antických mramorových soch
a obligátními trpaslíky stále nalezneme porůznu kutilsky vyvedené funkční a estetické drobnosti –
domovní zvonky, poštovní schránky (objevili jsme schránky z umělohmotného silničního patníku, z pet4

láhve nebo dámské kabelky), nápisy „Pozor pes!“, nápaditá řešení plotů, nebo třeba s recesí pomalované

popelnice. I tato diverzita estetických detailů však pozvolna bere za své. (Začínají se např.
používat kupované poštovní schránky, většinou několika málo typů. Totéž se týká třeba i ptačích
krmítek. Naštěstí ale stále převládá vlastní tvořivost, inovace a vtip.) Specificky venkovský
kolorit dotváří také nejrůznější sběratelské počiny – ať už se jedná o disky z automobilových kol
rozvěšené po plotech a kůlnách, či „relikvie“ tradičního selství – dřevěná kola z povozů,
žebřiňáky osázené květinami, zavěšené podkovy, koňské chomouty a cepy. Tyto předměty
dávno ztratily svou původní užitnou hodnotu, zato získaly nový, čistě symbolický význam
(Librová 1988:140–147).
Transformací významu mohou procházet nejrůznější předměty. Dříve čistě funkční
objekty byly rekontextualizovány často především chalupáři (tzv. víkendoví venkované), kteří
jim přiřkli nové, většinou okrasné funkce. Přibližme si tento proces například na příběhu
„kadibudky“. „Kadibudka“ byla objektem, bez kterého si většina našich předků nedokázala život
představit. Byla součástí každého venkovského dvora nebo zahrady. Dnes ji na pozemcích
naprosté většiny trvale obývaných venkovských domů nenajdeme. V podstatě se jedná o unikáty.
Lze říci, že kulturu „kadibudek“ drží v současnosti nad vodou zejména chalupáři a zahrádkáři.
Splachovací záchod způsobil, že kdysi nepostradatelné stavby s vyříznutým srdíčkem ve dveřích
se dnes ocitají na samém okraji zájmu ze strany společnosti. Mnozí majitelé si to uvědomují,
a tak se lze setkat s opečovávanými „kadibudkami“, které již neslouží své původní funkci, ale
zdobí anglické trávníky okolo naparáděných chalup.
Specifickým pozoruhodným fenoménem venkovských rodinných domů, dvorů a zahrad je pak
něco, co bychom mohli nazvat „naivní instalací“. Někdy jsou tyto kompozice nejrůznějších předmětů
vytvořeny záměrně, jindy vznikají jako nechtěný výsledek běžné každodenní činnosti. Vedle sebe se tak
mohou ocitnout soubory někdy velmi neočekávaných artefaktů – např. umělých květin, plyšových
zvířátek a náboženských symbolů. Jejich životnost může nabývat různé délky. V tom často spočívá jejich
kouzlo.
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PET-LAHVE – MEZI RECYKLACÍ A NEOFILIÍ

Druh používaných materiálů vycházel v minulosti na venkově z místních podmínek. Odráželo se
v něm úzké sepětí venkova s přírodou. Samozřejmé místo zde mělo znovuzhodnocení již zdánlivě
nepotřebných věcí: „Základní zásadou pro vztah k jakémukoli materiálu bylo na venkově to, čemu se dnes
říká recyklace.“ (Blažek 2004:101)
Na současný venkov tvrdě zaútočil globální trh. Kritizuje obyvatele za používání tradičních
materiálů, chce v nich vyvolat pocit zaostalosti a nemodernosti. Blažek (2004:101–105) hovoří především
o „vpádu plastů“. Příkladem mohou být zahradní plastové židle a stolky, které zaplavily český
a moravský venkov. Jsou levné, skladné, snadno se udržují. Když se rozbijí, koupí se nové. Oproti
tradičním dřevěným lavičkám, které za čas oprýskají a o které bylo nutno pečovat, se zdají plastové
výhodnější. Člověk je tak často postaven před rozhodnutí, zda sáhnout po módním unifikovaném výrobku
z nabídkových katalogů nebo opravit staré předměty, které jsou využívány již delší čas, mají svou historii
a „duši“ (Librová 1997:121). Při našem výzkumu jsme se ještě poměrně často setkávali s kutilskou
rázovitostí, smyslem pro opravu a snahu vlastníma rukama přetvářet nejrůznější materie a odhozené věci.
Ať už to bylo důsledkem vynucené šetrnosti nebo z (iracionálního) potěšení z pohledu na hmatatelný
výsledek vlastní činnosti, která převážila nad nadšením z výhodného nákupu.
Je až s podivem, s jakou vynalézavostí bývají nové materiály začleněny do starých kontextů.
Přibližme si tuto logiku na příkladu často kritizovaných pet-lahví. Možný způsob jejich dalšího využití
představují zahradní tradiční větrníky, plašičky a strašáci. Zhodnocení účinnosti těchto svérázných
etnovýtvarných artefaktů lapidárně shrnuje pražský fotograf a strašákolog Rudolf Šmíd: „Na vlastní oči
jsem viděl, že petka na drátě zabodlém v zemi krtka od práce neodradí. Za to by měl Přemek Podlaha
dostat alespoň dva roky obecně prospěšných prací. Aby si ty rady po sobě uklidil.“ (Šmíd 2004a)
Přestože se podle Šmída podílejí pet-lahve (spolu s umělohmotnými kyblíky, cédéčky a igelitovými
reklamními taškami) na devastaci strašáků nejvíce (Šmíd 2004b), zakládají zároveň novou strašáckou
estetiku s jedinečnou poetikou a působivostí. Domácí kutilská díla z umělých hmot jsou fotografovi
milejší než průmyslově vyráběné importy strašáků z Číny. Jedná se o podobný druh náklonnosti, jakou
vyjadřuje Blažek k „plašítkům z pet-lahví nebo ze zavařeninových víček“ (Blažek 2004:152) oproti
podobným výrobkům, nabízeným zákazníkům na rakouském a německém trhu. Rozmanité větrníky, ptačí
5

krmítka a plašičky z pet-lahví jsou dnes živou součástí koloritu venkovských dvorků a zahrad, navzdory
nářkům všech „estétů“ a staromilců.
5

ZÁVĚR

V našem příspěvku jsme se snažili ukázat, že realita současného venkova je živoucí proces
s mnoha směry a významovými rovinami. Jako taková se vzpírá všem jednoznačným soudům, popírá
mnohé stereotypy – černobílé idealizace i odsudky. „Představa, že tradice odolávají změnám, je mýtus.“
Venkovská tradice není neměnná. Vyvíjí se, vstřebává nové kulturní vzory, v procesu své reprodukce je
stále vynalézána a znovuvynalézána (Giddens 2000:56). Staré objekty dostávají v tomto procesu nové
významy a funkce, objevují se v nových sociálních a estetických kontextech. Podléhají neustálé
reinterpretaci.
Souhlasíme s Bohuslavem Blažkem, že důležitými povahovými rysy venkova jsou nezávislost,
životaschopnost, organičnost, hravost. Takováto jeho tvář, natožpak pak duše, se nedá konzervovat
památkovou péčí ani naplánovat u kancelářského stolu. Je výsledkem autentických aktivit samotných
venkovanů, stálých i víkendových. Se změnami vzorců jejich chování se mění i kulisy okolní scény.

Poznámka: Projekt „Kulisy venkovského života“ byl realizován v rámci výuky studijního
předmětu Sociologie venkova a krajiny. Na projektu spolupracovalo dvacet šest studentů z Katedry
environmentálních studií FSS MU v Brně, dobrovolný svazek obcí Drahanská vrchovina a občanské
sdružení Drnka z Drnovic. Výstupem projektu bylo dvacet kriticky komentovaných fotografií z každé obce.
Fotografie byly v dubnu 2006 prezentovány veřejnosti na výstavách v Kulturním domě v Drnovicích
a v Muzeu Vyškovska ve Vyškově. Výstava bude dále putovat po jednotlivých obcích mikroregionu.
K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog.
Poděkování: Děkujeme všem našim kolegům za to, že nám v tomto příspěvku umožnili bez nároku
na uvedení svého jména využít svých fotografií a badatelských zjištění. Zvláštní poděkování patří paní
profesorce Haně Librové.
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VYUŽITÍ PÍSKOVÉHO TANKU PRO STANOVENÍ RETENČNÍ
KŘIVKY PŮDY
DEVELOPMENT OF SAND BOX FOR ASSESMENT OF SOIL
RETENTION WAVEFORM OF SAND BOX
Hana Bortlová5
Anotace
Jedním z dílčích problémů, se kterými se setkáváme při modelování proudění vody v nenasycené
půdní zóně, je získání průběhu závislosti mezi tlakem vody v půdě a vlhkostí. Tato závislost se získává
měřením na pískovém tanku, resp. tlakovém přístroji, jejichž získání je finančně náročné. Výstupem
měření je množina diskrétních bodů (empirická retenční křivka). Příspěvek je zaměřen na výrobu
pískového tanku svépomocí na VUT FAST ÚVHK, jeho přesného popisu a ověření jeho funkce pomocí
experimentálních měření.
Abstract
One of the main problems of water fluxion modelling in unsaturated soil zone is to obtain a
relation between water pressure in soil and soil moisture. This dependence is obtained by measurement on
the sandbox, and the compressive device is usually used for this analysis, but the process is money wise
demanding. Output of measurements is a set of discrete points (experimental retention waveform). This
text describes construction of the sandbox by self-help on VUT FAST UVHK, also it contains an exact
description of process and the verification an experimental measurements.
Key words: Unsaturated soil – nenasycené prostředí, soil moisture – vlhkost, sandbox – pískový tank,
retention waveform – retenční křivka, compressive device – tlakový přístroj

1

ÚVOD

Do srážkoodtokových modelů umožňujících operativní předpovídání a operativní řízení odtoku
vody z povodí je nutno zavést hydrologické ztráty. Jednou z nejvýznamnějších ztrát, která významně
ovlivňuje celý proces, je infiltrace vody do půdy. V modelech se často řeší zjednodušujícími způsoby,
např.: Horton, Philip, Kostjakov. Pro její přesnější kvantifikaci v čase je však nutno modelovat proudění
vody v celém půdním profilu (nasyceně-nenasycená zóna). Pro tento účel je nejčastěji využívaná rovnice
Richardsova, nebo její zjednodušení, rovnice Green-Ampta. Aby bylo možno rovnici Richardsovu řešit,
je nutno ji doplnit závislostí mezi vlhkostí půdy a tlakem vody v půdě, tj. retenční křivkou půdy.
Jedním z dílčích problémů, se kterými se setkáváme při modelování proudění vody
v nenasyceném prostředí, je získání průběhu závislosti mezi tlakem vody v půdě a vlhkostí. Tato závislost
se získává měřením na pískovém tanku, resp. tlakovém přístroji, jejichž získání je finančně náročné
(statisíce Kč). Výstupem měření je množina diskrétních bodů (empirická retenční křivka).
Retenční křivkou rozumíme množství vody přítomné v půdě, které je poutáno určitou silou, která
je výslednicí všech dílčích poutacích sil. Velikost těchto sil vyjadřujeme v jednotkách vztažených na
jednotku hmoty nebo na plošnou jednotku povrchu půdní hmoty. Toto vyjádření charakterizuje podtlak,
kterým je voda v půdě zadržována, tedy tlak sací. Jedním z možných způsobů vyjádření sacího tlaku je
jeho přepočet na odpovídající výšku vodního sloupce, který se měří v centimetrech. Při velkých tlacích
výška vodního sloupce dosahuje hodnot, pro které je výhodnější použít logaritmu těchto hodnot.

5
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Protože ÚVHK pískovým tankem v současnosti nedisponuje, měření se provádí v laboratořích
jiných institucí, bylo potřeba vyrobit pískový tank svépomocí a ověřit jeho funkci.

2

SESTROJENÍ PÍSKOVÉHO TANKU

Na základě získaných poznatků z laboratoří MZLU v Brně, kde bylo provedeno původní měření,
bylo navržena a sestrojena aparatura pískového tanku řemeslníkem ÚVHK p. Havlíčkem. Konstrukce
sestává z nádoby obdélníkového tvaru, naplněné speciálním umělým pískem o jednotné velikosti 73
mikronů dodaným firmou Eijelkamp, dále z plastových nádob pro plnění a zásobení vodou, spojovacích
hadic, drenážního potrubí obaleného hedvábím (kolmatace) a třícestného kohoutu, viz obr. 1. Pro lepší
manipulaci s pískovým tankem byla sestavena dřevěná podlážka. Náklady na sestrojení pískového tanku
byly zanedbatelné oproti běžným cenám firmy Eijelkamp, kde základní aparatura bez náplně pískem či
kaolinitem stojí cca 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pískový tank je speciální výrobek, který není příliš
na trhu žádaný, jiná firma než holandský Eijelkamp jej nenabízí.

Obr. 1:

3

Aparatura pískového tanku

MĚŘENÍ NA PÍSKOVÉM TANKU

Před měřením je dobré zničit veškerý život ve vzorcích, ať už plísně nebo žížaly, a odvzdušnit
aparaturu. Odvzdušnění je provedeno tak, že se manipulační hadice vsune do nádoby s destilovanou
vodou, otevře se kohout, co je na ní, a s jezdcem se sjede co nejníže, aby vyvolal co největší podtlak.
Proud nasávané vody vytlačí bubliny z hadice ven. Odstranění zavzdušnění je možné provádět i za
měření, neboť celý proces je rychlý a nemá na měření vliv. Po odstranění vzduchových bublin se jezdec
vrátí do původního stavu a kohout na manipulační hadici se uzavře. Tuto je dobré ponechat ponořenou
v nádobě s destilovanou vodou. Problém se zavzdušněním nastává nejčastěji při měření na vyšších
hodnotách podtlaku. Po odvzdušnění je tank naplněn pískem a ze zásobní láhve se nechá nasytit
destilovanou vodou cca 1,0–3,0 cm nad povrch, do doby, než začne vlastní měření. Pomocí jezdce je
nastavena tlaková výška, tak aby byla shodná s povrchem náplně. Odebrané vzorky ve fyzikálních
Kopeckého válečcích jsou podloženy zespod tkaninou a zajištěny gumičkou. Nechají se nasytit
v destilované vodě do úplného nasycení (na plnou vodní kapacitu). Po nasycení jsou jednotlivé vzorky
zváženy a vloženy do připraveného pískového tanku. V tanku jsou jemně přitlačeny a pootočeny, aby
došlo k dokonalému kontaktu vzorku s náplní tanku.
Nyní začíná vlastní měření. Při prvním měření je nastaven jezdce na stupnici na 10,0 cm a nechá
se odsávat přebytečná voda, až se ustaví rovnovážný stav, což znamená, že voda již neodtéká z odvodní
hadice. Nad jezdcem je zásobní láhev na destilovanou vodu. Sejmeme vzorky a na připravených vahách
zvážíme jejich hmotnost. Po zvážení, a jakékoliv jiné manipulaci, se vzorky ze spodní strany jemně
ovlhčí rozprašovačem, vloží do pískového tanku, znovu jemně přitlačí a pootočí kvůli dobrému kontaktu
s náplní. Poté se válečky se vzorky opět vrátí do tanku. Vážení je opakováno několikrát při stejném
podtlaku, a to do té doby, než je rozdíl v hmotnosti vzorků mezi jednotlivými váženími v rozmezí 0,02 g.
Toto platí pro všechna měření. Pak je možné pokračovat v měření při vyšším podtlaku, tj. 20, 40, a 80
cm. Při přenášení vzorků k měření na vahách jsou dány na podnos a přikryty, aby nedocházelo ke ztrátám
vody ze vzorku výparem.
Ustanovení rovnováhy závisí na zrnitosti vzorků, čím jsou půdy lehčí, tím se ustanoví rychleji a
naopak, a dále na hodnotě podtlaku, jakým působíme na vzorky. Čím je tlak větší, tím déle se ustanoví
rovnováha, někdy jde o rozmezí dnů až týdnů. Počet vážení při stejném podtlaku se pohybuje kolem 4–6,
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přičemž poslední se bere za definitivní. Mezi jednotlivými váženími při stejném podtlaku je dobré
ponechat 3 až 5 dní. Výsledky opět závisí na zrnitosti a hodnotě podtlaku.

Obr. 2:

3.1

Schéma pískového tanku (1 – vypouštěcí hadice s kohoutem, 2 – zásobní láhev na
destilovanou vodu, 3 – přepouštěcí ventil, 4 – hadice spojující zásobní láhev s pískovým
tankem, 5 – pískový tank, 6 – trojcestný ventil, 7 – hadice spojující pískový tank a pohyblivý
jezdec, 8 – stupnice, 9 – pohyblivý jezdec se zásobní lahví, 10 – hadice pro odvod odsáté
vody, 11 – manipulační hadice)

Testování pískového tanku

Pro testování bylo zvoleno šest vzorků písku, jelikož odvodnění písčitých zemin probíhá rychleji
než zemin hlinitých. Po nasycení vzorků v destilované vodě, byly vloženy do pískového tanku a
zaznamenávány každý druhý den úbytky hmotnosti. Jako první hladina bylo nastaveno 10 cm. Ustálení
hmotnosti trvalo 3 dny, pro druhou hladinu 20 cm to byly 4 dny. Po nastavení třetí hladiny 40 cm se
odvodňovací hadice začala zavzdušňovat, a bylo ji třeba během měření odvzdušnit, měření trvalo celkem
4 dny. Při snížení hladiny na sací tlak 80 cm bylo zavzdušnění poměrně časté, ustálení hmotnosti trvalo 5
dní. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tab. 1.
datum

Tab. 1:
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28.11.

30.11.

1.12.

4.12.

5.12.

8.12.

9.12.

13.12.

hladina

10 cm

20 cm

40 cm

80 cm

vzorek

3 dny

4 dny

4 dny

5 dnů

1

270,50

267,00

267,00

257,30

257,30

252,05

252,05

250,65

2

269,35

266,15

266,15

257,45

257,45

252,05

252,05

250,50

3

268,90

266,75

266,75

260,40

260,40

254,80

254,80

252,80

4

272,35

269,55

269,55

260,85

260,85

255,25

255,25

253,30

5

270,70

267,95

267,95

257,80

257,80

252,65

252,65

249,65

6

265,65

261,30

261,30

251,90

251,90

248,75

248,75

245,45

Hodnoty měřené během testování pískového tanku

RETENČNÍ KŘIVKA PŮDY

Retenční křivka zobrazuje vztah mezi objemovou půdní vlhkostí a vlhkostním potenciálem.
Vlhkostní potenciál odpovídá sacímu tlaku a je udáván jako sací výška, pro nenasycené prostředí má tato
hodnota záporné znaménko. Voda v pórech je v nenasyceném půdním prostředí zadržována retenčními
silami.
Diskrétní body retenční křivky půdy
Diskrétní body retenční křivky půdy
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Při sycení vodou suchého pórovitého prostředí dochází nejprve k zaplnění pórů s nejmenším
průměrem a nejpozději se zaplňují póry s největším průměrem. Při prázdnění se naopak nejdříve
vyprazdňují póry s největším průměrem a jako poslední póry s nejmenším průměrem.
Retenční čáry se stanovují kombinací dvou i více metod, a to:
•
•
•
•
•
•

1.104 Pa (někdy až 1,5) – pískový tank (0 – 0,1 bar)
0 – 2,5.104 Pa (i více, dle světlé výšky laboratoří) – podtlakový přístroj
0 – 9.104 Pa – podtlakový přístroj s vývěvou (méně častý postup)
0,1 – 15 (i více) .105 Pa – přetlakový přístroj s keramickými deskami
membránový přístroj (1 – 15 bar)
1,5.106 Pa – exsikátorové metody

Výsledky získané metodami se vynášejí do jedné křivky. Na vodorovné ose retenční křivky jsou
vyneseny hodnoty vlhkosti θ[-] v intervalu (0, θs), kde θs je nasycená objemová vlhkost a na svislé ose
jsou sací tlakové výšky h[cm]. Pro každou hodnotu vlhkosti lze vypočítat odpovídající sací tlak pro
prázdnění nebo plnění půdního pórovitého prostředí. Pro větší rozsah vlhkostních potenciálů se graf
zobrazuje v semilogaritmickém měřítku, potenciál se vynáší v logaritmickém měřítku, obvykle jako
hodnoty pF. Toto zobrazení se používá při velkém rozsahu sacího tlaku.
pF = log │h│

5

(1)

ZÁVĚR

K ověření funkce pískového tanku bylo použito vzorku písku. Vzorek stejného materiálu byl
současně odeslán na laboratorní stanovení na ČVUT v Praze doc. Kurážovi, který potvrdil námi
stanovené výsledky. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo obdobných hodnot, můžeme naši konstrukci
pískového tanku použít i v dalším výzkumu, avšak bylo by vhodné provést měření i na jiných materiálech
a opět výsledky srovnat s ČVUT. Dalším krokem bude stanovení hodnot na podtlakovém přístroji, kterým
bohužel naše pracoviště nedisponuje, a proto je třeba použít přístroje, který vlastní MZLU Brno. Poté lze
vynést celou retenční křivku a dále ji zpracovávat.
Pro potřeby výpočtu vývoje tlaku vody v půdě při zadaných počátečních a okrajových
podmínkách je v příslušných matematických modelech potřeba aproximovat empirický průběh retenční
křivky spojitou křivkou teoretickou – nejčastěji dle van Genuchtena. V současné době se tento problém
řeší subjektivní optimalizací. Dvojité zakřivení křivky způsobuje z hlediska matematického problémy při
použití klasických regresních metod. V dalších etapách výzkumu se zaměříme na vývoj metody
umožňující objektivizovat prokládání empirické retenční křivky půdy křivkou teoretickou.
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GAČR 103/04/0352 „Teorie operativního řízení
vodohospodářských soustav za povodňových situací“ a FRVŠ 1913/2006 „Konstrukce pískového tanku a
aproximace empirické retenční křivky půdy křivkou teoretickou“.
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LIDÉ V KRAJINĚ – KRAJINA V LIDECH
ANEB VÝVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ VE 20. STOL.
VE FOTOGRAFIÍCH ARCHIVU NZM
PEOPLE IN LANDSCAPE – LANDSCAPE IN PEOPLE
EVOLUTION OF AGRICULTURE IN 20. CENTURY IN PHOTOGRAPHS
OF NATIONAL MUZEUM OF AGRICULTURE ARCHIVE
Berenika Dobiášová6
Anotace
Příspěvek se zabývá změnami zemědělské krajiny v posledním století a jejich zobrazením ve
fotografiích fotoarchivu Národního zemědělského muzea, kde se za dobu existence této instituce
nashromáždilo více než 53 000 skleněných desek, černobílých i kolorovaných, filmových negativů i
diapozitivů. Z tohoto pokladu je nyní sestavována publikace, která by měla dokladovat šíři i hloubku
změn v zemědělství a rurální krajině česko-moravsko-slovenského prostoru posledních sta let.
Abstract
This article deals with changes of rural landscape in last century and their depiction in
photographs of archive of National Muzeum of Agriculture in Prague, where were collected more than
53 000 glass photo desks – black and white as well as colored, film negatives as well as dia-positives.
From this treasure is now being assorted the publication, which should evidence width and depth of
agricultural and rural-landscape changes of Czech-Moravian-Slovakian space in last hundred years.
Key words: changes of rural landscape – změny zemědělské krajiny, photographs – fotografie, depiction
– zobrazení

1

LIDÉ A ZEMĚDĚLSTVÍ V KRAJINĚ

Krajina a její struktury v Čechách za posledních sto let doznaly vážných až fatálních změn, stejně
tak jako struktury sociální. Struktura krajiny byla vlivem kolektivizace zemědělství po roce 1948 a
následných pozemkových úpravách výrazně narušena. Mezi nejvýraznější zásahy do krajiny v Čechách se
vřadilo scelování pozemků, rozorávání mezí a cest, napřimování vodních toků a odvodňování téměř
všech ploch bez rozdílu (podmáčených, mokřadních, ale mnohdy i velmi suchých) s honosným názvem
meliorace bez ohledu na to, zda skutečně šlo o zlepšení či nikoliv, a zda toto odvodnění skutečně přineslo
kýžený efekt. Mezi dalšími zásahy je nutné jmenovat zásahy, které cíleně likvidovaly paměť lidí i míst –
boření drobné sakrální i profánní architektury v krajině, povolování staveb nezapadajících do krajinného
rámce, stavby obrovských zemědělských provozoven z betonu, velkokapacitní stáje i stavba asfaltových
silnic a dálnic, které rozbíjejí krajinu a omezují volný pohyb lidí i migraci zvířat.
Podobné zásahy se bohužel nevyhnuly ani duchovnímu rozměru krajiny – kdy se vyjevují
v mizení pomístních jmen, mizení pověstí kolujících dříve mezi lidmi, minimalizaci setkávání ve
společném prostoru, sdílení všednodenních i svátečních aktivit. To vše v důsledku vede až ke ztrátě
pocitu domova, a tím i ztrátě zodpovědnosti lidí za „svou krajinu“. Čímž se nenápadně, plíživě otevírá
prostor pro projekty (stavby dálnic, nákupních center a přilehlých parkovišť, průmyslových zón), které
mohou vážně ohrozit již tak vážně narušenou stabilitu středoevropské krajiny.

Berenika Dobiášová, Mgr., ZF JČU, Katedra aplikované a krajinné ekologie, České Budějovice,
panhouska@volny.cz , kurátorka NZM, Kostelní 44, Praha 7, berenika.dobiasova@nzm.cz
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Obecně byla krajina nejvíc postižena odchodem lidí z venkova do měst. Krajina díky
ekonomickému tlaku, ergo používáním těžké mechanizace – přestala být spravována v lidském měřítku, a
tím přestala být do jisté míry obyvatelná. Míry a vzdálenosti jako na dohled, na vzdálenost, kterou je
možné ujít do půl hodiny (na pole, do lesa, do sousední vsi), do půl dne (do města) se na jedné straně
používáním automobilů radikálně časově zkrátily, ale na straně druhé se mnohdy prodloužily – rozoráním
či zánikem starých cest, zánikem mezí – po kterých bylo možně chodit mezi poli, scelením pozemků se
stala krajina neprůchodnou pro lidi, pro zvěř…
Odlivem lidí krajina tak mnohde přišla nejenom o své správce a „obdělavatele“, ale chybí zde i
lidé, kteří by znali „směr“, ti kteří vedou, vědomě či nevědomě celou místní komunitu. Tradiční fungující
triumvirát učitel – rychtář – duchovní byl rozbit a dá se většinou mluvit o štěstí, má-li obec alespoň
někoho, kdo by se dal označit jako místní lídr.
Krajina českého venkova zažila dva významné odlivy, které spolu na první pohled nemusí
souviset – jakoby se onen zmiňovaný zrychlený odtok vody z krajiny zobrazoval i v úbytku lidí a v jejich
přesunu do měst. Stejně tak scelením polí do velkých lánů v důsledku ubylo zvěře a druhů květin, snížila
se biodiverzita.
Přes všechny tyto většinou velice nepříznivé zásahy do krajiny, které měly za následek postupné
odvodnění, místy až desertifikaci krajiny, zvýšenou vodní i vzdušnou erozi, ztrátu orientační funkce
krajiny, ztrátu pocitu bezpečí a domova, si krajina nicméně stále mnohé ze své předchozí podoby
uchovává ve své krajinné paměti, ale i v paměti lidí, kteří v ní žijí.
Je tedy jen otázkou, zda budou vytvořeny takové podmínky, aby přirozená snaha lidí o
„znovuzakořenění“, přirozené tíhnutí k formování svého domova a okolí (krajinných i sociálních vazeb)
byla podpořena, či zda bude pro budoucí společnost výhodnější udělat ze svých občanů poddané bez
vztahu ke svému okolí, kořenů, bez vztahu k sobě samým.

2

O KNIZE

Proto kniha, kterou hodlá na podzim 2006 vydat Národní zemědělské muzeum a nakladatelství
Profi press, by chtěla přinést kromě estetické hodnoty pohled na vývoj krajiny a zemědělství v obrazech,
které jsou čitelnější a vypovídají o stavu a vývoji krajiny mnohdy více, než stohy statistických dat.
Jakkoli jsou fotografie považovány vesměs za „nástroj měkké vědy“, jejich dokladovací schopnost je
vysoká.
Kniha představí v osmi kapitolách nejen byvší způsoby hospodaření (…), ale i řemeslnou výrobu,
kulturu či zvyky zlatého věku české „rurálně-kovozemědělské“ éry 1. ½ 20. století, ale i překotný vývoj,
který nastal s nástupem nových režimů i ekonomických tlaků 2. ½ 20. stol.

3

UKÁZKY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A FOTOGRAFIÍ

1. Lidé a lesy – pěstování, vyměřování, těžba dřeva, rašeliny, myslivost

Ruční školkování klešťovým rýčem lesního Jana Dostála v horeckém revíru (Olomoucko) kol. r. 1900

12

2. Lidé a voda – plavení dřeva, rybníky, rybářství, meliorace/TUT…

Jánský potok u Čáslavi s mostkem
neregulovaný tok, 1952
3. Lidé a zvířata – chov skotu, prasat, ovcí,
koní od malochovů po velkochovy a nazpět,
včelařství, rybářství, pastvinářství, sečení
luk… zvířata v práci, zpracování produktů –
mlékařství, zpracování koží a vlny…

Ruční sekání kosou na podmáčené louce, Prunéřov, 1958

Vzorný ošetřovatel Josef Mošbolci na JRD Výčepy Opatovce, 1953
4. Lidé a pole – způsoby orby, pletí, sběr kamení, hnojení… zpracování produktů – mlynářství, pekařství,
škrobařství atd.

Lidský potah při zorávání ovsa ve
Fryšavě, okr. Nové město na Moravě,
1926
13

5. Lidé, sady a zahrady – vinohradnictví, sadařství, chmelařství, zahradnictví, zelinářství, ochrana proti
škůdcům – strašáci, křížky úrodnosti… zpracování produktů – sušení ovoce a zeleniny, konzervace…

Ruční roubování, Hnánice 1970

Roubování révy strojky JZD, Velké Bílovice 1982

6. Lidé a venkovské osídlení – vesnice, cesty, doprava, drobné sakrální stavby v krajině, struktura
krajiny a její změna, využívání vodní a větrné energie…

U studně na návsi ve Skrýšové, staletá lípa, 1935
7. Lidé a řemesla v krajině – kováři, koláři, košíkáři…

Podomácká výroba špejlí a hospodářského nářadí v České Svratce, 1923
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8. Lidé a kultura v krajině – obřady, poutě

Procesí ve Ždiaru 1934
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REVITALIZACE VE VENKOVSKÉ KRAJINĚ:
MOKŘAD U KRUMVÍŘE
REVITALISATION IN THE COUNTRYSIDE:
WETLAND NEAR KRUMVIR
Katarína Domokošová7
Anotace
V roce 2003 proběhly v nivě Spáleného potoka v katastru obce Krumvíř revitalizační úpravy,
výsledkem kterých bylo vytvoření mokřadu na lokalitě situované na pravém břehu, v místech pravidelně
zaplavovaných. Toto revitalizační opatření je však vzhledem k rozlehlosti zaplavovaného území
nedostačující a bylo by vhodné mokřad rozšířit i na levobřežní nivu. Cílem této práce je proto předložit
návrh revitalizačních opatření a následný management levobřežní nivy Spáleného potoka, a tím zvýšit
biodiverzitu a ekologickou stabilitu tohoto rozsáhlého, intenzivně zemědělsky využívaného území.
Abstract
Intensive agricultural land utilization and surface drainage caused elimination of natural and
natural closed ecosystems in alluvial plain of Spálený potok at the locality near the village Krumvíř.
However permanently shallow located groundwater and often inundating of alluvial plain of brook
limiting agricultural utilization. The aim is also to make suggestion of revitalizing measures and followup management in left-bank alluvial plain of brook. Implementation of available biological engineering
measures is possible to optimize conditions for expansion of wetland communities.
Key words: revitalization (revitalizace), wetland (mokřad), wetland communities (mokřadní
společenstva), alluvial plain of brook (aluviální niva potoka), ecological stability (ekologická stabylita,
biodiversity (biodiversita), inundated (zaplavený), agricultural (zemědělský)

1

ÚVOD

V důsledku úprav vodních toků a odvodňování pozemků za účelem zvýšení hospodářské
využitelnosti území docházelo často jak ke škodám vzniklým přímou likvidací přírodních a přírodě
blízkých ekosystémů, tak i ke škodám nepřímým, vzniklým druhotně vlivem změn vodního režimu
lokality a jejího okolí. Početné plochy byly odvodněné a tím poškozené z hlediska přírody, krajiny a
přirozeného vodního režimu, avšak přiměřené hospodářské efekty tyto zásahy nepřinesly. Nutnost
navrácení toků do stavu, ve kterém jsou schopny plnit kromě funkcí hospodářských i funkce ekologické,
je v současné době již nesporná.
Oblast nivy Spáleného potoka na lokalitě v katastru obce Krumvíř je výrazně antropogenně
ovlivněná, s minimálním zachováním přírodních a přírodě blízkých stanovišť. Díky vysoce položené
hladině podzemní vody a častým záplavám v jarním období se však vyznačuje mimořádným potenciálem
pro vytvoření rozsáhlého komplexu mokřadních biotopů.

2

VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Obec Krumvíř se nachází ve zvlněném terénu Mutěnické pahorkatiny, cca 10 km od města
Hustopeče. Zájmové území určené pro revitalizační opatření v nivě Spáleného potoka leží
severovýchodně od obce Krumvíř, cca 200 m od zástavby a pokračuje proti proudu podél toku Spáleného

7
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potoka až po hospodářský most na polní cestě v km 5,777 staničení toku. Celé území bylo rozděleno na
tři etapy [3]:
I. etapa
revitalizace byla už realizována, a to v pravobřežní nivě mezi km 5,350 až po
hospodářský most v km 5,777 staničení toku [3].
II. etapa
se nachází v pravobřežní nivě mezi km 4,3 až km 5,350 staničení toku, plán výstavby
malé vodní nádrže [3].
III. etapa
Obr. 1

2.1

levobřežní niva, je předmětem této studie.
Etapy revitalizace

Zjištěný stav na lokalitě

Tok je poměrně vodnatý, a to i v suchých obdobích roku. Přívalové vody vybřežují z koryta a
odtékají nivou. Niva Spáleného potoka je poměrně široká, časté jsou periodicky podmáčené plochy, které
se zemědělsky obdělávají, ale i plochy podmáčené trvale [1]. Tyto jsou bez hospodářského využití,
z velké části zarůstají rákosem. Rákosiny se stávají útočištěm mnohých druhů organismů, protože
v okolní, intenzivně zemědělsky využívané krajině chybí přírodní či přírodě blízká stanoviště, která by
poskytovala pro zdejší faunu dostatečné existenční podmínky.
Navrhovaná revitalizace rozšíří a dlouhodobě stabilizuje podmínky pro rozmnožování
obojživelníků a ptáků, které aktuálně nejsou optimální. V důsledku poklesu povrchových vod často
nedochází k úplnému dokončení vývoje larev obojživelníků a k úplnému dokončení hnízdění ptáků,
včetně výchovy mláďat.

3
3.1

REVITALIZACE LOKALITY
Realizované revitalizační opatření

V roce 2003 byl v rámci I. etapy revitalizace vytvořen mokřad na ploše o rozloze 0,9 ha. Vysoko
položená hladina podzemní vody za vyšších stavů pravidelně vystupovala nad povrch a značnou část
lokality periodicky zaplavovala. To poskytlo vhodné podmínky pro vytvoření trvale zvodněné mokřadní
plochy s členitou mozaikou volných vodních ploch.
Původně byla po celém obvodu mokřadu plánovaná rozptýlená dřevinná výsadba [3]. Při místním
šetření bylo však zjištěno, že se zde žádné dřeviny nenacházejí. Vzhledem k tomu, že se mokřad nachází
v terénní depresi, dochází tu ke splachům z přilehlých polí a znečištění vody v mokřadu. Proto by bylo
vhodné vytvořit ochranný zatravněný pás široký 5–10 m, s postupným zarůstáním stanovištně původními
dřevinami. Funkcí tohoto ochranného pásu by bylo zadržování splachů z okolních zemědělsky
využívaných pozemků, a tím i zpomalování odtoku a redukce znečištění vody rezidui z hnojiv a jinými
agrochemikáliemi.
Vzhledem k převažující rozloze okolních zemědělských pozemků je daná lokalita příliš malá a je
potřebné ji rozšířit vytvořením mokřadů i na ostatních zaplavovaných lokalitách. Z hlediska územního
17

systému ekologické stability taktéž nesplňuje požadavky na minimální rozměry lokálního mokřadního
biocentra, které jsou stanovené na 1 hektar.

3.2

Revitalizace východní části lokality (levobřežní niva)

Na levém břehu Spáleného potoka se nacházejí rozsáhlé plochy obdělávané půdy, které ještě
v roce 2003 z velké části zarůstaly rákosem. Terénní průzkum na jaře 2005 ukázal, že téměř celá
levobřežní niva Spáleného potoka je zaplavená, což znemožňuje její hospodářské využití, nicméně
poskytuje vhodné podmínky pro vytvoření mokřadního biotopu.

3.2.1 Vlastní plocha mokřadu
Optimální prostorové řešení mokřadu vytváří členité plochy s tůněmi různé velikosti, které jsou
vhodným prostředím především pro obojživelníky. Naproti tomu plazi a ptáci preferují izolované
vyvýšeniny. Proto na lokalitě levobřežní nivy bylo navrženo vyhloubit čtyři vodní tůně na ploše 1,4 ha,
kopírující oblouk potoka s odstupňovanou hloubkou 0,5 až 1 m od úrovně terénu. Zemina z výkopů se
použije na zemní figury nepravidelných tvarů, částečně se rovnoměrně rozhrne v okolí mokřadu.
Z deponií zeminy se též vytvoří několik ostrůvků o výšce 0,5 až 1 m nad stávající terén.
Hladina vody v mokřadu bude záviset na podzemní vodě a na vodě ze srážek a tajícího sněhu.
Mokřad bude mít po celém obvodu litorální pás v navrženém sklonu 1 : 3. Všechny ostatní sklony budou
v poměru 1 : 2.
Navrhované revitalizační opatření se dotýká pozemků podél Spáleného potoka, které jsou
v soukromém vlastnictví. Předpokládá se pozemky vykoupit do vlastnictví obce Krumvíř, tak jako to bylo
v případě I. etapy revitalizace [3].

3.2.2 Vegetační doprovod
V mokřadu navrhuji vytvořit skupiny porostů z rákosu obecného (Phragmites australis), které se
vysadí po obvodu všech čtyř tůní. Výstavbou malé vodní nádrže v pravobřežní nivě bude zničen rozsáhlý
porost rákosu, proto by bylo výhodné využít tyto porosty jako zdroj sadebního materiálu. Předpokládá se,
že vysazený rákos se časem mezi jednotlivými tůněmi zapojí.
Na celé zaplavované ploše budou vytvořené zatravněné plochy z vlhkomilné travní směsi, které
budou fungovat jako ochranný pás na zachytávání splachů z okolních polí. Zatravněný pás kolem
mokřadu bude široký 15 m, ve vnějším litorálu mokřadu byla navržena též výsadba rozptýlené stromové a
keřové zeleně.
Skupinová výsadba keřů a stromů nepokrývá plochu souvisle, ale zakládá shluky či řady porostu
[2]. Tyto shluky vytvářejí sazenicím konkurenční prostředí, rychleji se dosáhne krycího efektu a sazenice
jsou lépe chráněny před zvěří. Na výsadbu se použijí poloodrostky, které stačí obžínat jen v první sezoně.
Během zaplavení je také větší pravděpodobnost jejich přežití než u malých sazenic.
Vzhledem k malé šířce dna Spáleného potoka (cca 2 m), je vhodné vytvořit břehový porost jen na
jednom břehu, aby nedošlo k nadměrnému zastínění hladiny. Z hlediska stability před možným
vymíláním vlivem proudění vody je vhodné ho umístit na vnější oblouk toku. Výsadba bude provedena
v nepravidelných skupinách.
Tab. 1:

Navržená druhová skladba dřevinné výsadby
stromy
Alnus glutinosa
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Salix alba
Populus nigra
Populus alba
Salix cinerea

zastoupení
30 %
20 %
15 %
15 %
10 %
8%
2%
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keře
Swida sanguinea
Viburnum opulus
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum

zastoupení
25 %
25 %
15 %
15 %
10 %
10 %

Tab. 2:

Navržená travní směs
druh
Poa pratensis
Festuca rubra
Lolium perene
Alopecurus pratensis

zastoupení
50 %
20 %
20 %
10 %

3.2.3 Návrh následného managementu a monitoringu
Nároky na plošnou údržbu závisí na místních podmínkách a cílech. Záměrem revitalizací je
především podpořit vznik stabilních prvků krajiny, které nejsou závislé na soustavné péči člověka. Někdy
však přichází v úvahu počáteční korekce vývoje vegetace, spočívající v opakovaném kosení převážně
obvodových partií mokřadu. Cílem tohoto zásahu je zvýhodnění náročnějších rostlin proti vysoké bylinné
nitrofilní vegetaci.
Výsadba doprovodné zeleně a břehových porostů vyžaduje v první sezoně ožínání a ochranu proti
zvěři. Každá stromová sazenice ve výsadbě musí mít kvalitní kolík, který jí poskytne oporu, chrání ji
a ukazuje při ožínání její polohu.
Zbylá plocha mokřadu bude ponechána přirozenému vývoji, případně dle situace se realizují
drobná biotechnická opatření s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních
rostlinných a živočišních společenstev.
Další nároky na údržbu mohou vznikat v souvislosti s poměrně rychlým stárnutím mokřadu.
Nashromáždění biomasy vede k zazemňování a následně k zarůstání buření a dřevinami. Při volbě
vhodného režimu údržby nebo obnovování, od kosení a vyřezávání porostů po opakované zraňování
zarůstajícího povrchu, hloubení tůní a prohlubní však můžeme tyto procesy usměrnit.

4

ZÁVĚR

Vhodnost této lokality pro efektivní revitalizační opatření v prospěch mokřadních společenstev je
dána jednak její značnou rozlohou a především trvale vysoce položenou hladinou podzemní vody.
Z hlediska hnízdění mokřadního ptactva je významná také geografická poloha a otevřený charakter celé
zdejší oblasti. Vytvořením mokřadního biotopu v rozlehlé zemědělsky využívané krajině, která je téměř
bez přirozených či přírodě blízkých porostů, by vznikla ekologicky stabilnější lokalita sloužící jako úkryt
různých živočišních druhů, poskytující bohaté hnízdní a potravní podmínky.
Revitalizací levobřežní nivy Spáleného potoka vznikne ekologicky zajímavá lokalita, která
splňuje podmínku minimální rozlohy lokálního mokřadního biocentra. V průběhu pár let se může
vybudovaný mokřad stát v rámci širokého okolí zcela unikátní přírodní lokalitou s množstvím zajímavých
rostlinných a živočišních druhů, které významně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu jinak poměrně
nestabilního, hospodářsky využívaného území.
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KRAJINNĚ-EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ MOHUTNÝCH
DŘEVIN V ZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO POODŘÍ A
V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI DOLNÍ MORAVA (POHANSKO)
LANDSCAPE AND ECOLOGICAL EVALUATION IMPORTANT TREES
IN WESTERN PART OF CHKO POODŘÍ AND IN THE BIOSFERICAL
RESERVATION DOLNI MORAVA (POHANSKO)
Jaromíra Dreslerová8
Anotace
Lužní společenstva v údolních nivách vytvářejí mimořádně příznivé stanovištní podmínky pro
vzrůst dřevin do mohutných rozměrů. Podle provedených výzkumů na zvolených územích je patrné, že se
zde nachází mnoho významných stromů, které si zasluhují pozornost a ochranu. U mnoha druhů dřevin
však ještě není většinou dokonale známo, kde se vyskytují největší jedinci svého druhu ani jakých
maximálních rozměrů a věků mohou dosáhnout. Evidence a ochrana takovýchto stromů je věcí náhody.
Povětšinou to závisí na lesních hospodářích, zda ponechají některé mohutné stromy v porostech dožít.
Abstract
The task is to file important trees from the view of growth parameters and find species diversity
of these individuals in the floodplain area, and in within which individual species is task to achieve
analysis of their growth and contribute to the recognition of potential growth possibilities of trees several
genera which grow in floodplain forests.The contemporary information data bank of mighty trees in the
open landscape is not yet sufficient enough, thus far only so called monumental trees are filed. It mostly
depends on the sensible approach and the operating facilities of forest managers.
Key words: PLA Poodří, biosferical reservation Dolni Morava, alluvial landscape, significant tree
species, important trees
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ÚVOD

Stromy se výrazně podílejí na tvorbě charakteru území. Jsou nezbytnou součástí mnoha procesů
probíhajících v krajině a úzce navazují na řadu přírodních i antropických prvků v území. Vytvářejí s nimi
úzce propojený polyfunkční celek zformovaný především kulturním vývojem, způsobem využívání a
přírodními podmínkami. Dřeviny představují charakteristickou součást krajinné struktury, která vznikala
v souvislosti se způsobem dlouhodobého využívání území. Stromy s lokalizací v krajině spoluvytvářejí
obraz konkrétního území, ovlivňují mikroklimatický režim, hygienické podmínky, obytnost a rekreační
hodnotu území stejně jako jeho biologickou i estetickou úroveň. Za významné a mohutné dřeviny
považujeme dřeviny, které na dané lokalitě vynikají svými růstovými parametry nad ostatními jedinci
svého druhu, pomáhají dotvářet charakteristický ráz krajiny svou jedinečností a přítomností. Kromě
hodnoty estetické a kulturní, kdy mohutné stromy spoluvytvářejí krajinný ráz, jsou tyto stromy důležité i
z dalších důvodů. Dokazují růstové potenciální možnosti druhu. Patří k nesmírně cenným zdrojům
lokálně původních genů, neboť jsou bezpochyby pozůstatky původních místních populací. Mohutné
stromy jsou důležitým biotopem dalších druhů organismů, z nichž řada patří k ohroženým či dokonce
chráněným. Na odumírající stromy je tedy vázána obrovská trofická pyramida mnoha druhů organismů, a
proto je nepochybně jejich největším přínosem udržování a zvyšování druhové rozmanitosti v krajině.
Proto je nesmírně důležité nechat některé stromy dorůst mohutných rozměrů, dožit se svého
fyziologického věku, odumřít a postupně se rozpadnout.
8
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Pro komplexní mapování mohutných dřevin byla vybrána dvě rozsáhlá území. Chráněná krajinná
oblast Poodří, nacházející se na severní Moravě na rozhraní tří okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a
Ostrava. Druhé území zvané Pohansko se rozkládá jižně asi 3 km za Břeclaví a náleží do nově vzniklé
biosférické rezervace Dolní Morava. Obě sledovaná území patří mezi lesní společenstva nacházející se na
říčních náplavách v nivách toků a řek, které jsou vázané na vyšší obsah vody v půdě a na pravidelné nebo
občasné záplavy území.

2

METODIKA

Terénní průzkumy byly prováděné převážně v letních měsících od roku 2002 podle vlastní
metodiky. Při terénních pracích byly mapovány dřeviny s minimálním obvodem ve výčetní výšce (v 1,3
metrech) dva metry nebo na dřeviny s ojedinělými růstovými parametry svého druhu. U každého jedince
byly zaznamenány základní dendrometrické charakteristiky. Celková výška a výška nasazení koruny byla
měřena výškoměrem Blume – Leiss s přesností na 0,5 m. Obvod v 1,3 metrech byl měřen pomocí pásma
s přesností na centimetry. Následně byl zaznamenán výskyt epifytických lišejníků a mechorostů,
poloparazitických rostlin, bylin, dřevokazných hub, hmyzu a dalších živočišných organismů. Dále bylo
popsáno případné usychání stromu, výskyt dutin, opadání borky, příznaky případných virových a
houbových infekčních onemocnění a poškození abiotickými vlivy nebo člověkem. Na základě tohoto
popisu se hodnotil zdravotní stav jedinců. Poté bylo zapsáno zastínění či oslunění jedince a jeho zařazení
do typu biotopu. V rámci možností se pořídila fotodokumentace. Pro upřesnění polohy jednotlivých
stromů byl použit přístroj GPS.
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VÝSLEDKY

V rámci terénního průzkumu bylo v západní části chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO
Poodří) zmapováno přes 1 550 stromů, z toho se 259 exemplářů nachází ve třech alejích. Na celkovou
plochu západní části CHKO Poodří, která činí 41,52 km2, připadá v průměru na 2,7 ha jeden mohutný
strom. Na jeden říční kilometr se ve zkoumané oblasti v průměru vyskytuje 12 mohutných dřevin.
Databanka celkem čítá 29 různých druhů a kříženců. Mezi autochtonní dřeviny patří 22 druhů a jeden
kříženec. Zbývajících 6 druhů je stanovištně nepůvodních. Dřeviny se vyskytovaly v různé míře
v souvislých lesních porostech, podél Odry a přítoků, ale také na volném prostranství jako solitéry,
v remízkách a v liniových porostech. Každý zmapovaný jedinec zastává důležitou a nezastupitelnou
krajinně-ekologickou funkci. Nejvíce početně je zastoupen dub letní (Quercus robur) s 613 stromy, což je
39 % z celkového množství, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) se 132 stromy a vrba bílá (Salix alba) se
106 stromy. Z hlediska typu biotopu roste nejvíce (36 %) evidovaných dřevin v lesním porostu. Vysoké
procento dřevin se také nachází v příbřežním pásmu vodního toku (29 %). Dále pak 8 % na rybniční hrázi
a 17 % dřevin se vyskytuje v tzv. liniovém porostu, což představují aleje, větrolamy nebo periodicky
zaplavovaná ramena říčních toků. V remízkách se nacházejí 4 % zaevidovaných dřevin a v zástavbě 4 %.
Na volném prostranství polí a luk se solitéry nacházejí po 1 % stromů. Mezi nejmohutnější dřeviny patří
vrba bílá (Salix alba) s obvodem v prsní výši 720 cm a výškou 15 m a jilm vaz (Ulmus laevis) s obvodem
620 cm a výškou 33 m. Maximální výšky jednotlivých druhů dřevin se pohybují mezi 25 až 57 metry.
K nejvyšším stromům patří topoly. U nalezených exemplářů topolu kanadského (Populus × canadensis)
bylo změřeno úctyhodných 57 m a u topolu černého (Populus nigra) 55 m. Zhodnotíme-li současný stav
všech zaevidovaných dřevin, zjistíme, že nejčastější je proschnutí koruny do 25 %, a to u topolu
kanadského (Populus × canadensis) a vrb (Salix × rubens a S. fragilis). K dalšímu poškození koruny patří
výskyt jednotlivých suchých větví v koruně. Opět se toto poškození nejvíce nachází u topolu kanadského
(Populus × canadensis) a pak u dubu letního (Quercus robur) a jilmu vazu (Ulmus laevis). S tím úzce
souvisí i poškození listů. U vrby křehké (S. fragilis) se vyskytuje skvrnitost listů, která je způsobena
houbovou infekcí Marssonina salicicola a u 9 jedinců dubu letního (Quercus robur) bylo zaznamenáno
předčasné žloutnutí listů. Výskyt dřevokazných hub na větvích byl opět nejčastější u zástupců druhů vrb
(S. alba, S. fragilis, S. × rubens). Poškození na kmenech bylo sledováno podle toho, zda ho způsobil
biotický či abiotický činitel. Mezi nejčastěji se vyskytující biotické činitele patří epifytické lišejníky a
mechorosty, poloparazitické rostliny, dřevokazné houby, hmyz a další živočišné organismy. Dřevokazné
houby jsou nejčastěji na vrbách (S. × rubens a S. fragilis), a to zástupci druhů lesklokorka ploská
(Ganoderma applanatum), ohňovec statný (Phellinus robustus) a ohňovec obecný (Phellinus igniarius).
Mechorosty se rozprostírají na kmeni u 7 % evidovaných dřevin a epifytické lišejníky se nalézají na 2 %.
Hmyzími škůdci je poškozeno 4 % dřevin. Mezi dalšími živočichy, kteří obývají dutiny kmenů, byli
zaznamenáni mravenci (Formicidae) u 4 jedinců, ptáci (Piciformes) u 4 dubů letních (Q. robur) a vosy
obecné (Paravespula vulgarit) u třech dřevin. Z rostlin bylo nalezeno jmelí bílé (Viscum alba) u 39
jedinců, z nichž nejčastější výskyt byl u topolu kanadského (Populus × canadensis), bylo pozorováno i na
21

lipách (T. cordata, T. platyphyllos). V jednom případě byl u lípy velkolisté (Tilia platyphyllos)
zaznamenán břečtan popínavý (Hedera helix). Rakovinné nádory měly nejčastěji opět duby (Q. robur).
Z abiotických činitelů byly během terénního šetření nejčastěji zaznamenány poranění bleskem, zlámané
větve silným větrem, podemílání stromů vodním tokem, výskyt prasklin či opadávání borky apod.
Poškození bleskem je patrné u 9 jedinců a silným větrem až u 23 jedinců. U 32 dřevin se mi nepovedlo
zjistit důvod poničení a zlámání větví. Odlámaná borka byla nejčastěji u dubu letního (Q. robur) a vrby
červenavé (S. × rubens). U dvanácti dřevin se negativně projevuje eroze, jejímž důsledkem jsou obnažené
části kořenů a podemílání těchto jedinců. Svůj podíl na poškození pěti jedinců má i člověk, který do nich
natloukl železa, postavil posed nebo je jinak poničil. Zhodnotíme-li však celkový zdravotní stav
zmapovaných jedinců z výše uvedených skutečností, pak nám na vyjde, že z 60 % mají dřeviny výborný
zdravotní stav, 23 % je v dobrém zdravotním stavum, nějaké poškození vykazuje 11 % jedinců, 4 % má
silné poškození a 2 % evidovaných exemplářů odumírá.
Také na území Dolní Morava – Pohansko bylo již v roce 1969 provedeno obdobné mapování
v rámci diplomové práce V. Dejčmara, který se zabýval posouzením zdravotního stavu mohutných dřevin
a měl zjistit příčiny chřadnutí těchto stromů v lužním lese. Opět byly u zmapovaných jedinců
zaznamenány základní dendrometrické charakteristiky a aktuální zdravotní stav. Celkem bylo zmapováno
200 mohutných stromů z toho je 51 dřevin solitérů, na kterých byl proveden podrobný průzkum. Jednalo
se o 183 dubů letních (Quercus robur), 15 jilmů (Ulmus sp.) a 2 jasany (Fraxinus sp.). Vybraní mohutní
jedinci měli v obvodu od 3 do 8 metrů, z toho největší počet 4–4,5 m. Nejmohutnější zástupci z každého
druhu dosáhli následujících rozměrů: dub letní (Quercus robur) měl 760 cm v obvodu a výšku 24 m, jilm
(Ulmus sp) měl v obvodu 720 cm a výšku 31 m a jasan (Fraxinus sp.) 495 cm v obvodu a 21,5 m výšky.
Zdravotní stav byl posuzován zvlášť u solitéru a zvlášť u stromů rostoucích v porostu. Největší napadení
C.c je u solitérů 43,13 %, u stromů v porostu 12,08 %. Také procento napadání dřevokaznými houbami je
větší u solitérů než u stromů porostu. Nejvíce se vyskytovala Fistulina hepatica a Phelinus robustus, jak u
solitérů (29,16 %), tak u stromů v porostu (16 %). Z abiotických činitelů bylo největší poškození stromů
větrem u solitérů 41,17 % a u stromů v porostu 26,88 %. Poškození bleskem, člověkem a ptactvem bylo
v relativně menším množství. Zdravotní stav kmene byl sledován z hlediska závislosti na hnilobě, 44,5 %
všech stromů bylo ve stadiu počínající povrchové hniloby a již 7,5 % jedinců mělo dutý kmen. Z 200
stromů je 11 jedinců na lokalitě nezaplavované. Celkem bylo zjištěno 17 druhů hub na dubu, 2 druhy hub
na jilmu. Celkový zdravotní stav lze shrnout tak, že solitéry jsou napadeny ve větší míře nejen hmyzími
škůdci, ale houbami i biotickými činiteli. Je zde patrný i nepříznivý vliv slunečních paprsků na celkový
zdravotní stav.
V letošním roce byl na tento výzkum navázáno. Opět bude proveden podrobný průzkum a u
nalezené jedince se opět zhodnotí zdravotní stav a základní dendrometrické charakteristiky. Navíc se ještě
zaměří GPS přístrojem, což u předchozí práce nebylo provedeno. Zjištěné údaje se porovnají a vyhodnotí.
V rámci tohoto výzkumu by se mělo také zaměřit na záchranu genofondu těchto unikátních dubů. Dále se
v rámci průzkumu soustředíme na zjištění nejmohutnějších jedinců nejen lokality Pohansko ale také v
rámci celého území biosferické lokality Dolní Morava. Rozměry prozatím nalezených nejmohutnějších
jedinců jsou uvedeny v tabulce. Pravděpodobně nejmohutnějším stromem této oblasti je stále vitální
jedinec dubu letního (Quercus robur) o obvodu 806 cm při celkové výšce 22 m. Tento solitér se nachází
na louce nedaleko lokality zvané Pohansko. Donedávna asi nejmohutnějším velikánem celé oblasti byl
topol černý (Populus nigra) s obvodem 740 cm. Nacházel se v nejjižnější části obory Soutok, nedaleko
samotného soutoku Moravy a Dyje, bohužel se dnes na jeho místě setkáme jen s torzem tohoto velikána.
Tab. 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabulka nalezených nejmohutnějších jedinců

Název
Dub letní (Quercus robur)
Topol černý (Populus nigra)
Jilm vaz (Ulmus laevis)
Topol bílý (Populus alba)
Vrba bílá (Salix alba)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Jasan úzkolistý (F. angustifolia)
Habr obecný (Carpinus betulus)
Javor babyka (Acer campestre)
Hrušeň polnička (Pyrus pyraster)

obvod [cm]
808
740
582
564
527
515
485
482
377
240
22

výška [m]
22
18
35
19
15
30
15
25
18

lokalita – porost
804 D 11 – 8 (louka 25)
866 C 3
807 C 6 (louka 42)
808 B 6
solitér u 803 D 16
804 B 11
866 C 14
804 D 6
809 B 10
804 D 3

4

ZÁVĚR

Lužní společenstva dnes patří mezi velmi vzácné a ohrožené ekosystémy. Krajinně-ekologické
funkce lužního společenstva v údolních nivách jsou naprosto nezastupitelné. Lužní les, jak jej známe
dnes, vznikl dlouhodobým cílevědomým působením člověka (13.–14. století). V 17. a 18. století se však
začalo zejména na velkých šlechtických pozemcích cíleně měnit druhové složení dřevin. I když takový
lužní les nevytvořila příroda, má dnes přírodě blízký charakter. Lužní les nedovedeme ničím nahradit.
Žije v něm tisíce jedinečných druhů rostlin a živočichů. Funguje jako veliká houba, která nasakuje a
vypařuje obrovské množství vody a pomáhá vytvářet zásoby podzemní vody. Přitom také z vody odebírá
živiny a tím ji čistí. Protože je v lužním lese dostatek živin a vody, každoročně zde naroste obrovské
množství živé hmoty. Podle provedených výzkumů na zvolených územích západní části CHKO Poodří a
Pohanska je patrné, že se zde nachází mnoho významných stromů, které si zasluhují pozornost a ochranu
a neměly by se opomíjet. Lužní stanoviště jsou velmi důležitá z hlediska ochrany mohutných dřevin,
neboť se zde za prvé vyskytuje řada druhů, které nebývají často evidovány v seznamech, a za druhé u
řady druhů se zde vyskytují stromy maximálních rozměrů. Ani například krajina Poodří není výjimkou,
naopak nalézáme zde četné druhy, které převyšují růstové parametry stejných druhů z ostatních lužních
stanovišť v České republice a dokonce i v Evropě. Veškeré zjištěné údaje o stromech a jejich mohutných
rozměrech budou použity jako podklady pro tvorbu databáze o nejmohutnějších dřevinách naší republiky.
Databanka informací o mohutných stromech ve volné krajině v současné době ještě není dostatečná,
pouze jsou evidovány tzv. památné stromy. U mnoha druhů dřevin není většinou ještě dokonale známo,
kde se vyskytují největší jedinci svého druhu, ani jakých maximálních rozměrů a věků mohou dosáhnout.
O mnohých velikánech, zvláště pokud jsou součástí lesních komplexů, se většinou ani neví, nebo je jejich
výskyt znám pouze omezenému počtu místních znalců. Evidence a ochrana takovýchto stromů je věcí
náhody. Povětšinou to závisí na citu a provozních možnostech lesních hospodářů, zda ponechají některé
mohutné stromy v porostech dožít víc než mýtného věku.
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PŘÍRODNÍ POTENCIÁL KRAJINY VOJENSKÉHO ÚJEZDU
BOLETICE
NATURAL POTENCIAL FOR LANDSCAPE OF THE MILITARY AREA
BOLETICE
Linda Drobilová9
Anotace
Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice se nachází v jižních Čechách mezi Českým
Krumlovem, Volary a lipenskou přehradní nádrží. Tato část krajiny je ve správě Armády ČR od roku
1950 a zaujímá 21 949 ha. Z původních 6 500 obyvatel zde dnes žije jen 270 ve 2 obcích a 4 samotách.
Jedná se o přírodně velmi cenné a zachovalé území s řadou vzácných i ohrožených druhů rostlin a
živočichů. Boletice byly vyhlášeny jako ptačí oblast i evropsky významná lokalita v rámci soustavy
chráněných území Natura 2000. Snahou zastupitelstva Jihočeského kraje je však na tomto místě
vybudovat velkokapacitní lyžařský areál.
Abstract
The military area Boletice is locaded in southern Bohemia between Český Krumlov, Volary and
the reservoir Lipno. This part of landscape is in management of Army ČR from the year 1950 and take 21
949 ha. From the aboriginal 6500 population live here today only 270 in 4 villages and 2 hermitages. That
is the point natural precious and unimpaired area with an array of rare and endangered species of wild
fauna and flora. Boletice was proclaim as bird area and special area of conservation within the system of
protected areas NATURA 2000. But Authority of South region trying to build gigantic skiing area in this
place.
Key words: Boletice – habitat – conservation – army – skiing area – tourism
Boletice – biotop – ochrana – armáda – lyžařský areál – turistika

1

ÚVOD

Hledat v krajině doposud nepoznané kouty s panenskou přírodou patří už od nepaměti
k neodmyslitelným vlastnostem lidského pokolení. Je až s podivem, že s takovými místy se lze setkat
nejen v dalekých tropech a na opuštěných ostrovech, ale i přímo v srdci naší kulturní krajiny. Takováto
země neznámá, tzv. „terra incognita“ se rovněž nalézá necelou půl hodinu jízdy autem od jedné
z turistických centrál Jihočeského kraje, Českého Krumlova. Nacházíme se ve vojenském újezdu
Boletice.
Tato krajina je poznamenána velmi pozoruhodným osudem. Není samozřejmě místem, kam by
lidská noha dosud nevstoupila, ba naopak byla tato oblast prvně osídlena již v době prehistorické, o čemž
svědčí řada archeologických nálezů. Zlomovým bodem v utváření zdejší krajiny se však stala doba
poválečná, kdy byli dosavadní obyvatelé, kteří se vesměs hlásili k německé národnosti, odsunuti a
tehdejší vláda rozhodla zabrat uvolněný prostor ve prospěch armády. Postavily se ploty, většina osad byla
srovnána se zemí a vstup veřejnosti na území zakázán.
A tehdy počal vývoj, který je dnes završen mimořádnými přírodními hodnotami zdejší krajiny.
Díky armádnímu režimu ji nepostihly kolektivizační změny v zemědělství, nepodepsaly se na ní ani
meliorační zásahy. Před našimi zraky tu dnes leží ukázková učebnice ekologie, kde na sebe navazují
jednotlivá sukcesní stadia, a to v podmínkách minimálního znečištění živinami.
9
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Budoucnost boletického újezdu je však velmi nejistá. Na jednom rameni vah je zachování přírodně
velmi cenného území pro další generace, druhé tvoří záměr zbudování velkokapacitního střediska zimních
sportů.

2

HISTORICKÝ VÝVOJ KRAJINY

Překvapivě důležitou úlohu v utváření charakteru českokrumlovské a potažmo i celé jihočeské
krajiny měly v minulosti politicko-vojenské důvody. V poválečných časech vznikla z důvodu jakýchsi
„pseudoochranných příčin“ pohraniční pásma, která byla ostnatým drátem a po zuby ozbrojenými
příslušníky striktně chráněna před vstupem prakticky kohokoliv. Tato různě široká pásma, jež nás měla
„ochránit“ před západní Evropou, se tak paradoxně stala jedněmi z nejcennějších území s vysokými
přírodními hodnotami v rámci celé dnešní Evropy. Značně rozsáhlé plochy, na kterých prakticky
absentovalo lidské osídlení, byly udržovány ze strany člověka jen nejnutnějším zemědělským či
lesnickým managementem, o zbytek se starala již jen sama příroda.
A právě k těmto velmi cenným územím se bezesporu řadí i VVP Boletice, který byl zřízen
usnesením vlády z 8. 10. 1949 ke dni 1. 2. 1950 na ploše 21 949 ha. Původní osídlení bylo zredukováno
na 4 obce (Boletice, Polná, Květušín a Třebovice) a 2 samoty (Otice a Křišťanov) s celkovým počtem
obyvatel 270. Sídlo újezdního úřadu je přímo v obci Boletice.
Vojenská činnost probíhá v současnosti na 8 222 ha, 13 726 ha půdy je ve správě Vojenských
statků a lesů ČR, s. p. – divize Horní Planá (dále jen VSL Horní Planá), které vznikly souběžně
s vojenským prostorem. Jejich hlavní činností je obhospodařování především smrkových porostů
s významnou příměsí jedle a buku nacházejících se v oblasti Knížecího Stolce. Cílevědomé hospodaření
s místními lesními komplexy je možno datovat až do dob šlechtického rodu Schwarzenbergů, na jejichž
práci úspěšně navázaly celé generace lesníků a dovedly lesy Boleticka až do dnešního stavu, který je
v rámci celoevropských měřítek zcela výjimečný svou zachovalostí. Důkazem toho je část území vedená
pod záštitou CHKO Šumava a rovněž vyhlášení celé lokality ptačí oblastí v rámci evropského programu
tvorby sítě zvláště chráněných území Natura 2000. K dalším okruhům činnosti VLS Horní planá patří
zemědělství, které má přiděleno statut ekologického hospodaření, je zde provozována rovněž myslivost
v honitbě Knížecí Stolec (jelení, černá a srnčí zvěř), na vodních plochách se rybářsky hospodaří (hlavní
chovanou rybou je kapr a pstruh duhový).
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METODIKA

Cílem je vytvořit soubor podkladů pro územní a krajinné plánování pro zajištění trvale
udržitelného využití krajiny, který by pomohl územnímu plánování k vytvoření harmonické kulturní
krajiny. Metodický postup se skládá z několika na sebe navazujících dílčích kroků [1]:
1. Biogeografická regionalizace – vymezení individuálních jednotek – biogeografických regionů
2. Geobiocenologická typizace krajiny – vystihuje potenciální přírodní stav krajiny, který je
jediným přírodovědně objektivním kritériem pro hodnocení všech možných dalších změn
3. Diferenciace současného stavu geobiocenóz v krajině
4. Hodnocení stupně antropických vlivů a stupně ekologické stability
5. Hodnocení funkčního potenciálu a významu geobiocenóz
6. Diferenciace z hlediska ochrany a tvorby krajiny
V rámci příspěvku je blíže prezentován třetí krok výše uvedené metodiky – aktuální stav
geobiocenóz sledovaného segmentu krajiny, neboť má zásadní význam pro potenciální využití
zmiňovaného zájmového území. Podkladem pro metodiku byly základní mapy v měřítku 1 : 10 000, dále
vlastní geobiocenologické zápisky z terénu a v neposlední řadě rovněž práce s Katalogem biotopů České
republiky [2].

4

AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY, SOUČASNÁ ÚROVEŇ OCHRANY PŘÍRODY

Krajina VVP Boletice představuje dnes mimořádně přírodně hodnotný komplex lesních i
nelesních společenstev. Asi polovina areálu (57 %) spadá pod chráněnou krajinnou oblast (CHKO)
Šumava, loňského roku se navíc konečně podařilo zahrnout celý boletický újezd do soustavy chráněných
území Natura 2000, a to jak z hlediska Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tak i z hlediska Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně
žijících ptáků [3].
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Co se týče evropsky významných lokalit, byly v boletickém újezdu vymezeny hned dvě. První a
plošně větší (20 348 ha) nese shodný název s ptačí oblastí Boletice, pokrývá celou střední a severní část
újezdu a chrání devět typů přírodních stanovišť, dva druhy obratlovců, čtyři druhy bezobratlých živočichů
a jeden druh rostliny. Druhé území pod názvem Polná je naopak velmi malé (0,64 ha, západně
orientovaná stráň cca 500–600 metrů JJV od obce Polná na Šumavě) a chrání pouze jeden rostlinný druh
– hořeček český (Gentianella praecox bohemica).
Na celém území VVP bylo v rámci mapování pro Naturu 2000 vylišeno 51 přírodních biotopů,
z nichž 24 náleží přímo do této soustavy. Přítomné lesní komplexy jsou dvojího typu. První a plošně
obsáhlejší jsou porosty s přirozenou, nebo jí velmi blízkou, druhovou skladbou. Druhý typ zastupují
porosty náletových dřevin na bývalé obhospodařované půdě. Nalezneme tu celou škálu lesních formací,
od (dubo)borových lesů na vápencích přes horské smrkové bučiny až k vrchovištním borům. Největší
unikum oblasti však představují porosty s dominancí vitální jedle (zejm. v oblasti hřbetu Volanec –
Břevniště – Kraví hora), které jsou zcela po právu nejvýznamnějšími a plošně nejobsáhlejšími jedlovými
lesy v ČR.
Nelesní vegetace je zde překvapivě i přes dlouhá léta neobhospodařování v dobrém stavu.
Meliorační zásahy ani intenzifikace zemědělství v 50. letech se nijak významně nepodepsaly na vývoji
biocenóz, v jádrovém území tak opět nalézáme přirozená rostlinná společenstva, jež nemají co do
reprezentativnosti a rozsahu v našich zeměpisných podmínkách obdobu. Výskyt přírodních nelesních
biotopů v rozmezí 4.–6. vegetačního stupně je v dnešní intenzivně zemědělsky využívané krajině
skutečnou raritou. Takovýto zachovalý stav je možno vidět pouze ve vyšších nadmořských výškách, jako
jsou například hřebeny Krkonoš či Jeseníků. K nejcennějším patří rozsáhlé porosty střídavě vlhkých
bezkolencových luk, střídané enklávami slatinišť, rašelinných luk a vrchovišť.
I přes skutečnost, že zdejší území nebylo z hlediska fytogenofondu zcela podrobně prozkoumáno,
se zde vyskytuje kolem 100 druhů cévnatých rostlin ohrožených a chráněných dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, na více než 3 000 lokalitách. Mnohé z nich tu navíc dosahují nejvyšší
početnosti v rámci celé republiky.
Ptačí oblast Boletice zaujímá plochu 23 546 ha, což představuje celý vojenský areál a navíc ještě
asi 1600 ha přesahující jeho hranice v severozápadním směru. V hnízdní době zde bylo zaznamenáno 136
druhů ptáků, z čehož 53 je jich zvláště chráněných a 66 je zařazeno do návrhu Červeného seznamu
ptactva ČR. Z druhů zanesených v příloze I směrnice o ptácích zde bylo zjištěno 28 druhů, z nichž 5 je
hlavním předmětem ochrany – chřástal polní (Crec crex), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum),
datlík tříprstý (Picoides tridactylus), skřivan lesní (Lullula arborea) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia).
Mimo tyto druhy se ovšem na sledovaném území dále vyskytuje celá řada vzácných a ohrožených
ptáků, jako je tetřev hlušec (Tetrao urogallus) či tetřívek obecný (Tetrao tetrix), pozorován byl i velmi
vzácný orel mořský (Haliaeetus albicilla). Zatímco v dosavadním areálu újezdu žádná zvláště chráněná
území nebyla, do části ptačí oblasti zasahuje národní přírodní památka Blanice se svými 136,9 ha, v níž je
předmětem ochrany perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). Do této části území zasahuje rovněž
přírodní rezervace Pod farským vrchem (83 ha), kde se nacházejí bývalé jalovcové pastviny a segmenty
rašelinných společenstev. Nesmíme opomenout přírodní památku Vyšný – Křišťanov, která na ploše
4,42 ha chrání luční společenstvo s ohroženým druhem šafránem bělokvětým (Crocus albiflorus).
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ALTERNATIVY VYUŽITÍ VVP BOLETICE

Spory o budoucnost vojenského výcvikového prostoru Boletice na Českokrumlovsku se vedou už
bezmála tři roky. Podstatným bodem problematiky je skutečnost, že by toto území mohlo přejít pod
veřejnou správu. Avšak podle dokumentu schváleného vládou (týká se společného rozvoje území všech
újezdů) by měla být tato území zachována nejméně do roku 2012, což ovšem není v rozporu s možnostmi
změn v těchto prostorech. V tomto konkrétním případě se jedná o možnost vyjmutí oblasti kolem vrcholu
Chlumu z VVP, což je společným záměrem firmy LIPNO SERVIS, s.r.o., a zastupitelů Jihočeského
krajského úřadu, jenž byl přijat jako jeden ze strategických projektů Programu rozvoje a Akčního plánu
Jihočeského kraje. Tento záměr hovoří o zpřístupnění dotčeného území veřejnosti a vybudování
gigantického lyžařského areálu, skrze nějž má být zdejší „měsíční krajina“ zdevastovaná činností armády
„zrevitalizována“ a zároveň by měla realizací tohoto záměru výrazně stoupnout úroveň cestovního ruchu
jihočeského regionu.
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Proti tomuto stanovisku se však bouří řada ekologických hnutí a potažmo i obyvatelé samotného
újezdu. Poukazují na Boleticko jako na mimořádně hodnotné přírodní území, jež si zaslouží nejvyšší
statut ochrany s minimálními zásahy do jeho struktury, neboť vývoj zdejší přírody v kombinaci
s vojenskou činností se ukázal být vhodným prostředkem pro zachování jejích cenných hodnot.
Obr. 1:

6

Schematická mapka plánovaného lyžařského areálu Chlum

ZÁVĚR

Výsledkem interakce stanovisek jednotlivých zájmových skupin je již několikaletá „tahanice“
o to, komu území nakonec připadne. V programovém prohlášení Rady Jihočeského kraje pro období
2004–2008 figuruje sice jako jeden z bodů převod boletického újezdu do veřejné správy s cílem
revitalizovat ho při zachování přírodních hodnot. Současně je však v tomto prohlášení uveden plán na
výstavbu lyžařského areálu. Proti realizaci tohoto „Chamonix na Šumavě“ stojí nevládní organizace
v čele se sdružením Calla, které proti tomuto záměru zorganizovalo petiční akci.
Nejlepší variantou se v současné době jeví zpřístupnění okrajových částí prostoru měkké turistice,
čemuž je nakloněna Armáda ČR i nevládní organizace. Kraj se ovšem vize lyžařského střediska vzdát
nehodlá, od varianty Chlum sice, zdá se, upustil, náhradní varianta se však soustřeďuje na přilehlou
Smrčinu (I. zóna NP Šumava!!!) a Špičák, který ale rovněž představuje přírodně hodnotné území.
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KROJ AKO NÁSTROJ ROZVOJA VIDIEKA V ŠTAJERSKU
TRACHT ALS MITTEL DER ENTWICKLUNG LÄNDLICHEN RAUMS
IN STEIERMARK
Miriam Ďurišová10, Andrej Mentel11
Anotácia
V rakúskej spolkovej krajine Štajersko môžeme byť svedkami rastúcej vlny obnovy krojov. Táto
vlna sa spája s neformálnymi iniciatívami, ktoré predstavujú podľa nórskeho etnológa Randi Storaasa
kontrakultúrnu aktivitu. Túto aktivitu formujú hodnoty zamerané na tradíciu a regionalizmus. To môže
slúžiť ako podhubie pre obnovu vidieka, čo ukazujeme na niekoľkých príkladoch. Podobné kultúrne
aktivity sa môžu stať vzorom alebo inšpiráciou pre vidiecke regióny na Slovensku.
Abstrakt
Im österreichischen Bundesland Steiermark können wir die wachsende Welle der
Trachtenerneuerung beobachten. Diese Welle ist mit nichtformalen Initiativen verbunden, die, nach der
Meinung von dem norwegischen Ethnologen Randi Storaas, contra-kulturelle Aktivität darstellt. Diese
Aktivität ist von traditionsbezogenen und regionalistischen Werten bestimmt. Sie kann als Hintergrund
für Landesentwicklung dienen, was wir an einigen Beispiele zeigen. Solche kulturellen Aktivitäten
können ein Vorbild oder eine Inspiration für ländliche Regionen der Slowakei werden.
Sttichwörter: Tracht, Trachtenerneuerung, Contra-kulturelle Bewegung, regionale Identität, Entwicklung
des ländlichen Raums. Kroj, obnova kroja, hnutie kontrakultúry, regionálna identita, rozvoj vidieckeho
priestoru.

1

REGIONÁLNA IDENTITA A OBNOVA KROJA V ŠTAJERSKU

Na utváraní vidieckej krajiny sa významnou mierou podieľa ľudská činnosť. Nemožno teda
oddeľovať úsilie o ochranu hodnôt krajiny od aktivít jej obyvateľov. No hospodárenie v krajine, ktoré
podporuje jej hodnoty (biodiverzita, historické štruktúry krajiny, genius loci), sa sotva dosiahne cestou
predpisov a sankcií. Oveľa pravdepodobnejší úspech prináša posilnenie pocitu miestnej identity
u obyvateľov. Jednoducho, ak obyvateľom bude na svojej obci záležať, budú mať oveľa vyššiu šancu na
úspech aj snahy chrániť krajinu. Čo však máme tou miestnou a regionálnou identitou na mysli?
Kolektívna (aj regionálna) identita je uvedomovanie si príslušnosti k istej komunite. Evokuje
v ľuďoch „My-pocit“, vedomie kolektivity. Nie je to však len subjektívny pocit. Naopak, kolektívna
(napr. regionálna) identita je súbor predstáv a názorov premietajúcich sa do rôznych prejavov kultúry.
Nimi sa členovia určitej skupiny usilujú vymedziť voči ostatným. Medzi také identifikačné znaky patrí
napr. nárečie, územie, spoločná história, no aj odev. Podľa týchto znakov sa príslušníci spoločenstva
dokážu ľahko identifikovať. Pritom nie je vždy možné jednoznačne oddeľovať príčinu od následku: vznik
identifikačného znaku (napríklad rozšírenie určitého spôsobu odievania) sa dá chápať ako prejav
formovania určitej kolektívnej identity, no na druhej strane je možný aj opačný proces. Vznik určitého
spoločného identifikačného znaku môže byť základom pre oživenie alebo vznik regionálnej či miestnej
identity a s ním spojeného pocitu spolupatričnosti. Takýto pocit spolupatričnosti podnietil v niektorých
oblastiach Štajerska rozvoj regiónov a súčasne i obnovu kroja.

Miriam Ďurišová, Mgr., Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, Karl-Franzens Universität Graz,
Attemsgasse 25/I, Graz, A-8010, e-mail: miriam.durisova@edu.uni-graz.at
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Andrej Mentel, Mgr., Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Karl-Franzens Universität Graz,
Mozartgasse 3, Graz, A-8010, e-mail: andrej_mentel@yahoo.com
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1.1

Špecifickosť starostlivosti o kroj, jeho obnova a propagácia v historickom kontexte

O udržanie kroja prejavila záujem šľachta na prelome 18. a 19. storočia. Ako vzor pôsobili
obmeny vidieckeho oblečenia, ktoré často nosila šľachta a mešťania na poľovačky a výlety na vidiek.
Hlavnú zásluhu na tom mal arciknieža Ján Habsbursko-Lotrinský (1782 – 1859), ktorý začal chodiť na
poľovačku v kroji, čo si udržalo tradíciu do dneška. V 20. storočí mal výrazný vplyv na obnovu kroja
univerzitný profesor Viktor von Geramb. Založil národopisné múzeum v Grazi a prvý Heimatwerk
(spolok pre podporu ľudových remesiel a umenia) v Rakúsku. Nemalú úlohu zohralo i jeho dielo
o štajerských krojoch [2]. Nová vlna obnovy kroja, ktorá pretrváva až dodnes, nastala od 70. rokov 20.
storočia. Hlavný podiel na nej majú spolky pre obnovu krojov, folklórne súbory, ženské spolky, ale i
nadšení jednotlivci. Takáto iniciatíva vzniká najmä pri oslavách jubileí dediny, tradičných slávnostiach
(napr. poďakovanie za úrodu, jablčná slávnosť) alebo súvisí s aktivitami na skrášľovanie obce.
Treba však ukázať tie znaky štajerského kroja, ktorými sa líši od nášho poňatia tradičného odevu:
Nejde o zachytenie kroja, ako vyzeral v určitom historickom okamihu. Naopak, obnovené kroje sú veľmi
variabilné a obsahujú moderné prvky. Nesmie sa však narušiť spojitosť s tradičnými formami. Okrem
toho, každý, kto v súčasnosti nosí kroj, vlastní viacero rôznych krojov, z ktorých si vyberá. Je ľahko
možné, že hoci má obec vlastný kroj, počas bohoslužieb, slávností alebo pri iných príležitostiach nosia
ľudia kroje z rôznych obcí. Kroj teda nie je nástrojom na rozpoznávanie, kto odkiaľ pochádza. Otázkou
teda je, ako vlastne súčasný štajerský kroj vyjadruje lokálnu identitu.
Podľa toho, čo o štajerskom kroji vieme z literatúry (najmä [3] a [5]) a z vlastného výskumu,
pre vyjadrenie regionálnej identity je dôležitejší proces tvorby kroja než jeho nosenie. Obľuba nosenia
kroja (najmä ženského, tzv. Dirndl) sa spája s dvomi základnými úrovňami. Prvou je obnova krojov
spojená s obnovou domáceho šitia a často aj tkania. Je to cielená snaha nadviazať na miestne kultúrne
dedičstvo. Hlavná hodnota, ktorá s tým súvisí, je úsilie o štýlovú čistotu a pôvodnosť (Echtheit). Druhou
úrovňou je móda nosenia kroja, ktorá sa objavuje približne raz za generáciu a ktorá nekladie nároky na
pôvodnosť. V rámci tejto módnej vlny sa rozvíja aj krojom inšpirovaná konfekcia. Konfekčné
napodobeniny kroja sú podstatne lacnejšie, majú však nedostatok, ktorý ich diskvalifikuje: sú uniformné.
Pre pravé kroje je typické, že každý exemplár je originál.
Obnova, resp. tvorba miestneho kroja je spojená s verejnou diskusiou o tom, ako má daný kroj
vyzerať. Tú si však nemožno predstavovať ako formálne verejné stretnutia. Ide o neformálnu iniciatívu
zainteresovaných občanov, ktorá môže v praxi prebiehať napr. formou záujmových klubov. Napríklad
v obci St. Radegund (okolie Grazu) sa začali niektoré ženy stretávať na krúžkoch šitia, kde sa učili, ako si
ušiť vlastný kroj. Žena, ktorá krúžok viedla, mala predstavu, ako by mal kroj ich obce vyzerať. Táto
predstava sa časom ujasňovala, pričom sa opierala o historické pramene i o prijatie ostatnými ľuďmi.
I v iných prípadoch sa iniciátori obnovy kroja snažia vychádzať z historických materiálov a niekedy
oslovujú aj etnológov so žiadosťou o usmernenie. Ak ľuďom ide o to, aby kroj dostal punc pravosti,
obracajú sa na krajinský Heimatwerk. Ten má právomoc schváliť, či je navrhnutý kroj vhodný, či
vychádza z tradície. Ak takýto kroj prejde schvaľovaním, Heimatwerk ho označí za pravý („Echt“). Inak
bude pokračovať diskusia so snahou nájsť kompromis medzi požiadavkami oboch strán.

1.2

Úloha Heimatwerku pri tvorbe kroja

Heimatwerk je verejnoprávna inštitúcia. Jej úlohou je starostlivosť o šírenie ľudového umenia
a výrobkov ľudových remeselníkov. Ľudovoumelecké výrobky (kroje, riad, háčkované veci, doplnky do
domácnosti) ponúka v hlavnom meste každej spolkovej krajiny. Prvý rakúsky Heimatwerk založil podľa
švédskeho a švajčiarskeho vzoru Viktor von Geramb v rokoch 1933–34 v Štajersku. Po druhej svetovej
vojne sa inštitúcia rozšírila do všetkých spolkových krajín. Jednou z jej úloh je poradenstvo pri tvorbe
tradičných ľudových krojov a ich obnove. Tvorcom záleží na tom, aby ich kroj Heimatwerk uznal, a tak
mu predkladajú svoje návrhy. Nasleduje proces schvaľovania. Nie je však jasné, aké má Heimatwerk
kritériá pre schválenie. Argumentuje prácou odborníkov a dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti, ale
koncízne spísané pravidlá, ako má či nemá kroj vyzerať, neexistujú (isté vodiace línie sú uvedené v knihe
[3], sú však dosť všeobecné). Časté sú preto prípady, keď tvorcovia nechcú zo svojich požiadaviek
ustúpiť, ale ani Heimatwerk nechce návrh schváliť. Príkladom takéhoto sporu bol región Zirbenland, kde
navrhovateľkám záležalo na tom, aby ich kroj označil Heimatwerk za „echt“. Keďže nevedeli nájsť
kompromis, požiadali o uznanie kroja korutánsky Heimatwerk. Po ďalších štyroch rokoch uznali tento
kroj aj v Štajersku. Iným príkladom je Bad Aussee, kde si navrhli žltú zásteru. Tá je však podľa
Heimatwerku v štajerskom kroji neprípustná. Miestne ženy si však nenechali diktovať takéto podmienky.
Držali sa jediného pravidla: človek musí v kroji vyzerať pekne [5]. Ak je však spolupráca
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s Heimatwerkom úspešná, na strane obce nastáva uspokojenie, že ich kroj je pravý („echt“), čo prispieva
k posilneniu regionálnej identity. Ak je však hľadanie kompromisu náročnejšie, dá sa zasahovanie a
usmerňovanie Heimatwerku pochopiť aj ako istá forma dirigovania.
V prípade obce St. Radegund prebehlo schvaľovanie veľmi rýchlo. Zástupkyňa Heimatwerku Dr.
Holaubek-Lawatsch (autorka knihy [3]) videla, že návrh sa opiera o historické vzory, umožňuje variácie a
má dostatočné zázemie u občanov, ktoré vybudovala neformálna iniciatíva „zdola“ – krúžky šitia, ktoré
organizovala navrhovateľka. To dovedna viedlo k uznaniu bez výhrad.

1.3

Symbolická funkcia odevu pri formovaní regionálnej identity a rozvoja regiónu

„Pravý“ (štýlovo čistý) kroj má symbolickú funkciu: obce a regióny sa veľmi snažia o to, aby ich
kroj Heimatwerk uznal, pretože len prostredníctvom pravého kroja sa dokážu identifikovať s regiónom,
odlišovať sa od susedov a podporovať súdržnosť svojho spoločenstva. Samozrejme, ochranná značka,
ktorú ponúka Heimatwerk, má i komerčné účely. Kroj schválený Heimatwerkom sa aj lepšie predáva,
pretože zákazníci majú záujem o kúpu pravého („echt“) kroja.
Pre rozvoj regiónu je prospešné prezentovať miestne hodnoty, s ktorými sa obyvatelia stotožňujú.
V prípade regiónu Zirbenland si pre lepšie prezentovanie tejto oblasti dali záležať na obnove pôvodného
kroja. Pracovník propagačného oddelenia tohto regiónu hovorí: „Keď chce byť nejaký región úspešný
v oblasti turizmu, patrí k tomu aj vhodné oblečenie.“ [5] Ďalším regiónom, ktorý využil a zhodnotil svoje
hospodárske danosti je oblasť prírodného parku Sölker. V tejto oblasti je rozšírený chov oviec. Z vlny sa
rozhodli vyrábať zabudnutý kabát z ovčej plsti, tzv. Janker.
Vždy boli a sú podnety, pri ktorých v popredí stojí regionálna identita a jej vyjadrením sa
v mnohých prípadoch stáva práve kroj. Môžeme konštatovať, že lokálna, miestna či regionálna zvláštnosť
kroja vychádza zo života spoločenstva a následne ho spätne aj ovplyvňuje.

2

OBNOVA KROJA A ROZVOJ VIDIEKA – NIEKTORÉ SÚVISLOSTI

Doteraz sme sa zaoberali obnovou kroja v Štajersku pomerne izolovane, bez priamo
pomenovaných súvislostí s rozvojom vidieka zameraným na krajinársky citlivé riešenia. Možno na prvý
pohľad nie je celkom zrejmé, ako tieto dve záležitosti navzájom súvisia. Isteže, samotná obnova kroja
nemá priamy dosah na ochranu vidieckej krajiny. Otázka sa však stáva zaujímavou vtedy, keď si
uvedomíme, že oba pohyby majú spoločného menovateľa, ktorým je konkrétna iniciatíva „zdola“. Pritom
nebudeme ďaleko od pravdy, keď túto aktivitu občanov označíme (spolu s nórskymi etnológmi
Storaasom [4] a Alverom [1]) za kontrakultúru, čiže za kultúrny prúd idúci „proti prúdu väčšiny“.

2.1

Rozvoj vidieka a obnova kroja ako kontrakultúra

Obnove kroja predchádza okrem hľadania historických podkladov aj neformálna verejná diskusia,
ktorá sa odvoláva na hodnoty spojené s úctou k tradícii, k regionálnym a lokálnym špecifikám a s určitým
odporom voči konzumu a uniformite. Tieto témy sa však nevyjadrujú priamo, formou ucelenej ideológie.
Človek na ne narazí pri konfrontácii s inými prístupmi. Príkladmi môžu byť dôrazy na „pravosť“
(a odlíšenie od oficiálne neuznaných krojov, ktoré nemajú punc tradície a kontinuity), na originalitu
(keďže kroje sa šijú ručne, každý kroj je originál – na rozdiel od konfekcie), na spojenie s domovinou
(preto je dobré mať kroj vlastnej obce alebo regiónu, hoci možno nosiť aj iné kroje), tvorivosť či aspoň
pôvodnosť (aj keď si človek kúpi kroj v obchode, je za ním práca konkrétnych rúk – opäť na rozdiel od
masovej výroby v priemyselnej odevnej výrobe). Tieto hodnoty sú v protiklade s „väčšinou“ (a je
ľahostajné, či táto „väčšina“ objektívne jestvuje, alebo ide len o imaginárneho protivníka, voči ktorému sa
obnova krojov vymedzuje).
Podobné, ak nie identické hodnoty a dôrazy sú typické aj pre iniciatívy rozvoja vidieka založené
na prístupe „zdola hore“. Na rozvoj vidieka, ako aj na obnovu kroja možno uplatniť základnú schému
fungovania kontrakultúry, ktorú uvádza nórsky etnológ Randi Storaas [4]:
•
•
•
•

Vedomie krízy: Ľudia cítia, že situácia v spoločnosti nie je taká, aká by podľa nich mala byť.
Idea: Objaví sa nápad, ako by sa neprijateľný stav dal riešiť.
Motivácia: Iniciátori rozprávajú o novej idei s nadšením a pokúšajú sa získať aj ostatných.
Symboly solidarity: Hľadajú sa vhodné symboly, ktoré by vyjadrovali iniciatívu. Novo
vytvorený a registrovaný erb, vlajka, kroj a pod. môže slúžiť ako symbol, ktorý vyjadrí idey
ľudí. Zrozumiteľne vyjadrí skupinovú identitu.
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Model, ktorý naznačujeme, počíta s možnosťou priamo spojiť iniciatívu rozvoja vidieka
s obnovou kroja práve na úrovni symbolov solidarity. Storaas uvádza, že takýmto spôsobom došlo
v Nórsku začiatkom 20. storočia k obnove a rozšíreniu ľudového odevu z oblasti Hardanger.
Hardangerský kroj sa stal symbolom nórskeho národno-emancipačného hnutia (hnutie „nórskosti“
spojené aj s vytvorením „novej nórčiny“, nynorsk). Toto hnutie malo za cieľ budovanie nórskej národnej
kultúry nezávislej na dánskej a švédskej kultúre. V rámci tohto hnutia sa presadzovali hodnoty spojené
s oživením pôvodného, historického, tradičného a miestneho. Elementy ľudovej kultúry (medzi inými aj
kroj) sa stali súčasťou obnovného hnutia práve v úlohe identifikačných znakov, ktoré vyjadrovali protest
voči dominantnej „oficiálnej“ kultúre orientovanej na Dánsko.
Mohli by sme namietať, že takéto oživovanie tradičných kultúrnych prvkov už nezodpovedá
súčasnej situácii a že ide o nemiestne prehlbovanie nacionalizmu. No takáto námietka by mohla vzniknúť
len pri povrchnom pohľade. V nórskom príklade nejde o to, že načrtnutý folklorizmus šiel ruka v ruke
s nacionalistickým, resp. národno-romantickým hnutím, ale o to, že sa stal prejavom kontrakultúry. Tá
môže byť spojená aj s rozvojom regiónov „zdola“, s rozvojom miestnej ekonomiky a s obnovou vidieka,
ako vidieť z konkrétneho príkladu zo Štajerska.

2.2

Príklad spojenia obnovy tradícií a rozvoja vidieka v Štajersku

Príkladom, ktorý uvádzame, chceme ukázať širšie súvislosti spojenia obnovy miestnych tradícií.
Štajersko má viaceré oblasti, ktoré sú výnimočne vhodné pre ovocinárstvo. V pahorkatine
severovýchodne od Grazu sa v roku 1984 zišlo 40 roľníkov, ktorí založili iniciatívu „Steierische
Apfelstrasse“ (Štajerská jablčná cesta). Cieľom bola podpora miestnej ekonomiky a priblíženie
ovocinárskej krajiny návštevníkom. Do mikroregiónu je zapojených 5 obcí a centrom je obec Puch bei
Weiz. „Jablkový imidž“ tohto ovocinárskeho kraja sa stal základom pre miestny marketing.
Pochopiteľne, že cieľom je v prvom rade pritiahnuť zákazníka a ponúknuť mu najlepšie možné služby.
Tomu zodpovedá orientácia na kulinárstvo, kultúrne podujatia, estetické zážitky z krajiny (v ponuke sú
napríklad vyhliadkové jazdy spojené so zábavným programom). A akú funkciu zohráva obnovený
miestny kroj? Miestny ženský kroj – Apfelland-Dirndl – je rovnakou „značkou“ vytvárajúcou identitu
lokality, ako jablko či rozkvitnutá jabloň. Rovnako, ako v spomínanej obci St. Radegund, aj v tomto
mikroregióne je dielom miestnej komunity. Nejde však len o dekoratívny prvok, súčasť reklamy alebo
prvoplánovú komerciu. Kroj je aj v štajerskom Apfellande v prvom rade znakom miestnej identity, ktorá
vyjadruje spojenie komunity s krajinou. Ide o synergický efekt, pri ktorom sa jednotlivé veličiny
(komunitný rozvoj, obnova tradícií, podpora a vyjadrenie miestnej identity) navzájom podporujú.

3

ZÁVER: MOŽNOSTI PREPOJENIA S PRÍSTUPOM LEADER+

V súvislosti s perspektívami rozvoja vidieka zameraného na šetrné hospodárenie v krajine je pre
slovenské vidiecke regióny významnou výzvou prístup LEADER+. Ten sa okrem iného zameriava na
podporu prijímania integrovaných rozvojových stratégií s cieľom overiť nové formy zhodnotenia
prírodného a kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je posilniť ekonomické prostredie, čo by malo prispieť
k tvorbe nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Normatívne usmernenia sú však jedna vec,
ich napĺňanie druhá. Domnievame sa, že opísané aktivity spojené s oživením niektorých prvkov miestnej
tradičnej kultúry (napríklad aj miestneho kroja) sú výbornou prípravou pre aplikáciu prístupu LEADER+.
Jeho podstata by totiž mala spočívať práve v štýle „zdola nahor“ a v činnosti miestnych akčných skupín.
Vidiecke komunity, ktoré už podobné kroky absolvovali, budú na uplatnenie tohto rozvojového nástroja
podstatne lepšie pripravené, než tie, kde sa sociálne siete zamerané na riešenie konkrétnych problémov
ešte len budú musieť vytvoriť. Príklad oživenia štajerských ženských krojov tu možno brať skôr ako
inšpiráciu sledujúc daný princíp.
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PROJEKT NA PODPORU FUNKČNÍ BIODIVERZITY
VE VINAŘSKÉ OBLASTI AOC SAUMUR-CHAMPIGNY
(FRANCIE)
PROJECT FOR THE SUPPORT OF THE FUNCIONAL BIODIVERSITY
IN THE WINE REGION AOC SAUMUR-CHAMPIGNY (FRANCE)
Barbora Engstová12
Anotace
Francouzská vinařská oblast AOC Saumur-Champigny, ležící u řeky Loiry, se vyznačuje
příhodnými přírodními i klimatickými podmínkami pro pěstování vinné révy. Zároveň je i první
vinařskou oblastí, která usiluje o posílení ekologické stability a funkční biodiverzity v území.
Vysazováním rozptýlené autochtonní zeleně chce podpořit biologický boj proti škůdcům na vinicích.
Článek popisuje první fáze rozsáhlého projektu, entomologický průzkum a především pak identifikaci
tzv. slabých míst, oblastí s potenciálně nejnižší biodiverzitou.
Abstract
French wine region AOC Saumur-Champigny, on the bord of the Loire river, has favorable
natural and climatic conditions for viticulture. It's the first wine producing area which aims at the
implementation of natural ecological segments for supporting an ecological stability and a functional
biodiversity. Planting of the origin species has to boost up biological fight against the pest on the
vineyards. Article describes the first steps in this huge project, an entomological research and in the first
place the basic analysis of the weak areas with a potentionally low biodiversity.
Key words: viticulture (vinařství), functional biodiversity (funkční biodiverzita), ecological stability
(ekologická stabilita), landscape (krajina), buffer zones (nárazníkové zóny)

1

ÚVOD

Vinařská oblast AOC Saumur-Champigny se rozkládá v západní části Francie na levém břehu
řeky Loiry v kraji Maine-et-Loire. Oblast patří k tradičním vinařským regionům Francie, víno je zde
pěstováno odnepaměti a již v roce 1957, 31. prosince, získaly místní vinice díky svým specifickým
kvalitám označení Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Toto označení vyhlášené ministerským
nařízením je zárukou kvality pěstovaných vín.
AOC Saumur-Champigny má tvar trojúhelníku, na severu ohraničený Loirou, na západě jejím
přítokem Thouet a na jihovýchodní přeponě polesím Fontevraud. Tvoří je území devíti obcí: Chacé,
Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint Cyr en Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant a Varrains a
zabírá plochu 17 000 ha. Schválenými odrůdami pro tuto oblast jsou Cabernet Sauvignon, Pineau d’Aunis
a především Cabernet Franc, jehož produkce jednoznačně převažuje (více než 80 %).
Výjimečnost apelace je založena zejména na geologických a klimatických podmínkách. Podloží
zde tvoří vápenec z období svrchní křídy, který umožňuje vznik hlinito-vápenatých půd, ideálních pro
pěstování vinné révy. Půda má silnou schopnost zadržet během dne teplo, které poté v noci emanuje
zpátky. Zároveň má vysokou kapacitu pro akumulaci vody. Propustný povrch snadno vstřebává srážky
během zimního deštivého období a postupně je uvolňuje v průběhu teplých suchých měsíců [5].

Barbora Engstová, Mgr., Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie
krajiny, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, engstova@fle.czu.cz
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AOC Saumur-Champigny leží na rozhraní oceánského a kontinentálního podnebí, nicméně vliv
Atlantiku stále lehce zmírňuje letní i zimní extremity. Průměrné roční srážky činí pouze 525 mm za rok,
což představuje minimum v rámci celého regionu, kdežto průměrná roční teplota (15,7 °C) zase
regionální průměr převyšuje.
Obr. 1:

1.1

AOC Saumur-Champigny – rozložení lesů (bois), vinic (vigne) a vinic s travním podrostem
(vignes enherbée)

Projekt na podporu biodiverzity

AOC Saumur-Champigny je první vinařská oblast, která se přihlásila k projektu na zvyšování
biodiverzity, založeného na podpoře vzniku tzv. Zone Ecologique „Réservoir“ (ZER), tedy ekologických
„rezervních“ zón [8]. Tyto zóny představují stabilnější prvky v krajině, slouží jako stanoviště nebo
koridor pro mnohé organismy, a tím významně zvyšují biodiverzitu silně zemědělsky využívané oblasti
[3]. Jsou to především čtyři stabilizační krajinné prvky:
(1) „haies“, resp. „hedges“ – jednoznačný český ekvivalent neexistuje, překládá se např. jako živý
plot, liniová zeleň, doprovodná zeleň. Termín hedges však výstižně zahrnuje pod jeden pojem všechny
liniové prvky tvořené dřevinami, keři nebo stromy. Mohou to být stromořadí a aleje, živé ploty
ohraničující pastviny, doprovodná křovinná zeleň podél cest, zarostlé meze, krajinné prvky pěstované
nebo vzniklé víceméně spontánně.
(2) „mûrets“ – zídky, představují typický krajinný prvek ve sledovaném území. Zídky různé
výšky a tvaru stavěné kolem vinic postupně obrůstají drobnou a později i větší až dřevinnou vegetací a
velmi dobře slouží jako koridory pro drobné živočichy (hmyz, plazi, drobní savci). Navíc mají významný
mikroklimatický vliv na vinice.
(3) „arbres isolés“ – solitérní stromy představují významný doplněk v zemědělské krajině,
zejména jako „stepping stones“, neboli dočasné zastávky při šíření organismů.
(4) „talus“ – travnaté svahy, příkopy a okraje cest a silnic. Trvalý travní povrch je stanovištěm
pro mnohé organismy.
Principem projektu je propojení přírodních prvků a vinic. Centry biodiverzity pro AOC jsou řeka
Loira a její přítok Thouet a polesí Fontevraud. Cílem je zajištění konektivity a komunikace mezi těmito
hraničními elementy implementací ZER.
Hlavní hnací silou celého projektu je podpora biologického boje proti škůdcům vinné révy
vytvořením vhodných stanovišť pro predátory těchto organismů [1, 8]. Účinné přirozené omezení škůdců
tak povede k výraznému snížení nákladů na pesticidní postřiky. Vzhledem k těmto výhodám projekt
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podporují i samotní vinaři a místní obyvatelé, což představuje významný předpoklad k úspěšnosti celého
projektu.
Na projektu spolupracují: L’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricole (ENITA) de
l’Université de Bordeaux, Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Tourraine, Syndicat des producteurs de
l’appellation Saumur Champigny, Chambre d’Agriculture, L’Institut National d’Horticulture (INH)
d’Angers, Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers, město Saumur, Lycée agricole de Montreuil
Bellay.

1.2

Entomologický výzkum

Podkladem projektu byly entomologické výzkumy prováděné v minulých letech v AOC SaumurChampigny a v AOC Pessac-Léognan nedaleko Bordeaux. Zkoumala se závislost přítomnosti
sledovaného hmyzu na krajinné struktuře, využití půdy a přítomnosti ZER. Sledováni byli především:
obaleč mramorovaný (Lobesia botrana) a pidikřísek révový (Empoasca vitis). U pidikříska se ukázala
silná závislost výskytu na typu prostředí [7], u obaleče potvrzen vztah výskytu na zatravnění vinic a
vzdálenosti lesních prvků [4].
První výsledky výzkumu ukázaly, že zmíněné stabilizační krajinné prvky poskytují vhodné
prostředí i škůdcům, kteří zde nacházejí úkryt a obživu i mimo hlavní doby výletu na vinice. Podstatnější
je ale zjištění, že stanoviště v blízkosti nebo vprostřed vinic umožňuje predátorům zareagovat na nový
výlet škůdců rychleji, než jsou-li nuceni stahovat se do vzdálenějších míst [6]. Nehledě na tyto výsledky
podporující teorii zakládání ZER je však zapotřebí v entomologickém výzkumu pokračovat a seznámit se
s principy a závislostmi mezi škůdci a prostředím, mezi škůdci a jejich predátory a mezi predátory a
prostředím.

2

ANALÝZA KRAJINY

Prvním cílem krajinné studie bylo identifikovat v rámci celé oblasti AOC Saumur-Champigny
místa s nejslabším zastoupením stabilizačních prvků (ZER). Využity byly geografické informační
systémy, program ArcGIS 9.
Tzv. slabá místa („zones faibles“) se určovala v závislosti na distribuci ZER a vzdálenosti od
center biodiverzity. Podle teorie ekologických vzdáleností [2] se sledovala vzdálenost vinic od přírodních
prvků na třech úrovních: 50 m, 100 m a 500 m.
50 m představuje operativní vzdálenost pro většinu lezoucího, létajícího i větrem přenášeného
hmyzu, tedy vzdálenost, kterou hmyz překonává od svého stanoviště do zemědělských parcel (někteří
paraziti a draví roztoči).
100 m je limit pro migranty na krátkou vzdálenost (mnoho parazitů, dravých brouků nebo větrem
přenášených bezkřídlých antagonistů, např. dravých roztočů – predátorů škůdců na vinicích).
500 m znamená limitní vzdálenost pro migranty na střední a dlouhou vzdálenost (např. dvojkřídlí
– Diptera).
Slabá místa byla identifikována na základě pěti scénářů, přičemž v každém byly vytvořeny tři tzv.
tamponové zóny, neboli „buffer zones“ kolem přírodních, polopřírodních nebo antropických prvků
označených více či méně jako ZER (viz tab. 1). Scénáře jsou odstupňovány dle přirozenosti segmentů a
zastoupení dřevin, v každém následujícím jsou vždy přidány další prvky.
Tab. 1:

Scénáře identifikace slabých míst – popis pěti úrovní

Scénář Vybrané segmenty

Vysvětlení

1

Les

Zalesněné plochy představují hlavní zdroj biodiverzity v apelaci.

2

+ „hedges“

„Hedges“ jsou ideálními koridory pro šíření organismů, včetně užitečných druhů
hmyzu.

3

+ solitérní stromy, Stromy a zídky mohou také sloužit v rámci vinic jako biokoridory, resp. „stepping
zídky
stones“.
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Scénář Vybrané segmenty

Vysvětlení

4

+ „zahrady atp.“

Skupina spojuje polopřírodní a antropické krajinné segmenty, jejichž společnou
charakteristikou je přítomnost dřevin. Slouží často jako jediné spojení mezi dvěma
zónami vinic nebo jako „stepping stones“ mezi vzdálenými přírodními prvky.
(Školky, zahradnictví, sady, topoliště, skleníky, samovolně zarůstající plochy,
zahrady atd.)

5

+ „travnaté
plochy“

Skupina zahrnuje stanoviště bez dřevin, avšak s potenciálem pro jejich eventuální
pěstování. Seskupuje segmenty polopřírodní i antropické
(okraje cest, přírodní trávníky a pastviny, mezofilní louky, zatravněné plochy, svahy).

Propojení (intersekce) vrstvy „buffer zones“ a vrstvy vinic dovolilo proporcionálně kvantifikovat
poměr mezi vinicemi ležícími uvnitř a vně těchto zón. Vinice ležící vně „buffer zones“ pak byly označeny
jako slabá místa bez přímého ovlivnění ZER.

3

ZÁVĚR

Výsledek první fáze krajinně ekologické studie v AOC Saumur-Champigny odhalil tzv. slabá
místa, kde bude zapotřebí začít s implementací ZER přednostně. Přínosem studie je především shrnutí
všech doposud shromážděných poznatků o využití krajiny a jejich základní analýza.
Další fází projektu bude ověřit funkční konektivitu krajiny. Studium pomocí „buffer zones“ totiž
nebere v úvahu různé typy krajinných složek a operuje pouze se vzdálenostmi. Napříště se využije
rastrový model s klasifikací prostupnosti jednotlivých typů složek a vytvoří se modely pro šíření
organismů, které mají reálnější vypovídací hodnotu.
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PŘÍPRAVA STUDIJNÍ PODPORY K PROBLEMATICE
HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU
PREPARATION OF THE STUDY SUPPORT FOR THE ISSUE OF
LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT
Markéta Flekalová13
Anotace
Problematika hodnocení a ochrany krajinného rázu se v současné době dostává do popředí zájmu
v péči o krajinu. Na tento požadavek z praxe je třeba dostatečně připravit studenty. Představovaný projekt
vede k vytvoření studijní podpory k problematice hodnocení lokálního krajinného rázu. Studijní
pomůckou bude CD, které bude obsahovat materiály jak dokumentující charakteristiky krajinného rázu na
konkrétním území, tak různé způsoby jejich hodnocení a interpretace.
Abstract
The question of landscape character assessment and protection nowadays came forth interest in
the care for landscape. It is necessary to prepare students enough for this task, they can meet in work
experience. Presented project leads in preparing the study support for the issue of the landscape character
assessment. This support is going to be a CD, containing materials both documenting landscape character
on the particular area and different methods of their valuing and interpretation.
Key words: Study support – studijní podpora, Landscape character assessment – hodnocení krajinného
rázu

1

ÚVOD

Tento příspěvek představuje projekt „Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu
Hustopečsko a její zprostředkování studentům“ (č. 2185/G4), jehož jsem řešitelkou a který je
podporovaný z Fondu rozvoje vysokých škol. Projekt je zaměřen na rozvoj výuky studijního oboru
Agroekologie, kde seznámí studenty s hodnocením lokálního krajinného rázu na příkladu modelového
území. Cílem řešení projektu je seznámit studenty aktivní a moderní formou s problematikou lokálního
krajinného rázu tak, aby až se v praxi setkají s konkrétními požadavky, byli připraveni je řešit. Proto je
navrženo vypracování multimediálního CD, které může být použito jako výukový materiál v hodinách,
ale zároveň umožňuje studentům interaktivní individuální studium.

2

SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí, a je proto
chráněn před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost
– odlišnost a jedinečnost. Vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a
duchovní dimenzi krajiny. Krajinný ráz je vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturněhistorických vlastností dané krajiny. V tomto duchu jej na svých stránkách definuje Agentura ochrany
přírody a krajiny [13] i zákon 114/1992 Sb.
LÖW a MÍCHAL [7] popisují krajinný ráz vnímaný na individuální úrovni jako soubor typických
znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně charakterizují. Věnují se především obecným
charakteristikám krajinného rázu, s jeho lokální úrovní příliš nepracují, i když si ji uvědomují. Této
dimenzi je věnována jedna kapitolka jejich knihy Krajinný ráz, která se jinak zabývá typizací krajinného
rázu na celorepublikové úrovni a jeho zapojení do Evropského kontextu.
13
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Projekt v žádném případě nechce v tomto ohledu vyčerpávající publikaci dublovat, ale doplnit
právě o tuto lokální úroveň, se kterou se studenti v praxi budou nejčastěji setkávat.

3

ŘEŠENÍ PROJEKTU

3.1

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření multimediálního CD, které bude studenty seznamovat s
krajinným rázem vybraného modelového území, jeho hodnocením a vazbami na další složky krajiny.
Výhodou CD oproti publikaci je možnost zpracovat rozsáhlý obrazový materiál, videosekvence a
zvukový záznam. Videosekvence budou dokumentovat nejen tradiční a folklorní akce, ale i ostatní
sociální a mentální projevy krajinného rázu, obnovu společenského života v obcích a současné nakládání
s krajinou a její vývoj.

3.2

Modelové území

Dané CD bude řešit krajinný ráz katastrálního území Hustopeče, jak v rámci přírodních, tak
kulturních charakteristik. Důraz bude kladen na historický vývoj, zachovávání tradic a mentálních map
krajiny, vizuální projevy krajinného rázu a jeho provázanosti s ekologií krajiny.
Katastrální území Hustopečí leží ve vzdálenosti asi 30 km
jihovýchodně od Brna a je charakteristické velmi členitým reliéfem
(obr. 1). Výsledný stav krajiny je ovšem dán dlouhodobým soužitím
krajiny a člověka. Katastr města patří k nejstarším osídleným
oblastem jižní Moravy. Erbovním znamením města je jeho vinařská
kultura. Ta měla vliv nejen na zdejší viniční a sklepní hospodářství,
ale i na etnickou skladbu města. Jejími významnými nositeli byli
totiž němečtí kolonisté a později novokřtěnci. Vinařství a
vinohradnictví měly na rozvoj města a jeho obyvatele vůbec největší
vliv. Například ve 2. polovině 18. století dosahovala výměra vinic
rozlohy přes 50 % výměry zemědělské půdy a Hustopeče se tak staly
dokonce největší vinohradnickou obcí na celé Moravě.
Obr. 1: Digitální model terénu k.ú. Hustopeče na podkladě vrstvy
3D Výškopis mapového díla ZABAGED
Hustopeče jsou také známy ovocnými sady – zejména mandloňovými (založeny byly v 50. letech
20. století) a meruňkovými. Sady a vinice najdeme nejčastěji na svazích, z nichž bylo mnoho terasováno.
Vhodné klimatické charakteristiky a kvalitní zemědělské půdy předurčují katastr i k využití pro ornou
půdu, jejíž rozloha převažuje. Většina jí byla scelena, ale v části katastru se zachovala i maloplošná
parcelace. V nedávné minulosti se krajina proměňuje vlivem poválečného odsunu Němců. Hustopeče
byly německým městem, ještě v roce 1900 zde česká menšina čítala 9,8 % obyvatel, v roce 1921 26,5 %.
Po válce bylo z bývalého okresu odsunuto 3 180 osob.
Hustopeče se nacházejí v severopanonské biogeografické podprovincii. I když původní vegetace
zachována není a přirozená náhradní vegetace jen ostrůvkovitě, ochrana panonské bioty není bez
významu. Na území k.ú. Hustopeče se sice nenachází žádná chráněná lokalita, ale opuštěné terasy starých
sadů a vinic se vracejí k stepnímu charakteru a přírodní památka Kamenný vrch leží na hranicích s k.ú.
Kurdějov.
Stručně řečeno – katastrální území Hustopečí je výjimečné svým zastoupením mnoha krajinných
typů na malé ploše, vysokou mozaikovitostí v drobném měřítku.
Dalším důvodem pro výběr tohoto katastrálního území bylo i to, že město Hustopeče je velmi
aktivní. Chce se rozvíjet, ale snaží se zároveň o zachování rovnováhy s přírodou i tradičního rázu. Tyto
aktivity vyústily nejen v proces pozemkových úprav, ale i ve spolupráci s Agroprojektem PSO, který
v roce 2004 zpracoval Integrovaný projekt rozvoje mikroregionu Hustopečsko. Jeho nejnovějším
projektem je Plán péče o krajinu Města Hustopeče, je podpořen z Dispozičního fondu INTERREG IIIA
Česká republika – Rakousko. Tento plán vzniká na základě analýzy informací o struktuře krajiny, jejím
37

hospodářském potenciálu a přírodních hodnotách. Jeho výstupem bude navržení opatření pro ochranu a
tvorbu krajiny ve prospěch ochrany životního prostředí a ekonomického rozvoje. Počítá se s jeho
využitím jako podkladu do procesu územního plánování města. Plán péče je řešen především z funkčního
hlediska, hodnocením krajinného rázu se nezabývá, ale může být pro toto hodnocení využit jako vhodný
podklad. Město Hustopeče nadstavbu ve formě hodnocení krajinného rázu vítá a podporuje.

3.3

Způsob řešení

Postup hodnocení krajinného rázu bude předveden krok za krokem na konkrétním modelovém
území, což umožní každý krok dokumentovat pomocí map, obrázků či tabulek. Důraz bude kladen
zejména na preventivní hodnocení krajinného rázu.
Vzhledem k tomu, že neexistuje „oficiální“ metodika hodnocení, seznámí CD s postupem podle
těch několika metodik, které jsou nejpoužívanější. Na nedávno proběhlé konferenci Ochrana krajinného
rázu se ukázalo, že metodiky hodnocení se přirozeným vývojem začínají sjednocovat, nicméně každá
klade zvýšený důraz na něco jiného. Tyto odlišnosti budou ukázány, zde je výhoda jednotného
modelového území, kde rozdíly vyniknou, i když nejspíš nebudou dramatické.
Ve své starší metodice hodnotí BUKÁČEK A MATĚJKA [1] kvalitu krajinného rázu v šesti krocích.
Jsou to: Určení základních charakteristik v daném území, které jsou vyjádřeny krajinnými složkami
velkoplošného rozsahu; Rozčlenění území na specifické celky a prostory; Výčet charakteristik krajinného
rázu, přírodních, kulturních a prostorových; Stanovení významu a projevu každé charakteristiky;
Hodnocení prostorových vztahů jednotlivých charakteristik, ať už k sobě navzájem, k dominantám či
reliéfu; Stanovení ochrany a limitů, které spočívá v dílčí ochraně pozitivních charakteristik a v ochraně
prostorových charakteristik vytvářejících svou kombinací harmonický charakter krajiny.
Metodika z dílny autorů LÖWA A KUČERY [6], [5] hodnotí krajinný ráz ve třech krocích. Určení
typu krajinného rázu (z vyhodnocení přírodních podmínek území, dlouhodobých krajinotvorných
způsobů využívání a definice typických znaků daného krajinného rázu a jejich rozdělení na hlavní a
doprovodné); Vyhodnocení dochovalosti krajinného rázu (porovnává soubor typických znaků příslušných
danému typu krajinného rázu se skutečností); Určení způsobu ochrany krajinného rázu.
V metodice zpracované pro AOPK ČR se MÍCHAL [8] zabýval spíše hodnocením vlivu
konkrétních záměrů na krajinný ráz, než hodnocením preventivním. V obou případech je ale úkolem
identifikovat estetické, přírodní a další hodnoty spoluurčující krajinný ráz a určení jejich významu,
kvantitativních parametrů, míry uplatnění a jejich vzájemných vztahů.
Na estetické hodnocení krajinné scény se ve své metodice specializuje VOREL [10]. Krajinný ráz
je vyjádřen ve dvou rovinách. Tou první je přítomnost znaků přírodní, kulturní a historické
charakteristiky, tou druhou pak jejich smyslové uplatnění v krajinné scéně.
Metodika autorů VORLA, BUKÁČKA, MATĚJKY, CULKA a SKLENIČKY [11], [2] po rozčlenění
hodnoceného území stanovuje znaky charakteristik krajinného rázu, které mohou být přírodního,
kulturního nebo historického charakteru (popřípadě kombinovaného) a společně utvářejí charakteristiku
krajinného rázu. V hodnocení je pak sledován podíl těchto znaků na utváření estetické a přírodní hodnoty
krajinného rázu, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Hodnocení stávajících kvalit krajinného rázu
pak vychází z určení významu přítomnosti daného znaku, jeho celkovém projevu a jeho cennosti.
Vlastní metodický postup byl vytvořen i na Zahradnické fakultě MZLU v Brně. Metodika není
tolik známá, ale rozhodně by neměla zapadnout. Příkladem budiž návrh metodických kroků SALAŠOVÉ a
ŽALLMANNOVÉ [9]. Vychází z hodnocení přírodních charakteristik území, z kterého jsou vymezeny typy
primární krajiny a její znaky, dále z hodnocení kulturně historických charakteristik území, z kterého jsou
vymezeny archetypy a znaky kulturní krajiny a typy a znaky současné kulturní krajiny a poslední
skupinou hodnocení je vyhodnocení percepčních charakteristik území, jehož výsledkem je vymezení typů
krajiny podle vizuálních charakteristik, stanovení významnosti území z hlediska krajinného rázu a jeho
citlivosti k zásahům do krajinného obrazu. Do celého procesu by mělo vstoupit i posouzení významnosti
znaků, u tohoto hodnocení je ale třeba použít objektivizační metody.
Část CD by měl tvořit i pohled na hodnocení krajinného rázu v zahraničí, alespoň v přehledu
literatury a stručném popisu. Takovou „klasikou“ je hodnocení z Velké Británie [14], kde se krajinný ráz
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chápe jako něco, co činí krajinu jedinečnou, odlišuje ji od těch ostatních. Hodnocení krajinného rázu je
vnímáno jako prostředek pro komunikaci skupin s různými zájmy v krajině, která vyústí ve společném
krajinném plánu. O krajinu se starají všichni a vychází množství publikací zabývajících se lokálním
krajinným rázem jednotlivých území.
Další zemí, která by neměla být opomenuta je Slovensko, kde je významnou složkou hodnocení
krajinného rázu vizuální hledisko. JANČURA [4] například chápe krajinný ráz jako vyjádření regionálních
a lokálních specifik krajinného obrazu. Určitý krajinný svéráz, originalitu, neopakovatelnost.

4

ZÁVĚR

Ratifikací Evropské úmluvy o krajině [3] se Česká republika zavázala vymezit na svém území
typy krajin a vyhodnotit je s ohledem na zvláštní hodnoty, které jsou jim připisovány zainteresovanými
stranami a dotčeným obyvatelstvem. Mezi tyto zvláštní hodnoty nepochybně patří i krajinný ráz. CD si
rozhodně neklade za cíl vychovat hodnotitele krajinného rázu, ale je vysoká pravděpodobnost, že studenti
studijních oborů Agroekologie a Rozvoj venkova se s těmito požadavky setkají v praxi, ať už v roli
hodnotitelů, nebo zástupců příslušných úřadů či informátorů veřejnosti. Proto by problematice krajinného
rázu měli rozumět.
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU „OPTIMALIZAČNÍ POSOUZENÍ
KRAJINNÉHO PROSTORU ŠZP ŽABČICE“
INTRODUCTION OF THE PROJECT “LANDSCAPE AREA
OPTIMISATION ANALYSIS AT UNIVERSITY AGRICULTURE
ENTERPRISE IN ŽABČICE”
Markéta Flekalová, Petra Malenová, Martina Vičanová14
Anotace
V příspěvku představujeme řešený projekt IGA MZLU v Brně, který se zabývá vlivem rozptýlené
zeleně, delimitace zemědělských kultur a struktury pozemků na vlhkostní režim půd a možností jeho
ovlivnění úpravou těchto parametrů. V modelovém území ŠZP Žabčice budou na základě archivních i
soudobých podkladů zhodnoceny vývojové změny v krajině. Vyhodnocením půdních vzorků a
klimatických charakteristik bude zjištěna náchylnost půdy k vysoušení a možnost zlepšení stavu
navržením polyfunkční struktury rozptýlené zeleně, která kromě funkčních požadavků bude vycházet i ze
zjištěné historické struktury.
Abstract
This article presents IGA project recently being solved on MUAF in Brno. The work is focused
on effect of dispersed vegetation, delimitation of agricultural crops, land structure under soil-moisture
regime and their improvement possibilities. The developmental changes in landscape will be evaluated on
the basis of archival and recent underlying materials in area of university agriculture enterprise in
Žabčice. Soil drying out disposition and possibility of soil state improvement will be found out by
evaluation of soil samples and climatic characteristics.
Key words: landscape – krajina, dispersed vegetation – rozptýlená vegetace, soil – půda

1

ÚVOD

Každý rok vyhlašuje Interní grantová agentura (IGA) Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně grantovou soutěž, jejímž cílem je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné
činnosti univerzity a zapojení studentů do řešené vědecko-výzkumné problematiky. Podporu letos získal i
náš projekt IGA MZLU č. 3/2006 s názvem „Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice
(Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)“.
Význam ŠZP nejen pro výuku, ale i jako příklad vzorového statku, vedlo k nápadu řešit strukturu
krajiny obhospodařované ŠZP nejen z hlediska produkčního.

2

CÍLE ŘEŠENÍ A METODY JEJICH DOSAŽENÍ

Cílem projektu je zhodnotit změny ve využití krajiny (land use) a jejich důsledky pro funkčnost a
stabilitu venkovské krajiny v retrospektivních časových řezech. Zhodnocení minulého stavu bude
zaznamenáno z archivních leteckých snímků a mapových podkladů daného území. Současný stav bude
zachycen vlastním terénním šetřením s důrazem na krajinnou zeleň. Dále bude proveden odběr půdních
vzorků z modelového území a jejich fyzikální rozbor pro zjištění vlhkostního režimu půd. Získané
výsledky budou zhodnoceny a zpracovány simulačním modelem CERES se zaměřením na vodní bilanci a
provedena analýza výstupů. Na podkladě získaných výsledků bude navržena struktura rozptýlené zeleně
14
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na pozemcích ŠZP Žabčice, která má jako polyfunkční prvek v řešeném projektu za úkol plnit jak
ekologické funkce, tak zapojit pozemky a objekty ŠZP do krajiny, zvýraznit charakter krajiny a navázat
na historicky dokladovanou vývojovou kontinuitu.

2.1

Bližší charakteristika ŠZP Žabčice

ŠZP MZLU, pracoviště Žabčice, které je modelovým územím pro grantový projekt, vznikl
z původního velkostatku v letech 1922–25 a hospodaří na 1673 ha zemědělské půdy. Převažuje orná půda
(1449 ha), zastoupeny jsou i vinice (136 ha), sady (41 ha), louky (38 ha) a pastviny (9 ha). Středisko
slouží zejména jako demonstrační a pokusná stanice polní rostlinné výroby a živočišné výroby, již 50 let
zde také probíhá měření základních meteorologických prvků. [6]
Půdy v katastru pracoviště jsou neutrální až slabě kyselé s nedostatkem humusu. Vyskytují se zde
různé půdní druhy, a to od půd písčitých, kterých je převaha, až po půdy jílovité. 60 % půd se nachází
v ochranném pásmu vod. Pozemky jsou většinou rovinného charakteru, průměrné nadmořské výšky 185
m. Z genetických půdních typů se zde nacházejí černozemě, mírně podzolované drnové půdy a nivní půdy
glejové. Statek leží v jihomoravské suché a teplé kukuřičné oblasti s typickým vnitrozemským klimatem s
průměrnými ročními srážkami 450–550 mm a průměrnou roční teplotou 9,3 °C. Suchost klimatu zvyšují
větry (v celoročním průměru převládá severozápadní směr), které způsobují velký výpar půdní vláhy.
Charakteristické jsou také silné jarní výsušné větry jižních a jihovýchodních směrů, které přispívají
k větrné erozi půdy z velkých obdělávaných ploch. Do řešeného území zasahuje též dešťový stín. Vodní
srážky ve vegetačním období jsou rozloženy velmi nerovnoměrně, průměrný úhrn je 340–350 mm.

2.2

Historický vývoj

Pokud nahlédneme do historie, 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
rakousko-uherské 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 1881 ha. Od roku 1991 bylo vráceno původním
majitelům cca 280 ha půdy, takže v roce 1999 byl stav 1602 ha zemědělské půdy. V roce 2001 došlo ke
sloučení ŠZP Žabčice se ŠZP Lednice.
Pro zhodnocení vývojových změn v krajině z hlediska ekologických a environmentálních dopadů
a udržitelnosti zemědělství je potřeba zvolit několik základních časových řezů. Prvním řezem bude
období socializace zemědělství 1950–1960, kdy vznikala JZD, avšak jejich členská půdní základna
nebyla ještě ustálená a často se měnila. Druhým časovým řezem bude období let 1960–1970, kdy jsou již
družstva organizačně a hospodářsky stabilizována. Dochází ke slučování malých družstev ve větší celky
s výměrou do 1000 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. Třetím
časovým řezem je období let 1970–1980, které dále vyúsťovalo v násilné slučování podniků do seskupení
o výměře několika tisíc hektarů. Čtvrtým řezem je období let 1999–2000, kdy v rámci restitucí docházelo
k navrácení zemědělské půdy do rukou soukromých zemědělců. Posledním časovým řezem je současný
stav krajiny, tedy rok 2006.
K následnému srovnání změn ve vývoji krajiny je vhodné využití leteckých snímků, dalších
podkladových materiálů (ortofotomapy, tematické mapy, katastrální mapy, historické mapy) a
fotodokumentace. Všechny podkladové mapy budou digitalizovány a bude s nimi pracováno v prostředí
GIS. K posouzení současného stavu krajiny je samozřejmě kromě aktuálních ortofotomap a leteckých
snímků zapotřebí i zmapování vybraného území (k.ú. Žabčice). Pro kvalitní mapování je důležité použití
všech dostupných materiálů a výsledků průzkumů, týkajících se mapovaného území. Cílem každého
mapování je získání informací o mapované krajině, jejím využívání, přírodní hodnotě a ekologické
stabilitě. Tyto výstupy budou zaznamenány v podobě mapy v měřítku 1 : 10 000 se zákresem aktuálního
stavu rozložení mapových jednotek v krajině. Dalším krokem bude stanovení koeficientu ekologické
stability v pojetí různých autorů pro jednotlivá časová období. Na základě stanovených KES je možné
vyhodnocení autoregulačních schopností této krajiny.
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2.3

Odběry půdních vzorků

K zjištění vlhkostního režimu půd na vybraném území ŠZP Žabčice bude zapotřebí odebrat půdní
vzorky a následně provést fyzikální rozbor. Pro odběr a zpracování půdních vzorků na zájmovém území
bude zvolena metodika uvedená v literatuře JANDÁK A KOL. [1]. Z fyzikálních vlastností budou stanoveny
objemová a měrná hmotnost, pórovitost, vlhkost půdy a dle potřeby další. Všechny tyto charakteristiky se
budou stanovovat rozborem neporušeného půdního vzorku, který se odebírá do Kopeckého fyzikálního
válečku (100 cm3) z hloubek 15–20 cm a 45–50 cm. Ke zjištění vlhkosti půdy bude použita vážková
(gravimetrická) metoda. Odběr půdních vzorků bude probíhat v pravidelných časových intervalech během
celého vegetačního období. Výsledky půdních rozborů budou porovnány s daty získanými ze zájmového
území v dřívějších letech.
Výsledky půdních rozborů budou dále použity jako jedny ze vstupních dat pro simulační model
CERES, který bude mimo jiné modelovat vodní bilanci v půdě. Po úpravě dat je možno nasimulovat stav
vodní bilance za různých podmínek. Je tak možné ověřit, jak se změny v krajině projeví ve vlhkostním
režimu půd. Pro spuštění simulace je nutno dodat vstupní data meteorologická, půdní, agrotechnická a
genetická v náležitém formátu.
Genetické parametry jsou přednastaveny, ale mohou být upraveny. Agrotechnická data budou
získávána ze ŠZP v Žabčicích a meteorologická z agrometeorologické stanice umístěné na pokusných
pozemcích ŠZP.

2.4

Struktura rozptýlené zeleně

Návrh prostorové a druhové struktury vegetačních prvků, ať už stávajících nebo nově
navržených, bude z funkčního hlediska vycházet z výsledků půdních analýz a možností pozitivního
ovlivnění půd. Z hlediska krajinářského bude snaha, aby se rozptýlená zeleň kladně projevila v krajinném
rázu dané oblasti. Tady využije návrh jako podklad hodnocení historického stavu a vývoje zeleně, bude
reflektovat vývoj krajiny a místní krajinný ráz. Dalším základním kamenem pro návrh struktury
rozptýlené zeleně bude kvalitativní analýza současného stavu – v mnoha případech bude jistě stačit
návrhem vhodného managementu obnovit funkce a zlepšit stav stávajících vegetačních prvků.
Problematikou rozptýlené zeleně na území Školního zemědělského podniku MZLU Žabčice se
zabývala i diplomová práce SPĚŠNÉ [5]. Jejím cílem bylo porovnání rozmístění rozptýlené zeleně v 50.
letech 20. století a v současnosti. Vyhodnocení spočívalo ve spočítání stromů a změření linií a porovnání
obou stavů.
Daná práce se nicméně nezabývá pohledem do starší historie, kvalitativním zhodnocením zbylé
rozptýlené zeleně, jejím vlivem na okolní zemědělskou půdu ani návrhem opatření ke zlepšení
současného stavu. Těmito tématy se bude zabývat náš projekt.
K rozptýlené zeleni v krajině uvádí KYSELKA [3], že se v krajině objevuje ve větším zastoupení,
než dříve, jedná se ale o vegetaci problematické druhové skladby i lokalizace. Často jde o spontánně
vzniklou vegetaci ruderálního charakteru (černé bezy, akáty, kustovnice, kopřivy, merlíky) v místech
obtížně dostupných pro zemědělskou mechanizaci. Tato nově vzniklá vegetace je tedy méně hodnotná
než zmizelá zeleň z doby před kolektivizací, o kterou bývalo pečováno (např. údržba korun stromů,
pasení na mezích).
Podle výzkumu, který předložila SPĚŠNÁ [5] ve své diplomové práci, se v roce 1953 na území
ŠZP Žabčice nacházelo 2112 m (422 stromů) rozptýlené zeleně na plochách a 1268 m (86 stromů) kolem
cest. V roce 2003 to bylo 195 m (4 stromy) na plochách a 2131 m (37 stromů) kolem cest. Rozptýlené
zeleně podél cest tedy ubylo o 1917 m (400 stromů), naopak rozptýlené zeleně kolem cest přibylo o 863
m, ale zároveň byl zaznamenán úbytek o 49 stromů. Příčiny nárůstu délky rozptýlené zeleně podél cest
vidí SPĚŠNÁ (2004) v rozšíření náletových stromů a keřů (trnovník akát, bez černý), protože se o zeleň
nikdo nestaral. V tom se shoduje se závěry Ing. Kyselky. I v tom, že tato „nová“ zeleň je nekvalitní. Ke
druhové skladbě uvádí pouze, že nejčastěji se vyskytují trnovník akát, topol černý, bez černý, dub letní,
růže šípková, hloh, vrba bílá, olše šedá, borovice černá, třešeň ptačí, jabloň, renklóda a švestka.
Metodika hodnocení aktuálního stavu prvků rozptýlené zeleně bude vycházet z disertační práce
KUČERY [4], upravena bude podle aktuálních podmínek. U jednotlivých prvků zeleně bude hodnocen typ
prvku (liniový, plošný…), funkční typ, pokryvnost jednotlivých etáží, druhovou skladbu stromového a
keřového patra, typ půdního pokryvu, vývojové stadium, pěstební a zdravotní stav a vhodnost druhového
složení a prostorové struktury pro požadovaný funkční typ.
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Na základě výše zmíněných hodnocení budou navržena opatření ke zlepšení stavu a funkčnosti
těchto prvků, případně doplnění struktury zeleně. Rozdíly mezi historickým, současným a navrhovaným
stavem krajiny budou zřetelně vizualizovány.

3

ZÁVĚR

Projekt IGA č. 3/2006 „Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení
historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)“ přispěje k dalšímu
rozvoji krajinně ekologického výzkumu změn struktury venkovské krajiny a její ekologické stability,
který je na Ústavu aplikované a krajinné ekologie jedním ze stěžejních.
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PRÍSPEVOK K POZNANIU INFILTRAČNEJ SCHOPNOSTI
RÔZNE VYUŽÍVANÝCH TTP V BR POĽANA
A CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE SOIL INFILTRATION BY THE
DIFFERENT GRASSLAND LANDUSE IN THE POĽANA BIOSPHERE
RESERVE
Zuzana Gallayová, Igor Gallay 15
Anotace
Využívanie trvalých trávnych porastov (TTP) je podmienkou ochrany ich biodiverzity. Pastva
a kosba vplývajú na vlastnosti pôdy a tiež na mimoprodukčné funkcie. Tento článok sa zaoberá prvými
experimentálnymi výsledkami sledovania infiltrácie pôd pri rôznom využívaní TTP v Biosférickej
rezervácii Poľana. Podľa našich výsledkov: najvyššia infiltrácia bola na kosenej lúke, stredná na
extenzívnom pasienku, v časti bývalého košiara a najnižšia na extenzívnom pasienku.
Abstract
Secondary grassland using is condition for their biodiversity protection. Grassland using (grazing,
cutting) impact on soil conditions and grassland non-production functions too. This topic deals with the
first experimental results of soil infiltration observation by different grasslands use in The Poľana
Biosphere Reserve. According to our results: higgest infiltration was observed on cutting meadow,
middle on extensive pasture (part ex-cot) and lowest extensive pasture.
Key words: The Poľana biosphere reserve (Biosférická rezervácia Poľana), infiltration (infiltrácia),
grassland (trvalý trávny porast)

1

ÚVOD A PROBLEMATIKA

Trvalé trávne porasty (TTP) zaberajú približne 10 % územia CHKO – BR Poľana. Vznikli
vplyvom ľudskej činnosti na mieste pôvodných lesov. Pri optimálnom manažmente plnia TTP okrem
produkčnej aj rad mimoprodukčných funkcií. Jednou z nich je vodohospodárska funkcia. Schopnosť pôdy
vsiaknuť zrážkovú vodu významne ovplyvňuje množstvo povrchovo tečúcej vody, a tým aj ohrozenosť
územia povodňami či vodnou eróziou, množstvo disponibilnej vody pre rastliny atď. Na infiltračnú
schopnosť pôdy vplýva jej štruktúrny stav (pórovitosť, zhutnenie, ...), vlhkosť, vlastnosti vegetačnej
pokrývky, ktoré sú ovplyvňované spôsobom, frekvenciou a intenzitou využívania. Priebeh zmeny
intenzity infiltrácie v čase vyjadrujeme najčastejšie infiltračnou krivkou, ktorá má hyperbolický priebeh
s najvyššou intenzitou infiltrácie na počiatku, ktorá potom klesá až na hodnotu ustálenej intenzity
infiltrácie (nasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy). V predkladanom príspevku sme spracovali výsledky
prvej etapy meraní infiltračnej schopnosti pôdy TTP pri ich rôznom využívaní na modelových plochách
v CHKO – BR Poľana. Naším cieľom bolo zistiť, či existuje rozdiel medzi infiltračnou schopnosťou pôd
na lúke kosenej ručnou kosačkou a na extenzívnom pasienku (časti: extenzívne spásaná, bývalý košiar –
v súčasnosti extenzívna pastva).

2

CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A METODIKA

Za záujmové územie sme vybrali dve časti CHKO – BR Poľana: Úplaz a Príslopy. Lokalita Úplaz
sa v minulosti využívala ako TTP pravdepodobne od polovice 19. storočia [3, 4, 5]. Na mapách z rokov
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1782/1783 je v tejto lokalite zaznamenaný ešte les. Na podkladoch z roku 1846–1847 sú v tejto lokalite
zaznamenané už lúky, taktiež v roku 1900 (pričom rozloha plochy zostávala približne rovnaká).
V ďalšom sledovanom období (podľa mapových podkladov od roku 1956 a ústneho podania
starousadlíkov) zaznamenávame zmenu využitia časti lokality aj na pasenie. V súčasnosti sa časť Úplazu
kosí raz ročne (posledných 5 – 7 rokov ručnými kosačkami, pred tým ručne), časť raz za 2 – 3 roky a
v časti lokality prebieha sukcesia v rôznej miere (najmä na plochách v minulosti spásaných hovädzím
dobytkom). Na základe mapových podkladov z roku 1846 opisuje [4] Príslopy ako komplex lúk, kým na
mape z roku 1782 je toto územie ešte pokryté lesom, len s malou plochou zaznamenaných lúk v severnej
časti. Lúky sa tu však v ich pôvodnej podobe nezachovali [8], po vzniku družstva boli využívané ako
pasienky (ovce, jalovice). V súčasnosti sa na lokalite extenzívne pasú ovce, v časti prebieha sukcesia.
Stručnú charakteristiku oboch lokalít uvádzame v tab. 1.
Tab. 1:

Stručná charakteristika modelových plôch

Lokalita

Spôsob súčasného využívania

Úplaz

Lúka kosená ručnou kosačkou

Príslopy 1
Príslopy 2

Nadm. výška Sklon

Expozícia

Pôda

15

SV

Kambizem
andozemná

940

10

SV

Kambizem
andozemná

950

10

Z

Kambizem
andozemná

(m n. m.)

(º)

960

Extenzívny pasienok
– extenzívna pastva
Extenzívny pasienok
– bývalý košiar

Infiltráciu sme merali v piatich opakovaniach metódou dvoch koncentrických valcov [1] v sezóne
2004 a 2005. Vzhľadom na náročný terén a (ne)dostupnosť vody sme zvolili časový interval merania 60
minút. Z každej modelovej plochy sme tiež Kopeckého valčekmi odobrali vzorky pôdy v 10
opakovaniach a podľa [2] stanovili jej momentálnu vlhkosť, pórovitosť (celkovú, kapilárnu
a nekapilárnu), maximálnu kapilárnu kapacitu (MKK), mernú a objemovú hmotnosť.

3

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky meraní zmeny intenzity infiltrácie s časom uvádzame na obr. 1 až 3. Meraniami sa
potvrdila vysoká variabilita jednotlivých vlastností pôd aj v rámci jednej lokality, a to najmä u infiltrácie.
Infiltrácia často dosahuje veľmi rôzne hodnoty i v rámci malého priestoru, čo súvisí najmä s variabilitou
pórovitosti a výskytom rôznych dutín v pôde (po koreňoch, živočíchoch a pod.). Infiltračnú schopnosť
pôd jednotlivých lokalít sme porovnávali na základe ustálenej hodnoty infiltrácie, keďže intenzita
infiltrácie pred nasýtením pôdy vodou je závislá od jej momentálnej vlhkosti. Hodnoty momentálnej
vlhkosti jednotlivých lokalít, pórovitosti, ako aj rozdielu MKK (ako teoreticky maximálneho množstva
vody, ktorý je pôda schopná udržať) a momentálnej vlhkosti, ktoré vplývajú na intenzitu infiltrácie
uvádzame v tab. 2. Na základe spracovania výsledkov našich meraní môžeme konštatovať, že intenzita
infiltrácie bola najvyššia na lúke kosenej (priemerná ustálená infiltrácia 9,36 mm.min-1), nižšie hodnoty
sme namerali na lokalite v zanechanom košiari (3,63 mm.min-1) a najnižšie hodnoty boli namerané na
extenzívnom pasienku (1,69 mm.min-1).
Aj keď kambizeme andozemné sú veľmi kypré pôdy s dobrou štruktúrou, je hodnota infiltrácie
u lúky kosenej v porovnaní s viacerými literárnymi údajmi dosť vysoká. Napríklad [9] meral intenzitu
vsaku v k. ú. Pohorelá (kryštalinikum, Nízke Tatry). V 45. – 60. minúte zaznamenal na lúke (JJZ, 18º)
intenzitu 1,72 mm.min-1, na pasienku (JJZ, 19º) 1,95 mm.min-1 a na pasienku severne orientovanom
(27º) 6,47 mm.min-1. Autor upozorňuje, že na základe výsledkov meraní v teréne bola intenzita vsaku na
južne orientovanom svahu 4,1-krát nižšia ako na severnom. [7] uvádza hodnoty vsakovacích koeficientov
v rozpätí 1 – 5 mm za hodinu pre ílovité pôdy, pre ílové hliny 10 – 50 mm.h-1, pre hliny 50 – 100 mm.h1, pre piesčité hliny 100 – 150 mm.h-1 a pre piesky viac ako 200 mm.h-1. Preto bude potrebné ďalej
vykonať väčší počet meraní a na viacerých lokalitách.
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Graf 1:

Infiltrácia na kosenej lúke (lokalita Úplaz, SV expozícia)
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Graf 2:

Infiltrácia na extenzívnom pasienku (lokalita Príslopy, SV expozícia)
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Infiltrácia na extenzívnom pasienku v časti bývalého košiara (lokalita Príslopy, Z expozícia)

Graf 3:
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Tab. 2:

Priemerné hodnoty vybraných fyzikálnych vlastností pôdy modelových plôch

Lokalita

VMV obj. %

MKK obj. %

MKK – VMV

P%

Pn %

Úplaz

22,5

51,2

29,0

67,0

13,0

Príslopy 1

45,4

45,4

0,0

66,0

22,0

Príslopy 2

32,3

42,3

10,0

67,0

20,0

Vysvetlivky: VMV obj. % – momentálna vlhkosť v % objemu, MKK obj. % – maximálna kapilárna
kapacita, P – celková pórovitosť, Pn – nekapilárna pórovitosť

4

ZÁVER

Jednou z významných mimoprodukčných funkcií TTP je vodohospodárska. [6] uvádza, že
zapojený mačinový porast má priemerne o 10 % vyššiu pórovitosť než orná pôda, má lepšiu pôdnu
štruktúru, čo umožňuje plynulý vsak zrážok. V našom výskume sa snažíme zistiť, ako závisí infiltračná
schopnosť TTP od spôsobu jeho využívania.
Predkladaný príspevok podáva výsledky prvej etapy terénneho merania infiltračnej schopnosti
pôd TTP pri ich rôznom využívaní na modelových plochách Úplaz a Príslopy v CHKO – BR Poľana. Na
základe doterajších meraní možno predbežne konštatovať, že najvyššia intenzita infiltrácie bola na
kosenej lúke, nižšia na zanechanom košarisku extenzívneho pasienka a najnižšia na extenzívnom
pasienku. V meraniach je potrebné pokračovať vzhľadom k vysokej variabilite hodnôt infiltrácie ako aj
k ďalším formám využívania s cieľom stanovenia reprezentatívnych infiltračných kriviek pre jednotlivé
spôsoby využívania krajiny.
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DIVERZIFIKÁCIA AKTIVÍT VIDIECKYCH OBCÍ
SLOVENSKA NA ZÁKLADE PRÍRODNÉHO A SOCIOEKONOMICKÉHO POTENCIÁLU
DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES IN RURAL SETTLEMENTS OF
SLOVAKIA BASED ON NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC
POTENTIAL
Marián Halás16, Peter Spišiak17
Anotácia
Formovanie rurálnych štruktúr prešlo na Slovensku v transformačnom období výraznými
zmenami. Nastal odklon od technokratického chápania tohto priestoru a do popredia sa dostáva
interdisciplinárny prístup, založený na vzájomnom prepojení prírodných, technických a socioekonomických väzieb. Hlavným cieľom štúdie je analýza diverzifikácie aktivít vidieckeho priestoru
Slovenska na základe prírodného a socio-ekonomického potenciálu. Súčasťou je aj hodnotenie doterajších
výsledkov súťaže prebiehajúcej v rámci programu „Dedina roka“.
Abstract
Current development of rural structures in Slovakia has overcome substantial changes during the
period of socio-economic transformation. In particular became a departure of understanding of this field
from previous more technocratic to current interdisciplinary approach placed in the front of interest. The
approach is based on relations using natural, technical and socio-economic dimension. The main aim of
this study is to assess a diversification of activities in rural area of Slovakia based on natural and socioeconomic potential. Component of paper is evaluation of competition “Village of year”, too.
Key words: rural settlement – vidiecka obec, natural potential – prírodný potenciál, socio-economic
potential – socio-ekonomický potenciál, Village of year – Dedina roka

1

ÚVOD

Pozícia vidieckeho priestoru sa v kontexte globalizačných, transformačných a integračných
procesov v poslednom období pomerne dynamicky mení. Nie vždy sú však tieto zmeny nasmerované
smerom k zvyšovaniu kvality a hodnoty života, hlavne pokiaľ ide o zachovanie zvykov a tradičných
vidieckych prvkov. Prichádza k unifikácií funkcií a pozvoľnému zbližovaniu urbánneho a rurálneho
priestoru. Život v meste a na vidieku sa počas pracovného týždňa začína stále viac podobať, svoje
špecifiká si tak vidiek zachováva len počas víkendov. Preto v súčasnosti môžeme pozorovať zmeny
v definovaní vidieckeho priestoru, keď funkčné kritérium je nahrádzané širokou škálou kvantitatívnych
kritérií (na základe hustoty zaľudnenia a pod.). V prvej časti príspevku sa zameriame na možnosti
zachovania vidieckeho spôsobu života, pričom budeme hodnotiť hlavne aktivity vidieckych obcí na
Slovensku opierajúce sa o ich prírodný a socio-ekonomický potenciál. Aktivity musia vždy vychádzať
z možností a predpokladov konkrétnej obce, čo sa začalo zohľadňovať aj v podporných programoch a
súťažiach zameraných na rozvoj dediny. Týmto programom a súťaži „Dedina roka“ sa budeme venovať
v druhej časti príspevku.
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2

KATEGORIZÁCIA VIDIECKYCH OBCÍ SLOVENSKA

Problematika rozvoja vidieka je širokospektrálna, pričom samotný posun v kvalite života musí
smerovať do viacerých oblastí. Na základe toho môžeme vyčleniť aj štyri základné okruhy [3], z ktorých
syntetickým hodnotením môžeme komplexne identifikovať socio-ekonomickú úroveň vidieckeho
priestoru:
•
•
•
•

Demografická štruktúra
Situácia na trhu práce
Ekonomická prosperita
Technická infraštruktúra

Všetky tieto okruhy sú de facto previazané a častokrát rozvoj jednej z nich podmieňuje stav
druhej a naopak.
Vo veľmi generalizovanej podobe môžeme konštatovať, že niektoré obce majú primárne
predpoklady pre rozvoj a zvyšovanie kvality života väčšie, iné naopak menšie. V skutočnosti to však nie
je až také jednoduché, predpoklady rozvoja sa môžu opierať o rozličný impulz. Preto sme sa na základe
vybraných prírodných a socio-ekonomických prvkov pokúsili urobiť akúsi kategorizáciu vidieckych obcí.
Je vyjadrením rôznorodosti ich primárnych predpokladov, ktorých výsledkom je špecializácia vidieka na
jednotlivé funkcie ako impulz jeho rozvoja. Na základe diverzifikácie prírodného a socio-ekonomického
potenciálu môžeme identifikovať na Slovensku nasledujúce základné kategórie vidieckych obcí:
1. Vidiecke obce v suburbánnom priestore. Ide o vidiecke obce v zázemí veľkých miest,
v transformačnom období sa vyznačujú zvýšenou výstavbou rodinných domov ekonomicky silnejších
skupín. Môžeme ich rozdeliť na obce, ktoré sú síce vidiekom z architektonicko-urbanistického
pohľadu, ale administratívne sú súčasťou mesta (napr. Jarovce, Rusovce, Čunovo), a na klasický
suburbanizovaný vidiek (napr. Marianka, Borinka, Rovinka).
2. Vidiecke obce v nížinách a poľnohospodársky najúrodnejších oblastiach. V týchto obciach je
stále dominantná poľnohospodárska funkcia, ale morfológia terénu (hlavne na Podunajskej nížine)
umožnila ich výrazný priestorový rast. Častokrát ide o obce s vyšším počtom obyvateľov, a na
poľnohospodárstvo sa preto začínajú nabaľovať aj iné funkcie (výroba, služby). Príkladmi tohto typu
obcí môžu byť Palárikovo, Nesvady, Tvrdošovce.
3. Vidiecke obce s dobrými predpokladmi pre cestovný ruch. Týmito predpokladmi môžu byť
prírodné pomery (geomorfologické, s možnosťou letnej turistiky, príp. lyžovania – napr. Súľov,
Štefanová; hydrologické, s lokalizáciou termálnych kúpalísk – napr. Bešeňová, Podhájska a pod.)
alebo kultúrno-historické predpoklady (ľudová architektúra – napr. Čičmany, Vlkolínec). Takéto obce
sú menej orientované na poľnohospodárstvo, lokalizačné predpoklady pre cestovný ruch ich
predurčujú k tomu, aby sa v nich mohla rozvíjať funkcia služieb.
4. Vidiecke obce v periférnych a marginálnych oblastiach. Majú zlú dostupnosť do regionálnych
centier, prípadne ich priestorový rozvoj môže byť obmedzený prírodnou alebo umelo vytvorenou
bariérou (štátna hranica, chrbát pohoria). Spravidla sa vyznačujú aj zlou demografickou štruktúrou,
na čo sa potom nabaľuje aj ekonomická marginalita (napr. Trebichava, Čierna Lehota, Horná
Mariková, Ratková, Ratkovské Bystré).
5. Vidiecke obce na hlavných dopravných ťahoch. Ich lokalizácia má pozitívne (možnosť rozvoja
služieb, príp. aj niektorých výrobných aktivít) aj negatívne (narušenie prirodzeného ľudského
biokoridoru, pri cestnej doprave výrazne negatívny dopad na životné prostredie) stránky. Ležia
spravidla na dopravných tepnách nadregionálneho významu (napr. Sverepec, Visolaje).
6. Vidiecke obce so špeciálnym systémom osídlenia. Najčastejšie ide o obce s rozptýleným
(roztrateným) osídlením. Na Slovensku sa vyskytujú v oblastiach Myjavskej pahorkatiny (tu sa
nazývajú kopanice), Bielych Karpát a Oravy (rale), Kysúc, Detvy a Slovenského rudohoria (lazy) a
okolia Novej Bane (štále). Príkladmi obcí s rozptýleným osídlením sú Turá Lúka, Horná Súča,
Zákopčie, Kokava nad Rimavicou, Pliešovce.

3

AKTIVITA VIDIECKYCH OBCÍ SLOVENSKA

Samotný potenciál síce predurčuje obce pre ich úspešný rozvoj, no sám o sebe na zlepšenie a
skvalitnenie života vo vidieckom prostredí nestačí. Každá obec je individuálny priestorový útvar
naviazaný na okolitý región, má svoje vlastné špecifiká, vlastný historický vývoj a rozdielne predpoklady
pre lokalizáciu jednotlivých funkcií. Preto je na mieste odlíšiť pojmy potenciál a aktivita obce. Aktívna
v skutočnosti môže byť každá vidiecka obec. Každá však rozdielnym spôsobom, a to v závislosti od
svojich predispozícií. My sa v tejto časti pokúsime identifikovať aspoň niektoré z aktívnych obcí.
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Oprieme sa pritom o hodnotenie doterajších ročníkov súťaže prebiehajúcej v rámci programu „Dedina
roka“.
Od roku 1990 s dvojročným intervalom vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE) súťaž o „Európsku cenu obnovy dediny“. V roku
2006 je to už o 9. ročník tohto podujatia. Na Slovensku sa uskutočňuje pod názvom „Dedina roka“. Táto
súťaž doteraz prebehla trikrát – v rokoch 2001, 2003 a 2005. Je organizovaná Slovenskou agentúrou
životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia a v spolupráci so Spolkom pre
obnovu dediny.
Súťaž „Dedina roka“ sa zameriava na hodnotenie niekoľkých oblastí:
1. Dedina ako hospodár. Hodnotí existenciu podnikov, závodov a iných hospodárskych zariadení,
súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne
využívanie a zaobchádzanie so zdrojmi a surovinami a ich využitie v miestnej výrobe.
2. Dedina ako maľovaná. Hodnotí rozsah obnovených objektov, súlad starého s novým, čitateľný
prejav stavebného poriadku so snahou rešpektovania regionálnej architektúry v novej výstavbe, zeleň
v obci, vzhľad obce, čistotu, ochranu životného prostredia.
3. Dedina ako klenotnica. Hodnotí rozsah kultúrnych hodnôt, kultúrne aktivity, vzdelávanie,
zachovanie tradícií, zvykov a zručností, uplatňovanie pôvodných architektonických a urbanistických
charakteristík, atmosféru a originalitu, ochranu prírody, biologicky a ekologicky cenné lokality.
4. Dedina ako pospolitosť. Hodnotí rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej
činnosti, podmienky pre stretávanie, sociálne služby, šport a oddych, marginalizované skupiny
obyvateľstva, vzdelávanie a osvetu, komunikáciu a prácu s ľuďmi, občiansku angažovanosť.
5. Dedina ako partner. Hodnotí existujúce dokumenty, partnerstvá, uplatnené metódy a stratégie
v rozvoji a postupnosť zabezpečovania trvaloudržateľného rozvoja, spoluprácu obce s partnermi
v území, nadobecnú spoluprácu, prekračovanie hraníc, odovzdávanie skúseností, budovanie vzťahov.
6. Dedina ako hostiteľ. Hodnotí existenciu zariadení cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie
zariadenia, doplnkové služby s využitím prvkov miestneho koloritu), informačné značenie, propagáciu, zariadenia pre šport a oddych, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta.
V roku 2001 bolo do súťaže prihlásených sedem obcí, hodnotených bolo päť (dve nedodali
kompletné súťažné podklady). Dedinou roka 2001 sa stal Soblahov, okr. Trenčín. Okrem toho boli obce
ocenené za rozvoj kultúrnych tradícií (Brdárka, okr. Rožňava; Bukovce, okr. Stropkov; Slovenský Grob,
okr. Pezinok), za rozvoj ľudského potenciálu (Semerovo, okr. Nové Zámky) a za starostlivosť o životné
prostredie (Soblahov).
V roku 2003 sa súťaže zúčastnilo už 21 obcí. Dedinou roka 2003 sa stal Hrušov, okr. Veľký
Krtíš. Na ďalších miestach sa umiestnili (bez udania poradia) Zuberec, okr. Tvrdošín; Rafajovce, okr.
Vranov nad Topľou; Smižany, okr. Spišská Nová Ves a Moravany nad Váhom, okr. Piešťany. Obce boli
prvýkrát hodnotené v piatich z vyššie menovaných oblastí. Ocenenia si rozdelili nasledovne: dedina ako
hospodár – Ostratice, okr. Partizánske; dedina ako maľovaná – Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš;
dedina ako klenotnica – Liptovské Sliače, okr. Ružomberok; dedina ako pospolitosť – Malý Kamenec,
okr. Trebišov; dedina ako partner – Dvorianky, okr. Trebišov. Okrem toho boli obce ocenené za rozvoj
kultúrnych tradícií (Rejdová, okr. Rožňava), za rozvoj ľudského potenciálu (Lúčka, okr. Rožňava) a za
starostlivosť o životné prostredie (Turčianska Štiavnička, okr. Martin).
V roku 2005 počet účastníkov poklesol, súťaže sa zúčastnilo 13 obcí. Dedinou roka 2005 sa stalo
Vlachovo, okr. Rožňava. Na druhom mieste skončil Čierny Balog, okr. Brezno a na treťom Semerovo,
okr. Nové Zámky. Ocenenia za výnimočnosť v jednotlivých šiestich hodnotených oblastiach získali obce:
dedina ako hospodár – Pruské, okr. Ilava; dedina ako maľovaná – Čečejovce, okr. Košice-okolie; dedina
ako klenotnica – ocenenie nebolo udelené; dedina ako pospolitosť – Príbelce, okr. Veľký Krtíš; dedina
ako partner – Poproč, okr. Košice-okolie; dedina ako hostiteľ – Slovenský Grob, okr. Pezinok. Okrem
toho cenu za starostlivosť o zeleň a životné prostredie získala Suchá nad Parnou, okr. Trnava a
mimoriadnu cenu za jedinečný a príkladný prístup a výsledky riešenia problematiky spolunažívania s
rómskou komunitou Žalobín, okr. Vranov nad Topľou.

4

ZÁVER

Aj keď naša štúdia neumožňuje detailnú analýzu priestorového rozloženia aktívnych vidieckych
obcí, resp. obcí zapojených a úspešných v súťaži „Dedina roka“, nadpolovičná väčšina z nich je
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lokalizovaná v menej rozvinutých, niekedy až periférnych, regiónoch Slovenska. Vlastná aktivita obcí a
obyvateľov v nich žijúcich sa ukazuje ako veľmi dôležitá. Motiváciou by mala byť cesta k obnove života
na vidieku nielen prostredníctvom dotačnej politiky štátu, ale predovšetkým zvyšovaním uvedomelosti a
hrdosti na uskutočňovanú premenu slovenskej dediny na obraz kvalitného života v typických slovenských
obciach. Súťaž prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prestížnosti slovenského vidieka,
k zvyšovaniu povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny na trhu jedinečnosti, originality,
národného a regionálneho uvedomenia.
Úspešné vidiecke obce pochopili, že sami majú v rukách svoj osud a možnosť ovplyvňovať
kvalitu života. Musia pri tom klásť dôraz na funkcie, pre ktoré ich viac predurčuje prírodný aj socioekonomický potenciál. Týmto spôsobom možno smerovať k stavu, keď vidiek nestratí svoje čaro. Bude
môcť ponúknuť nenahraditeľné možnosti bývania a uplatnenia pre domácich obyvateľov, s prihliadnutím
na históriu, folklór a tradície, ktoré sú pre daný región typické. Zároveň však so skvalitnenou technickou
infraštruktúrou v podobe, ktorá bude brať ohľad na životné prostredie.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV-20-016704 a Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA) v rámci projektu č. 1/3063/06.
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KRAJINA SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO
LANDSCAPE – SUBREGION VELKÉ DÁŘKO
Monika Hamanová18
Anotace
Subregion Velké Dářko se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí České republiky. Leží
v centrální části CHKO Žďárské vrchy a kromě husté sítě ÚSES zde nalezneme 3 lokality Natura 2000 a
další maloplošná chráněná území. Za zmínku stojí i národní přírodní rezervace Žákova hora. Ve své práci
jsem mapovala všechny ekologicky významné lokality. Výsledkem byla mapa s překryvy jednotlivých
chráněných území. V jádrových zónách, kde se překrývá více ploch, by měly být dodržovány plány péče
na 100 % a měla by jim být věnována velká pozornost ochránců přírody i úřadů.
Abstract
The object of my project is area of Subregion Velké Dářko, that is situated in one of the
ecologically purest regions of the Czech Republic, in the Protected Landscape Area of Žďárské vrchy. I
chose this area because there are many ecologically valuable places. For example nearly the whole
cadastre of Cikháj is situated in the NRBC Žákova hora (virgin forest reserve). On the others cadastre of
subregion are situated locality of Natura 2000 (Radostínské rašeliniště, Štíří důl, Pod kamenným vrchem).
I design map of all ecological valuable places and I design plan of core zone management.
Key words: plan of management – plán péče, core zone – jádrová zóna, ecologically valuable places –
ekologicky hodnotná území.

1

ÚVOD

Zájmovým územím celého projektu je centrální část CHKO Žďárské vrchy – Subregion Velké
Dářko, který se skládá z katastrálních území obcí: Karlov, Cikháj, Radostín, Polnička, Světnov,
Škrdlovice, Vojnův Městec. Základem dokonalého poznání krajiny a navržení plánu péče je shromáždění
všech podkladových materiálů a především podrobný terénní průzkum.

2

METODIKA
Postup práce byl následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zajištění všech existujících dokumentací k řešenému území – generely ÚSES, územní plány,
plány komplexních pozemkových úprav (na řešeném území nejsou)
Podrobný terénní průzkum srovnávající stav krajiny s platnými dokumentacemi
Zpracování mapy ÚSES v měřítku 1 : 10 000 z platných dokumentací
Zajištění všech dostupných podkladů z CHKO Žďárské vrchy a dalších zdrojů
k maloplošným chráněným územím
Podrobný terénní průzkum srovnávající stav krajiny s platnými dokumentacemi
Zpracování mapy maloplošných chráněných území
Zajištění podkladů k lokalitám Natura 2000
Podrobný terénní průzkum
Zpracování map Natura 2000

Monika Hamanová, Ing., MZLU v Brně, LDF, ÚLBDG, Zemědělská 1, 613 00 Brno, mon.tvr@seznam.cz
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3

DISKUSE

Na řešeném území je hustá síť ÚSES. Problémem je, že především na katastrálních hranicích
jednotlivých obcí tato síť v několika případech pozbývá spojitosti. V rámci generelu, který se zpracovává
pro větší území, je ÚSES spojitý, jakmile si však některá obec nechá zpracovat územní plán, tak často je
v rámci územního plánu ÚSES změněn a projektant nedodrží konektivitu ÚSES.
Nadregionální biocentra:
• Dářko
• Žákova hora
Regionální biocentra:
• Kamenný vrch
• Štíří důl
Obr. 1: Žákova hora

Obr. 2: Rosnatka okouhlolistá – Dářsko

Na řešeném území se vyskytují z hlediska ochrany přírody důležité následující kategorie:
•
•
•
•
•

Přírodní rezervace: Řeka, Štíří důl, Pod Kamenným vrchem
Přírodní památky: Suché kopce, Tisůvka, Světnovské údolí
Národní přírodní rezervace: Radostínksé rašeliniště, Žákova hora, Dářko
Maloplošná chráněná území: Suché kopce, Štíří důl, Radostínské rašeliniště, Žákova
hora, Tisůvka, Dářko, Světnovské údolí, Pod Kameným vrchem
Natura 2000: CZ0615059 – Štíří důl-Řeka (92,5992 ha)
CZ0614053 – Dářské rašeliniště (390,4373 ha)
CZ0612139 – Pod Kamenným vrchem (12,1247 ha)

Obr. 3: Dářské rašeliniště

Obr. 4: Pod Kameným vrchem
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Obr. 5: Přehledová mapa překryvů

4

ZÁVĚR

Překrytím jednotlivých kategorií byly získány plochy s nejvyšší ekologickou hodnotnou. Pro tyto
plochy je důležité zavést co nejpřísnější režim a správně dodržovat plány péče tak, aby území neztrácelo
na své kvalitě. Jedno území, které by mělo mít dle dokumentací vysokou hodnotu, ale na okrajích je již
silně narušeno člověkem, je dle mého terénního průzkumu Štíří důl.
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SYSEL OBECNÝ KRITICKY OHROŽENÝ DRUH LETIŠŤ
SPERMOPHILUS CITELLUS CRITICAL ENDANGERED SPECIES OF
AIRFIELDS
Ladislav Hanuš19
Anotace
Sysel obecný (Spermophilus citelus) vyměnil pole a zvláště chráněná území za letiště. V roce
2005 se sysel vyskytoval v ČR pouze na 28 lokalitách. Většina syslů byla pozorována na přistávacích
plochách (660 z 788 pozorovaných). Sysel preferuje krátký kosený porost. Ze 60 jedinců vysazených
v letech 2000 a 2001 na lokalitě Vítkův vrch v CHKO Slavkovský les nebyl v roce 2005 pozorován na
lokalitě vysazení žádný. Ale v roce 2005 bylo pozorováno 10 syslů na 300 metrů vzdáleném
mezinárodním letišti Karlovy Vary.
Abstract
Spermophilus citellus changed fields and protected areas with steppe character for airfields. There
were last only 28 Spermophilus locality in the Czech Republic in 2005. Majority of Spermophilus, 84%
from all observed individuals lived on airfields. Spermophilus prefer short grass. Therefore airfield is
more comfortable for him then industrial agriculture land of nature-protected areas. 60 individuals that
were transferred 200 – 2001 to locality Vitkuv vrch in Slavkovsky les Protected Landscape Area
disappeared, but Spermophilus colonized international airports Karlovy Vary 300 meters near.
Key words: sysel obecný (souslik), druhová ochrana (species protection), letiště (airfield)

1

ÚVOD

Aktuální situace výskytu kriticky ohroženého druhu sysla obecného (Spermophilus citelus) staví
před pracovníky ochrany přírody a krajiny nové otazníky. Sysel obecný se vyskytuje na území ČR
převážně jen na letištích. Proč tento stepní druh neobývá pole a louky? Proč byly neúspěšné snahy o jeho
reintrodukci? Vyhovují mu jiná stanoviště lépe než zvláště chráněná území stepního charakteru?
V minulosti osídloval sysel travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a porosty víceletých
pícnin nižších poloh. Po zavedení průmyslových technologií v zemědělství v 50. letech 20. století začala
u tohoto dříve běžného druhu prudce ubývat početnost.
Obr. 1: Sysel obecný
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2

VÝSKYT SYSLA V ČR ROCE 2005

V letech 2000 a 2001 bylo zaznamenáno 26 obsazených lokalit (Cepáková, Hulová 2002), v roce
2005 byl zaznamenán výskyt na 28 lokalitách (Matějů, 2005). V roce 2005 byla v ČR odhadovaná
početnost 2515 jedinců, pozorovaných 788 jedinců.
V roce 2005 byl odhadovaný počet syslů na sportovních i vojenských letištích 2155 jedinců
(86 % ze všech odhadovaných) a pozorováno bylo 660 jedinců (84 % ze všech pozorovaných). Menší
počet syslů byl v roce 2005 odhadován na lokalitách zvláště chráněných území (odhadem 205 jedinců a
pozorovaných 59 jedinců). Z recentního rozšíření vyplývá skutečnost, že hlavním nárokem sysla na
prostředí je nízká výška travního porostu. Další faktory (druhová skladba potravy, výskyt predátorů,
rušivé vlivy obyvatel jsou málo významné).
Tab. 1: Vývoj početnosti syslů na jednotlivých lokalitách
Obec

Lokalita

Praha
Vyškov
Mladá Boleslav
Karlovy Vary
Milešov
Raná
Člunek
Milotice
Roudnice nad Labem
Kolín

Letňany – sportovní letiště
vojenské letiště
Bezděčín – sportovní letiště
Olšová Vrata – golfové hřiště
Trhovky – tábořiště
Hrádek – sportovní letiště
Lomy – vojenská střelnice
sportovní letiště
sportovní letiště
sportovní letiště
Louky u PP Špičatý vrch –
Barrandovy jámy
Albeř – tábořiště
Hrubšice – PR Nad řekami
záložní letiště
NPR Raná
Debř – NPP Radouč
sportovní letiště
sportovní letiště
Líchovy – chatová kolonie
sportovní letiště
sportovní letiště
NPR Mohelenská hadcová step
Ladná – sportovní letiště

Loděnice
Nová Bystřice
Ivančice
Jamolice
Raná
Mladá Boleslav
Medlánky
Slaný
Dublovice
Bořitov
Strakonice
Mohelno
Břeclav
Hodkovice nad
Mohelkou
Vinařice
Prostějov
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Dublovice
Brno
Újezd u Brna
Brno
Ivančice
Velké Pavlovice
Celkem

sportovní letiště
PP Vinařická hora
vojenské letiště
Vítkův vrch – chatová kolonie
Letiště Olšová Vrata
Hotel Mana
Hotel Atlantis
zahrádkářská kolonie
bývalé letiště Černovice
pastviny Hrubšice-Biskoupky
Vinice
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Odhad
početnosti (ex.)
2005
600
500
240
60
25
40
25
300
130
35

Pozorován
počet
2005

40

12

20
5
40
100
10
35
0
0
100
35
50
5

0
15
16
4
10
0
0
55
6
27
3

10

2

0
0
0
10
10
40
5?
0
50
?
2515

0
0
0
5
5
30
6
0
22
1
788

50
200
92
?
4
12
1
130
80

3

PŘÍČINY OHROŽENÍ

V důsledku scelování polí do velkých lánů a rozorání většiny mezí došlo k zániku podstatné části
biotopu sysla. Kromě ztráty části biotopu vedla k poklesu početnosti sysla také změna krajinné mozaiky,
resp. její velké zvětšení. Tyto jevy způsobily zastavení či omezení migrace mezi jednotlivými koloniemi,
čímž došlo k narušení metapopulačního charakteru výskytu. Úbytek sysla obecného v ČR v posledních
padesáti letech je pravděpodobně projevem přirozené populační dynamiky druhu, která je typická pro
okrajové části areálu rozšíření.
V této souvislosti vyvstává otázka možné úspěšnosti vysazení sysla na lokalitách, kde zůstala
krajinná mozaika zachována a kde i dnes zemědělci hospodaří na malých lánech a pravidelně kosí louky.
Potenciální skupinou uživatelů pozemků, kteří již mají vzdělání a praktickou zkušenost s ekologickým
managementem hospodaření v krajině jsou zemědělci zapojení do systému ekologického zemědělství.
V případě, že stoupne početnost sysla na některé z lokalit tak, že bude možný transfer, bude vhodné
prozkoumat možnost zapojení ekologických zemědělců do záchrany druhu. Pro vysazení sysla je vhodné
vyhledávat lokality s kombinací pozitivních faktorů, zejména vhodnou krajinnou mozaikou a chovem
kopytníků spásajících travní porost.
Faktory ohrožení současných izolovaných lokalit:
•

absence odpovídajícího managementu travního porostu

•

výkyvy počasí např. rychlé tání sněhu doprovázené dešťovými srážkami

•

rozvoj výstavby

•

genetická izolovanost

•

přirození nepřátelé

•

odchyt vyššího počtu jedinců pro reintrodukci na jinou lokalitu

Odchyt syslů pracovníky ochrany přírody může znamenat jeho záchranu a pro lokalitu odchytu
by se neměl stát rizikem. I když je to málo pravděpodobné, odchyt může být jedním z faktorů ohrožení na
lokalitě odkud je odchyt proveden. Např. Na lokalitě Olšová Vrata – golfové hřiště bylo odchyceno 26
jedinců v roce 2000 a 34 jedinců v roce 2001. Na lokalitě byli pozorováni 4 jedinci v roce 1991, 8 jedinců
v roce 1993 a v dalších letech již pouze odhady početnosti.

4

OPATŘENÍ NA OCHRANU

V ČR proběhlo od roku 1989 šest projektů osídlení historických lokalit sysla obecného a
obohacení kulturní krajiny o její původní živočišný druh. V žádném z výše uvedených projektů se
nepodařilo zajistit dlouhodobý výskyt sysla na historických lokalitách. V projektu Reintrodukce syslů na
lokalitu Vítkův vrch v CHKO Slavkovský vrch v období 2000–2001 se sysli na lokalitě neudrželi. Osídlili
však lokalitu letiště Karlovy Vary pod Vítkovým vrchem, která se nachází 300 metrů od lokality vysazení
a kde bylo v roce 2005 pozorováno 10 syslů.
V rámci soustavy Natura 2000 budou chráněny lokality s nejpočetnějším výskytem sysla
obecného. Zde bude zajišťováno pravidelné sečení travního porostu tak, aby byl udržován vhodný stav
biotopu sysla. V případě potřeby může být omezen vstup lidí na lokalitu, zejména venčení psů, kteří
mohou sysly ohrozit pronásledováním a rozhrabáváním nor.

58

LITERATURA
[1]

ANDĚRA, M. Sysel obecný. Vesmír, 2003, č. 82 (9), s. 518–521

[2]

ANDĚRA, M., ČERVENÝ, V. Červený seznam savců České republiky. Příroda, Praha, 2003,
č. 22, s. 121–129

[3]

ANDĚRA, M., ČERVENÝ, V. Atlas rozšíření savců v České republice, předběžná verze IV.
Hlodavci (Rodentia) – část 3. Veverkovití (Sciuridae) Bobrovití (Castoridae) nutriovití
(Myocastoridae), Národní muzeum, Praha, 2004, 76 s.

[4]

BÁRTA, Z. Poslední syslové obecní, Spermophilus cotellus L., na Mostecku. Sborník
Severočeského muzea – Přírodní vědy, Liberec, 1992, č. 18, s. 151–154

[5]

CEPÁKOVÁ, E., HULOVÁ, Š. Current distribution of hte European souslik (Spermophilus
citellus) in the Czech Republic. Lynx, č. 33, s. 89–103

[6]

GRULICH, I. Sysel obecný v podmínkách intensivního zemědělství . Živa, 41(3), 1955, s. 149–
150

[7]

HAVRÁNEK, J. Sysel obecný, kriticky ohrožený druh Slavkovského lesa. Arnika, 23, 1955,
s. 80–81

[8]

HULOVÁ, Š. Microsatelite variation in population of the European ground squirrel
(Spermophilus citellus). Diplomová práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice, 2001,
39 s.

[9]

JANSOVÁ, A. Projekt na záchranu sysla v Českém krasu. s. 31–34 In: Metody a výsledky studia
drobných savců. Sborník z pracovní konference konané v rámci 1. výročí vyhlášení CHKO
Železné hory. Chrudim, 1992, 42 s.

[10]

MATĚJŮ, J. Ekologická studie zbytkové populace sysla obecného (Spermophilus citellus).
Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 2005, 98 s.

[11]

ŠAŠEK, J., MARTĚJŮ, J. Monitorování biotopu druhu sysel obecný (Spermophilus citelus) na
lokalitách výskytu v ČR v roce 2005. Závěrečná zpráva, AOPK ČR, Praha, 12 s.

[12]

TICHÝ, H. Národní přírodní rezervace Raná – poslední útočiště syslů na severu Čech. Fauna
Bohemie Septentrionalis, 2003, č. 28, s. 67–70

[13]

VACÍK, R. Faunistická pozorování v západních Čechách v roce 1993. Sborník Západočeského
muzea v Plzni, Příroda, 1996 č. 93, s. 1–64

[14]

VLAŠÍN, M., ELEDER, P., MÁLKOVÁ, I. Rozšíření ochranářsky důležitých druhů savců
v jihomoravském regionu – 3. část. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, č. 12,
s. 205–241

[15]

ZÁLESKÝ, M. K rozšíření sysla (Spermophilus citellus) v Čechách. Věda přírodní, 1924, č. 5,
s. 248

59

MĚSTO V KRAJINĚ – KRAJINA VE MĚSTĚ
CITY IN THE LANDSCAPE – LANDCAPE IN THE CITY
Magdalena Hledíková20
Anotace
Město a krajina jsou většinou vnímány jako myšlenkové protiklady. Ve skutečnosti se však oba
pojmy vzájemně doplňují a prolínají. Logické vymezení zastavěných a nezastavěných ploch ve volné
krajině nebo ve městské struktuře umožňuje myšlenkové uchopení a porozumění místu. Aby toho bylo
možné dosáhnout, je nutné pečlivě zvažovat hustotu a způsob zástavby. Nalezení indikátorů, podle
kterých je možné posuzovat vhodnou hustotu osídlení, je základním předpokladem k dosažení potřebné
rovnováhy. Příspěvek navrhuje jako jedno z hledisek posuzování možnost pěšího pohybu.
Abstract
The city and the country are usually perceived as antipodes. In fact, the two notions are
complementary or even overlap. Logical separation of the built up and free areas in the country or in the
urban structure allows intellectual grasp and understanding of certain locality. In order to achieve this
logical structure, it is necessary to consider carefully the type and density of a new development. The key
condition for reaching the desired balance is finding indicators of a suitable estate density. This
contribution suggests the walkability as one of the assessment criteria.

1

ÚVOD

Proč se na konferenci o venkovské krajině zabývat městem? V čem město s krajinou souvisí?
Většinou v historii byly město a krajina chápány jako protiklady. Město bylo lidskýma rukama vytvořené
prostředí pro lidi, prostor pro společenské dění. Naopak krajina byla chápána jako základní prvek přírody,
přirozenosti. Lidské prostředí (cultura) bylo vymezené hradbami, vydobyté z přírody (natura). Po
zbourání hradeb se ztratily přirozené hranice a město se začalo rozrůstat do krajiny. V současnosti už
v některých případech nelze město a krajinu od sebe rozlišit. Situace se zcela mění. Město a krajinu je
třeba vnímat jako dvě spojité nádoby, které se vzájemně velmi úzce ovlivňují.
V dubnových Literárních novinách byla publikována polemika architekta Petra Hurníka a
vedoucí nakladatelství ERA Kateřiny Dubské o významu zeleně ve městě. Přestože Hurník byl
prezentován jako zastánce kompaktního města bez zeleně a Dubská jako zastánce města se zelení, daly by
se jejich zdánlivě protikladné postoje shrnout pod jednotící tezi hustoty a kompaktnosti města. Citace
Hurníkovy myšlenky „Chceš-li udělat něco pro přírodu, postav dům ve městě“ může sloužit jako motto
celého tohoto textu.

2

VYMEZENÍ KRAJINY A MĚSTA

V minulosti měla lidská sídla několik základních forem. Z nich do současnosti přetrvaly vesnice a
města. Vesnice vznikala podle konfigurace místního terénu, přirozeně jej doplňovala. Kolem potoka nebo
cesty začala růst zástavba, která kopírovala linie území a podél nich se dále rozvíjela. Města, ať už byla
založena, nebo se vyvinula z nějakého rostlého jádra, vyplňovala co nejefektivnějším způsobem plochu
vymezenou hradbami. Prostor byl tedy členěn na principu nějakého rastru, přírodní podmínky mohl tudíž
zohlednit jen v omezeném rozsahu. Situace se radikálně mění zbouráním městských hradeb. Město se
může rozvíjet volně do dříve zemědělské krajiny. Rozvoj nejčastěji probíhá v první vlně podél radiálních
komunikací, směrujících k původnímu městskému jádru. Mezilehlé plochy jsou vyplňovány až následně,
většinou až v průběhu 20. století s rozvojem automobilismu. Radiální princip rozvoje měst probíhá i
20
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v současnosti, např. budováním nákupních a logistických center podél příjezdových komunikací měst.
Naopak vývoj vesnic v současnosti používá princip, kdy jsou volné plochy vyplňovány kobercovitou
zástavbou, dříve využívanou pro výstavbu vnitřních měst, bez reakce na okolí a specifika místa. Ve
výsledku pak dochází k promísení, k tvorbě jakýchsi hybridů. Vesnice přijímá charakter města nejen
způsobem zástavby, ale i požadavky na způsob života.

3

MĚSTO V KRAJINĚ

Sídla, rozmístěná poměrně pravidelně v krajině, a cesty, jež sídla vzájemně propojují, vytváří
v přírodním prostředí pro člověka důležitý systém. Většinou působí jako síť, podle které je možné se
v krajině orientovat. Typickým zásahem vytvářejícím orientační body byla také boží muka, která se
budovala od baroka, tedy od doby, kdy naše krajina už byla kulturně přetvořena, uchopena člověkem.
Představa města, které funguje jako umělé prostředí nesouvisející s přírodním podkladem, je velmi
jednostranná. Charakter města se vždy utvářel podle charakteru místa daného geologickými a krajinnými
východisky, i když byl omezen potřebou maximálního využití městského území. Výrazné rysy krajiny
jako dominanta vrcholu, řeka či systém pahorků naopak město posilují a od nejstarších dob s nimi pracuje
(např. sedm pahorků Říma, umístění hlavního chrámu na nejvyšší kopec…).

4

KRAJINA VE MĚSTĚ

Podobným způsobem jako sídla ve volné krajině působí prvky zeleně v zastavěné struktuře města.
V mentálních mapách měst se parky i jednotlivé prvky zeleně vždy objevují jako orientační body,
případně pásy. Jak došlo k prosazení zeleně do vnitřního prostoru měst? Už od doby rozvoje
funkcionalistického myšlení se začínají vynořovat principy, které později daly základ suburbanizačním
tendencím21. Tyto snahy byly velmi objevné a oživující v době, kdy se do měst hrnuly zástupy dělníků,
kteří tam pak přebývali ve stísněných podmínkách, bez základních hygienických možností. Po téměř
jednom století, kdy plány a především rozvoj měst probíhal na základě tendencí rozvolňování, asi bude na
místě znovu přehodnotit, co tento přístup přináší, co nám může nabídnout do budoucna a případně jak
postupovat jinak. Podklad k tomu dala např. Aalborská charta22: Měli bychom využít možností efektivní
veřejné dopravy a efektivního využívání energie, které poskytuje vysoká hustota zástavby, ovšem při
zachování lidských rozměrů rozvoje (Hrůza, 2002). Požadavek hustoty zástavby, který je v současnosti
zdůrazňován, je nutné zároveň doplnit budováním odpovídajících ploch parků a volných prostranství.
Upravené a komponované volné plochy patří k městu, jsou protikladem k zanedbaným plochám nikoho,
které zůstaly za ploty domů periferie. Další příležitost ke zhušťování města se nachází v nevyužitých či
podvyužitých územích bývalých továren, výrobních hal, opuštěných armádních areálů, železničních
překladišť. Tato území jsou pro město zátěží, protože nejsou živá, nezajišťují žádnou z důležitých
městských funkcí. Naopak prodlužují komunikace a infrastrukturu, ulice kolem nich jsou bez života,
opuštěné a nudné, někdy dokonce nebezpečné. Jsou nazývány jako tzv. brownfields, což vyjadřuje
protiklad ke „greenfields“, čili stavění „na zelené louce“ (vně města).

5

PODMÍNKY OBYVATELNÉHO MĚSTA

Město podle některých kritérií splňuje v našich podmínkách mnohem lépe představu ekologické
příznivosti než bydlení vně města, na vesnici či na samotě. Záleží ovšem, co od kterého způsobu bydlení
vyžadujeme. Pokud město opouští člověk s městským způsobem života, který se do města vrací každý
den autem, na městě je závislý a jeho pracovní vytížení a návyky mu neumožňují začlenit se do
pomalejšího rytmu vesnického života, zjistíme, že vytváří dvojí zátěž. Na jedné straně přespává v obci,
která mu musí zajistit základní služby, od udržování sítí a komunikací po příspěvek na dítě ve škole.
Zároveň však vysává i město, protože používá ve velké míře jeho výhody, ale nepodílí se na vytváření
jeho ducha. Svým bydlením mimo město zanechává po pracovní době opuštěné území, bez života. Město
musí působit dostatečně atraktivně, aby dokázalo překonat sen o rodinném domě se zahrádkou, který je
často příčinou vzniku suburbií. Jak mají vypadat města, které budou nabízet svým obyvatelům dostatek
příležitostí, aby nechtěli město opouštět? V mnoha příručkách se hovoří o tzv. „obyvatelnosti města“. Je
to pojem, pod kterým si sice určitou představu vytvoříme, ale vždy bude dost nepřesná na to, aby ji bylo
možné prosadit do praxe.

21
22

Už od konce 19. století byla rozvíjena a poté i realizována myšlenka zahradních měst.
Aalborská charta – byla přijata v Dánsku v roce 1994 na Evropské konferenci o udržitelných městech.
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Plánování města vhodného pro obyvatele a udržitelného i do budoucnosti musí vycházet
z některých základních směrů, které umožní vývoj vhodným způsobem. Thomas Sieverts navrhuje ve své
knize Zwischenstadt pět kategorií: urbanita, centrálnost, hustota, mísení a ekologie. Pro ujasnění termínů
bude dobré jednotlivé kategorie trochu přiblížit. Urbanita podle Sievertsovy definice zahrnuje stavebněprostorové podmínky, které umožní kulturně společenské funkce, je opakem provinčnosti (Sieverts 2001:
str. 32–37). Vytváří prostor pro různorodost, umožňuje občanskou společnost. Pojem centrálnost se
netýká pouze geometrie, ale především významu, důležitosti, orientace, hierarchizace. Centrálnost území
vyjadřuje jeho spádovost k určitému přirozenému jádru. V evropském kontextu je osídlení tradičně
organizováno ve stromové hierarchii, v novodobých příkladech se můžeme setkat se strukturou sítě
s uzlovými body. Hustotou jsou myšleny tři kategorie: stavební hustota, prostorově-vizuální hustota a
hustota sociálních kontaktů. Hustota obyvatel jako nejvíce užívaný termín (někdy nepřesně nazývaná jako
hustota osídlení) je pro sídlo městského typu podle různých studií požadována vyšší než 80
obyvatel/hektar. V suburbiích tato hustota klesá na 30–40 ob./ha noční hustoty, což způsobuje závislost
na automobilu (Hnilička 2005: str. 30–33). Mísením je chápáno mísení funkcí, tzn. koncentrace několika
vzájemně se doplňujících funkcí na jedno místo, např. bydlení s terciární sférou, pracovními místy a
příležitostmi pro rekreaci, což umožňuje různorodost území a zkracování dopravních vzdáleností.
Ekologie města je podle Sievertse obtížně vysvětlitelná, aby zahrnovala všechny důležité aspekty, např.
cykly energií a přeměny látek, aby splňovala požadavek udržitelnosti města. Problémem zůstává, jak
uplatnit tyto vytčené kategorie v praxi v našich složitých územně plánovacích podmínkách. Často chybí
plánování na úrovni vyšších sídelních celků a tvorba strategií, které by určovaly směřování a priority
budoucího rozvoje. Proto není snadné prosadit použití výše zmíněných principů přímo do praxe.

6

MOŽNOST PĚŠÍ CHŮZE

Jako možný přístup, který nebude pro naše podmínky megalomanský, navrhuji všimnout si
podrobněji jevu, který je v anglicky mluvících zemích nazýván „walkability“, specifika, které je projevem
městskosti. Možnost pohodlné pěší chůze dokazuje funkčnost celého sídla, při bližším zkoumání bude
obsahovat všechny podmínky obyvatelnosti. Bude vykazovat příznivou hustotu obydlení, bude mít
odpovídající lidské měřítko. Budovy na pěších trasách budou vytvářet veřejná prostranství, jasně
vymezené a definované prostory, které budou mít své uživatele.
Místa, kde se odehrává pohyb pěších, přitahují pozornost přihlížejících. Ta zase zaručuje
bezpečnost místa. Chůze je základním způsobem pohybu, při kterém je člověk schopen odpovídajícím
způsobem vnímat své okolí. Je to pohyb, který se sice zdá pomalý, ale jeho pomalost je zároveň jeho
nepřekonatelnou výhodou. Umožňuje společenské kontakty, je sociotvorná. Svou nenáročností je chůze
dostupná všem, je nejdemokratičtějším způsobem dopravy. Není náhodou, že lidé všeho věku, žebráci,
staří lidé, maminky s dětmi i vysocí manažeři se potkávají právě na pěších zónách. Pohyb chodců oživuje
město, vytváří předpoklad pro fungování tericéru, malých prodejen, služeb, kaváren a restaurací. Další
z neoddiskutovatelných předností chůze je její význam zdravotní. Jednak nespotřebovává žádné
neobnovitelné suroviny, neprodukuje znečištění. Zároveň zvyšuje kondici a zlepšuje celkový zdravotní
stav obyvatel.
Pro chůzi je však nutné vytvořit podmínky – prostředí vhodné pro člověka chodce, zajímavé
podněty po celou dobu chůze, které zamezí jednotvárnosti a nudnosti. Vhodné prostředí pro chodce musí
zohledňovat i zdánlivé maličkosti, které by při rychlejším pohybu byly zcela zanedbatelné. Už pokud
okolostojící zaparkovaná auta zasahují do chodníku, není zajištěn vhodný povrch, nejsou osazeny vhodné
doplňky, ztrácí se atraktivita pro pěší pohyb. Pro ten je třeba vytvořit prostor, umožnit prostupnost
krajiny, každé zbytečné protažení cesty potencionálního chodce odrazuje. Rozhodně nechci tvrdit, že
kvůli chůzi mají být vyloučeny či omezeny jiné druhy dopravy. Naopak v evropských městech určité
velikosti je podmínkou pěší dopravy dobře fungující doprava veřejná, podobně jako návaznost na
cyklistické trasy. Problémem ale zůstává, že pěší doprava není mimo pěší zóny v centrech měst
v územním plánování systematicky prosazována.

7

ZÁVĚR

Nalézt poměr mezi dostatečnou hustotou města, která by umožňovala vytvoření urbánního
prostředí, a využitím volných nezastavěných zelených ploch, které budou zajišťovat obytnou pohodu a
potřebnou blízkost přírodního prostředí, bude vždy obtížné. Při plánování měst nelze spoléhat na
promyšlený systematický postup a na velké investice. Proto řešením může být vytvoření podmínek pro
pomalou proměnu.
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PRÍSPEVOK K POZNANIU HISTORICKÝCH KRAJINNÝCH
ŠTRUKTÚR V STREDOSLOVENSKEJ BANSKEJ OBLASTI
CONTRIBUTION TO HISTORICAL LANDSCAPE STRUCTURES IN
MIDDLE-SLOVAKIA MINING REGION
Bohumila Hudecová23
Anotace
Historické štruktúry krajiny predstavujú špecifický typ krajinnej štruktúry, ktorý nachádzame
tam, kde aktivity človeka z minulosti zanechali v krajine stopy viditeľné, vytvárajúce celkový krajinný
ráz, ale aj nenápadné, oku nezainteresovaného pozorovateľa ukryté. Územia zvlášť bohaté na takéto
štruktúry nachádzame v regiónoch historického baníctva, kde informácie o dobovom spôsobe využívania
krajiny môžeme „čítať“ práve z historických krajinných štruktúr.
Abstract
Historical landscape structures are special type of landscape structure. It can be found in areas
where past human activities remarked landscape with characteristic signs. These signs can be visible and
so they can determinate whole landscape character, or they can be obscured and hidden for those who are
not concerned. Historical mining areas have special position at the field of historical landscape structures.
They shelter many information about contemporary ways of life and these can be red from historical
landscape structures.
Key words: historical landscape structures, historical mining areas, mining objects

1

ÚVOD

Život človeka v krajine a jeho aktivity sú determinované krajinou samotnou. Vývoj územia je do
značnej miery určovaný jeho využívaním, ktoré sa odvíja najprv od prírodných – fyzickogeografických
podmienok a neskôr aj od podmienok socio-ekonomických, kde môžeme zahrnúť technickú vyspelosť
tej-ktorej spoločnosti. Krajina nám takto ponúka jeden zo spôsobov, ako prostredníctvom jej historických
štruktúr môžeme študovať a poznávať nielen jej vývoj, ale aj život našich predkov.
O historických štruktúrach krajiny hovoríme tam, kde zámerná aktivita človeka v minulosti
pretvorila prírodu, pričom prejavy týchto minulých transformácií nie sú odstránené či prekryté súčasnými
spôsobmi využívania krajiny [1]. Sú pamäťou krajiny, a pretože reprezentujú staršie časové horizonty,
tvoria jej neodmysliteľnú súčasť. Niekde sa prejavujú ako nápadné dominanty a profilujú celý krajinný
ráz, inde sa vyskytujú skryto a sú často len nenápadnou súčasťou [2]. Predstavujú teda špecifický typ
krajinnej štruktúry, ktorý má vzťah k primárnej, sekundárnej aj terciárnej štruktúre, avšak je
charakteristický tým, že vyplýva zo spôsobu využívania krajiny v minulosti.

2
RÔZNE PRÍSTUPY KU KLASIFIKÁCII HISTORICKÝCH KRAJINNÝCH
ŠTRUKTÚR
Klasifikácia historických krajinných štruktúr je problematická a náročná, najmä vzhľadom
k rôznorodosti prístupov. Huba [3] uvádza nasledovné prístupy:
•

Tradičný prístup ochrany pamiatok – ľudovej architektúry, slohových, technických, či
archeologických pamiatok

23
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dolina B2, 842 15 Bratislava, bhudecova@fns.uniba.sk
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•
•
•
•

•
•

•
•

Chronologický prístup – štruktúry staroveké, stredoveké, novoveké (niektorí autori uvádzajú
aj predhistorické krajinné štruktúry)
Sídelno-geografický prístup – historické štruktúry vidieckej, mestskej a ostatnej krajiny;
Geoekologický prístup – štruktúry nížinných, horských a podhorských oblastí, alebo teplých,
mierne teplých, mierne chladných, chladných oblastí, resp. oblastí listnatých, zmiešaných,
ihličnatých lesov a pod.
Prístup z hľadiska funkčného – v krajine sa prejavujúce historické dokumenty hospodárskej
činnosti – poľnohospodárstva (oráčinového hospodárenia, pasienkarstva, kosienkarstva,
sadovníctva, vinohradníctva), remesiel, ťažby a spracovania dreva, vodného hospodárstva,
ťažby nerastných surovín, hutníctva, či priemyselnej výroby
Územnosprávny prístup – ochrana podľa administratívnych jednotiek
Prístup z hľadiska pôdorysného, resp. geometrického – bodové (solitérne pamiatky, resp.
fragmenty historickej štruktúry krajiny), líniové (historické komunikácie, kanále, stromoradia,
kalvárie), areálové (historické jadrá miest, súbory ľudovej architektúry, parky, priemyselné
areály, historicky metamorfované časti krajiny)
Prístup z hľadiska fyziognomického – zastavané plochy, oráčiny, trvalé trávne porasty,
sady, záhrady, vodné plochy, cesty a iné
Prístup z hľadiska slohovej príslušnosti – vyskytujú sa zriedkavo, pretože dobová krajina
sa v čistej podobe zachovala len ojedinelo (napr. baroková krajina južných Čiech, gotické,
resp. renesančné historické jadrá miest).

Jančura [2] uvádza, že tradičné prístupy klasifikácie historických krajinných štruktúr spravidla
vychádzajú z analýz antropomorfného reliéfu a kultúrneho dedičstva, ktoré nesú architektonické
pamiatky, sídelné štruktúry, či technické pamiatky. Historické krajinné štruktúry sa však môžu deliť aj na
základe vzťahu k prvotnej, druhotnej a terciárnej krajinnej štruktúre a ľudským činnostiam nasledovne:
Vzťah k prvotnej krajinnej štruktúre sa odvíja od reliéfu, ostatné prvky vystupujú druhotne:
1. reliéfne formy (vo vzťahu ku geomorfologickým pomerom a ľudskej činosti – t. j.
antropomorfný reliéf ) súvisiace s:
1.1 poľnohospodárskou činnosťou (agrárne terasy, ryhy, výmole, poľné cesty)
1.2 lesným hospodárením (relikty lesnej činnosti, ryhy, výmole, jamy, lesné cesty)
1.3 vodohospodárskymi úpravami (kanály, stružky, hrádze)
1.4 vojenskou činnosťou (militantné stavby, hradiská, zákopy, relikty bunkrov)
1.5 dopravou (líniové cestné úpravy, úvozy, výkopy, násypy)
1.6 banskou činnosťou (banské relikty, haldy, relikty šácht, štôlní, pingov, odvaly)
1.7 výrobou a spracovaním surovín (terasy uhliarskych míľ, zvyšky terénnych úprav pod
priemyselnými stavbami).
Vzťah k druhotnej krajinnej štruktúre vypovedá o formách pokrývajúcich povrch, pričom môže ísť o:
2. vegetačné formy:
2.1 so vzťahom k potenciálnej vegetácii (zhoda pôvodných a zmenených spoločenstiev)
2.2 so vzťahom k reálnej vegetácii (lesy, rozptýlená nelesná drevinová vegetácia, lúky, polia
ako archaické agrokultúry, rôznorodo usporiadané historické políčka)
3. prevažne bodové, líniové a maloplošné technické formy a objekty:
3.1 vodohospodárske stavby (hrádze, nádrže, mlynské náhony, sústavy zavlažovacie,
odvodňovacie, zásobovacie)
3.2 objekty na ťažbu rúd, banské pamiatky, stavebné objekty
3.3 pamiatky dopravy – staré cestné telesá a trasy, mosty, viadukty, železnice
3.4 technologické pamiatky, objekty mlynov
3.5 priemyselne pamiatky, hute, vysoké pece a pod.
4. sídla (plošné a bodové formy)
4.1 sídelné štruktúry (ulice so zástavbou), kolonizačné a pôdorysné typy sídel, historické
jadrá obcí a miest, historické kláštory
5. architektonické pamiatky (jednotlivé stavby alebo skupiny stavieb)
5.1 architektonické dominanty v krajine (hrady, strážne veže, božie muky, kríže, kaplnky,
kalvárie, kultové a pamätné objekty
5.2 architektonické dominanty v sídlach (kostoly, pamiatky ľudovej i mestskej architektúry
6. historické parky v sídlach, ako aj krajinárske úpravy v extraviláne.
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Vo vzťahu k terciárnej krajinnej štruktúre môžeme hovoriť o štruktúrach, ktoré súvisia
s vymedzovaním a označovaním hraníc – medze, značky katastrálnych hraníc, hraníc pozemkov, hraničné
kamene župné, panské, pozemkové a iné.
Hrnčiarová [4] k historickým krajinným štruktúram zaraďuje tradičnú krajinu vinohradnícku
reprezentovanú maloblokovými vinicami, drevenými kolami, terasami, kamennými valmi, pivničkami;
agrárnu s mozaikou úzkoblokových polí úzko prepojenú s tradičnými formami osídlenia (kopanice,
samoty), ďalej krajinu banícku so štôlňami, haldami, či tajchami. Podobne spomína aj krajinu
s výskytom menších technických stavieb, ako sú vodné mlyny, píly, lesné železnice a kováčske dielne.
Osobitne vyčleňuje krajinu rybnikársku a tradičnú krajinu s kúpeľníckou funkciou (sanatóriá, pramene,
kúpeľné miesta).

3
BANSKÝ VODOHOSPODÁRSKY SYSTÉM AKO HISTORICKÁ KRAJINNÁ
ŠTRUKTÚRA
Geografická poloha oblasti stredného Slovenska v centre Európy, na križovatke historických
obchodných ciest, na hraniciach rôznych kultúr, etník a vplyvov rôznorodých kolonizačných prúdov,
prispela k jej mimoriadnemu historickému významu, čo sa odrazilo aj na formovaní krajiny. Historický
vývoj tejto oblasti je jedinečným fenoménom, ktorý sa mimoriadne významne premieta do charakteru
krajiny, a to najmä prostredníctvom historických krajinných štruktúr. Jednou z takýchto oblastí je aj tzv.
Stredoslovenská banská oblasť, v rámci ktorej patrí popredné miesto v minulosti preslávenému
Banskobystrickému banskému revíru. Podrobnejšie o histórii rozvoja baníctva pojednáva napr. Vozár [5],
Brown [6].
Vznik a rozvoj osídlenia v tejto oblasti súvisel predovšetkým s ťažbou kovov, hlavne medi.
Príchod nemeckých kolonistov v 13. a 14. storočí podnietil k rozvoju baníctva, a to najmä vďaka novým
technikám dobývania a spracovania rúd, ktoré priniesli. Až do konca 15. storočia sa tu takto spracúvali
len bohaté medené rudy s obsahom striebra. Rozkvet baníctva nastal potom, ako tu krakovský mešťan a
podnikateľ Ján I. Thurzo zaviedol technológiu výroby čistej medi aj z chudobnejších rúd. Rozsiahla
prevádzka baní a hút, ktorá sa tu sústreďovala, si vyžadovala dodávky veľkého množstva dreva,
dreveného uhlia a vody na pohon banských strojov, a preto tu od 16. storočia začali vznikať
drevorubačské a uhliarske osady, ktorých obyvatelia sa okrem uhliarstva venovali výstavbe a obsluhe
unikátneho technického diela – Špaňodolinského banského vodovodu.
Špaňodolinský banský vodovod je dielo, ktoré aj napriek tomu, že je dielom technickým, je
prirodzene včlenené do krajiny. Podľa vyššie citovaných autorov ho preto možno považovať za historickú
krajinnú štruktúru. Jeho trasa a samotné technické prevedenie boli a v súčasnosti sú integrálnou časťou
krajiny a na miestach kde je zachovaný, pôsobí ako jej prirodzená súčasť.
Samotná trasa vodovodu je začlenená do zvlášť náročného terénu. Staval sa postupne v smere od
obce Špania dolina cez Donovalské osady Polianka a Bully až pod Nízkotatranský masív Prašivej a jeho
hlavnou úlohou bolo privádzať vodu zo vzdialených zdrojov k špaňodolinským šachtám a hutám. Aj
napriek jeho pomerne jednoduchému technickému riešeniu toto dielo fungovalo s mimoriadnou
efektivitou viac ako 400 rokov. Dĺžka celého systému sa menila a siahala až do 40,7 km, pričom bol
budovaný v nadmorskej výške 920 až 1110 m, a teda prekonával rozdiel takmer 200 výškových metrov.
Obdivuhodné bolo aj množstvo prepravovanej vody, ktoré sa odhaduje na 70 – 100 l.s-1 [7].
Z pohľadu krajinnoekologického, teda pohľadu na toto dielo ako na historickú krajinnú štruktúru,
si treba povšimnúť jeho prejav v súčasnej krajine. V zložitom teréne, prevažne po vrstevnici svahu, bol
vybudovaný chodník široký 2,5 až 3 metre. V ňom bližšie k svahu, vo vyhĺbenom rigole, alebo na
podložkách (tzv. peľstrách) boli uložené vzájomne pospájané drevené žľaby dlhé asi 8 metrov. Chodník
slúžil na dennú pochôdzku údržbárov a na dopravu materiálu pri opravách, výmene žľabov a pri príprave
na zimnú prevádzku [8]. V súčasnosti slúži ako turistický chodník, ktorý bol v roku 2004 osadený
panelmi a otvorený ako chodník náučný.
Profil žľabov sa na rôznych úsekoch menil, čo súviselo s charakterom terénu. Väčšinou bol ale
polkruhový, vydlabaný do guľatiny, ako sa to v tomto regióne donedávna bežne robilo (obr. 1). Len na
náročnejších miestach, napr. na drevených estakádach, boli umiestnené ľahšie hranaté žľaby, zbíjané
z dosák (obr. 2). Používali sa aj žľaby typu známych „fľúdrov“, s doskovým dnom a po bokoch
s guľatinou (obr. 3). Za štvrť storočia sa pre každý úsek vodovodu ustálila určitá efektívna forma žľabov
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a spôsob ich údržby a obnovy. Pozoruhodný bol aj spôsob ochrany vodovodu proti mrazu, aby aj počas
zimných mesiacov bola zabezpečená nepretržitá dodávka vody k banským objektom. Na zimu sa žľaby
zakrývali drevenými krytmi (pravdepodobne šindľovými) a zasypali lístím, aby voda nezamŕzala [9].

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Špaňodolinský vodovod tvorí jeden z významných prírodno-antropogénnych prvkov na území
Národného parku Nízke Tatry. Žiaľ, jeho spoločenský ako aj krajinno-historický význam nie je docenený.
Do úvahy však pripadá jeho využívanie pre potreby vzdelávania a turizmu. Namieste je preto snaha
dobrovoľníkov a neziskových organizácii, ktorí sa podujali trasu tohto unikátneho technického diela
zrekonštruovať a tak zachovať pre ďalšie generácie.
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SOCIÁLNA, EKONOMICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA
DIMENZIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA NA ÚZEMÍ CHKO
HORNÁ ORAVA
SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DIMENSION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CHKO HORNA ORAVA
Viera Chrenščová24
Anotácia
Horná Orava je najsevernejší región Slovenskej republiky. Takmer celé územie spadá pod
chránenú krajinnú oblasť Horná Orava. Ochrana prírody a krajiny je zameraná na zachovanie pôvodných
lesných komplexov, ktoré pokrývajú 40 % jej územia a na vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Pri
snahe o rozvoj tohto regiónu je potrebné rešpektovať zásady udržateľného rozvoja a zabezpečiť
prepojenie ekonomických a sociálnych aspektov s oblasťou životného prostredia. Netreba však zabúdať
ani na názory a percepciu miestneho obyvateľstva. Za týmto účelom bol uskutočnený výskum, zameraný
predovšetkým na mienku zástupcov miestnej samosprávy.
Abstract
Horna Orava is the northernmost region of Slovakia. Nature preservation is aimed at the original
forest composites (that covers 40% of the area) and at the rare species of plants and animals. In the
attempt on the development of the region, it is necessary to respect the rules of the sustainable
development and to take into account economic, social and environmental aspects of given area. It is also
necessary to know and respect the opinion, view and perception of inhabitants. The following study is
aimed at the survey focused on perception of the environment, the quality of life as well as at the ideas
and evaluations in the CHKO Horna Orava conducted among decision makers.
Key words: environment, protected area, environmental perception, life quality, sustainable development

1

ÚVOD

Územia s významnými a vzácnymi prírodno-krajinnými hodnotami stoja často pred celým
komplexom rozhodovaní, ktoré by sa mali uskutočniť na základe správneho pochopenia interakcií medzi
človekom a prírodným prostredím. Budúcnosť týchto území môže mať perspektívu za predpokladu, že
budú ekonomicky i z hľadiska vyváženia zdrojov stabilné. Úspešná ochrana prírodného prostredia je tiež
podmienená trvalo udržateľným spôsobom života ich obyvateľstva. Sociálne systémy, od ktorých závisí
ochrana prírody, si vyžadujú špeciálne prístupy a spôsoby riadenia. Sociálny systém v chránenom území
by mal byť relatívne stabilný v čase a prispievať tak k celkovej stabilite regiónu. Aby bol zabezpečený
udržateľný rozvoj v územiach s mimoriadnymi prírodno-ochrannými hodnotami, je potrebné zabezpečiť
zvýšenú ochranu prírody, prípadne zabezpečiť podmienky pre vybrané, z hľadiska ochrany prírody
prijateľné ľudské aktivity [1].
Pri snahe o rozvoj regiónu nachádzajúceho sa na území s významnými a vzácnymi prírodnokrajinnými hodnotami je potrebné rešpektovať zásady udržateľného rozvoja a zabezpečiť prepojenie
ekonomických a sociálnych aspektov s oblasťou životného prostredia.
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2

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Chránené územie Horná Orava sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska v pohraničnej
oblasti s Poľskou republikou. Západná, severná a východná hranica územia je totožná so slovenskopoľskou štátnou hranicou. Južnú hranicu tvorí rozhranie pramennej oblasti Bielej Oravy, ktorá
juhovýchodne od priehradného múru prechádza severným výbežkom Oravskej Magury a odtiaľ sa stáča
východným smerom na štátnu cestu Trstená – Poľská republika. Hranica územia ďalej prechádza
juhovýchodným smerom, kde tvorí rozhranie pramennej oblasti Oravice a Jelešnej [3]. Rozprestiera sa
v orografických celkoch Oravská kotlina, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina a Oravské
Beskydy. Vzhľadom na flyšové podložie je terén relatívne mierne modelovaný, rozdelený prielomovými
dolinami a takmer bez skalných útvarov. Z klimatického hľadiska patrí Horná Orava k najchladnejším a
na zrážky najbohatším oblastiam Slovenska.
Územie predstavuje pestrú mozaiku biotopov od vodnej plochy Oravskej vodnej nádrže a
tečúcich vôd povodia Bielej Oravy, cez rašeliniská (vrchoviská a slatiny), rozľahlé lúky a pasienky,
komplexy smrekových lesov až po vysokohorské biotopy subalpínskeho a alpínskeho stupňa na Babej
hore. Centrálna a východná časť územia je charakteristická striedaním lesov a poľnohospodárskej pôdy
s vidieckym osídlením. Podstatnú časť lesov zaberajú smrekové monokultúry, v Oravskej kotline sa
zachovali pomerne rozsiahle podmáčané smrekovo-borovicové lesy na rašeliniskách.
Z druhov zaradených vo Vyhláške MŽP SR o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a
o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín č. 93/99 Zb. z. boli na
území CHKO pozorované: andromédka sivolistá, diablik močiarny, ostrica oblastá, ostrica málokvetá,
nátržnica močiarna, vstavačovec Fuchsov pravý, vstavačovec májový pravý, rosička okrúhlolistá,
bahnička málokvetá, kruštík širokolistý, kruštík močiarny, rojovník močiarny, plavúň obyčajný, všivec
močiarny, brusnica barinná a iné [2].
Na hodnotách prírody oblasti sa značnou mierou podieľa aj živočíšstvo. Veľké mäsožravce
zastupuje medveď hnedý, líška hrdzavá, vlk dravý a vzácny je rys ostrovid. Z cicavcov sú to najmä druhy
poľovnícky obhospodarované ako jeleň lesný, srnec lesný a diviak lesný. Vzácne sa vyskytuje aj los
mokraďový.
Faunistickou osobitosťou územia je vodná nádrž Orava, poskytujúca vhodné podmienky nielen
pre ichtyofaunu, obojživelníky, ale predovšetkým pre migrujúce vtáctvo. V CHKO Horná Orava bolo
zistených 242 druhov vtákov, z ktorých tu viac ako 60 % hniezdi. Rozšírené sú najmä vtáky ihličnatých
lesov a podhorskej, extenzívne využívanej poľnohospodársko-lesnej krajiny. Rašelinné a močaristé
plochy sú biotopom viacerých druhov plazov a obojživelníkov (mlok vrchovský, mlok karpatský, mlok
veľký). V oblasti majú svoje stanovištia aj viaceré vzácne a ohrozené druhy bezstavovcov, ako napríklad
žltáčik čučoriedkový, lovčík pobrežný a iné [4].

2.1

Ochrana prírody a krajiny

Chránená krajinná oblasť Horná Orava 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 v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín.
Za účelom zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
druhov vtákov Ministerstvo životného prostredia vyhláškou č. 173/2005 Zb. zo 6. apríla 2005 vyhlásilo
chránené vtáčie územie Horná Orava.

3

ANALÝZA A INTERPRETÁCIA RIADENÝCH ROZHOVOROV

Analýza a interpretácia riadených rozhovorov v modelovom území vychádza zo
štandardizovaných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v roku 2005. Pre všetkých 18 respondentov bola
použitá tá istá štruktúra otázok.
Riadené rozhovory sa uskutočnili s miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi rozhodovacej sféry.
Respondenti boli predstavitelia samosprávy obcí a miest, nachádzajúcich sa v modelovom území.
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Cieľom riadených rozhovorov bolo, okrem tzv. tvrdých dát (dáta typu štatistických údajov),
zabezpečiť zber tzv. mäkkých dát. Hlavným zámerom bolo teda zistiť postoje, postrehy a názory o
súčasnosti a perspektívach vývoja regiónu, ako aj jednotlivých obcí a miest v modelovom území.
Prevládajúci postoj obyvateľov voči možným zmenám v živote obce bol značne diferencovaný
podľa miestnych podmienok (od konzervatívneho až po priaznivý). V najbližších rokoch očakávajú
najmä mierny rozvoj (15 respondentov). Obmedzenia v rozvoji vidia v tom, že obec je súčasťou málo
rozvinutého regiónu (5) a nachádza sa na území CHKO (7). Išlo najmä o vyjadrenie zástupcov obcí,
ktorých katastre sa nachádzajú v zóne A, B, C. Hlavné obmedzenia však respondenti vidia najmä
v nedostatku financií (15), v nedostatku pracovných príležitostí (10), v nevýkonnej samospráve (2), ale
i v pasivite miestneho obyvateľstva (2). Naopak hlavné rozvojové možnosti vidia v poskytovaní lepších
služieb (14 respondentov), v eko/agroturistike (14), vo využívaní miestnych zdrojov (11), pre životné
prostredie nezávadných prevádzkach (11), v tradičných remeslách (8), v lesnom hospodárstve (4)
a v poľnohospodárstve (2). Investície chcú smerovať do rozvoja vidieckej turistiky vrátane zabezpečenia
ubytovania na farme, rozvoja špeciálnych produktov turistiky, napr. turistické a cyklistické trasy,
lyžiarske vleky, bežecké dráhy, vybudovanie kúpeľov. Ako hlavný dôvod návštevnosti obce respondenti
uviedli oddych a pobyt v prírode, záujem návštevníkov o pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie,
vodné športy, kúpanie, zber lesných plodov, poľovníctvo a rybolov.
Na otázku „Čo považujete za najúčinnejšie nástroje na mobilizovanie rezerv?“ respondenti
najčastejšie uvádzali peniaze, na ďalších miestach tvorbu pracovných príležitostí, rozbehnutie
pripravených projektov, legislatívne zmeny, posilnenie kompetencie, oživenie obcí, zvýšenie návštevnosti
obce, vzbudenie záujmu obyvateľov o rozvoj obce.
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
narušený reliéf v dôsledku ťažby
znečistené ovzdušie
znečistená povrchová voda
znečistené podzemné vody
nadmerný hluk
nevhodné skladovanie odpadov
poškodené lesné porasty
ohrozená príroda
znehodnotená poľnohospodárska pôda
znehodnotené kultúrne pamiatky
narušený alebo zanedbaný bytový a
domový fond
narušený vzhľad sídla

áno

nie

0
2
8
0
3
15
7
4
2
4
3

16
15
6
10
13
2
7
8
13
9
12

neviem
posúdiť
2
1
4
8
2
1
4
6
3
5
3

7

7

4

Tab. 2: Najvýznamnejšie zdroje narušovania životného prostredia v obci
Najvýznamnejšie zdroje narušovania
životného prostredia
nedisciplinovaní občania
doprava, automobilizmus
priemyselný podnik
poľnohospodársky podnik
lesohospodársky podnik
vodné hospodárstvo
odpadové hospodárstvo
ťažobný podnik (lom, baňa)
rekreačné zariadenie
iný zdroj
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áno
16
16
0
9
0
4
12
0
8
0

nie
2
0
15
3
11
10
0
18
10
0

neviem
posúdiť
0
2
3
6
7
4
6
0
0
18

Kvalitu životného prostredia respondenti hodnotia ako priemernú (9), dobrú (8) a jeden
respondent ako veľmi dobrú, vývoj starostlivosti o životné prostredie ako zlepšujúci sa (18
respondentov).
Za účelom zistenia potenciálnych možností pre smerovanie k udržateľnému rozvoju pre
jednotlivé obce, resp. celý región bola respondentom položená otázka „Čo by podľa Vášho názoru mal
priniesť program ekonomicky, sociálne a environmentálne vyváženého (t. j. udržateľného) rozvoja Vašej
obce, resp. celého regiónu?“
Spoločným znakom bola relatívne vysoká preferencia programov zameraná na zlepšenie služieb,
vytvorenie pracovných príležitostí, zlepšenie kvality životného prostredia, environmentálne vhodné
hospodárenie v lesoch, účinnejšie využívanie energie a surovín, úsporné využívanie vodných zdrojov,
záchrana prírodných hodnôt, záchrana a oprava bytového fondu, zlepšenie kvality vzťahov medzi
občanmi.

4

ZÁVER

Výsledky výskumu získané na základe analýzy mienky aktérov rozhodovacej sféry na území
CHKO Horná Orava ukazujú na slabé (vysoká miera nezamestnanosti, malá hospodárska základňa, nízka
kvalita základných služieb, nedostatok športovo-rekreačných zariadení, slabá propagácia regiónu) i silné
stránky regiónu (zachovalá príroda s prírodnými atrakciami, atraktivity pre cestovný ruch, bohatstvo
kultúrno-historického dedičstva, dostatočné zásoby vodných zdrojov, pomerne nový bytový fond) a na
cestu, ktorou sa treba uberať v snahe o jeho rozvoj.
Dôraz je potrebné klásť na uplatňovanie environmentálne priaznivého manažmentu krajiny,
rozvíjať a podporovať aktivity, ktoré sú v súlade s predstavou udržateľného rozvoja, zabezpečiť dôslednú
ochranu prírodných, kultúrno-historických hodnôt, podporovať opatrenia smerujúce ku zlepšovaniu
demografickej štruktúry obcí, podporovať miestnu integritu a systematicky riešiť environmentálne
problémy v regióne.

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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HODNOCENÍ KRAJINNÉ STRUKTURY JAKO PODKLADU
PRO VYTVÁŘENÍ TYPOLOGIE KRAJINY
EVALUATION OF LANDSCAPE STRUCTURE AS A BASIS FOR
LANDSCAPE TYPOLOGY
Tomáš Chuman, Dušan Romportl 25
Anotace
Předkládaná práce se zabývá vytvářením a ověřováním metodických postupů typizace krajinných
struktur s využitím dostupných dat v prostředí GIS. Jako podklad pro hodnocení primární krajinné
struktury byl vybrán reliéf, sekundární struktura byla hodnocena na základě způsobu využití území.
Využití analytických nástrojů v GIS se ukázalo jako velmi vhodné, neboť je možné analyzovat data za
různé hierarchické jednotky, kombinovat proměnné a přiřazovat jim různou váhu, stejně tak porovnat
různé algoritmy, které vypovídají o heterogenitě krajiny. Vytvořené datové výstupy je možné navíc
snadno vizualizovat.
Abstract
The presented paper deals with creating and testing a method useful for landscape typology,
based on GIS spatial analysis. The method was tested on chosen available data sets for the Czech
Republic. The primary landscape structure classification was based on relief data, secondary landscape
structure classification was based on land cover data. The GIS analysis tools were found very useful for
spatial analysis because they enable us to combine several parameters, to give to the certain parameter
higher value, to change the size of tested area or to compare several algorithms. Moreover it is easy and
fast to display the obtained results.
Key words: landscape structure – struktura krajiny; landscape heterogenity – heterogenita krajiny;
landscape typology – typologie krajiny

1

ÚVOD

Termínem krajinná struktura se označuje určité uspořádání prvků a složek v krajině a vazeb
mezi nimi, které vytvářejí z krajiny komplex (celek). Struktura krajiny je tak podmíněna vzájemným
působením abiotických, biotických a socioekonomických prvků a složek mezi sebou. FORMAN a
GODRON (1993) definují strukturu krajiny jako rozložení energie, látek a druhů ve vztahu k tvarům,
velikostem, počtům, způsobům a k uspořádání krajinných složek a ekosystémů. Strukturu krajiny lze
podle geneze, fyzického charakteru a vztahu k využívání krajiny člověkem členit na dílčí substruktury:
•

primární (prvotní, původní) struktura krajiny – představuje soubor prvků a složek krajiny a jejich
vztahů, které člověk doposud změnil jen relativně velmi málo (geol. podklad a substrát, půdy,
reliéf, klima, vodstvo a potenciální biota) a jsou trvalým základem rozvoje pro ostatní struktury,

•

druhotná (sekundární) struktura krajiny (též označovaná jako současná (reálná) struktura krajiny),
vznikající na podkladě primární struktury krajiny dlouhodobým působením člověka a jeho
hospodářské činnosti,

•

terciérní (socioekonomická) struktura krajiny – je tvořena prvky, které souvisí s činností člověka
v krajině – jde o soubor socioekonomických jevů v krajině, které se realizují jako zájmy rozvoje
jednotlivých odvětví v krajině ve formě různých omezení, limitů, nároků, požadavků,
legislativních předpisů.
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Zatímco primární i sekundární krajinná struktura jsou atributy zřetelné a empiricky dobře
vyjádřitelné, terciární strukturu lze jen obtížně klasifikovat a hodnotit. Jako nejvhodnější faktor
vyjadřující primární krajinnou strukturu je považován reliéf, protože odráží do značné míry i charakter
dalších složek a prvků krajiny – např. geologické, půdní nebo mezoklimatické poměry. Sekundární
struktura se nejčastěji hodnotí pomocí několika ustálených metod klasifikace krajinného pokryvu nebo
způsobů využití území.
Heterogenita krajiny je projevem strukturního aspektu všech biotických a abiotických složek
fyzicko-geografického komplexu a současného a historického způsobu využívání krajiny. FORMAN &
GODRON (1986) chápou prostorovou heterogenitu na úrovni krajiny jako kvantifikovatelnou
rozmanitost přítomných krajinných elementů. Prostorová heterogenita krajiny je jedním ze základních
atributů krajinného systému, jehož míru lze objektivně vyjádřit údaji o počtu, intenzitě a pestrosti vazeb
mezi jeho složkami, které se navzájem liší zejména v typu příslušného ekosystému, v rozloze, tvaru,
původu a dalších charakteristikách. Toto pojetí tedy zdůrazňuje horizontální rozmanitost krajiny jakožto
soustavy především živých ekosystémů (krajinných elementů).
Krajinná heterogenita může být způsobena jednak pestrostí abiotického prostředí (geologického
podloží, reliéfu, nadmořské výšky) a disturbancemi přírodního původu (tzn. „primární heterogenita“)
nebo je podmíněna činností člověka („sekundární“ heterogenita). Procesy, které jsou příčinně spjaté se
vznikem krajinné heterogenity, můžeme podrobněji rozdělit na:
• relativně dlouhodobé geologické a geomorfologické procesy velkého plošného rozsahu,
• biotické kolonizační procesy různé doby trvání a proměnlivého rozsahu,
• místní přírodní procesy narušování s relativně krátkou dobou trvání (laviny, lesní polomy,
škůdci),
• antropogenní procesy s velmi proměnlivou intenzitou, dobou trvání a rozsahem narušování.
Ve středoevropském prostoru pochopitelně převažuje antropogenně podmíněná heterogenita
kulturní krajiny. Opakem krajinné heterogenity je homogenita. V případě krajiny lze však mluvit pouze
v relativních pojmech o krajině a krajinné struktuře relativně více nebo málo homogenní. Absolutní
homogenita z důvodu rozmanitosti abiotických podmínek a trvalého antropického narušování v krajině
neexistuje (LIPSKÝ, 1995). Přesto řada typů původně vysoce heterogenních krajin vlivem „unifikační“
činnosti člověka ztrácí svůj charakter a podléhá postupné sekundární homogenizaci.

2

METODIKA

Vytváření a ověřování metodických postupů typizace krajinných struktur na dostupných datových
vstupech bylo prováděno v prostředí ArcGIS 9.1. Vstupními daty byly: vektorová mapa CORINE land
cover a výškový grid ArcČR 500. Jednotlivé třídy používané v metodice mapování krajinného pokryvu
CORINE, byly sloučeny do 14 tříd přítomných na mapě České republiky (orná půda; plochy umělé,
nezemědělské zeleně; lesy; různorodé zemědělské plochy; průmyslové a obchodní zóny, komunikace;
pevninské vody; vnitrozemská humidní území; doly, skládky a staveniště; otevřené plochy s malým
zastoupením vegetace nebo bez vegetace; pastviny; stálé kultury; plochy s křovinnou a travnatou
vegetací; obytné plochy, no data). Všechny datové vrstvy byly převedeny na rastry o shodné velikosti
pixelu. Vytvořené rastrové vrstvy byly analyzovány funkcí zonal statistic, která je součástí extenze
Spatial Analyst pro ArcGIS v síti 1 km2.
Pro hodnocení heterogenity (či fragmentace) krajiny byla použita funkce „variety“ – rozmanitost,
pestrost, která vyhodnocuje počet různých kategorií v rámci vymezeného území, v našem případě 1 km2.
Její použití má smysl pouze v případě kategoriálních proměnných. Požití rastrových vstupních dat navíc
umožňuje přiradit jednotlivým kategoriím různou váhu a vymezit tak oblasti například více či méně
ovlivněné člověkem.
Pro hodnocení výškové variability bylo použito jiného algoritmu, neboť se jedná a spojitou
proměnnou. Jako optimální z nabízených možností byla vybrána funkce směrodatná odchylka, která
popisuje variabilitu datového souboru, v našem případě nadmořských výšek v síti 1 km2. Získaný výstup
byl srovnán s tradičním způsobem členění georeliéfu na základě výškové členitosti.
Získané výstupy byly zobrazeny v mapě v síti 1 km2.
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Obr. 1: Heterogenita krajiny ve vztahu k velkoplošným chráněným územím

3

VÝSLEDKY A DISKUSE

Primární krajinná struktura reprezentuje přírodní podmínky ve vymezeném území. Tradičně se při
hodnocení primární struktury krajinného rázu využívá hodnocení georeliéfu na základě výškové členitosti
na roviny, pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny. Pomocí geografických informačních systémů je možné
pro hodnocení georeliéfu použít a porovnat různé algoritmy a zejména s využitím podrobných dat za
libovolně velké jednotky. Výškovou variabilitu je možné vyjádřit například pomocí směrodatné odchylky
nadmořských výšek, která popisuje variabilitu nadmořských výšek v kilometrové síti. Naproti tomu
výšková členitost, která se vyjadřuje jako rozdíl maximální a minimální nadmořské výšky v pravidelné
stanovené síti, v našem případě by to byla síť 1 km2, je de facto deformována individuálními extrémy,
které mohou být v daném regionu naprosto okrajové. Naproti tomu směrodatná odchylka vypovídá o tom,
jak moc se od sebe navzájem liší typické případy, tedy nadmořské výšky v regionu. Je-li směrodatná
odchylka malá, jsou si nadmořské výšky v regionu navzájem podobné, je-li velká, ukazuje velké
vzájemné odlišnosti. Jejím použitím tak odstraníme problematické regiony, kde je velká výšková
členitosti způsobena například zaříznutým údolím v jinak plochém reliéfu, na které v české krajině
poukazuje například LÖW a MÍCHAL (2003). Uvedenou nepřesnost odstraníme také tím, že zvolíme
menší velikost ok sítě ve které hodnocení provádíme.
Mapa heterogenity krajiny vyjadřuje heterogenitu sekundární krajinné struktury na základě
využití území. Nevyjadřuje kvalitu, ale pouze heterogenitu (či fragmentovanost), neboť všem kategoriím
způsobu využití území byla ponechána stejná váha. Z výsledných výstupů je patrné, že relativní vysoká
heterogenita krajiny v České republice je podmíněna polyfunkčním využíváním území v závislosti na
charakteru primární struktury. Mezi oblasti zvýšené heterogenity tedy logicky patří území pahorkatin a
vrchovin s pestrou mozaikou různě využívaných ploch, dále intenzivně využívané bezprostřední okolí
velkých toků a zejména těžební oblasti s hustou skladbou průmyslových a sídelních areálů. Homogenní
krajinu nalezneme logicky v oblastech s rozsáhlými lesními celky (např. Brdy, Drahanská vrchovina,
Jeseníky), ale také v územích intenzivně zemědělsky využívaných (např. Polabí, Poohří, moravské úvaly
atd.).
Z výsledné mapy, kde jsou znázorněna také velkoplošná ZCHÚ je dobře patrné, že vysoká míra
heterogenity krajiny není negativním jevem, ale že i v oblastech ochranářsky cenných může být
heterogenita vysoká. Typickým příkladem je CHKO a BR Třeboňsko, které je charakteristické vysokou
heterogenitou krajiny, danou polyfunkčním využíváním území. Historickým vývojem zde byla relativně
homogenní krajina lužních lesů, blat a močálů přeměněna na pestrou mozaiku rybníků, pastvin luk a polí.
Naopak lesní krajiny NP Šumava nebo CHKO Beskydy nelze hodnotit jako přírodovědně méně cenné jen
proto, že jsou z hlediska krajinného pokryvu převážně homogenní.
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Ze závěrečné syntézy výškové variability a heterogenity krajiny je patrné, že heterogenita krajiny
a výšková variabilita nejsou v silné vazbě, tzn. že heterogenní krajina se vyskytuje jak ve vysokých
nadmořských výškách, tak v nízkých nadmořských výškách.

4

ZÁVĚR

Uvedené hodnocení krajinné struktury je vhodným podkladem pro vytvoření typologie krajiny.
Vymezení typů heterogenních nebo naopak homogenních krajin ve vztahu k primární krajinné struktuře
se může stát vhodným vodítkem při hodnocení krajinného rázu v rámci vyšších územních celků.
Takováto klasifikace a typizace krajiny, vymezení individuálních krajinných regionů i opakovatelných
krajinných typů, je krokem vedoucím k usnadnění studia krajiny i rozhodování o její ochraně a
racionálním využívání. Inventarizace typů krajin na základě její struktury tak může zejména odpovědným
osobám v decizní sféře umožnit orientaci v množství konkrétních případů, poskytnout přehled o územním
rozložení, četnosti, míře ohrožení a naléhavosti ochrany krajinných typů na území státu nebo konkrétního
regionu, velkého územního celku nebo např. povodí.
Krajina nikdy nebyla a nebude statickým objektem, naopak se dynamicky vyvíjí působením
přírodních i společensko-politických a ekonomických procesů. Proto i jakékoli zachycování jejího
aktuálního stavu může být někdy pomíjivé nebo přímo neúčelné. Vypracovaná klasifikace a typologie by
proto neměla sloužit jen jako zakonzervovaný pohled na stav a charakter krajiny na počátku 3. tisíciletí,
ale měla by fungovat jako otevřený systém informací o neustále se měnících a vyvíjejících typech české
kulturní krajiny.
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VLIV ZADÁNÍ PARAMETRŮ FUZZY REGULÁTORU NA
DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PŘI ŘÍZENÍ TOKU VODY NÁDRŽÍ
ZA POVODŇOVÉ SITUACE
INFLUENCE OF FUZZY REGULATOR’S PARAMETERS ON RUNOFF
FROM RESERVOIRS DURING THE FLOOD
Lubomír Jaroš26
Anotace
Článek se zabývá stanovením citlivostní analýzy výsledného řízeného odtoku vody z nádrže na
počtu použitých funkcí příslušnosti pro jednotlivé vstupní a výstupní veličiny zvoleného typu fuzzy
regulátoru. Pro zvolený hydrogram přítoku vody do nádrže byly stanoveny výsledné průběhy odtoku
vody z nádrže v závislosti na předepsaném průběhu řídícího odtoku vody z nádrže. Výsledky byly
porovnány a stanoveny výsledné koeficienty determinace a potřeby strojového času na řešení úlohy.
Úloha byla zprogramována v prostředí MATLAB.
Abstract
The contribution deals with the sensitivity analysis assessment of the final discharge control from
a reservoir on membership functions number for input and output quantities used fuzzy regulator. For
chosen inflow hydrograph of water to the reservoir were estimated final runoff forms depending on
controlling quantity w(t). Results were compared, determination coefficients and values of computer time
were estimated and discussed. The task was solved in MATLAB.
Key words: determination coefficient – koeficient determinace, operative control – operativní řízení,
fuzzy regulator – fuzzy regulátor, flood – povodeň, reservoir – vodohospodářská nádrž

1

ÚVOD

Území České republiky je významnou pramennou oblastí evropského kontinentu, kterou
z hydrologického hlediska můžeme označit za „střechu Evropy“. Rozkládá se na rozvodnici tří moří:
Severního, Baltského a Černého. Všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních
států. Proto jsou vodní zdroje České republiky závislé téměř výhradně jen na atmosférických srážkách.
Proto je výskyt povodní jedním z nejčastějších extrémních hydrologických jevů na území České
republiky. Opatření na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná, prováděná mimo povodeň,
operativní v době povodně a opatření po povodni. Tento příspěvek se bude dále zabývat pouze řízením
vodohospodářských nádrží během povodňových situací.
Řízením se rozumí cílevědomé působení na objekt, jímž se má dosáhnout předem stanoveného
cíle. S využitím technických, organizačních popřípadě jiných prostředků k tomuto cílevědomému
působení se snažíme o optimální výsledek, tj. o takové řešení, které vede podle předem přijatého kritéria
optimálnosti k nejlepšímu možnému splnění požadovaného cíle. Nádrže se v současnosti řídí
manipulačními řády, které zpravidla vycházejí z předem daných návrhových povodňových vln.
V reálném provozu se však průběhy povodní mohou značně lišit a mohou být i nepříznivější, než se
předpokládá v manipulačním řádu. Řízení proto závisí hlavně na znalostech a zkušenostech dispečera,
jeho intuici, spolehlivosti a předstihu předpovědi, na spolupráci s předpovědní službou a dalších
faktorech, které je třeba průběžně a souhrnně vyhodnocovat a podle toho se rozhodovat. Tyto problémy se
mohou vyskytovat jak u jednotlivých nádrží, tak u nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské
soustavy. Řídicí algoritmy určené pro tento účel jsou převážně ve stadiu výzkumu [2] a provozního
ověřování [4], [6].
26
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2

METODA

2.1

Numerický model toku vody nádrží

Pro řešení základní rovnice nádrže byla využita numerická metoda Runge-Kutta 4. řádu. Základní
rovnici nádrže můžeme zapsat do tvaru
dV (t )
= Q (t ) − O (H (V (t )), u ) ,
dt

(1)

kde změna velikosti objemu vody v nádrži v časovém kroku dt se rovná rozdílu mezi přítokem vody do
nádrže Q(t) a odtokem vody z nádrže O(H(V(t)),u), v závislosti na otevření spodních výpustí u.

2.2

Regulační obvod

Úkolem regulátoru je udržovat hodnotu řízené veličiny O(t) na předepsané hodnotě řídící veličiny
W(t). Jejich rozdíl vytváří regulační odchylku [5]

e(t ) = W (t ) − O(t ) ,

(2)

z níž se určuje v regulátoru hodnota akčního zásahu u(t) v čase t. Do regulovaného procesu je třeba
zasahovat tak, aby se regulační odchylka neustále udržovala na své minimální, popř. nulové hodnotě.
Proto jsou důležité vztahy mezi akční veličinou a aktuální hodnotou odchylky. V aplikaci byl použit
proporcionálně-integrační regulátor (PI), jehož popisující rovnice byla nahrazena pravidly obsaženými
v bázi pravidel ve tvaru
IF e = hodnota

AND ∆e = hodnota THEN ∆u = hodnota

(3)

kde značí: e – regulační odchylku mezi řídícím a řízeným odtokem, ∆e – změnu regulační odchylky, ∆u –
změnu akčního zásahu (např. změna otevření spodních výpustí). Nově určené změny akčního zásahu jsou
tedy dány součtem akčního zásahu v předchozím časovém kroku a změny ∆u. Je použit fuzzy inferenční
systém Mamdani. Defuzzifikace je prováděna metodou středu plochy.

Obr. 1:

3

Schéma regulačního obvodu

APLIKACE

Na samostatné nádrži byl ve vývojovém prostředí MATLAB 6.5 naprogramován numerický
model průchodu povodňové vlny nádrží. Model využívá fuzzy regulátor. Ten je schopen (při zadaném
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spojitém časovém průběhu veličiny řídící W(t) a spojitě se měnícím stavu nádrže) po zadaných časových
krocích postupně určovat hodnoty změny veličiny akční, kterou představuje změna nastavení spodních
výpustí. Modelovaná nádrž je fiktivní, podklady pro sestavení čáry zatopených ploch a čáry zatopených
objemů byly převzaty z Brněnské nádrže (některé základní údaje Brněnské nádrže byly pozměněny, jedná
se především o nahrazení hrazených přelivů pevnými přelivy, spodní výpusti jsou uvažovány dvě a
nebere se v potaz odtok vody přes elektrárnu). Vstupní veličinou je přítok vody do nádrže, který byl
zadán hydrogramem.
Naším úkolem bylo stanovit citlivost fuzzy regulátoru na zvolený počet funkcí příslušnosti
popisujících jednotlivá univerza dvou vstupních a jedné výstupní veličiny. K sestavení fuzzy regulátorů
byl využit Fuzzy Logic Toolbox ve vývojovém prostředí MATLAB. Z celkového počtu sestavených
fuzzy regulátorů jsou zde prezentovány získané výsledky pro fuzzy regulátory s počtem trojúhelníkových
funkcí příslušnosti 5, 7, 9 a 11. Pro jednotlivé průběhy odtoku vody z nádrže byly stanoveny hodnoty
potřeby strojového času na řešení a koeficienty determinace pro zvolené délky časového kroku výpočtu
0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 a 10,0 minut. Výsledky jsou zapsány v tabulce 1.
Tab. 1:

Potřeba strojového času a výsledný koeficient determinace v závislosti na počtu použitých
funkcí příslušnosti a zvolené délce časového kroku výpočtu

Athlon 1800+,
512 MB RAM
Délka časového
kroku výpočtu
∆t [min]
Potřeba
strojového času
[s]
Koeficient
determinace [%]
Athlon 1800+,
512 MB RAM
Délka časového
kroku výpočtu
∆t [min]
Potřeba
strojového času
[s]
Koeficient
determinace [%]

Obr. 2:

5 funkcí příslušnosti

7 funkcí příslušnosti

0,25

0,5

1,0

3,0

5,0

10,0

0,25

0,5

1,0

3,0

5,0

10,0

2472,2

844,2

288,9

93,9

61,3

26,8

2520,1

1068,1

359,1

128,5

70,7

34,0

99,66

99,63

99,52

87,15

55,27

38,14

99,62

99,60

99,50

87,22

55,23

38,31

9 funkcí příslušnosti

11 funkcí příslušnosti

0,25

0,5

1,0

3,0

5,0

10,0

0,25

0,5

1,0

3,0

5,0

10,0

2721,3

985,7

396,4

116,0

73,1

44,1

2996,6

1129,7

471,2

143,9

81,9

53,12

99,64

99,62

99,50

87,14

55,15

38,03

99,66

99,63

99,50

87,00

55,13

37,85

Výsledný odtok vody z nádrže při použití fuzzy regulátoru s 13 funkcemi příslušnosti a
délkou časového kroku výpočtu ∆t = 3 minuty
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4

ZÁVĚR

Výsledné průběhy celkového odtoku vody z nádrže jsou zřejmé z obrázku 2. Na tomto obrázku se
nachází průběh celkového odtoku vody z nádrže (modrá křivka), dále pak výsledný odtok spodními
výpustmi (zelená křivka) a v neposlední řadě je zde naznačen průběh předepsaného řídícího odtoku vody
z nádrže, který se použitý typ fuzzy regulátoru snaží dostoupit. Na spodním grafu je zobrazen hydrogram
přítoku vody do nádrže.
Ze získaných výsledků je patrné, že potřeba strojového času na řešení úlohy roste s rostoucím
počtem použitých funkcí příslušnosti. Koeficient determinace nám charakterizuje s jakou přesností jsme
byly schopni dostoupit předepsaný řídící odtok vody z nádrže. Pro stanovení hodnoty koeficientu
determinace byly vyhodnocovány jen ty epizody výsledného odtoku vody z nádrže, kde bylo možné
dodržet předepsaný řídící odtok. Z výsledků se jeví jako optimální délka časového kroku výpočtu 1
minuta s ohledem na výslednou přesnost řešení, neboť zde se potřeba strojového času na řešení úlohy
pohybuje v přijatelných mezích. Pro délky časového kroku výpočtu menší než 1 minuta dochází k rychlé
degradaci výsledků řešení. Naopak pro délky časového kroku výpočtu větší než 1 minuta již nedochází ke
značnému zpřesnění výsledného řízeného odtoku vody z nádrže a neúměrně se zvyšuje potřeba strojového
času na řešení.

Při řešení byly částečně využity teoretické výsledky dosažené v projektu GA ČR 103/04/0352
„Teorie operačního řízení vodohospodářských soustav za povodňových situací“.
Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT, projekt 1M6840770001, v rámci činnosti
výzkumného centra CIDEAS.
Při řešení byly částečně využity teoretické výsledky dosažené v projektu FRVŠ 1921/2006 „Řízení
odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence“.
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ŠETRNÉ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH
A HISTORICKÝCH HODNOT KRAJINY PROSTŘEDNICTVÍM
TURISTICKÉHO RUCHU NA PŘÍKLADU NÁVRHU
NAUČNÉ STEZKY GENERÁLA RUDOLFA PERNICKÉHO
David Jech, Jan Skaloš 27
Anotace
Příspěvek popisuje nově navrhovaný projekt nadregionální naučné stezky, procházející třemi
kraji, zasvěcené památce generála Rudolfa Pernického in memoriam †2005. Představuje ukázku možností
šetrného rozvoje a využití historického, kulturního a přírodního potenciálu krajiny a jeho
předpokládaného vlivu na rozvoj místního hospodářství s pozitivním dopadem pro méně hospodářsky
vyvinuté území. Zahrnuje návrh trasy, textu informačních tabulí, průvodce, www a CD s virtuálním
průvodcem. Zaměřen je na podporu vztahu obyvatel k přírodě, krajině, historii, obohacení kulturního a
sportovního života dotčených regionů, prezentaci hodnot a historie území i v mezinárodním měřítku,
podporu ekonomického rozvoje prostřednictvím turistického ruchu a založení tradice pochodů generála
Pernického.
Abstract
The paper presents the intention to establish the educational footpath of Rudolf Pernický general.
Educational footpaths, apart other purposes, stand for instruments used for friendly development of
tourism in less-developed territories. It could become suitable guidelines for sustainable development of
less-favoured provincial landscapes with low economical potential. The paper presents basic goals,
methods and outcomes of the projects as well as it launch crucial issues for discussion.

1

ÚVOD

Kulturní krajina je jednou ze základních hodnot a bohatství každé společnosti. Představuje
životní prostředí všech jejích obyvatel, umožňuje jejich regeneraci, je předpokladem ekonomického
rozvoje, zprostředkuje poznávání přírodních i společenských procesů a tvoří historickou paměť národa.
Každá epocha v ní zanechává své kladné i záporné stopy. Je to místo potkávání současnosti a historie,
přírody a kultury, různých generací i národů.
Územní a strategické plánování představuje významný nástroj umožňující ochranu a šetrné
využívání dlouhodobých hodnot přírody a krajiny. Jedná se ovšem o náročný proces vyžadující účast řady
odborníků se schopností vzájemné komunikace a hledání a nalézání kompromisních řešení, která umožní
trvale udržitelný rozvoj území, obcí, hospodářství a obyvatel a současně dlouhodobě chrání a podporuje
trvalé hodnoty krajiny a přírody, a to i ve smyslu trvalého ekonomického potenciálu. Jedním z těchto
nástrojů (oblastí je tzv. měkká turistika, která umožňuje využití hodnot území bez jeho výrazné devastace
s využitím a podporou místních zdrojů a potenciálu místních obyvatel). Jeden z takových projektů
bychom vám chtěli nyní představit. Inspirací nám byla skutečná historická událost z období druhé světové
války a připomenutí téměř kultovní osobnosti generála Pernického, spojené s morálně velmi silnou
osobností, která bohužel v prosinci loňského roku zemřela.
Turistický ruch v současné době představuje v České republice významné hospodářské odvětví a
jeho význam pravděpodobně i nadále poroste. Tržby z turistického ruchu v roce 2005 překročily 111
miliard a tvořily 15 % HDP, současně zaměstnávaly 13 % práceschopného obyvatelstva. Přehled neuvádí
výsledky dalších souvisejících služeb a odvětví. Výhodou je i rozptýlená lokalizace v místech
s omezenou pracovní nabídkou, podpora tradičních řemesel a další propagace přírodních, historických a
kulturních hodnot ČR.
27
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Naučné stezky jsou jedním z nástrojů, který umožňují zpřístupnění a pochopení těchto hodnot i
vlastní kulturní krajiny. Mohou představovat významný ekonomický impuls v doposud stagnujících
lokalitách v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.
Lokalizace stezky v rámci ČR

Obr. 1:

Historie budování naučných stezek má v České republice
dlouholetou tradici. Počet naučných stezek na území ČR není
přesně znám, podle odhadů jich může být asi 300
(http://www.stezka.cz/index.htm). Jejich velký vzdělávací
potenciál spočívá v tom, že nenásilnou a i pro laiky
srozumitelnou formou seznamují s určitým tématem, a to
přímo v prostředí, kterého se řešená problematika týká.
Zájemce tedy o určitém tématu nejen čte, ale doslova prožívá
„na vlastní kůži“ přímo v terénu, což platí i v případě Naučné
stezky generála Pernického. Stezka je zasvěcena Rudolfu
Pernickému (1915–2005), účastníku bojů ve Francii (Agde
1940), ve Velké Británii a Itálii, stejně jako ostatním odbojářům,
kteří působili v československém zahraničním odboji ve Francii, Anglii a jiných zemích. Rudolf Pernický
měl být jako velitel výsadku Tungstein vysazen spolu s Leopoldem Musilem v prosinci 1944 na území
bývalého Protektorátu Čechy a Morava u obce Studnice u Nového Města na Moravě. Chybou v navigaci
byli vysazeni až u obce Libenice u Kutné Hory. Téměř stokilometrový pochod museli oba parašutisté na
původní místo za těžkých podmínek absolvovat pěšky. Návrh trasy stezky bude kopírovat trasu pochodu
obou parašutistů (Libenice – Studnice u Nového Města na M., viz obr. č. 2).

2

CÍLE PROJEKTU

2.1

Hlavní cíle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

návrh vymezení trasy stezky
etapizace trasy, návrh alternativních nástupních míst a dalších vazeb
návrh značení trasy v terénu
lokalizace a návrh informačních tabulí v návaznosti na další stezky
vytvoření popisů a textů jednotlivých tabulí, stanovení zájmových tematických okruhů
návrh průvodce
vytvoření www stránek, popř. přiřazení ke stávajícím tematicky zaměřeným www stránkám
vytvoření CD s celým projektem a virtuálním průvodcem
vytvoření datového skladu pro GPS

Vedlejší cíle

(1) prezentace historie a hodnot území dotčených regionů v mezinárodním měřítku, (2) podpora
vypovídací schopnosti krajiny a vztahu obyvatel k přírodě, krajině a historii, (3) obohacení možností
kulturního a sportovního života, (4) navázání spolupráce s jednotlivými subjekty v území (krajské úřady,
CHKO, obce, sdružení obcí atd.), získání sponzorů a záštity, (5) vytvoření skupiny, která se bude věnovat
podpoře informovanosti, image, systematického rozvoje, managementu, údržby, propagace stezky a
zájmového území, (6) posílení a rozvoj turistického ruchu v regionu včetně zapojení dosud
nezpřístupněných lokalit se zvýšeným potenciálem a jejich oživení, (7) podpora vzájemných kontaktů
mezi regiony, (8) podpora rozvoje místní ekonomiky v navazujícím území, (9) založení tradice pochodu
R. Pernického, (10) cílená podpora místního podnikání (ubytování, občerstvení, pohostinství, půjčovny
kol atd.).
Návrh trasy bude částečně využívat stávající značené turistické stezky. Nově navržená trasa bude
mít význam zejména v turisticky atraktivních lokalitách, které zatím jakékoliv vytrasování postrádají
(např. oblast mezi Kutnou Horou, Vrdy, Chotusicemi a Třemošnicí; atraktivity: Kačina – Nové Dvory,
Žehušická obora).
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Obr. 2. Orientační návrh osy naučné stezky
generála Pernického. Návrh na základě
rekonstrukce skutečného pochodu parašutistů
Rudolfa Pernického a Leopolda Musila za 2.
sv. války
Obsah informačních tabulí bude zaměřen na
dvě části:
(1) Část historická bude seznamovat
s problematikou československého zahraničního odboje v Anglii, včetně stručného
popisu výsadků a medailonků jednotlivých
parašutistů vysazených v Protektorátu. Půjde o
údaje nejen obecného charakteru, ale zejména
o příběhy, které mají vztah k jednotlivých
místům na trase stezky.
(2) Část přírodovědně-krajinářská bude informovat o přírodovědných a krajinných zajímavostech
v krajině s využitím stávajících informačních systémů např. CHKO.

2.3

Cílové skupiny a spolupráce

Projekt není směřován na vyhraněnou skupinu uživatelů. Je naopak koncipován pro nejširší
veřejnost, které umožní variabilní volbu trasy od jednodenního rodinného výletu až po týdenní
outdoorový pochod s tábořením v přírodě. Měl by poskytnout atraktivní pasáže pro zájemce o historii,
milovníky přírody, turisty, sportovce i pamětníky a jejich rodinné příslušníky a potomky. Předpokládá se
zapojení zájemců prostřednictvím přednášek a diskusí na odborných akcích a prostřednictvím zájmových
organizací, případně dalších tematických akcí. Založením tradice pravidelných pochodů generála
Pernického, kterých se může zúčastnit široká veřejnost. V rámci řešení projektu předpokládáme
spolupráci s dalšími partnery a specialisty na jednotlivé zájmové oblasti, mezi než patří např. Armáda ČR,
Historický ústav armády ČR, dále např. Konfederace politických vězňů (historická část textové části
naučné stezky), CHKO Železné hory a Žďárské vrchy, AOPK středisko Pardubice (část přírodovědněkrajinářská), historikové, kteří se věnují dějinám československého zahraničního odboje (historická část
textové části naučné stezky), Klub českých turistů (trasování), dotčené obce v území, občanská sdružení
(plánování a turistické informace) apod.

3

DISKUSE

Výše popisovaný záměr je možné uskutečnit na několika úrovních. Na jedné straně stojí
„virtuální“ stezka na úrovni informačních technologií pro úzký okruh specializovaných zájemců z oblasti
military klubů a zájemců o historii. Na druhém pólu stojí realizace v krajině s vytrasováním, vyznačením
a krajinářsky upravenými stezkami s vybudovanou vlastní infrastrukturou ubytování, stravování,
dopravou, řízenou vlastním managerským centrem zajišťujícím systematickou propagaci a vytváření
image na mezinárodní úrovni ve vztahu k bývalým spojeneckým velmocím. V prvním případě by
předpokladem bylo zpracování kvalitní trajektorie pro turistické GPS a její distribuce např.
prostřednictvím e-mailu nebo CD s dalšími daty pro případné zájemce. Vzhledem k tomu, že tématem
konference je problematika plánování a ochrany přírody a krajiny, budeme se dále věnovat variantě
klasické naučné stezky vybavené kvalitním značením a přizpůsobeným zázemím v krajině.
Předpokladem úspěchu je především:
•
•
•
•
•
•

Vytvoření zájmové skupiny iniciátorů
Vytvoření skupiny odborníků zpracovatelů
Zpracování projektů a plánů zájmového objektu
Na základě vzniklého projektu zajistit spolupráci tří krajů a zájmových obcí
Získání sponzorů a záštity
Vytrasování stezky na základě určených priorit: a) s minimálními náklady a maximálním
využitím stávajících turistických značených stezek, b) trasováním nových stezek se
zapojením doposud nezpřístupněných lokalit se zvýšením potenciálu jejich oživení
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•
•
•
•
•
•

•
•

Etapizace tras, návrh nástupních míst a dalších vazeb
Lokalizace značení informačních tabulí, návaznosti na další stezky
Vytvoření popisů a textů jednotlivých tabulí, stanovení zájmových tematických okruhů
Vytvoření www (popř. přiřazení k stávajícím tematicky zaměřeným), informačního CD,
datového skladu pro GPS
Vytvoření skupiny, která se bude věnovat podpoře informovanosti, image, systematického
rozvoje, managementu, údržby, propagace stezky a zájmového území
Cílená podpora místního podnikání, zjednodušení administrativy, ubytování, občerstvení,
pohostinství, půjčovny kol, prodej turistického vybavení a základní servis, prodej
propagačních předmětů, tábořiště pro stanování, prodej potravin, výroba a prodej místních
charakteristických krajových výrobků
Pro realizaci maximální varianty spolupráce krajů, spolupráce obecních úřadů, spolupráce
obyvatel, získání sponzorů a investorů, získání odborné i morální záštity
Kvalitní informatika a aktivní propagace

Mezi hlavní předpoklady, které by měly podle názoru navrhovatelů přispět k úspěchu projektu,
zajistit dostatečný zájem o využívání stezky a podpořit trvale udržitelný rozvoj zájmového území, patří
zejména: rekonstrukce skutečné historické události, zpřístupnění a zprostředkování „paměti krajiny“,
morální náboj, dobrodružné prvky, podpora a rozvíjení fantazie, velký výběr nástupních míst, variabilita
etap, sportovní i naučná funkce trasy, cyklo a ski varianta, nastoupání cca 850 m, propojení kontrastních
obcí a lokalit, propojení různých typů krajiny, propojení různých přírodních atraktivit, propojení různých
kulturních atraktivit, pestrost trasy s propojením řady přírodních, kulturních a historických atraktivit,
velký útvar významný i v rámci ČR, podpora a rozvoj místních služeb, ubytování, stravování, obchod,
drobné výroby, rozvoj a využití stávajícího zázemí (nádraží, autobusy, vesnické hospody, informační
centra…) se směřováním trasy do turisticky nevyužitých obcí bez značených cest. Projekt přispěje
k udržitelnému rozvoji regionu v těchto oblastech: (1) Vzdělávací funkce, (2) Šetrný rozvoj turistického
ruchu a s tím spojený rozvoj místního hospodářství menších obcí, (3) Ochrana, zpřístupnění a integrace
přírodních, kulturních a historických hodnot kulturní krajiny tří regionů.

4

VÝSLEDKY

Vlastní projekt je v současné době ve fázi záměru, pokud se uskuteční, předpokládají se následující
výstupy:
•
•
•
•
•

návrh trasy naučné stezky
návrh průvodce (text, část historická, část krajinářsko-přírodovědná, trasa)
návrh informačních tabulí
www stránky naučné stezky s průběžnou aktualizací informací
CD s celým projektem a virtuálním průvodcem

Navazující akce: zajištění partnera pro fyzické vyznačení trasy, realizace projektu, založení tradice
pořádání pravidelných pochodů generála Pernického.

5

ZÁVĚR A SHRNUTÍ

Význam naučné stezky – shrnutí: společenský, historický, naučný, rekreační, přírodovědněkrajinářský a ekonomický význam pro podporu lokálního hospodářství. Dále je plně v souladu a přispívá
k plnění některých základních strategických dokumentů na státní úrovni, např. Státní politiky životního
prostředí nebo regionálních rozvojových koncepčních materiálů, jakými jsou koncepce rozvoje
turistického ruchu, Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje, Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje (2003–2010) apod.
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ZHODNOCENÍ STAVU TRVALÉ KRAJINNÉ ZELENĚ
V SOUČASNÉ KRAJINĚ ZÁPADNÍHO KROMĚŘÍŽSKA
Roman Jelínek28
Anotace
V současné době se diskutuje o významu každé skupinky rozptýlené trvalé vegetace v krajině.
Přitom nejen kvalita životního prostředí, ale i charakteristika konkrétního stanoviště (mikroreliéf,
mikroklima) a jeho vegetační pokryv výrazně ovlivňují kvantitu a kvalitu volně žijících živočichů. Závisí
na něm i druhové zastoupení volně žijících živočichů a také se výrazně podílí na utváření jejich
konstitučních vlastností.
Abstract
Is really interesting discussion about place every groups vegetation of landscape. Not only quality
of wildlife is characteristic for place and its vegetation cover which does quality of vegetation and
animals of wildlife. Also you must take diversity of animals and boring constitution thing.
Key words: Permanent greenery – trvalá zeleň, basis ekological stability – kostra ekologické stability,
free living animal – volně žijící živočich, environment – životní prostředí, wildlife – zvěř

1

FUNKCE KRAJINNÉ ZELENĚ

Každá trvalá zeleň v otevřené krajně má svůj nedozírný význam, který ovšem každý hodnotíme
jinak. Všeobecně se dá říci, že krajina je vše co nás obklopuje a záleží na nás, jak ji členíme.
Veškerá krajinná zeleň se dá dělit dle několika hledisek:
•
•
•
•
•

časového hlediska na trvalé (remíz, les) a dočasné (travní porost, prutníky, topinambury),
druhového složení,
prostorového uspořádání,
převažující funkce v krajině (tržně produkční, estetická, hygienická, půdoochranná aj.)
způsobu vzniku

Vzhledem k využívání krajiny volně žijícími živočichy jsou pro ně nejdůležitější tato hlediska:
•
•
•
•
•
•
•

ekologicko-stabilizační
ovlivnění lokálního mikroklimatu
vodohospodářská funkce
půdoochranná funkce
poskytnutí potravních příležitostí
krytových a klidových podmínek
orientačních příležitostí v krajině

Při hodnocení funkcí, které plní zeleň v krajině nesmíme zapomenout na to, že zeleň nikdy neplní
pouze jednu funkci, ale vždy plní ucelený soubor funkcí jako celek.

2

ZELEŇ V KRAJINĚ

Trvalá krajinná zeleň (dále jen TKZ) má především funkci půdoochrannou zabraňující působení
erozních procesů, dále: mikroklimatickou, hydrickou, eratickou, fyto- a zoobiotickou, hygienickou a
v neposlední řadě i hospodářskou (produkční).
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Do trvalé krajinné zeleně řadíme veškerý rostlinný a dřevinný pokryv půdy, který na daném
stanovišti vytrvává déle než jednu vegetační sezonu. Nečastěji sem řadíme lesní porosty, remízky a
víceleté travní porosty (louky, meze). V agrární krajině sem řadíme i tzv. základní skladebné prvky
územních systémů ekologické stability (ÚSES) (Hromas, 2000).
Tyto funkce může mít ovšem i dočasná zeleň, samozřejmě, ale jen po kratší část roku a přitom je
více či méně ovlivňována (přerušována) zemědělskou činností.

3
VÝVOJ ZELENĚ V KRAJINĚ OD ROKU 1953 V ZÁPADNÍ ČÁSTI
KROMĚŘÍŽSKA
Výsledky studie, která sledovala nárůst či úbytek trvalé zeleně za posledních 50 let v otevřené
krajině západní části Kroměřížska, jsou velmi zajímavé a plně ukazují na citelný úbytek ploch trvalé
zeleně v krajině.
V západní části okresu Kroměříž byly zjištěny zajímavé údaje o změnách rozložení trvalé zeleně
v krajině, dá se říci, že obecně platí pro většinu našich polních honiteb. Největší plochy trvalé krajinné
zeleně se vyskytují v těch honitbách, které mají ve své výměře zastoupenu i lesní půdu.
Na základě aktuálního stavu krajiny je patrný pokles výměry ploch trvalé a délky současné
liniové zeleně. V některých případech došlo k poklesu výměry plochy zeleně až o 92 % (Bezměrov),
naproti tomu v honitbě Uhřice – Prasklice došlo až téměř k trojnásobnému nárůstu plochy zeleně
v krajině (výsadba vrbových prutníků). Stejná situace je u liniových prvků mimo rovinné oblasti s velkým
vlivem větrné eroze (Bezměrov, Jarohněvice, Mořice, Uhřice – Prasklice), kde došlo k prudkému poklesu
výměry liniových prvků místy až o 90 %, např.: honitba Hradisko – Postoupky (Jelínek, 2005).
V rámci lesního hospodářství se již po několik let snaží lesní hospodáři omezovat výsadbu
jehličnatých monokultur. Otázkou ovšem je, zda dnes moderní pěstování listnatých monokultur (buk,
dub) s nepatrnou příměsí jiných dřevin (tzv. melioračních) je zcela vhodné. Každý jedinec potřebuje ke
svému úspěšnému vývoji bohaté zastoupení ostatních živočišných a rostlinných druhů. Vzniklé vazby
mezi nimi v rámci fungujícího ekosystému jsou úzce provázány (symbióza, parazitizmus, predace). Na
zemědělské půdě v minulosti nebyla a stále ještě není vlivem intenzivní zemědělské výroby vytvořena
dokonalá ekologická stabilita území. Obnovení ekologické stability území je přitom startovním můstkem
pro obnovení původní druhové a následně prostorové rozmanitosti venkovské krajiny. Je-li na
zemědělské půdě nějaké roztroušená zeleň přítomna, je většinou pěstebně zanedbána, případně není
prováděna její vhodná obnova, nebo pro vlastníka je naprosto nepřípustná.
V současné době intenzivního zemědělství prováděného na lánech o výměře až 100 ha je větší
zastoupení plevelných druhů zcela nemožné. Dnes se většinou pěstuje cca 9 hlavních druhů
zemědělských plodin a k nim max. 4 kulturní traviny a pícniny. Mimo tyto agrocenózy bylo v okolních
ekosystémech identifikováno sice až 175 druhů bylin, z nichž ovšem více než polovina se nachází
v lesním prostředí. V samotných agrocenózách bylo identifikováno max. 3–5 druhů bylin. Většina
plevelných bylin se nacházela v ekotonovém prostředí (přechod mokřad – orná půda, lesní půda – orná
půda). Při terénním šetření bylo zjištěno, že čím postupujeme dále od ekotonového prostředí směrem do
středu lánu, tím se počet bylinných druhů redukoval. Zjištěný výsledek koresponduje se šetřením
Zabloudila (1986). Za období 1962–1982 došlo ke značnému snížení četnosti rostlinných druhů a
živočišné složky, jakožto dvou nejdůležitějších faktorů pro zdárný rozvoj stanovištních druhů drobné
zvěře. Mezi hlavní příčiny patří především: agrotechnické zásahy, zvýšená aplikace průmyslových hnojiv,
podpora hlavní plodiny agrochemickou cestou.
Největší schopnost pojmout maximální množství volně žijících živočichů vykazují: lesní lemy,
vysoké mezofilní křoviny, karpatské dubohabřiny, z mokřadních biotopů to jsou: rákosiny eutrofních vod
a pobřežní vegetace potoků. Vzhledem k přítomnosti velkého počtu hmyzích druhů jsou významné luční
biotopy a na dané lokalitě to byly především mezofilní ovsíkaté louky. Tyto ekosystémy jsou schopny
nabídnout trvalé existenční podmínky pro několik desítek rostlinných (především bylinných) a
živočišných (především hmyzích) druhů. Na základě přítomnosti druhově bohatého společenstva
především rostlinných a hmyzích druhů je biotop schopen pufrovat z okolí i dostatek konzumentů II. a III.
řádu (velcí býložravci, všežravci a masožravci).
Pro posílení ekologické stability v zemědělské krajině je nutné zachovat současné zbytky
přirozené vegetace a novou výsadbou zvyšovat zastoupení „rozptýlené zeleně“ ať už podél polních cest či
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vodních toků. Při zakládání nových skladebných prvků ÚSES je nutné se zaměřit především na místa ne
zcela vhodná pro zemědělskou velkovýrobu (velká svažitost, zamokření aj.).
K tomuto účelu je vhodné v těchto k.ú., kde dosud neprobíhají, vyvolat jednání o komplexních
pozemkových úpravách (KPÚ). Díky KPÚ dojde k zajištění vhodných pozemků k založení nových
skladebných prvků ÚSES (např. v k.ú. Věžky (802 ha) je v rámci KPÚ navržen převod cca 140 ha
zemědělské půdy na lesní půdu a liniová společenstva). Zachování druhové rozmanitosti rostlinné složky
živé přírody má velký význam pro zachování složitých přírodních systémů i trofických vazeb, bez kterých
krajinné systémy nemohou optimálně fungovat.
Při návrhu prvků nových ÚSES je důležitým faktorem tzv. fragmentace původního stanoviště
např. novou cestní sítí, železnicí. Fragmenty mají podstatně větší celkovou délku ekotonů, což může pro
určité druhy znamenat nárůst vhodného biotopu (zpěvné ptactvo hnízdící v okrajových křovinách, průnik
heliofytů do středu původního porostu), ale pro druhé to může být výrazný limitní prvek (průnik
predátorů hlouběji dovnitř původního porostu, narušení stability porostů).

4

TEORIE OSTROVŮ

V současné době vstupuje do popředí tzv. teorie ostrovů. Jak uvádějí Arthur & Wilson (1967)
slovo ,,ostrov“ v této teorii neznamená jen kus suchého povrchu v „moři“, ale také louky, lesní porosty a
rozptýlenou zeleň v intenzivní zemědělské krajině. V těchto případech platí, že druhové bohatství
organismů na „ostrovech“ je určováno vztahem mezi imigrací a vymíráním. Dále se ustaluje jako
dynamická rovnováha mezi oběma procesy, kdy přírůstek organismů reprodukcí domácích populací plus
imigrace zvenčí odpovídá zhruba tempu odumírání (Míchal, 1994).
Princip ostrovní teorie umožňuje mnoho prognóz vývoje:
•
•

•
•
•

5

Počet druhů na ostrově se ustaluje na úrovni, která je výsledkem nepřetržité dynamiky
druhového bohatství, kdy některé druhy vymírají a druhé imigrují.
Velké ostrovy mají obvykle větší druhové bohatství než malé (les – remízek). Při překročení
minimální velikosti se na něm nemůže vytvořit druhově bohaté společenstvo. To platí i
v opačném případě, protože počet druhů přibývajících s růstem plochy se začne zmenšovat.
Dle této prognózy jsou určeny minimální parametry pro skladebné části ÚSES.
Druhové bohatství postupně klesá s rostoucí vzdáleností od nejbližšího ostrova (absence
plevelných druhů v agrocenózách).
Pro trvalou existenci potřebuje ostrov zdroje k dosycování. Proto je vhodné mít směs
několika ostrovů o různé výměře vzájemně propojených koridory.
Vzdálenost ostrovů musí odpovídat biologickým vlastnostem a požadavkům jednotlivých
druhů, které se na lokalitě vyskytují.

ZÁVĚR

Tam, kde je ekologická stabilita krajiny méně dostatečná, je třeba na základě teorie ostrovů
obnovit interakční prvky a je potřebná optimální volba struktury dřevin s ohledem na jejich ekologické
nároky. Při zakládání porostů musí jít o napodobování druhové skladby přírodních biocenóz. Proto je
nutné vycházet z analýzy přirozené druhové skladby dřevin (z přírodních geobiocenóz lesních
vegetačních stupňů a skupin lesních typů – typů geobiocénů).
Publikace vznikla s podporou grantu č. 526/03/H036 Současný stav a trendy vývoje lesů
v kulturní krajině.
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SPECIFIKA REKLAMY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ:
KONTRASTY A PARADOXY OVLIVŇOVÁNÍ PODOBY
VENKOVA REKLAMOU
SPECIFIC PROPERTIES OF ADVERTISEMENT AT COUNTRYSIDE
Pavlína Jiráková, Vojtěch Straka 29
Anotace
Pronikání reklamy do venkovských oblastí je běžně pozorovatelným jevem pro obyvatele
venkova i jeho návštěvníky. Při úvahách o šíření reklamy na venkově je však třeba brát v potaz kromě
vlivu existence konkrétního reklamního nosiče na krajinu a ráz dotyčného místa i širší souvislosti
způsobu zpracování a obsahu reklamního poselství a také společenské souvislosti života na venkově.
V tomto příspěvku se pokoušíme přiblížit na základě vlastního pozorování postřehy, které nemusí být na
první pohled samozřejmé.
Abstract
The penetration of advertisement into the countryside is commonly observable phenomena for the
citizens of countryside and also for its visitors. In the consideration about the spreading of advertisement
at the countryside is necessary to reflect on the existence of concrete advertising medium and its impact to
the scenery, wider contexts of the appearance of medium and the form of advertising message but also
social contexts of living at countryside. In this article we are trying to approach the conclusions based on
our observation, which may be not necessarily clear for the first sight.
Key words: advertising – reklama, countryside – venkovské prostředí, advertising medium – reklamní
nosič, unification of villages – unifikace obcí

1

ÚVOD

Málokdo by asi považoval za překvapení, že šíření informací na venkově má oproti městu svá
specifika, která jsou dána způsobem vesnického života, mezilidskými vztahy, prostorovým uspořádáním
obcí apod. Nejstarším způsobem informování o událostech je ústní podání. Slabou stránkou tohoto
„informačního média“ je vysoká pravděpodobnost zkreslení přenášené informace.
Plakátovací plochy, prosklené informačně-propagační vitríny a informační tabule místní
samosprávy již delší dobu nedílně patří k venkovskému rázu, stejně tak i místní rozhlas. Ačkoliv podoba
informačních kanálů kopíruje technický a informační rozvoj, povaha sdělovaných informací je převážně
místního charakteru. Teprve s výrazným příklonem společnosti k masové výrobě a ke spotřebě se mění
povaha a forma přenášených informací. Ty se stávají zbožím a nezbytnou součástí podnikatelských
aktivit, a tak i do venkovské krajiny přichází fenomén reklamy. V tomto textu se vám pokusíme předložit
modifikaci dosavadních úvah o vlivu reklamy na krajinu ve smyslu přihlédnutí ke společenským
aspektům venkovského života a celistvějšímu vnímání přítomnosti reklamních nosičů v krajině bez
omezení na jeden konkrétní případ a jeho souvislosti.
Náš výzkum provádíme po dobu několika měsíců. Vlastní realizace není příliš celistvá (snažíme
se provádět při každém cestování), práce je spíše kvalitativního charakteru s použitou metodou
konstantního srovnávání [3, s. 301] především pomocí techniky průběžné analýzy předmětných dat [5, s.
205], dále pak pozorováním na dosti nízké úrovni zúčastněnosti. Dosažené výsledky lze zobecňovat jen
s velkou opatrností, zkoumali jsme sice větší množství lokalit, ale postižené území nezahrnuje celou ČR
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(výzkum probíhal ve vybraných oblastech rozkládajících se zhruba na ose České Budějovice – Třebíč –
Brno – Zlín).

2

VLIV REKLAMNÍCH NOSIČŮ NA RÁZ VENKOVSKÉ KRAJINY

2.1

Příchod reklamních nosičů na venkov

Zpráva Centra dopravního výzkumu o zátěži životního prostředí z dopravy uvádí k reklamním
nosičům podél komunikací následující: Zatímco v dobách socialismu nebyla ze společenskoekonomických důvodů penetrace venkovní reklamy do volné krajiny nutná, po roce 1989 dochází
k rapidní změně: díky bouřlivému rozvoji reklamního průmyslu dochází k rychlému vyčerpání
nejatraktivnějších městských prostorů a firmy provozující venkovní reklamu se musely obrátit do volné
krajiny [4].
Během našeho výzkumu se však ukázalo, že s reklamou na venkově to není zdaleka tak
jednoduché a potvrdily se teze odborníků na reklamu a marketing. Spotřebitelé se totiž rozhodují pro
různé produkty na různých místech a v různé době [7, s. 476], čehož si jsou zadavatelé i realizátoři
reklamy velmi dobře vědomi a rozmístění nosičů v rámci jednotlivých kampaní tomu odpovídá. Např.
reklamu na zahradní techniku si chalupář mnohem pravděpodobněji uvědomí cestou na chalupu nebo
z chalupy, než ve městě cestou do práce nebo z práce.
Konstatujme tedy, že přítomnost reklamních nosičů ve volné krajině není zdaleka determinována
pouze faktem, že již chybí vhodné plochy pro reklamu uvnitř měst.

2.2

Rozmístění reklamních nosičů

Jedním z kritických aspektů reklamy na venkově, přesahujícím hranici jednoho konkrétního
nosiče, je rozložení jednotlivých reklamních nosičů v prostoru. Fakt, že výskyt reklamy typicky kopíruje
frekventované silnice, totiž způsobuje narušení přirozené podoby vesnice v případě, že frekventovaná
komunikace nevede jejím centrem. Zároveň může díky stavbám reklamních nosičů dojít k jakémusi
optickému rozplynutí hranice intravilánu obce do volné krajiny.

2.3

Charakter obsahu reklamního poselství

Obsahem předávané zprávy v reklamním poselství může být informace, která se váže k místní
nabídce zboží nebo služeb, nebo obecnější informace týkající se produktu, mezi nímž a místem jeho
propagace lze jen stěží nalézt bližší souvislosti (nicméně mohou existovat). Reklamní nosiče instalované
v intravilánech obcí mimo frekventované komunikace lákají zákazníky k místním podnikatelům
bezpochyby častěji než ve městech. Tento jev vychází z potřeby oslovit zákazníka, který dosud není
rozhodnut o koupi. Udává se, že zhruba 70 % nákupních rozhodnutí padne před výkladní skříní nebo
uvnitř prodejny [2, s. 85]. Nápaditost a originalita zpracování obsahu reklamního poselství tak zvyšuje
šanci na zákazníkovo neplánované rozhodnutí o koupi.
Uvažujeme-li však o tom, zda reklama na konkrétním místě škodí venkovskému rázu místa,
neměli bychom aspekt obsahu reklamního sdělení v žádném případě opomíjet.

2.4

Podoba zpracování reklamního nosiče

I v současnosti, byť již v nepříliš hojném množství, dochází na venkově zjevně častěji než ve
městech k výrobě reklamních nosičů propagujících lokální obchod a služby svépomocí. Rozličné
výtvarné cítění a nápaditost autorů tak jistým způsobem přispívají ke zvyšování variability venkovského
rázu. Tato variabilita však může v některých případech hraničit s kýčovitostí a barevným nevkusným
chaosem, a proto ji lze považovat za problematickou a dvojsečnou: ručně malované nápisy nad výlohou
venkovské cukrárny nejsou totéž jako změť rozpadajících se desek připevněných k čemu se dá,
propagujících ukončené sezonní prodeje či dávno proběhlou kulturní akci.

3

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ UNIFIKACE VENKOVA

Asi každý vnímá stále se zvyšující koncentraci reklamních nosičů ve venkovské krajině, která
dává vzniknout asociacím s krajinou městskou, s podobou městských ulic přesycených reklamou. Toto je
přirozeným průvodním jevem nejen u tendencí k rozšiřování okruhu zákazníků mimo nejbližší okolí
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provozoven či poboček, ale nejspíš i všeobecného kopírování městských prvků. Venkovský ráz a
osobitost konkrétních míst a regionů tak přichází o svou originalitu a původní rázovitost.
Mechanistická městská civilizace unifikuje svět, aby v něm mohl platit jeden model myšlení a
vnímání, organická venkovská civilizace respektuje a udržuje rozmanitost malých místních světů a vyvíjí
pro ně místní modely [1, s. 14]. Nicméně kromě unifikace s městským prostředím, kterou lze na venkově
v podobě reklamy pozorovat, je zapotřebí nepodceňovat také unifikaci jednotlivých venkovských míst
mezi sebou.
Před rokem 1989 náležely vesnické prodejny podle druhu sortimentu několika málo celostátním
provozovatelům. Tím pádem měly i jejich propagační cedule jednotnou podobu. Docházelo k unifikaci
venkovského rázu, cedule prodejen nebo provozoven se v jednotlivých obcích nelišily. Venkov tak byl i
v tomto ohledu ochuzen o variabilitu, tak jako ostatní prvky ovlivňující podobu venkova tehdy byly
v podstatě zaměnitelné, postrádaly osobitost.
S nástupem „věku reklamy“ došlo k rozšíření množství typů propagačních nosičů. Ačkoliv lze jen
ve výjimečných případech nalézt dvě venkovské oblasti, které by se staly kulisou pro stejné reklamní
nosiče a kampaně, přesto je unifikace patrná i v tomto případě.
Například pronikání velkých pivovarů do venkovských pohostinství s sebou přináší i rozšíření
jednotných reklamních nosičů. A tak se ztrácí pestrost a originalita ručně malovaných vývěsních štítů. Ty
samy o sobě jednotné často nebývají (i v tomto ohledu ale poslední dobou dochází ke sjednocování
v barvách pivovarů), ale světelná reklama propagující značku piva tyto štíty přehluší. Zvláště pak ve
večerních a nočních hodinách, kdy jsou štíty osvětleny. Společně se světelnými štíty jsou pohostinstvím
dodávány i cedule (tzv. „áčka“, která stojí na chodníku, prostranství před pohostinstvím), které rovněž
přispívají ke sjednocování rázu venkovských návsí nebo ulic.
Podobným příkladem může být i sdružování maloobchodních prodejen do větších řetězců, které
posouvá podobu vesnických obchodů zpět k dobám minulým, protože i v tomto případě bývají
propagační symboly řetězce většinou dominantní vůči propagaci konkrétního obchodu.
Určitým způsobem přispívají k vzájemné unifikaci podoby obcí i jevy, které nelze s přihlédnutím
k sociálním stránkám života na venkově (zejména ve společenské a kulturní rovině) považovat za
negativní. Ke koloritu vesnických návsí nebo hlavních silničních tahů patří mimo autobusových zastávek
i plakátovací plochy. Jejich umísťování právě v těsném sousedství autobusových čekáren vyplývá
z potřeby vystavit působení reklamních a informačních sdělení co největší počet osob. Podoba
plakátovacích ploch se napříč obcemi téměř neliší. Tuto unifikaci narušují jen obsahy sdělení, která jsou
uváděna na plakátech. V mnoha případech lze jen prostřednictvím místa konání určité akce určit, kde se
člověk nachází. Jinak je dvojice zastávka – plakátovací plocha nerozlišitelná podle konkrétní obce nebo
regionu.
Na unifikaci venkovského rázu nebo jeho prvků prostřednictvím reklamy však nelze nahlížet
pouze negativně. Tento proces s sebou přináší i zvýšení míry předvídatelnosti ve smyslu, že jak domácí
obyvatel, tak i náhodný návštěvník může předem tušit, co má očekávat.

4

ZÁVĚR

Položme si nyní otázku, co by se mělo ohledně zahlcování venkova reklamou změnit a zda a jak
by tento jev měl být regulován. Jak říká velký znalec českého venkova Bohuslav Blažek, zásady pro
tvorbu a udržování podoby venkova rozhodně nemají být poskládané někým, kdo na venkově nežije, do
vět, kterým se pak skuteční obyvatelé venkova budou muset učit, skládat z nich zkoušky a nakonec dostat
papír na to, že byli prohlášeni úředně zkoušenými venkovany. To je přístup, který je příznačný pro
velkoměstskou civilizaci s její nepřehledností, nespočtem značek, tabulí s názvy, semaforů, jízdních řádů,
otvíracích dob, ceníků a návodů k použití. Venkované potřebují obnovit takové porozumění svému jinak
uspořádanému světu, které jim umožní přímo vidět a v rozpravě s druhými domýšlet, co je ve shodě
s řádem, a co ne [1, s. 13].
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Platí to bezpochyby i pro otazníky okolo reklamy ve venkovských oblastech. Při uvažování o
tom, zda se na nějakém místě má nacházet nosič venkovní reklamy30, by v ideálním případě měly být
brány v úvahu i otázky toho, co se bude prostřednictvím tohoto nosiče propagovat a jakou formou bude
reklamní sdělení zpracováno. Zároveň je však zapotřebí nepodceňovat potenciální chaos založený na
přehršli reklamních sdělení propagující obchod a služby v lokální dimenzi, jehož vznikem může
venkovskou krajinu ohrozit i přístup k tomu, „kdo si kam dá nějakou tu ceduli“, který je na venkově
bezesporu o něco volnější, než ve městě.
Obr. 1:

Co škodí venkovské krajině víc – polorozpadlá ručně vyrobená cedule propagující prodej
broskví, který dávno neprobíhá, nebo profesionálně uniformní billboardy v pozadí?
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PÔDA AKO STAVEBNÝ MATERIÁL – INTEGRÁLNA
SÚČASŤ URBÁNNEJ KRAJINY
SOIL AS BUILDING MATERIAL – INTEGRANT COMPONENT OF
URBAN LANDSCAPE
Karolina Juršíková31
Abstract
The main theme of this article is utilization soil as the building material in the history, and also its
application today. Then oneself survey on social-economic soil functions. In detail, it deal with building
system in popular architecture. The ecological-economic betters of the soil building are evaluated and
also their genial effect to their inhabitants.
Key words: hlina – soil, stavebný materiál – building material, ľudová architektúra – popular
architecture, hlinené technologie výstavby – soil building technology, nabíjanie do formy – ramming,
nepálená tehla – dobe, ekologicko-ekonomické aspekty – ecological-economic aspects

1

FUNKCIA PÔDY V KRAJINE

Pôda je abiotickou zložkou krajiny, jej funkcia ako osobitného prírodného útvaru je nielen
ekologická a environmentálna, ale aj sociálno-ekonomická, nakoľko pôda je predmetom záujmu človeka.
Do popredia v tomto prípade vystupuje funkcia pôdy ako zdroja surovín a tiež funkcia pôdy ako priestoru
pre ľudské aktivity. Človek z pôdy čerpá neobnoviteľné zdroje surovín, okrem iného aj piesok, štrk, hlinu
ako stavebný materiál. Nakoniec pôda je médium pre realizáciu ľudských aktivít – rozvoj infraštruktúry
ľudských sídlisk, dopravnej siete a iných. Z pohľadu urbanizácie pôda vytvára významné okolie stavieb
a v prípade, že je použitá ako stavebný materiál, je jej integrálnou súčasťou. [1]

2

HISTÓRIA VYUŽÍVANIA HLINY V STAVEBNÍCTVE

Pri predstave domu z hliny sa nám asi najskôr vybaví hlina ako sypký materiál, ktorý by mohol
byť dosť ťažko použiteľný na výstavbu domu. Opak je však pravdou. Od najstarších dôb, keď si človek
vytváral umelé životné prostredie, v rôznej miere využíval hlinu ako stavebný materiál od nepálenej po
nespočetne podoby pálenej hliny. Technicky sú stavby z hliny známe už viac ako 9000 rokov, ľudia
postupne vynachádzali rôzne metódy pre stavbu svojich obydlí. Celosvetové stavebníctvo bolo
poznamenané hlinenou architektúrou vo veľmi výrazných znakoch. Nielen v suchých krajinách okolo
stredozemného mora, ale aj v Ázii, Afrike, Indii či v mnohých krajinách Európy, Slovensko nevynímajúc.

2.1

Osud hliny na našom území

Domy z hliny boli rozšírené hlavne na juhu Slovenska. Po druhej svetovej vojne tieto stavby boli,
po dočasnej renesancii využívania nepálenej hliny na vidieku v dôsledku nedostatku pálenej tehly,
zavrhnuté z viacerých príčin. Stavby z hliny sa považovali za prežité a nespĺňajúce požiadavky doby.
Najmä dostupnosť nových stavebných materiálov zapríčinila opustenie nepálenej hliny, pričom
najvýraznejšie voči tomuto klasickému materiálu zasiahla betonizácia našich obcí v minulom storočí.
Pritom v západných krajinách sa z nepálenej hliny stavať nikdy neprestalo. [2]
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3

ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA

Stavby z nepálenej hliny predstavujú široké rozpätie najrozličnejších foriem a štýlov od ľudového
dedinského domu cez úžitkové stavby, až po cirkevné budovy. Ľudová architektúra v staviteľskom umení
nadviazala na staré slovanské tradície. Oblasť hlineného domu južného Slovenska je jednou zo
základných architektonických oblastí. Ľudová architektúra tam nadobudla svoje špecifické črty obohatené
o krajové zvláštnosti. Účel, možnosti a skúsenosti sú zložky, ktoré určovali formy ľudovej architektúry.
Surová nepálená hlina bola popri dreve a prírodnom lomovom kameni jeden zo základných stavebných
materiálov, stavali sa z nej obytné domy a iné hospodárske objekty. Charakteristický obraz dediny
s hlineným domom krytým slamou v Slovenskej ľudovej architektúre takmer úplne zanikol. Čím
nenávratne zaniká ľudová kultúra a s ňou i ľudová architektúra. [3]

4

STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA

Odlišnosti v architektúre sú v konštrukčnej a tvaroslovnej znakovosti. Tvaroslovné riešenie
hlineného domu vychádza priamo z klimatických podmienok a materiálových možností. [4] Jeden
z najvýznamnejších faktorov, ktoré určujú technológiu stavby, je kvalita hliny. Na stavbu je použiteľná
takmer každá hlina, ak nie je až príliš piesočnatá, ale ani príliš ílovitá. Hlina je používaná ako hlavný
stavebný materiál, doplnkový, kedy je murivo doplnené konštrukciami z iných materiálov, pomocný,
kedy je použitá len ako pojidlo, či na omazanie.

4.1

Spôsoby stavieb hlinených domov

Z kvalitnej ílovitej hliny boli robené tehly a stavby boli murované. „Boom“ nepálenej tehly nastal
s expanziou antickej kultúry. Nepálené tehly, tzv. hlinené váľky, sú viacerými spôsobmi vyrobené zo
zmesi hliny a posekanej slamy, prípadne pliev z obilia. Od ručného tvarovania váľkov cez ručné nabíjanie
do drevených foriem až po využívanie lisov, ktoré umožňujú vyrábať vysoko zhutnené tehly presných
tvarov, a to pomerne rýchlo. Múr sa stavia ako u klasických tehál, ale ako malta sa používa redšia zmes
hliny s vodou, podobne je to aj s omietkou. [10]
Pri menej kvalitnej hline, kamenistej s malým obsahom ílu, ktorá neumožňovala výrobu tehál,
bola použitá technika nabíjania, tzv. nabíjanica, teda plnenia slamenohlinenej zmesi a jej následného
ubíjania asi po 10- až 20-centimetrových vrstvách do posuvného doskového debnenia. [2] Ako výstuž
stien, najmä rohov boli použité pletence z brezového prútia, trstiny, ražnej slamy, ba niekedy aj železo
ako armatúra. Tradičné organické prímesi ako plevy a slama boli pridávané za účelom lepšieho
prepojenia a odľahčenia materiálu a zároveň zlepšenia teplotechnických i mechanických vlastností. [8]
Najstarobylejšou technikou je lepenie, tzv. lepenica. Urobí sa výplet z prútia, ktorý sa potom
obhadzuje hlinou zmiešanou so slamou, alebo iným pojivom. Výsledný povrch steny sa nakoniec osekáva
a zarovnáva. [6]
Pri dostatku dreva a daždivejšej klíme prevláda stĺpikový dom s výplňovým murivom, aj
s vystužením. Umožňuje zastrešenie pred vyhotovením múrov nakoľko sa najprv postaví nosná
konštrukcia z drevených trámov a hlina slúži ako výplňový materiál. Stĺpikové konštrukcie domov
prenikli na naše územie s nemeckou kultúrou, vyskytujú sa zriedka (región Biele Karpaty – hospodárske
objekty najmä v severnejších oblastiach, skôr ich možno vidieť v severných Čechách, západnej Európe).
Nížiny Slovenska sú charakteristické masívnymi hlinenými stavbami rôznej konštrukcie. Väčšinou
prízemné, s dreveným krovom a otiepkovou strechou. Základný typ hlinenej stavby, je jednopodlažný
dvojpriestorový dom. Pre južné Slovensko je typický tzv. Podunajský hlinený dom so základmi
vývojového radu v čase rímskeho impéria. [4]

5

PREČO PRÁVE HLINA A HLINENÉ STAVBY?

Hline sa v súčasnosti, keď sa kladie stále väčší dôraz na ekologické hľadiská, na šetrenie
energiou, surovinami, ale aj na zdravé bývanie, vďaka jej výhodám znovu dostáva veľkého záujmu.
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5.1

Ekologické a ekonomické aspekty hlinených stavieb

Ekologická situácia je ovplyvňovaná celým procesom spojeným s investičnou činnosťou,
prejavuje sa v štádiu ťažby surovín, ich spracovaním, realizovaním na mieste stavby, a v celom tento
kolobeh zaväzujúcom procese dopravy, zaťaženie prostredia je vyššie ako pôsobenie hotového objektu na
svoje okolie. Maximálne obmedzenie týchto záporných vplyvov možno dosiahnuť uprednostneným
používaním autochtónnych stavebných materiálov, medzi ktoré v prvom rade popri kameni a dreve patrí
nepálená hlina. [2]
Ekologický prístup pri stavbe hlinených domov možno zhrnúť do nasledovných bodov [7]:
•

dostupnosť stavebného materiálu vo vzťahu na danú lokalitu stavby

V ideálnom prípade je na stavbu použitá hlina zo zdrojov v mieste stavby, čím sa minimalizujú
nároky najmä na dopravu materiálu. Hoci murivo tvorí pri stavbe rodinného domu približne 10 – 15
percent nákladov a viac než polovica z nich sa dá ušetriť, netvoria náklady na murivo z celkovej sumy
dominantnú časť, a teda ani v ideálnych podmienkach stavaný hlinený dom nebude výrazne lacnejší. Zato
pri úžitkových stavbách sa hlinená technológia prejaví ako výrazne lacnejšia. Tie totiž nepotrebujú
inžinierske siete, vykurovanie, zložité okenné a dverové systémy, cenovo náročné obklady či podlahy
a i. [9]
•

energetickú úspornosť stavebno-technického riešenia s prihliadnutím na spotrebu energií
počas jeho užívania a s prihliadnutím na spotrebu energií pri výrobe vybraného stavebného
materiálu

Preukázateľne sú štyridsaťnásobne nižšie nároky na výrobu muriva v porovnaní s pálenými
tehlami, čo má nielen ekonomické, ale najmä ekologické prínosy vzhľadom na minimalizáciu spotreby
energie pri získavaní suroviny, dopravy, výstavbe a vykurovaní. Najprogresívnejšie tehelne u nás
dosahujú mernú spotrebu paliva 5,4 – 6,0 MJ na 1 ks vypálenej tehly. Ak na jeden rodinný dom je
potrebné cca 30 000 tehál, spotrebuje sa na ich vypálenie 450 tis. MJ paliva. To predstavuje 16 tis. m3
zemného plynu, čo vyprodukuje asi 34 tis. kg CO2. V súčasnosti emisie CO2 predstavujú priemerne 5 ton
na jedného obyvateľa našej planéty, t. j. 25 miliárd ton ročne. V tomto kontexte sú výhody stavieb
z nepálenej hliny ešte výraznejšie. [2]
•

vlastnosti stavebného materiálu a jeho pôsobenie na náš organizmus

Hlina má vynikajúci vplyv na vytváranie príjemnej a zdravej klímy v interiéri. V budovách sa
zdržiavame viac ako 90 % času, preto izbová klíma rozhodujúco ovplyvňuje našu pohodu a naše zdravie.
[6] Najdôležitejší je v každom objekte pocit tepelnej pohody. Tepelná pohoda je lepšia, keď sa v interiéri
čím menej výrazne líši teplota stien od teploty vzduchu. [8] V súčasnosti je azda najvýhodnejšou
vlastnosťou hlinených stavieb ich vynikajúca schopnosť hospodárenia s teplom. Menší tepelný prestup,
ale aj schopnosť akumulovať a uvoľňovať teplo z vonkajšieho aj vnútorného prostredia zapríčiňujú, že
mohutné steny po prehriati dokážu ešte dlho toto teplo udržať. Naopak pri veľkých teplách poskytujú
hlinené domy príjemný chládok, ktorý sa nedá bez drahej klimatizácie nahradiť žiadnou dodatočnou
izoláciou. [10]
Hlina ako jediný stavebný materiál prirodzene reguluje vlhkosť vzduchu vo vnútorných
priestoroch. Má schopnosť prijímať a vydávať vzdušnú vlhkosť, vďaka čomu udržuje stálu vlhkosť
vzduchu. Svojim vplyvom na vlhkostný režim tak zabezpečuje prirodzenú vlhkosť v interiéri bez zmien
a výkyvov, čím priaznivo ovplyvňuje zdravie jeho obyvateľov (podporne pôsobí pri liečbe astmatikov,
alergikov a reumatikov). [6]
Hlina taktiež výborne pohlcuje hluk z vonkajšieho prostredia a tiež absorbuje rozličné druhy
žiarení, ktoré nás čoraz väčšmi obklopujú a ohrozujú, čím prispieva k mnohým výhodám bývania v
hlinenej stavbe. [8]
•

zaťaženie životného prostredia po skončení funkčnosti stavby

Podľa štatistiky vo vyspelých štátoch predstavuje spotreba energie v stavebníctve až 50 %
celkovej spotreby energie. [6] Na porovnanie, pri stavbách z hliny sa spotrebuje iba 1 % energie oproti
stavbám z tehly. Dôležitým ekologickým prínosom používania nepálenej hliny ako stavebného materiálu
je, že po zmene funkcie stavby či po uplynutí doby jej životnosti ju možno zlikvidovať bez odpadu.
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Stavebný materiál vraciame naspäť do prírody, alebo ho opäť použijeme na ďalšiu stavbu, ale hlavne
nezaťažujeme životné prostredie stavebným odpadom. [4]

6

HARMÓNIA HLINY

S hlinou sme bytostne spojení, už len tým, že je základom, na ktorom sa vyvíja väčšina života na
pevnine. Hlina je prirodzeným prostredím pre živé organizmy, človeka nevynímajúc. Preto domy z nej sú
podstatnou integrálnou súčasťou svojho okolia a svojimi prednosťami vďaka vlastnostiam
bezkonkurenčného stavebného materiálu pôsobia na svojich obyvateľov veľmi harmonicky. Masívna
konštrukcia kladne pôsobí aj na psychiku, farba a textúra dávajú pocit bezpečia a istoty.
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EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V KRAJINĚ
EXTREME HYDROLOGISCHE ERSCHEINUNGEN IM LANDSCHAFT
Eva Kallabová, Jan Munzar32
Anotace
Extrémní hydrologické jevy (povodně) jsou nejobvyklejší přírodní katastrofy; přesto i v souvislosti
s nimi dochází k rychlé ztrátě historické paměti. Dochovanými připomínkami starých extrémních povodní
v krajině jsou mj. různé formy hmotných památek, zejména povodňové značky či památníky obětem
povodní. Jejich dokumentace, klasifikace a popularizace je jedním z pokusů obnovy historické paměti ve
smyslu nutného neustálého připomínání existujících rizik současné (a budoucí) populaci.
Zusammenfassung
Extreme
hydrologische
Erscheinungen
(Hochwassers)
sind
die
gewöhnlichsten
Naturkatastrophen; trotzdem der Verlust der historischen Erinnerung läuft schnell und ständig.
Überlieferten Erinnerungen von alten extremen Hochwassern in Landschaften sind u. A. verschiedene
Formen den Sachdenkmäler - vor allem Hochwassermarken oder die Denkmäler, die an die Opfern den
Hochwassern erinnern sollen. Ihre Dokumentierung, Klassifizierung und Popularisierung sind eine der
Möglichkeiten der Erneuerung des historischen Gedächtnisses in den Sinnen von notwendigen
kontinuierlichen Anmerkungen der existierenden Risiken für gegenwärtige (und zukünftige) Generation.
Key words: Extreme hydrologische Erscheinungen (extrémní hydrologické jevy), historická paměť,
(historische Erinnerung), krajina (Landschaft), povodňové značky (Hochwassermarken)

1

ÚVOD

Extrémní hydrologické jevy (povodně) v krajině jsou běžným přírodním jevem. O jejich škodách,
obětech a nebezpečí můžeme hovořit odedávna, od okamžiku vzniku vztahu mezi přírodou a společností.
Tuto myšlenku potvrzuje mj. např. dekret kroměřížské dvorní kanceláře z 25. 4. 1845 č. 3773 a cirkulář
z 6. 6. 1845 č. 6315, podle kterých „… nelze pohlížet na periodické, i když po delším čase přicházející
záplavy jako na živelní pohromy…“ [11].
V prostředí našich zeměpisných šířek se nejčastěji setkáváme s povodněmi vyvolanými
vydatnými trvalými srážkami, s povodněmi bleskovými (příčinou jsou krátké intenzivní srážky) a
s povodněmi z tání sněhové pokrývky. Z hlediska poučení pro dnešní dobu, prevence a ochrany, je nutné
analyzovat povodně minulé, zapsané různými formami v písemných historických dokumentech a
v paměti krajiny. Délka lidského života je ve srovnání s extrémními přírodními jevy příliš krátká, proto
v této souvislosti hovoříme o ztrátě historické paměti [14, 9]. Navíc 20. století bylo charakteristické
povodňovým klidem (výjimečně řídký výskyt extrémních povodní), a tak vodní živel svou ničivostí
většinu lidí v poslední dekádě překvapil.
Studium extrémních hydrologických jevů je dílčím objektem zkoumání historicko-geografických
disciplin. Připomínání historických zkušeností, které se snaží hledat příčinné souvislosti mezi povodněmi
(jako přírodním jevem) a povodňovými riziky a škodami, je častý v německy mluvících zemích [12, 4],
ale i jinde [13]. Znalost historie krajiny je nezbytná pro pochopení chronologických a prostorových
souvislostí krajiny současné a budoucí.
Metodika dokumentace a rekonstrukce historických extrémních hydrologických jevů se opírá o
různé typy podkladů: tištěné, rukopisné, kartografické, obrazové. Zajímavostí jsou příležitostné
povodňové tisky, povodňové instrukce, cirkuláře a vyhlášky apod. [9]. Přímo v krajině je studium
historických povodní odkázáno jednak na dochované materiální památky v terénu (značky kulminací
vodní hladiny) a na identifikaci přírodních erozních a akumulačních pozůstatků starých povodní.
Eva Kallabová, Mgr. Ph.D., Jan Munzar, RNDr. CSc., Ústav geoniky Akademie věd ČR, Drobného 28, 602 00
Brno, e-mail: kallabova@geonika.cz, munzar@geonika.cz
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2

KLASIFIKACE A VÝSKYT MATERIÁLNÍCH PAMÁTEK POVODNÍ
V KRAJINĚ

Význam hmotných památek extrémních povodní v krajině lze spatřovat na úrovni odborné (pro
vodohospodáře, klimatology, environmentalisty atd.), vzdělávací (populárně vědecké) a regionálně
historické. Povodňové značky jsou němými svědky historie dané doby. Na základě studia odborné
literatury a vlastních terénních výzkumů prováděných ve středoevropském prostoru lze hmotné památky
povodní klasifikovat chronologicky podle jejich formy do pěti skupin:
•
•

•
•
•

JEDNODUCHÉ ZNAČKY (linie, rysky, šipky, jednoduché destičky – vše bez datace a slovní
specifikace) – nejjednodušší formy záznamů, jejich vypovídací hodnota je téměř nulová a
jakákoli hypotéza více než spekulativní);
JEDNODUCHÉ ZNAČKY S VROČENÍM – jednoduché značky doplněné letopočtem, často
se zkratkami HW (Hochwasser), WST (water-table), bez dalšího studia tištěných historických
dokumentů nelze určit, o jaký druh povodně se jednalo, jejich výpovědní hodnota vzrůstá,
vyskytují-li se v souborech;
ZNAČKY S PŘESNOU DATACÍ – kromě označení kulminační výšky vody obsahují přesné
datum povodně;
ZNAČKY S PŘESNOU DATACÍ A DALŠÍMI INFORMACEMI – nejcennější materiální
památky povodní v krajině. Přesná datace a výška kulminace je doplněna dalším slovním
komentářem. Jejich výskyt je vzácný.
SPECIÁLNÍ ZNAČKY – pamětní desky a pomníky obětem, bez vazby na výšku vody při
povodni, často doplněné datací, verši, bližší charakteristikou povodně, počtem uhynulého
dobytka atd. Podskupinou speciálních značek jsou mostní dominanty nebo významné
objekty, k nimž se v historických psaných dokumentech vztahuje bližší popis povodně.

Patrně nejstarší speciální značkou (zmíněnou v souvislostí s povodní r. 1445) u nás by mohla být
reliéfní plastika tzv. Bradáče, umístěná v Praze, 3 m nad průměrnou hladinou Vltavy. Původně byla na
pilíři bývalého Juditina mostu, později na nábřežní zdi v sousedství Křížovnického kláštera (v současné
době je na tomto místě kopie, originál je deponován v Muzeu hlavního města Prahy). Staré kronikářské
zprávy uvádějí, kam až v konkrétním případě velká voda Bradáči sahala: 1445 do nosu, 1582 do půl čela,
1598 půl druhého lokte nad hlavu [9].
Jedněmi z nejdůležitějších míst s výskytem povodňových značek jsou mosty, zejména pak mosty
železniční. V druhé polovině 19. století bylo v Rakousku povinností umisťovat na těchto mostech značky
po tzv. velkých vodách „…c. k. ministerstvo železnic vydalo předpisy o tom, jak se mají značky velkých
vod na objektech drah dělati a že vedeny býti mají o každém mostu význačném zvláštní zápisy, v nichž
zaznamenány a uvedeny jsou stavy vod, značky a změny v řečišti. …“ [3]. Ke škodě fyzickou ztrátu této
formy historické paměti přinesl jednak zánik Rakousko-Uherska (v podobné praxi se v českých zemích
nepokračovalo, na dochovaných mostech nenajdeme značky novější než z roku 1918), a také opravy a
přestavby mostů v průběhu století dvacátého. Ani současná Encyklopedie mostů [6] nevěnuje tomuto
atributu pozornost.
V současné době je označování hladin kulminace významných povodní upraveno legislativou.
Správce toku má povinnost během kulminace zabezpečit fixaci hladiny geodetickými metodami
v příslušném úseku vodního toku. Povodí Vltavy, s. p. zveřejnilo (http://www.wmap.cz/pvl_pzn)
internetovou aplikaci databáze povodňových značek (z povodně 2002, úplnost historických značek není
zaručena), která umožňuje i jejich vzdálenou editaci. Každá povodňová značka má svůj „evidenční list“
s charakteristikami dané povodňové epizody, čísla, názvu toku, přesného zaměření v trigonometrické a
nivelační síti i obrazovou dokumentaci (nákres, fotografie). Také ČHMÚ provádí měření stavů a průtoků
a povrchových rychlostí vody během povodně, což slouží k následnému vyhodnocování kulminačních
průtoků a povodňových vln.
Stejně velkou pozornost by si ovšem zasloužila i údržba historických hmotných památek a
připomínek starých povodní. Ne vždy jsou při domovních rekonstrukcích povodňové značky zachovány,
vinou chybějící údržby, obnovy a nezřídka i vandalismu mnohé z nich nenávratně mizí. Jako dluh vůči
generacím minulým je možné zmínit i skutečnost, že neexistuje jednotně zpracovaný katalog ani evidence
povodňových značek pro celé území státu, ale jen dílčí pokusy jednotlivců nebo malých týmů s výzkumy
na regionální úrovni.
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Obr. 1: Příklady materiálních památek povodní v krajině
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3

ZÁVĚR

Povodňové značky jsou (historickým i současným) mementem připomínajícím v krajině extrémní
hydrologické jevy. Podporují povodňovou paměť laické i odborné veřejnosti, která spoluvytváří
nehmotnou paměť krajiny, tzv. genia loci. Jejich význam je nedocenitelný např. při rekonstrukci
historických povodní, při kalibraci matematických modelů povodňových hladin sloužících varovné
povodňové službě, při územně plánovací činnosti v intravilánech atd.
Zatímco však ve 13. až 15. století extrémní povodně vyvolaly přesuny celých sídel do poloh 5–
6 m nad hladinu říčních teras, chování dnešní společnosti směřuje spíše k víře v technické úpravy vodních
toků a stavbě vodních nádrží. Ani zkušenosti z aktuálních katastrofických povodní (1997, 2002, 2006)
nepoučily populaci 21. století a záplavová území se nadále zastavují, s existujícím domovním fondem
tamtéž se na realitním trhu obchoduje a šíří se iluzorní názor, že společnost dokáže přírodní katastrofy a
jejich dopady eliminovat.
Příspěvek vznikl při řešení projektu GA AV ČR IAA300860601.
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OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE
V URBÁNNÍ A RURÁLNÍ KRAJINĚ
OBJECTS OF INDIVIDUAL RECREATION
IN URBAN AND RURAL LANDSCAPE
Sandra Keyzlarová33
Anotace
Cestovní ruch zaujímá v současném globalizujícím se světě zcela mimořádné postavení. Do
jeho systému spadá jako jedna z jeho forem i využívání objektů individuální rekreace. Největší boom
v individuální rekreaci (chaty, chalupy, zahrádky) zažila dnešní Česká republika v 70. letech 20. století.
Od 90. let, po změně režimu, se však začalo od individuální rekreace pomalu upouštět. Vyvstává tak
otázka, jak naložit s těmito rekreačními lokalitami. Rušit je, podporovat, nebo částečně přeměnit tak, aby
vyhovovaly budoucím generacím, a to z hlediska sociálního, ekonomického, ale především ekologického.
Abstract
Tourism is in this nowadays globalizing world still developing. One of its important part are
objects of individual recreation (huts, cottages, gardens). Their largest boom in present Czech Republic
was taken in the seventies of 20th century. In the nineties, after the political changes, these objects started
to be not so demanded like before. Now there is a question. Shall we liquidate them, support or partially
change in way, which would be convenient to future generations in social, economical and mainly
ecological points of view.
Key words: individual recreation, second home, hut, cottage, garden, garden colonies, DPSIR;
individuální rekreace, druhé bydlení, chata, chalupa, zahrádka, zahrádkářské kolonie, DPSIR;

1

PŘEHLED A SROVNÁNÍ OBJEKTŮ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

Objekty individuální rekreace tvoří se svým bezprostředním okolím v systému kulturní krajiny
přechod od krajiny městské ke krajině přírodní. Prvotně vznikaly lidskou potřebou přímého styku
s přírodou, pro produkci ovoce a zeleniny a touhou změnit prostředí, utéci ze stereotypu městského
života. Dnes jsou částečně chápány jako prostředky k využívání volného času formou aktivního a
pasivního odpočinku, jako součást cestovního ruchu a rekreace. Jejich vedlejším produktem a výhodou
jsou jejich funkce podporující ekologickou stabilitu životního prostředí v zastavěné krajině.
Do objektů individuální rekreace (OIR) společně řadíme chaty, chalupy, zahrádky a jejich
kolonie. Osoby, které mají tyto objekty v pronájmu nebo v osobním vlastnictví (dále jen majitelé), je
využívají nejčastěji k rekreaci, k pěstování užitkových a okrasných rostlin a jiným jim blízkým aktivitám.
Jejich obecný přehled a vlastnosti jejich základních prvků prezentuji pro názornost v tabulce (viz tab. 1).
Tyto objekty se však navzájem liší, a to v první řadě svým vzhledem, využíváním a funkcí.
Podmiňují to faktory jako vzdálenost a dostupnost z města, atraktivita okolí (vodní plochy, lesy, chráněná
území, sportovní areály apod.) a v neposlední řadě individuální vztah k přírodě. Proto je nutné vymezit
jejich vlastnosti a definovat jejich rozdělení. Jako znak třídění těchto objektů byl zvolen způsob, jak je
jejich majitelé využívají, lépe řečeno, jaký je primární důvod majitele k držení takového pozemku. Pokud
sami upřednostňují rekreaci formou pasivního odpočinku, vycházky po okolí a užívání dalších atraktivit
okolí, zařadila bych tyto OIR pod pojem objekty druhého bydlení (ODB). Lidé zde tráví víkendy, týdny
dovolené a někdy i déle. Převážně se jedná o objekty v lese nebo v jeho těsné blízkosti.
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Tab. 1: Obecný přehled objektů individuální rekreace a vlastnosti jejich základních prvků.
typ objektu
prvek
typ zástavby
pozemek
vzdálenost od TB*
okolí
typ rekreace
další činnosti
délka pobytu
ekologický přínos**
* TB = trvalé bydliště

OIR
OREL
OREL 1. generace
OREL 2. generace
chata, chalupa
zahradní domek, zahradní chata
neoplocený
oplocený
větší
menší
turisticky atraktivní
méně turisticky atraktivní
pasivní odpočinek
aktivní odpočinek
pasivní odpočinek
turistika, sport
pěstitelství
dny, týdny
části dnů, dny
negativní
pozitivní
neutrální
** myšleno ve srovnání pouze mezi uvedenými objekty
ODB

Prioritou však také mohou být a jsou činnosti pěstitelské, rovněž chápány jako rekreace formou
aktivního odpočinku. Takové objekty jsou pak přirozeně výhodné rekreačně i ekologicky – z toho
vyplývá označení OREL – objekty rekreačně a ekologicky lukrativní (lukrativnost ve smyslu výhodnosti
než výnosnosti). OREL najdeme na okrajích města, v jeho samotném centru a rovněž v krajině rurální.
Zahradní domek či chatku obvykle obklopuje menší oplocený pozemek plný ovocných stromů, okrasných
dřevin a užitkových plodin. Poslední dobou se v některých seskupeních OREL, tedy v zahrádkářských
koloniích, modifikují zahrady klasické na zahrady nové – druhé generace. Pěstování se stává okrajovou
záležitosti a zůstává převážně z estetických důvodů. Do popředí zájmů se dostávají tři prvky, mezi laiky
označováno, amerického stylu – bazén, venkovní krb a posekaný trávník. Ale protože majitelé těchto
objektů na rozdíl od majitelů ODB přece jen pěstují, nenarušují tolik okolí častým pohybem a tráví zde
řádově pouze části dne a dny, zařazuji i tento typ mezi OREL. [2]

2

HISTORIE A VÝVOJ OBJEKTŮ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

Historie a vývoj OIR se dá jednoduše rozdělit do několika stěžejních etap. Tyto etapy jsou snadno
popsatelné klíčovými slovy, kterými jsou faktory přispívající k nárůstů či poklesu počtu OIR nebo různé
druhy těchto objektů: období do začátku 20. století (středověké královské rezidence, letohrádky,
zámečky, lovecké chaty), období 1900–1920 (urbanizace – snaha lidí o návrat k přírodě, trávení víkendů
na venkově, jednodenní turistika, táboření, stanování, tramping, skauting), meziválečné období (nárůst
volného času, specifické národnostní, politicko-ekonomické a společenské podmínky, trendy ze zámoří –
sport, turistika, vodáctví, spolky; vznik chatových osad v podobě jednoduchých dřevěných srubů;
rekreační domy a vily pro majetnější vrstvy; projevy procesu difuze druhého bydlení do venkovských
oblastí), období 1945 až 60. léta (nárůst počtu neosídlených domů hlavně v pohraničních oblastech po
odsunů Němců a migrací do větších měst, nová tvář objektů – zemědělské usedlosti, menší rodinné
domky, začátky chalupaření a zahrádkaření; volné soboty; móda a trend vlastnit OIR), období 60.–80. let
20. století (politická situace – snaha lidí o útěk do částečně svobodného kousku světa, největší rozmach
OIR – 70. léta), období 80.–90. let 20. století (celkový počet všech OIR dosáhl počtu 500 tisíc objektů,
konec vrcholného období, začátky soukromého podnikání – ztráty volného času, otevírají se brány do
světa, jiné formy rekreace, zvýšení nákladů na dopravu, na stavební materiály, růst cen energií, pozemků
apod., změny ve využívání OIR – sklady, dílny). [1]
Samotné OREL a jejich kolonie s sebou nesou rovněž kus historie. Vznik současných
zahrádkářských kolonií, které známe z našeho bezprostředního okolí, se datuje od 19. století. Předcházely
jim tzv. rodinné zahrádky. Navrhoval je německý lékař dr. Schreber a do reálné podoby dovedl jeho zeť
dr. Hauschild. Prostory zahrádek viděli jako ideální sociální prostor, kde spolu tráví volný čas celé
rodiny. Zároveň podporovaly vznik nových mezilidských vztahů v době urbanizace, tedy v době příchodu
venkovského obyvatelstva do měst. Ve Velké Británii se naopak na přelomu 19. a 20. století začala
projektovat zahradní města. Iniciátorem tohoto trendu byl E. Howard. Jeho myšlenky ale byly opravdu
využity při plánování města Welwyn Garden City, které leží asi 40 km severozápadně od Londýna.
Howard si představoval zahradní město jinak než Schreber zahrádkové osady. Schreberovi a
Hauschildovi šlo hlavně o rodinu a výchovu, Howardovi o kvalitní životní prostředí města. OREL jsou
však spojením obou principů. Proto jsou Schreber, Hauschild a Howard právem považováni za duchovní
otce dnešního trendu zahrádkaření. V současné době majitelé OIR stárnou, jejich potomci nemají tak
silný citový vztah k objektům, opouštějí je, prodávají nebo radikálně mění účel jejich využívání. Na
druhém místě stojí mladé rodiny a lidé, kteří považují něco vybudovat a vypěstovat vlastníma rukama za
luxus.
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3

OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE V KRAJINĚ

3.1

Funkce, význam objektů individuální rekreace a jejich vnímání

OIR mají různé funkce: sociální, ekonomické, ekologické, částečně i vzdělávací (např. OREL
jsou velmi výhodné pro školní exkurze a projekty). Jejich význam je však závislý nejen na tom, kterýma
očima se na OIR díváme, ale i odkud. Jinak je vidí ekologové, jinak ekonomové, politici, uživatelé a
„neuživatelé“ OIR, staří nebo mladí. A jinak je vidí osoby pohlížející na OIR z venkovské krajiny, jinak
z městské. Klíčovou otázkou by však mělo zůstat: Jaký vliv mají OIR na životní prostředí? Zkusme si
odpovědět užitím analýzy DPSIR.

3.2

Analýza vlivu objektů individuální rekreace na životní prostředí

Cílem analýzy DPSIR je poznat příčino-následné vztahy mezi činností člověka a stavem
životního prostředí pomocí DPSIR řetězce (viz obr. 1). V rámci jednotlivých článků tohoto řetězce se
nacházejí indikátory charakterizující hnací síly (Driving forces), tj. spouštěcí mechanismy procesů ve
společnosti, které vyvolávají tlak (Pressure) na životní prostředí, který je bezprostřední příčinou změn ve
stavu (State) životního prostředí. Zhoršování stavu životního prostředí má obyčejně za následek dopad
(Impact) na zdraví člověka, biodiverzitu, funkce ekosystémů atd., což logicky vede k formulování
opatření a nástrojů ve společnosti zaměřených na eliminaci, resp. nápravu škod v životním prostředí
v posledním článku tohoto kauzálního řetězce, kterým je odezva (Response). Výběrem vhodných
indikátorů (ukazatelů), které se umístí do jednotlivých částí řetězce, můžeme zároveň identifikovat stav
životního prostředí podle jeho jednotlivých složek (ovzduší, půda apod.) a na základě pozorovaných
trendů vývoje můžeme rovněž předpovídat perspektivy dalšího vývoje životního prostředí. Analýza byla
vypracována na základě metodologických postupů OECD a Evropské environmentální agentury (EEA).
[3]
Podívejme se tedy, jak by mohla pro příklad vypadat aplikace analýzy DPSIR na objekty
individuální rekreace v urbánní a rurální krajině a jejich vliv na životní prostředí pomocí nejzákladnějších
možných indikátorů týkajících se výstavby a užívání OIR:
•
•
•
•
•
•

3.3

D: rekreace, turismus, životní styl, návrat (útěk) k přírodě, dostupnost, malá vzdálenost od
„civilizace“, atraktivní okolí, politická situace;
P: odpady, znečištění půd, vodních toků, zvýšení individuální automobilové dopravy,
přizpůsobování vegetace, hnojiva, insekticidy, pohyb po okolí OIR;
S: změny ve využívání krajiny, využití zemědělsky méně kvalitní půdy, nárůst dočasných
obyvatel, vysoká koncentrace OIR, sociální prostor;
I: změny krajinného rázu, pozitivní vliv na lidské zdraví, omezená prostupnost územím,
vliv na původní vegetaci, možnost snížení erozního rizika;
Pozn.: v tomto bodě však záleží na úhlu pohledu – OREL má v urbánní krajině mnohem větší
ekologický přínos než kolonie chat na okraji lesa
R: vhodné legislativní opatření vztahující se ke všem předchozím článkům řetězce.

Objekty individuální rekreace v urbánní a rurální krajině

V (sub)urbánních prostorech převládají zástupci OREL. Město se dynamicky rozvíjí, trend
zahrádkaření upadá, takže se nabízí možnost zástavby zahrádkářských ploch, aby nedocházelo ke
zbytečnému urban sprawlu do volné krajiny. OREL však mají ve městech významné ekologické funkce,
které jsou srovnatelné s významem jiných druhů sídelní zeleně. Nedá se jim upřít bioklimatická funkce
(vliv na teplotu prostředí, na usměrňování pohybu vzduchu, na vlhkost prostředí), hygienická funkce
(snižování hlučnosti, prašnosti, obsahu mikroorganismů v ovzduší, zábrana v šíření prachu, ochrana před
oslněním apod.) a ochrana půdy (snižování erozních pochodů a splachů). Navíc často poskytují útočiště
drobným savcům a ptákům. [2]
V rurální krajině naopak pochopitelně převládá pohled na rekreační funkci než na ekologickou.
Vnáší do volné krajiny urbanistické prvky. Ale na druhé straně na venkově stále převládá úbytek trvalých
obyvatel nad jeho přírůstkem. V mnoha oblastech se venkov vylidňuje a druhé bydlení se stává vhodným
využitím opouštěných objektů. Uživatelé těchto objektů většinou výrazně ekonomicky přímo nepřispívají,
ale mohou zvyšovat povědomí o regionu, přivádět své známé a přátele, pomoci udržet základní či sezonní
dopravní obslužnost atd.
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Obr. 1: Řetězec DPSIR.

Obr. 2: Transformace OREL na OREL 3. generace.

4

NÁVRHY A ŘEŠENÍ PRO OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

Zabývala jsem se návrhy na částečnou přeměnu OREL v urbanizované krajině. Jako jedno
z racionálních východisek mi tedy připadá podpořit vznik komplexních center OREL 3. generace (obr. 2).
Vznikaly by přeměnou některých dosavadních ploch OREL tam, kde o trend zahrádkaření jejich majitelé
již nestojí vůbec nebo alespoň ne v takové míře a kde jsou k takovým projektům vhodné přírodní a jiné
podmínky. Téměř v každé kolonii totiž najdeme objekt, který je opuštěn. Některé objekty by mohly zůstat
nedotčeny a ostatní by byly přeměněny na jiný druh sídelní zeleně podle potřeby, a to tak, aby
nedocházelo ke zvyšování environmentálních rizik. Postupem času by pak mohly další objekty
přistupovat. Vznikl by tak nafouknutelný efekt centra. Prvním krokem k vytváření OREL 3. generace by
mohly být mnohem menší lokality, přetvořené třeba jen z jedné ze zahrádek v kolonii, tzv. osamostatněné
rekreační lokality s intergrovatelnou koncepcí – ORLIK. Integrovatelnou koncepcí se rozumí možnost
spojovat tyto lokality a vytvářet tak větší centra až po OREL 3. generace. Na místě ORLIKu by tak mohlo
vzniknout dětské hřiště, seskupení laviček apod. Vznikl by pak ideální sociální prostor, OREL by se
zpřístupnily a zprůchodnily.
Další řešení je však nutno hledat i v rurální krajině, kde ze zástupců OIR převládají chaty a
chalupy. Je potřeba zamyslet se nad významem a dopadem druhého bydlení na životní prostředí rurální
krajiny, avšak rovněž se zřetelem na krajinu urbánní.
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HISTORIE A SOUČASNOST PÁSOVÝCH VÝSADEB V ČR
HISTORY AND PRESENT OF STRIP OUTPLANTINGS IN CR
Zuzana Klímová34
Anotace
Příspěvek se zčásti zabývá teoretickou otázkou výsadby a následného managementu pásových
společenstev vysazovaných na zemědělské půdě, s ohledem na druhovou a strukturální podobu pásových
výsadeb, a to dle různých autorů a období jejich vzniku, rovněž i zásadami péče o tyto výsadby. Známe
dva hlavní pohledy na tyto výsadby – již v padesátých letech minulého století sloužily jako „větrolamy“
na rozsáhlých plochách zemědělské půdy a měly snížit škody působené větrnou a vodní erozí, v dnešní
době se na tyto výsadby pohlíží komplexně z hlediska tvorby a využívání krajiny – vysazujeme
„biokoridory“ a s nimi související biocentra.
Abstract
This report partly deals with a theoretical issue of planting and following management of strip
phytocoenose that is planted on agricultural land, considerated to generic and structural appearence of
these outplantings according to different authors and terms of origin, also care principles for the
outplantings. Two main points of view in sense of strip outplantings are known – in fiftieth of the last
century the outplantings served as the „wind-breaks“ on wide areas of agricultural land and its function
was to reduce demages caused by wind and water erosion. In present they are regarded comprehensively
from standpoint of landscaping and landscape utilization – „biocorridors“ and related biocentres are
planted.
Keywords: strip outplanting, wind-break, biocorridor, woody plants, management
pásová výsadba, větrolam, biokoridor, dřeviny, management

1

ÚVOD

V historických dobách člověk krajinu vesměs odlesňoval, zúrodňoval i původně nehostinné části
krajiny a vše podroboval zemědělství. Půda postupně ztrácela svou úrodnost, byla odnášena deštěm při
srážkách a rovněž větrem, ale takto zemědělstvím degradovanou půdu už nikdo nezalesnil, byla
ponechána ladem. Této příležitosti se chopily zprvu pionýrské dřeviny a po čase tyto lokality samovolně
nabyly podoby původního lesa.
Kromě lesních společenstev (ať již přírodě blízkých či člověkem založených) dnes v naší krajině
najdeme i pozůstatky a nové výsadby liniové a pásové, tedy nelesní. Především v padesátých letech
minulého století se vysazovaly větrolamy na rozsáhlých plochách zemědělské půdy, měly snižovat škody
působené větrnou a vodní erozí, dnes na tyto výsadby pohlížíme poněkud komplexněji – z hlediska
tvorby a využívání krajiny – vysazujeme „biokoridory“ a s nimi související biocentra.
Příspěvek je zaměřen nejen na teoretickou otázku výsadby a následný management pásových
výsadeb, a to jak jejich druhovou, tak strukturální podobu (dle různých autorů a období jejich vzniku), ale
i na konkrétní příklady výsadeb na jižní Moravě.
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fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 1, 613 00, Brno,
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2

ZAKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ OCHRANNÝCH LESNÍCH PÁSŮ (OLP) PODLE
SMĚRNICE MINISTERSTVA LESŮ A DŘEVAŘSKÉHO PRŮMYSLU

Směrnice ministerstva odlišuje dvojí typ lesních pásů a stanovuje zásady jejich projektování
(zestručněno):
1. Zásakové lesní pásy
− je třeba je založit v našich pahorkatinách a horách tam, kde chceme zabránit erozi tím, že
zmenšíme povrchový odtok a změníme jej v odtok zemní
− zakládají se na rozvodích, návrších, hřebenech, prudších svazích a sklonech, na jejichž úpatích
jsou zemědělské pozemky, které trpí odplavováním ornice a nedostatkem vláhy
− zakládají se v šířce 40–60 m a ve vzdálenosti 100–200 m
− zakládají se po vrstevnicích, přípustný odklon od tohoto směru je 5–10 %
2. Ochranné lesní pásy (OLP)
− OLP zakládáme na rovinách, kde nízké sklizně nebo kolísání sklizní je zaviněno nedostatkem
vody následkem vysokých ztrát výparem, kde trpí půdní povrch deflací a kde výsušné nebo
mrazivé větry škodí zemědělským kulturám
− zásadně je nutno sestavit tento ochranný systém z pásů hlavních, vedených pokud možno kolmo
na směr škodlivých větrů (odklon nemá být větší než 30°), a z pásů bočních, kolmých k pásům
hlavním
− minimální vzdálenost hlavních pásů bude na suchých a výsušných půdách písčitých 300–400 m,
na půdách hlinitých ji můžeme zvýšit na 500 m, na těžkých až na 600 m
− hlavní pásy jsou 9–18 m široké, boční 7–15 m
Směrnice rovněž popisuje aspekty volby stromů a keřů a jejich rozmístění, zmiňuje péči a
ochranu OLP, v přílohách jsou rozkresleny různé možnosti schémat výsadeb (pásy sedmiřadé,
jedenáctiřadé…). Dalšími přílohami jsou tabulky naznačující jak vysazovat či vysévat lesní dřeviny při
zakládání OLP, způsoby uskladňování a stratifikace semen lesních dřevin či přehled doby květu, zrání a
klíčení semen.
Dřeviny používané k výsadbě:
Listnáče – akát, babyka, bez (černý a hroznatý), brslen, břek, bříza, buk, čilimník, čimišník,
dřezovec, dřín, duby, habr, hloh, hlošina, hrušeň, jabloň, janovec, jasan, javory (mléč, klen, tatarský,
jasanolistý), jeřáb, jilm polní a horní, jíva, kalina, kaštan (jedlý i koňský), klokoč, krušina, kustovnice,
lípa (velkolistá, malolistá, stříbrná), líska, mahalebka, meruzalka, moruše, muchovník, muk, netvařec,
olše (lepkavá, šedá), ořešák (černý, vlašský), osika, oskeruše, pajasan, pámelník, platan, ptačí zob,
ptáčnice, rakytník, řešetlák, skalník, slíva, střemcha, svída, šeřík, šípek, škumpa ocetná, škumpa ruj,
tamaryšek, tavolník, topoly, trnka, tušalaj, vaz, vrby, zimolez
Jehličnany – borovice černá, borovice lesní, douglaska, jalovec, jedle, kleč, modřín, smrk [3]
Dřeviny nalezené ve větrolamu Rousínovec (z 50. let 20. století) na jižní Moravě:
Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Caragana arborescens, Cerasus avium, Crataegus
monogyna, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Negundo
aceroides, Populus euroamericana, Populus nigra, Populus nigra italica, Populus tremula, Prunus
cerasifera, Quercus robur, Rhamnus catharticus, Rosa dumalis, Sambucus nigra, Swida sanguinea,
Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Tilia platyphyllos, Ulmus laevis, Ulmus minor
Z celkového počtu 25 druhů keřů a stromů je 64 % původu domácího, z 25 % se jedná o dřeviny
introdukované a zbylých 8 % (2 druhy) připadá na dřeviny uměle vypěstované či kultivary.

3

VĚTROLOMY PODLE J. ŠANOVCE

České jméno „větrolomy“ vzniklo na Moravě, nevystihuje však jejich ostatní působnost a svádí
k domněnce, že se jedná pouze o opatření proti škodlivým účinkům větrů. V zahraničí povšechně
používané pojmenování „ochranné lesní pásy“ dává sice tušit, že jejich úkolem není pouze boj proti
škodlivým účinkům větru, je to však název složitý, méně jadrný.
104

Co jsou to větrolomy?
−

lesní pásy 7–35 m široké, vytvořené z lesního stromoví o výšce až 30 m a nejčastěji zavětvené ve
všech výškových etážích; vzdálenosti hlavních větrolomů od sebe se pohybují mezi 250–800 m
podle některých názorů mají jít ve směru kolmém na směr převládajících vysoušecích větrů,
s max. odchylkou 30°
ze zkušeností vyplývá, že nepropustné větrolomy (viz obr. 1) jsou méně účinné, než zařízení
částečně propustná

−
−

Úkoly větrolomů
−

spočívají hlavně v ochraně zemědělské půdy proti účinkům větrů, ve zmenšování výparu vody
z půdy i vodních ploch, v udržování relativní vlhkosti vzduchu, ve snižování možnosti pozdních
neb raných mrazů, krupobití, bouří a bouřek, ve zvyšování atmosférických srážek, v čištění
vzduchu … a konečně produkují dřevo nebo přinášejí jiný lesní užitek
myším se v nich nedaří, mnohem více se zde vyskytují krtci, které třeba považovat za hlavní
ničitele ponrav [2]

−
Obr. 1:

4

Nákres nepropustného větrolomu [2]

VÝSADBA LESNÍCH PÁSŮ PODLE RUSKÝCH AUTORŮ [1]

Instrukce obsahují základní
závazné
pokyny
pro
zakládání
ochranných lesních pásů (OLP). Ruské
materiály byly zřejmě vzorem pro české
autory.

Obr. 2:
Ukázka způsobu zakládání
lesních pásů – dub jakožto hlavní
dřevina [1]
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5

DNEŠNÍ POJETÍ VÝSADEB

Důsledky předchozích historických pohledů na výsadby vidíme v naší krajině dodnes. Větrolamy
vznikaly především v 50. letech minulého století z důvodu rozsáhlých změn vlastnických vztahů k půdě,
některé byly vysazeny rovněž v letech sedmdesátých. Dnes již máme na tuto problematiku poněkud jiný
náhled, komplexnější. S pomocí různých dotačních programů tvoříme tzv. Územní systémy ekologické
stability (ÚSES) – dle zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná o vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Nejčastěji se setkáme se dvěma ze tří skladebných prvků ÚSES, a to s biocentrem – biotop, nebo
centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému; a s biokoridorem – území, které neumožňuje
rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry
a tím vytváří z oddělených biocenter síť. [4]
Dosavadní zkušenosti s výsadbami ÚSES nejsou příliš rozsáhlé na to, abychom mohli s jistotou
říci, že víme, jak je vytvářet a obhospodařovat tak, aby plnily všechny zákonem stanovené požadavky.
Inspirovat se můžeme dnes již více než padesátiletými výsadbami větrolamů – několik autorů se jejich
výzkumem intenzivně zabývá, a to jak druhovou a strukturální podobou, tak i jejich vývojem v čase.
Staré větrolamy a nově vysazované biokoridory tak tvoří botanicky i zoologicky pestrá liniová a
pásová společenstva – vítané zpestření jednotvárné zemědělské krajiny některých míst České republiky.
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VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ VEDENIE A JEHO VPLYV NA
KRAJINU
EXTERNAL ELECTRICITY LINE AND THE IMPACT ON LANDSCAPE
Martina Koóšová35
Anotácia
Príspevok je zameraný predovšetkým na vplyv vonkajšieho elektrického vedenia v priestore.
Elektrizačná sústava predstavuje funkčný celok určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie.
Hlavné väzby, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete. V súčasnosti
sa venuje pozornosť predovšetkým na minimalizáciu negatívneho vizuálneho vnemu, ale taktiež
opatreniam proti úhynu a ohrozeniu vtáctva. Východiskovým krokom je voľba vhodnej trasy vedenia, pri
ktorej z hľadiska ochrany a obnovy prírody a krajiny treba rešpektovať určité zásady.
Abstract
This contribution investigates the impact of electricity lines in space. Electricity transmission
system is a functional unit for production, transfer and distribution of energy. Electrical nets are the main
linkage which anables continuous delivering of electric energy In present the attention is mostly devoted
on minimalization of negative visual perception and also protection against birds endanger and death.
Starting position is selection of suitable route for electricity line. Important is to respect certain principles
for nature and landscape protection.
Key words: Electricity Line – elektrické vedenie, Electrical Nets – elektrické siete, transfer and
dostribudtion of energy – prenos a rozvod energie

1

ÚVOD

Človek svojou činnosťou zasahuje do všetkých krajinných ekosystémov Zeme, čo sa prejavuje na
zmenách ich vonkajšej a vnútornej štruktúry. Jeho aktivity sú motivované rôznymi postojmi, názormi
a skúsenosťami, vidí v krajine zdroj zisku, odpočinku, objekt zážitku alebo prostriedok na relaxáciu.
Proces vnímania krajiny je procesom, ktorého výsledkom je určitá ľudská aktivita alebo jej motivácia.
Prebieha medzi človekom a krajinou, pričom výsledok tohto procesu je významne ovplyvnený vzťahom
medzi týmito atribútmi. Pochopenie tohto vzťahu prispieva k zodpovedaniu otázky, prečo je krajina
vnímaná určitým spôsobom, ako prispieva k spokojnosti alebo kvalite života človeka v nej. [3]

2

ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA

Elektrizačná sústava je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje
funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc (transformovní, rozvodní,
kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich, meracích, regulačných a ochranných
systémov a pomocných zariadení. Hlavné väzby v elektrizačnej sústave, ktoré umožňujú plynulé
odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim
reguláciu a riadenie sústavy. Moderná elektrizačná sústava predstavuje v súčasnosti vysoko
centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia. [4]
V príspevku som sa zamerala predovšetkým na vplyv vonkajšieho elektrického vedenia na krajinu.
Vonkajšie elektrické vedenie je vedenie postavené nad zemou (s výnimkou základov a uzemnenia) mimo
budov a bez ochranného obloženia. Hlavné časti vonkajšieho elektrického vedenia sú: stožiare, základy,
uzemnenie, vodiče, izolácia vodičov a uzemňovacie laná.
35
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3

VPLYV ELEKTRICKÉHO VEDENIA NA KRAJINU A OKOLIE

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že negatívny vplyv elektrického vedenia na krajinu je
predovšetkým vizuálny. Okrem iného zapríčiňujú úhyn a ohrozenie vtáctva, znemožnenie migrácie
vzácnejších druhov zvierat, vplyvom vysokého elektrického gradientu elektrického pola s tým spojené ich
uhynutie. Nie celkom zanedbateľný je vplyv na poľnohospodárstvo, súvisí s tým čiastočné obmedzenie
závlah a obhospodarovanie pôdy. [2]
Aj keď sa stretnú všetky uvedené faktory, ani jeden z nich nebude mať taký vplyv na verejnú
mienku ako zložka vizuálna. Treba však podotknúť, že neexistuje komplexné riešenie vizuálneho
problému okrem podzemných káblov, čo v určitých prípadoch naráža viac na ekonomický ako technický
problém. Pri vhodných podmienkach však existujú určité opatrenia, ktoré uľahčia riešenie
environmentálneho aj vizuálneho problému a náklady na riešenie nemusia byť pritom vysoké. Tieto
opatrenia možno podľa [2] definovať týmito bodmi:
- voľba trasy z hľadiska najlepšieho riešenia jeho vplyvu na okolie a krajinu
- ochrana prírody a jej obnova
- maskovanie vedenia
- voľba stožiarov

3.1

Zásady pri voľbe trasy vedenia

Vedenie by malo byť ľahko dostupné, a to nie len počas výstavby, ale aj prevádzky. Trasa
vedenia by sa mala voliť tak, aby sa dali ľahko realizovať odbočky k budúcim elektrárňam a rozvodniam.
Mala by rešpektovať zámery budúceho rozšírenia osídlenia obce alebo mesta. Vedenie má byť technicky
vkusné, vhodne umiestnené v priestore a krajine, aby bol v čo najmenšej intenzite narušený pôvodný
obraz krajiny. [2]
Východiskovým bodom je voľba vhodnej trasy tak z technického, ako aj ekonomického,
environmentálneho a vizuálneho hľadiska. Pri projektovaní nového elektrického vedenia je potrebné
zohľadňovať priestorovú situáciu v krajine. Ak by sa výstavba mala realizovať v priestore už existujúceho
vedenia, je vhodné prispôsobiť navrhované vedenia pôvodnému. Mali by sa použiť stožiare rovnakého
typu a rozmerov, nakoľko neočakávané náhle vzhľadové zmeny v krajine vzbudzujú mimoriadnu
pozornosť. To platí predovšetkým v priestore koridorov a v miestach kde sa zbiehajú trasy elektrických
vedení do rozvodní a transformovní. Celkový vzhľad elektrického vedenia a jeho umiestnenia v krajine sa
vylepší použitím stožiarov rovnakej konštrukcie a rozmerov, usporiadaných do radov alebo iných
zoskupení a rovnakým priehybom vodičov. Ak je vopred známa potreba použiť viaceré paralelné vedenia
aj rôznych napäťových stupňov, treba používať viacnásobné vedenia (vedenia na spoločných
stožiaroch). [2]

4

OCHRANA PRÍRODY A JEJ OBNOVA

Pri projekcii a realizácii vedenia z hľadiska obnovy a ochrany prírody a krajiny treba podľa [2]
rešpektovať aspoň tieto zásady.
- Vyhnúť sa zárezom v zalesnených oblastiach bez ohľadu na potenciálne tienenie. Prechody majú
mať lomené pomedzné čiary a minimálne množstvo odstránených stromov.
- Uvážiť možnosť ponechať porast a stromy v blízkosti stožiarov nedotknuté, pretože môžu
pôsobiť ako prirodzené maskovanie, ak vodiče prechádzajú dostatočne vysoko.
- Prechody alebo zárezy by nemali nikdy smerovať na svahu kolmo na cesty, železnicu, ale radšej
postupne priečne a cesty alebo železnicu by mali križovať v mieste, kde je prirodzené tienenie
najlepšie. Všeobecne sa pritom používa malé rozpätie, takže možno použiť nízky stožiar.
- Nadbytočný materiál z výkopu stožiarov treba odstrániť. Treba dôsledne vyžadovať, aby sa tráva
a horná vrstva zeminy odložili a potom sa naviezli späť, aj keď v praxi je to zriedka ľahká úloha.
Využitie priestoru pod el. vedením je možné na pestovanie ovocia na nízkokmenných stromoch.
Stromy podstatne znižujú vo svojom okolí intenzitu elektrického poľa a pre osoby pracujúce v blízkosti
týchto stromov nehrozí nebezpečie účinkov elektrického poľa. [1]
Treba pripomenúť, že väčšina týchto opatrení prekáža pri montážnych prácach. Voľba relatívne
neprístupnej trasy môže znemožniť použitie moderných zariadení pri napínaní vodičov a musia sa použiť
nákladnejšie a menej výkonné zariadenia. [2]
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4.1

Maskovanie vedenia

Cieľom týchto opatrení je ovplyvniť vizuálny vnem elektrického vedenia v krajine. Predovšetkým
tlmením odrazov od lesklých kovových povrchov vodičov, armatúr a stožiarov. Pri stožiaroch sa používa
najmä oceľ pozinkovaná ponorom a menej hliníkové zliatiny, ktoré sú svojou odraznosťou vizuálne
rušivé. [2]
Používané metódy potlačenia vizuálneho vnemu podľa [2] sú:
- použitie nehrdzavejúcich ocelí
- maskovanie náterom
- vonkajšia úprava povrchu vodičov
- použitie vhodného materiálu na izolátory, ktorý harmonizuje s pozadím, prostredím

4.2

Voľba stožiarov

Stožiare sú najvýraznejšie konštrukčné časti elektrických vedení. Nemožno jednoznačne
definovať vlastnosti dobrého, nenápadného, moderného a technicky dokonalého stožiara. Treba
vychádzať z podrobnejšieho skúmania veľkého množstva typov a konštrukcií stožiarov. Boli pokusy
klasifikovať elektrické vedenie podľa toho, či sa trasa vedie po rovine, cez hornatú krajinu, cez lesy alebo
poľnohospodársky využívanú krajinu, cez oblasti s rôznou hustotou obyvateľstva a pod. Viedlo to
k nadmerným komplikáciám a prijala sa skutočnosť, že konštrukcia stožiara vhodného pre „nenápadné“
použitie v otvorenej krajine vyhovuje tiež pre zalesnenú oblasť. Podobná konštrukcia stožiarov by
vyhovovala pre oblasti s veľkou aj malou hustotou obyvateľstva. Oblasti s veľmi vysokou hustotou
osídlenia si ale poväčšine vyžadujú iné vedenie trasy, alebo v dôsledku obmedzenia priestoru iný typ
stožiarov. Ekonomické možnosti spravidla ťažko pripúšťajú použitie viacerých typov stožiarov aj
v prípade väčších projektov prenosových liniek. Ľahko je regulovateľná výška stožiaru rovnakého typu
z hľadiska ich prispôsobenia okoliu a krajine. Výška stožiarov z hľadiska celkového pôsobenia v krajine
je závislá od viacerých činiteľov. Výnimočne vysoké stožiare pôsobia príliš výrazne. Celkové pôsobenie
stožiarov elektrického vedenia je závislé od topografických podmienok a možnosti porovnávania. [2]

5

ZÁVER

Poznatky z ostatných rokov dokazujú, že uvedená problematika bola tabuizovaná a v súčasnosti
jej treba venovať náležitú pozornosť. S ohľadom na nárast priemyselného rozvoja a s tým súvisiaci dopyt
po zásobovaní elektrickou energiou je nutné dbať na rešpektovanie a chránenie životného prostredia.
Rastúce výkony energetických zdrojov a súčasne rastúca spotreba príkonu energie do veľkých
priemyselných závodov a energetických spotrebných centier budú v budúcnosti postupne prerastať
možnosti dnes používaných spôsobov prenosu elektrickej energie.
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OBCHODOVATELNÁ PRÁVA K VÝSTAVBĚ
A OCHRANA KRAJINY
TRADABLE DEVELOPMENT RIGHTS AND LANDSCAPE
PROTECTION
Eliška Kotíková36
Anotace
Příspěvek seznamuje s obchodovatelnými právy k výstavbě a jejich možným využitím v územním
rozvoji. Shrnuje možné přínosy obchodovatelných práv. Obchodovatelná práva k výstavbě by umožnila
získat kontrolu nad záborem půdy pro stavební účely a případně tak snížit tlak nové výstavby na krajinu a
zemědělskou půdu. Zisk z prodeje obchodovatelných práv by mohl směřovat na financování
krajinotvorných programů. Úspěšnost dané politiky je podmíněna především odstraněním dotací na
novou výstavbu ze strany obcí i státu.
Abstract
The paper summarizes the approach of the tradable development rights policy for the use in the
urban development and its possible effects. The tradable development rights policy enables to gain
a control of the quantity of land being developed. It also enables to lower the pressure of new
development on the landscape and the agricultural land. Revenues from the development rights sale may
be used for landscape protection programmes. The success of the proposed tradable rights policy is
conditioned by removal of financial subsidies to new development from the side of municipalities or the
state.
Key words: Tradable development rights (obchodovatelná práva k výstavbě), Urban planning (územní
plánování)

1

ÚVOD

V současné době se rychle rozvíjí výstavba na periferiích měst. Vznikají velkoplošné projekty
komplexů rodinných domů, rozvíjejí se komerční centra, překladiště, průmyslové parky. To vše má za
následek plýtvání zemědělskou půdou a rychlou přeměnu naší krajiny. Nová extenzivní výstavba vede
k suburbanizaci a ke ztrátám hodnoty krajiny. Existují názory, že míra suburbanizace u nás zatím
nepředstavuje problém. I tak by bylo vhodné zavést již dnes takovou preventivní politiku, která by byla
schopna nadměrné rozrůstání zástavby řešit. Zastavěné území již totiž nelze jednoduše přetvořit zpět na
zemědělskou půdu nebo lesní pozemky. V době, kdy bude suburbanizace představovat skutečně vážný
problém, bude již na preventivní kroky pozdě.
Za nedostatek současného územního plánování je možno považovat nízkou kontrolu nad
celkovým množstvím zastavitelných území. Vždy existuje pouze místní znalost o zastavitelném území
obce, celkové množství zastavitelných území není nijak usměrňováno. Není proto známo, jakou rychlostí
se budou zastavovat pozemky v budoucnosti.
Na následujícím obrázku je znázorněna současná celková situace České republiky. Zemědělské
půdy je u nás v dnešní době nadbytek. Značný tlak na zemědělskou půdu vytváří právě stavební činnost.
Přírodní plochy se díky striktní ochraně zastavují pouze v malé míře.
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Eliška Kotíková, Ing., Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra ekonomiky životního
prostředí, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, kotikova@vse.cz
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Obr. 1:
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Obchodovatelná práva jsou jedním z druhů ekonomických nástrojů, které lze v územním
plánování využít pro ochranu krajiny a pro kontrolu celkového záboru půdy. Obchodovatelná práva
začínají být hojně využívána především v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, jiné možnosti jejich aplikací
jsou však zatím málo známé. Příspěvek shrnuje přístup politiky obchodovatelných práv v oblasti
územního plánování a územního rozvoje České republiky. Shrnuje základní principy obchodování s právy
k výstavbě, možnosti využití výnosů z prodeje obchodovatelných práv a předpoklady využití této politiky
v České republice.

2

POLITIKA OBCHODOVATELNÝCH PRÁV K VÝSTAVBĚ

Stávající situace využívání obchodovatelných práv v oblasti územního rozvoje je popsána v [1].
Používané politiky obchodovatelných práv k výstavbě se týkají pouze lokální ochrany konkrétního
ekosystému nebo citlivé krajiny. Politika obchodovatelných práv v oblasti územního plánování pro
národní úroveň Švýcarska je navržena v [2]. Švýcarský systém je navržen tak, aby k obchodování s právy
k výstavbě docházelo mezi obcemi. Obce si tak mezi sebou za finanční náhradu směňují práva na
vytipování pozemků jako zastavitelná území. Politika navrhovaná pro Českou republiku se také orientuje
na národní úroveň, zabývá se však obchodováním s právy k výstavbě mezi jednotlivci (důvodem
k obchodování mezi jednotlivci namísto mezi obcemi je omezení lobbyismu vlastníků půdy).
Obchodovatelná práva k výstavbě si můžeme představit jako cenné papíry obchodované na burze.
Reprezentují právo k výstavbě na ploše o určité rozloze (jednotkou mohou být např. m2). Stavebním
pozemkem by se tak nemohla stát veškerá půda v zastavitelném území, ale pouze taková, která je kryta
odpovídajícím množstvím obchodovatelných práv.
Obchodovatelná práva ztrácejí svou platnost poté, co byla využita ke krytí rozlohy libovolného
zastavitelného území definovaného v územním plánu. Shodná obchodovatelná práva by byla vyžadována
u libovolných druhů zástavby – bydlení, komerční nebo průmyslové využití. Obchodovatelnými právy by
musela být pokryta výměra půdy jak zastavěných ploch budovami, tak výměra soukromých zahrad nebo
silničních komunikací (k těmto účelům je využívána půda zastavitelných území). To odpovídá kategoriím
druhů pozemků stávající statistiky Českého ústavu zeměměřického a katastrálního „zastavěné plochy a
nádvoří“, „zahrady“ a „ostatní plochy“.
Množství nových obchodovatelných práv každoročně umísťovaných na trh (burzu cenných
papírů) by bylo určeno na národní úrovni. Jedná se o tzv. kvantitativní cíl politiky obchodovatelných
práv. To znamená, že v průměru by množství půdy každoročně přeměněné na „zastavěné plochy a
nádvoří“, „zahrady“ nebo „ostatní plochy“ bylo rovno množství vydaných obchodovatelných práv.
Výměra budoucí výstavby by tak mohla být efektivně kontrolována.
Nová obchodovatelná práva k výstavbě by nemusela vznikat pouze umístěním nových práv na
burzu cenných papírů ze strany státu. Rekultivací pozemků, které jsou v současné době stavebním
pozemkem nebo patří do „ostatních ploch“, a jejich návratem do zemědělské činnosti nebo lesnictví by
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jejich majitel mohl k volné manipulaci získat odpovídající množství obchodovatelných práv. Částečně by
tento postup mohl finančně napomoci rekultivacím brownfields.
Předpokladem fungování navrhované politiky je přebytek zastavitelných území nad množstvím
disponibilních obchodovatelných práv k výstavbě. Důvodem k tomuto přebytku je potřeba vytvoření
konkurence mezi vlastníky půdy v zastavitelném území (přínosy konkurenčního prostředí mezi vlastníky
půdy viz níže). Při politickém cíli ponechat stávající rychlost výstavby na současné úrovni by tak bylo
nutné zvýšit celkové množství zastavitelného území. Obce by si ve svém územním plánu definovaly větší
oblast zastavitelného území v porovnání s dnešní situací. Následující obrázek porovnává současný systém
územního plánování s navrhovanou politikou (na zjednodušeném příkladu pouze dvou obcí). Jak je
patrné, v současném systému je obcemi definováno malé území jako zastavitelné, postupně je ale celé
zastavěno a následně dochází k aktualizaci územního plánu. V politice obchodovatelných práv je možné
definovat větší území obce jako zastavitelné, pouze část zastavitelného území je poté využita ke
stavebním účelům.
Obr. 2:

Porovnání stávajícího územního plánování s politikou obchodovatelných práv – množství
a umístění nové výstavby
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Politika obchodovatelných práv
Obchodovatelná práva

přírodně cenné území
nově zastavěné území (v systému
obchodovatelných práv musel
investor nakoupit dostatečné
množství obchodovatelných práv)

V České republice je v současnosti vysoký tlak na stavební činnost v okolí velkých měst, nižší
tlak ve venkovských oblastech. Pokud by existoval pouze jeden prostor k obchodování, lze očekávat
přelití veškeré stavební aktivity do nejvíce žádaných lokalit – v současnosti pražský region a oblasti
kolem jiných velkých měst České republiky. Ve venkovských oblastech by byla výstavba prakticky
znemožněna. Důsledkem by bylo přetížení ekosystémů i infrastruktury (především silniční sítě)
v nejžádanějších lokalitách. Možným řešením je definice jednotlivých prostorů k obchodování (tzv.
bublin) s dílčími kvantitativními cíli maximálního záboru půdy stavební činností. V České republice by
mohly existovat tyto bubliny: pražský region, ostatní urbanizovaná území, venkovský region.

3

DŮSLEDKY POLITIKY OBCHODOVATELNÝCH PRÁV K VÝSTAVBĚ

Hlavním efektem navrhované politiky by byla kontrola celkového záboru půdy stavební činností.
Tato kontrola by byla realizována prostřednictvím umístění určitého množství obchodovatelných práv na
trh. Další pozitivní efekty popisované politiky vyplývají z celkového přebytku zastavitelných území nad
množstvím obchodovatelných práv k výstavbě. Dlouhodobý přebytek zastavitelných území umožňuje:
•

Odstranění podnětu k lobování vlastníků půd: V současné době je pro vlastníky půd
výdělečné, pokud je jejich půda zahrnuta do zastavitelného území obce, protože zastavitelná
půda má několikanásobně vyšší hodnotu než nezastavitelná zemědělská půda. Vyšší cena
vyplývá z vzácnosti (nízké dostupnosti) zastavitelných území. Pouze vybraná půda vstoupí do
zastavitelného území obce. Územní plánování tak významně ovlivňuje hodnotu majetku
vlastníků půd. Vlastníci půdy své zájmy v současnosti projevují lobováním, případně úplatky.
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•
•

Konkurence mezi vlastníky pozemků v zastavitelném území je klíčová pro snížení ceny
stavebních pozemků (vyšší cena vyplývající z vzácnosti by byla odstraněna) a omezení
lobbyistických zájmů (podnět k lobování – vyšší cena zastavitelného území oproti
nezastavitelné zemědělské půdě – by byl odstraněn).
Flexibilnější výběr pozemků ze strany investorů: Investoři by si mohli lépe vybrat vhodný
pozemek k jejich záměru z větší nabídky zastavitelných území.
Dlouhodobější životnost územního plánu obce: V současné době roste tlak na změny
územních plánů obcí. Územní plány musí být stále častěji aktualizovány. Kombinace
definování větších zastavitelných území s omezením stavební činnosti obchodovatelnými
právy by umožnila dlouhodobější životnost územních plánů.

Cena půdy pro investora v území zůstává stejná. Předpokladem je nezměněná poptávka po
stavebních pozemcích a množství obchodovatelných práv umísťovaných na trh odpovídající současné
rychlosti záboru půdy v České republice. Snížení kupní ceny půdy v zastavitelném území je vyrovnáno
potřebou nákupu obchodovatelných práv.

4

VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE OBCHODOVATELNÝCH PRÁV

Prodejem obchodovatelných práv by veřejné rozpočty získávaly nemalé finanční prostředky.
Jejich alokace by měla být usměrněna do předem známých oblastí, jinak by stát mohl mít zájem na
maximalizaci příjmů z obchodovatelných práv a územní rozvoj by tomu byl podřizován. Pokud chápeme
stavební činnost jako poškozující krajinu, pak výnos z prodeje obchodovatelných práv by měl být určen
na tvorbu zdravé krajiny. Vytváření územních systémů ekologické stability v současnosti často naráží na
finanční bariéry – obce si nemohou dovolit vykoupit pozemky a zafinancovat např. zalesnění. Některé
územní plány se sice snaží vytipovat lokality pro nové prvky územního systému ekologické stability, bez
finanční podpory jsou však tyto projekty nerealizovatelné. Vlastníci daných pozemků nejsou na tvorbě
prvků systému ekologické stability finančně zainteresováni. Zemědělská půda se tak pouze málo
přeměňuje na přírodě bližší plochy (např. lesy). Právě na tyto účely by mohl být určen zisk z prodeje
práv.

5

LIMITY POLITIKY

V současné době podporují mnohé obce novou výstavbu ve svém území finančními dotacemi
plynoucími na budování komunikací a infrastruktury. Takové podpory narušují konkurenční prostředí
a snižují zájem jednotlivých investorů k efektivnímu využití půdy a k výstavbě na okraji obce, kde je
infrastruktura již dostupná. Tyto podpory by musely být odstraněny, pokud politikou s uvolněnou
rozlohou zastavitelného území nechceme dosáhnout roztroušené výstavby daleko od stávajících hranic
obcí.

6

ZÁVĚR

Obchodovatelná práva se jako jeden z ekonomických nástrojů ekologické politiky již osvědčila
v jiných oblastech ochrany životního prostředí, především v ochraně ovzduší. Politika obchodovatelných
práv k výstavbě umožňuje kontrolovat celkový zábor půdy stavební činností, případně snížit tlak nové
výstavby na krajinu. Důležité je, že také odstraňuje podněty k lobování vlastníků půdy. Z pohledu
ekonoma jsou tak obchodovatelná práva potenciálně žádoucím nástrojem. Mezioborová diskuse
odborníků nyní může posoudit, zda by taková politika přinesla všestranně pozitivní efekty.
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NÁVRH NA METODICKÝ POSTUP PŘI BUDOVÁNÍ A
REKONSTRUOVÁNÍ STUDÁNEK
THE SUGGESTION OF METHODOLOGICAL PROCEDURE OF WELL´S
CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION
Kristýna Kubová37
Anotace
Studánky a pramenné vývěry jsou nedílnou součástí historie a paměti krajiny a tvoří v ní
dlouhodobý a historický prvek. Již odpradávna naši předkové jednoduchými postupy vytvářeli primitivní
skruže a přiváděli tak vodu do mělkých jam, zjednodušených studánek. Studánky a prameny pro ně
představovaly důležitý zdroj pitné vody, proto je odedávna chránili, udržovali a pečovali o ně. [1]
Abstract
The wells are integral component of landscape's history and memory and they also create long
and historical component there. It is a long time ago our ancestors created primitive centering by simply
technique and they fed water to shallow hole, simplified well. Springs and wells represent important
source of drinking water and that is the reason why our ancestors protected, maintained and cared of
them. After Second World War it attended to lowering of well meaning and to their devastation. New
towns absorbed some of them, the other languished of care lack and it was clogged and their vicinity were
destroyed by unsuitable treatment and forest mining.
Key words: well (studánka), spring (pramen), reconstruction (rekonstrukce), construction (výstavba),
spring captation structure (pramenní jímka), collection gallery (jímací zářez)

1

PRŮZKUM PRAMENŮ – ÚVOD

Výstavba studánky je investicí, kterou je třeba provést jen u těch pramenů, u kterých na základě
prozkoumání terénu, mapovacích podkladů a měření známe základní charakter pramene. Proto je důležité
si před rozhodnutím vystavět studánku vymezit daná kritéria výběru.V rámci rekognoskace terénu je
dobré projít celé povodí potoka, jehož pramen chceme zabezpečit a velmi podrobně projít okolí pramene
alespoň do vzdálenosti 500 m, tak abychom měli jistotu, že pramen nevyvěrá již dříve a nejedná se tudíž
o potok tekoucí částečně pod povrchem.
Nejpříhodnější období pro průzkum lokalizace pramenů je jaro a podzim. Postupy při hledání
pramenů a vývěrů jsou různé. Nejspolehlivější, ale také nejnamáhavější a na čas nejnáročnější je průzkum
po povodích. Další metodou je průzkum po vrstevnici. [2]

2

PARAMETRY VÝBĚRU PRAMENE K JEHO PODCHYCENÍ

Nejdůležitější po rekognoskaci terénu je znát vydatnost pramene. Vydatnost vody v prameni by
neměla být závislá na chodu atmosférických srážek. Pokud nelze měřit vydatnost měsíčně po dobu
alespoň jednoho roku (nejlépe 2–5 let), nejvhodnější období pro přibližné určení vydatnosti je období jara
a podzimu, kdy vydatnost dosahuje ročního maxima a minima. Měření vydatností pramene získáme
z ČHMÚ, pokud je pramen součástí jejich pozorovací sítě.
Kromě vydatnosti také teplota pramene nám svými hodnotami může ukázat, zdali je tento pramen
ovlivňován přírodní anebo antropogenní činností. Teplota vody by měla být stálá s mírnou roční
odchylkou, určuje ji především hloubka hladiny podzemní vody, jelikož při vyšší hloubce hladiny
37
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podzemní vody se teplota vody ustaluje na průměrnou roční teplotu vzduchu. Teplota vody by tak neměla
dosahovat hodnot aktuální místní teploty vzduchu. V případě pH vody limit pro pitnou vodu je 6,5–9,5,
ale optimální je rozmezí cca 6–8. Vyšší hodnota pH snižuje účinnost dezinfekce a může dát vodě
nepříjemnou chuť. Nižší hodnota pH je charakteristická pro měkkou („hladovou“) vodu a bývá spojena
s agresivitou vody a korozí kovů. [5]
Dalším důležitým kritériem pro výběr pramene a jeho podchycení je lokalizace. Je důležité, aby
pramen nebyl v místní erozivní bázi, v nejnižším místě úžlabiny, zářezu, rokle či v proláklině. Srážková
voda se zde shromažďuje a prosakuje do podpovrchových složek půdy, vytváří hypodermický odtok a
může představovat pramen, který je znečištěn a není přefiltrován jako voda podzemní. Kromě toho již u
stávajících studánek tento terén způsobuje průsaky do podchycené vody a může ji taktéž znečistit, navíc
způsobuje rozbahnění okolního terénu. Kromě morfologie terénu je vhodné, aby se pramen nenacházel
v blízkosti míst, která jsou jakkoli obhospodařovaná a která mohou být zdrojem znečištění. Pramenné
území by mělo být nejlépe lesního charakteru, aby co nejlépe vytvářelo odtokový režim území. Okolí
studánky by však mělo plnit funkci rekreačně a turisticky využívaného prostředí, nejen z důvodu
možnosti pravidelné péče o studánku, ale i z důvodu přístupnosti a možnosti využívání. Důležitá jsou
taktéž zjištění, zdali v budoucnu nedojde v okolí studánky ke změnám v lidském hospodaření, jedná se
např. o výstavbu, změnu v lesním hospodaření a další (lesní hospodářský plán, územní plán aj.).
Odběry vody pro chemický, příp. bakteriologický rozbor, které by se měly provádět nejlépe
dvakrát až třikrát za rok, na jaře (období vydatných srážek a tání sněhu), v létě (období, kdy může dojít
k biologickému znečištění a období, kdy mohou nastat zvýšené úhrny, povodně) a na podzim (období
sucha) zpracovávají Povodí, úpravny vod, ČHMÚ, akreditované laboratoře na rozbory vod a další. Každá
ať už státní, či soukromá laboratoř má své požadavky na odběr vody.
Pro určení stupně znečištění pramene a stability vodního zdroje stačí tzv. krácený rozbor dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb. Provedené rozbory by měly být poskytnuty veřejnosti, nejlépe, když se vyvěsí
na ceduli v těsné blízkosti studánky. Hodnoty měřených ukazatelů musí splnit mezní hodnoty ukazatelů
udaných taktéž ve vyhlášce 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Organické znečištění lze zjistit prozkoumáním živočišné složky v prameni, důležitý je výskyt
druhů indikujících jakost vody. V případě přítomnosti chráněného živočišného či rostlinného druhu je
důležité zjistit náročnost daného druhu na ekotop a jak se případně chová při změnách vyvolaných
úpravou pramene. Důležitý je individuální přístup.

3

ZÁSADY NÁVRHU NA ZABEZPEČENÍ A PODCHYCENÍ PRAMENE

Stavba se nejčastěji navrhuje, tak aby esteticky ladila s lesním okolím, je dobré používat pouze
přírodní materiály (dřevo, kámen), jen v případě použití betonové galerie (zářezu, jímky) je nutné použít
zmíněný materiál.
Na studánkovou stěnu je vhodné umístit desku znázorňující výjev z přírody, příp. výjev spojený
s pověstmi a bájemi z místního okolí, které zaujmou a lidé si je zapamatují. Název studánky by měl mít
spojitost s okolím, měl by být krátký, snadno zapamatovatelný. Vhodné je taktéž na novou studánku
upozornit okolí.
Voda z trubky by měla spadat do mušle (využití ptačími druhy jako pítko), nacházející se těsně
pod studánkou, ale v takové vertikální vzdálenosti aby mohli lidé nabírat vodu z trubky do vyšších nádob.
Voda by měla z mušle spadat do bazénku pod studánkou (využití vysokou zvěří) a teprve odtud vést
odtokovým korytem do příkopu, toku či ještě v určité vzdálenosti od studánky do vyhloubeného
napajedla, tůně (využití pro obojživelníky), či kaliště (využití pro černou zvěř). Napajedlo je dobré i
proto, aby se předcházelo používání studánky, a příp. tak jeho ničení.
Důležitá je taktéž přístupová cesta, která by neměla být rozbahněná a měla být označená, tak aby
lidé studánku nemuseli hledat, a okolí studánky takové, aby představovalo příjemný odpočinek a hezký
dojem. Cestu je proto dobré napojit na turisticky značenou trasu a u odpočivadla vyvěsit informační
tabuli.
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U studánek, které nesplňují kritéria, jsou nevhodné k pití, jsou periodické, jsou náchylné k změně
hydrologického režimu a tím ke variabilitě výronu, jsou na nevhodném geologickém podkladu a
v nevhodném terénu, provedeme prozatímní studánkovou stavbu (na 1–5 (10) let). Ta tkví v prvé řadě
v posouzení, zda se jedná o vývěr horizontální (spádový) či vertikální (artéský pramen), podle čehož se
řídí stavba, která se může provést při mapování pramenů, či v nejbližším období. Horizontální vývěr
prohloubíme, vyčistíme, vydláždíme kameny (stmelené jílovitou hlínou), min. dvěma bočními
kamennými nebo dřevěnými stěnami, či vysypeme pískem a zastřešíme. Přední práh studánky zvýšíme
tak, aby voda mohla v otevřené studánce nastoupat do určité hladiny. Vodu odvedeme kanálem a místo
zaznačíme do mapy i na místě samotném. Okolo vývěru vyhloubíme koryto, aby dešťová voda mohla
odtékat a nepropouštěla vodu do nezajištěné jamky. I v tomto případě je dobré v určité vzdálenosti od
studánky vyhloubit napajedlo pro ptáky a lesní zvěř.
Po provedení rekonstrukce i vybudování by mělo nejméně po dobu jednoho roku docházet
k režimnímu měsíčnímu sledování změn ve vydatnostech a teplotách vody ve studánce, v přítomnosti
druhů fauny a flóry indikujících čistotu vody, ale i celého lesního (krajinného) prostředí.

4

TECHNICKÝ POSTUP

Výstavba i rekonstrukce studánky významně ovlivňuje její okolí, proto je důležité pracovat i
s tímto prostředím, přesně řečeno pramenným územím. Pramenné území je, pro naše účely, hydrologické
povodí, jehož hranice jsou vykresleny jako orografická rozvodnice, jež odděluje povodí od povodí
sousedního.
Zásady volby jímacího zařízení je dáno především hydrogeologickými hledisky. Jsou to
především: potřebné množství vody, předpokládané jímatelné množství vody, předpokládaná jakost vody,
stav hladiny vody pod povrchem, litologický charakter zvodněného prostředí (rozpukanost, zrnitost,
pevné či sypké horniny), hloubka nepropustného podloží, možnost ochrany zdroje po stránce
hygienické. [3]
Kromě zásad volby jímacího zařízení je důležité, aby při projektování jímacího zařízení byl
navržen objekt tak, aby nedocházelo k jeho obtékání částí proudu podzemní vody a aby případným
vzdutím nebo snížením hladiny podzemní vody proti přírodní úrovni vývěru nedošlo ke zmenšení
využitelné vydatnosti pramene a nezhoršily se podmínky pro jeho ochranu před znečištěním a před
zhoršením jakosti vody.
Pro jímání pramenů můžeme, podle typu pramene Obr. 2: Pramenní jímka pro zachycení sestupného
(vzestupného,
sestupného),
pramene
vybudovat
pramenní
jímku.
[4]Obr. 1: Pramenní jímka pro
zachycení vzestupného pramene
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Pro jímání mělkých podpovrchových podzemních vod s relativně malou kapacitou můžeme
použít jímacího zářezu. Jímací zářezy ústí do sběrné jímky. Většina jímacích zářezů rychle reaguje i na
kratší dobu sucha výrazným poklesem vydatnosti, a to většinou z důvodu malého rozsahu infiltračního
území, neveliké vodní kapacity zvodnělé vrstvy apod. Zřízením jímacích zářezů se nesmí změnit
dosavadní režim ani jakost podzemní vody. Podle způsobu provedení zářezů je můžeme dělit na otevřené
a kryté jímací zářezy. [3]
Obr. 3: Jímací zářez otevřený

Obr. 4: Jímací zářez krytý

Podle charakteru studánkové stavby rozlišujeme prozatímní (předpokládané trvání 5–10let) a
úplnou studánkou stavbu (doba trvání 50 a více let).

5

ÚDRŽBA STUDÁNEK A ÚPRAVA TERÉNU A OKOLÍ

Nezbytnou součástí péče o studánky je jejich pravidelná údržba, prováděná nejméně v ročních
intervalech. Jarní, ale i letní dešťové přívaly mohou poškodit jak studánkovou stavbu, tak i jímku,
odtokové koryto a napajedlo. U trubkových studánek toto nebezpečí nehrozí, jelikož voda v jímce je
stavbou chráněna a vývod vody je v horní části hladiny. Obtížnější je čištění studánek se soustavou
drenáží, které se často zanášejí. Pokud se voda shromažďuje v prostoru mezi prameništěm a studánkou,
dochází k prosakování povrchové vody a voda je znehodnocována. Proto vhodně upravíme (vyvýšíme)
tento terén tak, aby se v něm povrchová voda nezadržovala. [2]

6

ZÁVĚR

Příspěvek vznikl na základě nedostatečného materiálu souvisejícího s problematikou jímání
pramenů pro výstavbu studánek. Byl vypracován především na základě dlouhodobého zájmu, měření a
získávání informací. Příspěvek vznikl taktéž díky projektu GA ČR reg. č. 526/03/H036.
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ZMĚNY KRAJINY V DOLNÍ ČÁSTI POVODÍ BYSTŘICE
NA MAPÁCH VOJENSKÝCH MAPOVÁNÍ
LANDSCAPE CHANGES IN LOWER PART OF BYSTRICE RIVER
BASIN IN HISTORICAL MILITARY MAPS
Pavel Kukla38
Abstract
This work deals with landscape changes and development in the lower part of the Bystrice river
basin in the Eastern Bohemia. Land use changes were investigated by the analysis of cartographic data
using geographic information system. Geographic information system makes it possible to observe
landscape development and spatial land use changes. It is possible to evaluate the changes in defined
areas and individual river basins. Investigation of land use development doesn’t depend only on statistic
data available only for the whole cadastral units.
Key words: Landscape (krajina), land use (využití půdy), geographic information system (geografický
informační systém), georegistration (georeferencování), military maps (vojenské mapy), quantification
(kvantifikace), fishpond cultivation (rybníkářství)

1

ÚVOD

Vznik kulturní krajiny spadá na území České republiky do období neolitu, tedy asi do 5. tisíciletí
před naším letopočtem. Kulturní zemědělská krajina umožnila rozvoj a existenci ekosystémů, jež nejsou
v souladu s přirozeným vývojem klimatu. Současný vzhled a struktura krajiny tak souvisí se způsoby
jejího využití, které se dnes stejně jako v minulosti neustále mění. Změny, které se odehrály ve venkovské
krajině v nedávné historii, byly hlubší a rychlejší než kdykoli dříve. To s sebou nese ekologické následky,
se kterými se nebude lehké do budoucna vypořádat (Lipský, 2000). Poznání historického vývoje krajiny
v určitém území může přinést odpověď na otázku pochopení současného stavu krajiny. Zároveň se
při plánování opatření v krajině můžeme poučit z krajinných změn uskutečněných v minulosti.

2

CÍLE

Hlavním cílem práce bylo zjistit, k jakým změnám došlo ve využívání krajiny území od pol. 19.
století do současnosti, tyto změny kvantifikovat a provést analýzu těchto změn. Stanoveny byly dílčí cíle:
•
•
•

3

Zjištění historického vývoje změn využívání krajiny na základě zpracování historických
mapových podkladů a jejich analýzy v prostředí geografického informačního systému.
Kvantifikace makrostruktury krajiny v dobách jednotlivých mapování a analýza vývoje
jednotlivých kategorií využití půdy.
Analýza změn vodní složky krajiny.

METODIKA

Tato práce je zaměřena na sledování vývoje kulturní krajiny pomocí geografických informačních
systémů (GIS). Stěžejní částí práce je sledování vývoje využití ploch v území, které bylo zachyceno
v mapách vojenských mapování od 19. století do současnosti. Pomocí geografických informačních
systémů je také sledován vývoj vodní složky krajiny. Analýzou v prostředí geografického informačního
systému došlo ke kvantifikaci jevů a následně k jejich interpretaci. Modelové území této práce
představuje dolní část povodí Bystřice, které se nachází východně od Chlumce nad Cidlinou
v Královéhradeckém kraji. Bystřice je levostranným přítokem Cidliny, do níž se vlévá v Chlumci
nad Cidlinou. Rozloha modelového území činí 122,83 km2.
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Mapovými podklady práce byly mapy II. vojenského mapování (tzv. Františkovo) z roku 1850,
III. vojenské mapování (tzv. Františko-josefské) (1880), Topografická mapa Generálního štábu Čs.
armády (TMGŠ) (1955) a Digitální model území (DMÚ) (1999). Kromě II. vojenského mapování, které
je v měřítku 1 : 28 800, jsou mapové podklady v měřítku 1 : 25 000. Právě shodná velikost měřítka
jednotlivých mapových děl s výjimkou II. vojenského mapování je výhodou, neboť lze předpokládat,
že velikost generalizace v jednotlivých mapováních se nebude od sebe výrazně lišit. Analýza mapových
děl v průřezu posledních cca 150 letech nám může přinést odpověď na otázku, jak se mění naše krajina,
ve které žijeme.
Nezbytnou podmínkou pro práci se starými mapami v prostředí GIS je transformace rastrové
podoby staré mapy do zeměpisného souřadnicového systému, tzv. georeference. Georeference je založena
na principu, že existují dva různé záznamy stejného území, z nichž jeden je v příslušném souřadnicovém
systému a druhý je možné na základě toho prvého do daného systému transformovat. Proces georeference
je možné provádět s pomocí různých GIS softwarů, které pracují na stejném principu a nabízejí různé
druhy transformací. Všechny druhy transformací jsou založeny na vyhledávání a použití tzv. vlícovacích
bodů. Jsou to body, které je možno identifikovat na obou záznamech. V případě starých map je vhodné
volit topografické prvky, u nichž vzhledem ke konfiguraci reliéfu či kulturním tradicím existuje jen malá
pravděpodobnost, že radikálně změnily svou zeměpisnou polohu. Jedná se o soutoky řek, hlavní
křižovatky cest, stavidla rybníků nebo věže kostelů či jiné sakrální objekty (Brůna a kol., 2002).
Mapy I. vojenského mapování (1763–1787) a Müllerova mapa Čech (1720) byly pro tuto práci
použity pouze jako srovnávací materiál, neboť nevznikly na základě přesné geodetické osnovy, která by
umožnila jejich přesnou georeferenci do zeměpisného souřadnicového systému.
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VÝSLEDKY

4.1

Vývoj využití ploch

Graf č. 1 znázorňuje plošné zastoupení kategorií využití území od roku 1850 do současnosti. Jak
je patrné z grafu, v období 1850–1880 prošly nejintenzivnějšími změnami v území vodní plochy, úbytek
417,5 ha, tj. 72,5 % své plochy. V důsledku rušení rybníků tak došlo k ochuzení krajiny o podstatnou část
vodních ploch a zjednodušení krajinného rázu. V období 1880 až 1955 úbytek vodních ploch z krajiny
pokračoval (- 72,6 ha). V tomto období také začínají na váze nabírat trendy rozšiřování plochy intravilánu
obcí (+ 148,3 ha) a růst kategorie ostatní plochy (+ 275,5 ha). Orná půda byla na mapách interpretována
do kategorie ostatní plochy, neboť nelze přesně oddělit od komunikací, které jsou znázorněny liniemi.
Poslední období 1955 až 1999 znamenalo pro krajinu stejně velký zásah či ještě větší, než bylo rušení
rybníků. V tomto období došlo k výraznému snížení rozlohy luk a pastvin (- 1165,7 ha). S intenzivním
zemědělstvím v území souvisí nárůst ploch kategorií sady (+ 176, 4 ha) a ostatní plochy (+ 618,8 ha),
které tvoří především orná půda. Dále rostla rozloha intravilánu (+ 223,8 ha) a vodních ploch (+ 108,4
ha). O růst kategorie vodní plochy se zasloužila těžba štěrkopísků, jejímž následkem v krajině vznikají
nové vodní plochy. Na rozloze nabývaly většinou silně antropogenně využívané plochy. Došlo tedy
k výraznému zjednodušení krajinné struktury a ochuzení krajinného rázu venkovské krajiny.
Vývoj procentuálního podílu kategorií využití půdy v území v období 1850–1999
Změny využití území v období 1850 - 1999
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Průnikem digitálních vrstev využití ploch v období II. vojenského mapování (1850) a Digitálního
modelu území (1999) zjistíme, že celkem 27,6 % plochy území prodělalo změnu kategorie využití.
Dominantní změnou využití byl převod trvalých travních porostů na ostatní plochy, hlavně na ornou
půdu. Tato změna se týkala 10,5 % rozlohy území. Druhou největší změnou byl převod vodních ploch
na ostatní plochy, opět především na ornou půdu. Třetí nejhojnější změnou byl zaznamenán nárůst plochy
intravilánu na úkor ostatních ploch, tedy úbytek orné půdy v důsledku zvětšování rozlohy obcí. Plošně
největší druhy změn využití v území zobrazuje tabulka č. 1.
Tab. 1: Největší druhy změn využití území v období 1850–1999 (velikost změn v hektarech a %
z celkové plochy území)
Změna
LO - OP

ha
1288,4

%
10,5

VP - OP
OP - IN

461,3
389,9

3,8
3,2

LP - OP
OP - SA

363,7
205,0

3,0
1,7

SA - OP
OP - LP

125,1
122,9

1,0
1,0

ostatní změny
bez změny

428,3
8898,0

3,5
72,4

Zkratky: LO = louky a pastviny, OP = ostatní plochy, VP = vodní plochy, IN = intravilán, LP = lesní plochy, SA = sady

Z pohledu prostorového rozložení změn využití ploch v období 1850–1999 je charakteristické, že
největšími změnami prošla především střední část území, kde se jedná o celou nivu řeky Bystřice. V nivě
řeky a jejích přítoků došlo především k odstranění luk a pastvin, vodních ploch a také nemalých lesních
ploch. Velké změny jsou patrné také ve východní části území, kde došlo k výsadbě ovocných sadů.
Změny kategorií nalezneme také v těsné blízkosti obcí s tím, jak docházelo k zvětšování rozlohy
intravilánu. Naopak za stabilní plochy v území můžeme označit především ornou půdu ve větší
vzdálenosti od vodních toků, lesní komplexy v severní a jižní části území a dochované rybníky
z minulosti.

4.2

Změny v rozšíření vodních ploch

Chlumecká rybniční soustava byla z největší části vybudována již před rokem 1500. Zdá se,
že největší zásluhu při budování promyšlené sítě rybníků na chlumeckém panství měl Vilém Zub
z Landštejna, který je spolu s Janem z Landštejna držel v letech 1488–1517. Rybníkářství bylo zejména
v 16. století hlavní sférou podnikání v Pocidliní a tento význam si udrželo až do 18. století. Rybníkářství
umožnilo také další rozvoj zemědělství, které na odvodněných plochách získalo nové zemědělské
pozemky. Roku 1534 bylo chlumecké panství ovládnuto Janem z Pernštejna. To však již byly největší
rybníky dávno hotovy. Pernštejnové pak celou soustavu dotvořili zřízením rovněž dvou velkých rybníků
na Bystřici. Jednalo se o Písecký a Velký Kosický rybník. Tyto dva velké rybníky spolu s Chlumeckým
rybníkem byly od sebe odděleny pouze hrázemi. Na konci pernštejnské vlády roku 1547 bylo
na chlumeckém panství 23 násadních, 35 výtažních a 17 třecích rybníků. Pozoruhodnou úroveň
technického řešení chlumecké soustavy si uvědomíme, když zjistíme, že dokonale využila tvářnost
krajiny tak, jak se zformovala během pleistocénu. Řada největších rybníků, jako například Chlumecký
a Písecký, sledovala průběh někdejšího pleistocénního toku Labe. Chlumecká soustava tak byla jednou
ze tří největších rybničních soustav v Polabí, které bývalo nejvýznamnější rybniční oblastí v Čechách a
svým významem předstihovalo i později proslulé jižní Čechy. Budování velkých rybničních soustav
v Polabí totiž rozvoji jihočeského rybníkářství předcházelo i časově. Chlumecká rybniční soustava byla
v rámci Polabí sice menší než soustava pardubicko-bohdanečská a poděbradská, byla však zřejmě první,
u níž byla uplatněna systematická koncepce vodního režimu, která si co do invence nezadá s pozdějšími
projekty vodních soustav. Rybniční soustavy se na Chlumecku udržely beze změn až do poloviny 19.
století (Kuča, 1995).
Ve zprávě chlumeckého hospodářského úřadu Kinských z roku 1782 se poprvé objevil návrh,
aby byla část rybníků zrušena a přeměněna na role, louky a pastviny. Tento plán se týkal velkých rybníků,
např. Chlumeckého a Píseckého rybníka, a také spousty menších rybníků. Přitom se však zapomnělo,
že tyto rybníky zde byly vybudovány rovněž na ochranu před povodněmi. Proto byl restrikční plán roku
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1788 zavrhnut, (Kuča, 1995). Na mapách II. vojenského mapování z roku 1850 je zobrazeno v území 82
rybníků, můžeme tak interpretovat většinu rybníků před jejich zrušením. Celková rozloha vodních ploch
v území v roce 1850 činila 590,4 ha. Od doby tohoto mapování probíhal pokles počtu rybníků v území.
V roce 1885 bylo zachyceno do map 56 rybníků o celkové ploše 155,7 ha. Další, i když méně výrazný
pokles zaznamenáváme do roku 1955, kdy bylo interpretováno 45 vodních ploch o rozloze 85,4 ha.
Po dlouhém úbytku vodních ploch z krajiny je na mapě z roku 1999 zaznamenán nárůst rozlohy vodních
ploch na 193,7 ha. Nezasloužilo se o to obnovování zaniklých rybníků, ale vodní plochy, které zůstávají
jako následek těžby štěrkopísků. Tabulka č. 2, která zobrazuje největší vodní plochy v dobách
jednotlivých mapování, jasně dokládá, že přítomnost nových vodních ploch v posledním časovém
horizontu není zanedbatelná. Většinu největších vodních ploch v území už netvoří rybníky, ale právě
vodní plochy pískoven.
Tab. 2:

Největší vodní plochy v území v dobách jednotlivých mapování

r. 1850
Název
plocha (ha)

r. 1880
Název
plocha (ha)

r. 1955
Název
plocha (ha)

r. 1999
Název
plocha (ha)

Chlumecký r.
Písecký r.

195,0
101,5

Třesický r.
r. Lahovec

75,2
9,5

Třesický r.
r. Vondránek

40,7
4,8

Třesický r.
písn. Třesice 2

36,5
17,6

Velký Kosický r.
Třesický r.

98,4
73,3

r. Pavlas
r. Vondránek

8,8
6,8

r. Řepíček
r. Svinče

4,3
4,1

písn. Obědovice 1
písn. Roudnice

16,9
16,2

r. Nesyt
r. Lahovec

12,6
10,6

Kněžský r.
r. Řepíček

5,6
4,7

Kněžský r.
r. Zmotálek

3,6
3,2

písn. Třesice 1
písn. Písek 2

12,6
11,5

Chýšťský r.
r. Vondránek

7,9
7,8

r. Svinče
Starovodský r.

3,6
3,4

Starovodský r.
Chýšťský r.

3,2
3,0

písn. Obědovice 2
r. Vondránek

6,3
6,1

Kněžský r.
r. Řepíček

6,2
4,7

r. Jochánek
r. Zmotálek

3,3
3,2

Vozový r.
Hluboký r.

2,0
1,9

písn. Písek 1
Kněžský r.

5,1
4,4

5

ZÁVĚR

Vývoj využívání krajiny v dolní části povodí Bystřice charakterizuje pokles ekologické stability
území a nárůst antropogenního ovlivnění krajiny tak, jak roste v území podíl ekologicky relativně
labilních ploch. Zrušení převážné části rybníků a trvalých travních porostů v území bylo jednou
z nejvýraznějších změn, kterou prodělala krajina v celém svém novodobém vývoji.
Mapy využití krajiny v dobách jednotlivých mapování přinášejí důležité informace, které je dále
možno využít při plánování v krajině. Zde se nabízí možnost uplatnění např. při revitalizacích vodních
ekosystémů, obnově starých cest a stromořadí v krajině a krajinném plánování. Krajina v minulosti
nebyla lepší ani horší, byla jiná. Poznání jejího vývoje nám může pomoci pochopit změny v krajině,
poznat co lze napravit a čeho se vyvarovat v budoucnosti.
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DROBNÉ PRVKY A HISTORICKÉ STRUKTURY VENKOVSKÉ
KRAJINY – FUNKCE, OCHRANA A MOŽNOSTI OBNOVY
SMALL ELEMENTS AND HISTORICAL STRUCTURES OF RURAL
LANDSCAPE – THEIR FUNCTION, PROTECTION AND RENEWAL
POSSIBILITIES
Igor Kyselka39
Anotace
Příspěvek se zabývá širokým spektrem historických i novějších antropogenně podmíněných
drobných krajinných prvků a struktur, které se často velmi silně regionálně odlišují v závislosti na
odlišném využívání území a kulturní tradici. Text rozebírá příčiny jejich vzniku, současný stav a možnosti
jejich ochrany a obnovy. Jde zejména o prvky historického členění zemědělské krajiny (cesty, meze,
hranečníky, větrolamy), drobné sakrální (kříže, boží muka, kapličky) i technické stavby (mlýny, pily,
náhony, skluzy, triangly) drobné památníky, dopravní stavby (staré stezky, mostky apod.). Přes jejich
dnešní opomíjení jsou zpravidla důležitými prvky krajinného rázu a krajinné paměti. Článek také
poukazuje na nutnost i dobré příklady zájmu a činnosti místních iniciativ pro zlepšení jejich prostředí,
neboť jedině tak se drobné krajinné prvky stanou živé a opravdu udržované. Příspěvek představuje shrnutí
dlouhodobých empirických zkušeností autora z terénních průzkumů a následných krajinných analýz.
Abstract
The article mentions the most important historic elements of cultural landscape, their origin and
function. They are mostly fragments of original dividing of old agriculture land structure, and old roads,
small sacral buildings, dipwells, pools, buildings of villagefloors and technical sights of landscape. In the
article is mentioned their meaning for the enforcement of cultural specify and character of landscape of
different regions. On difefrent examples it will be presented their contemporary situation with respect on
their functions in landscape today, their reconstruction, eventually their renassaince. The article presents
summary of author´s longer experience from landscape research and analysis.
Key words: kulturní krajina (cultural landscape), tradice (tradition), krajinný ráz (landscape character),
hranečníky (landmarks), meze (bulks), aleje (alleys, lanes), mostky a lávky (bridges and footlogs), boží
muka (devotional pillars), polní kříž (wayside cross, column of the crucification), kaplička (chapelle),
sochy světců (statues of the saints), poutní kostel (pilgrim church), studna (dwell), studánka (spring),
mlýn (mill), pila (sawmill), vodní skluz (water slide), náhon (mill race)

1

ÚVOD

Evropská, zejména pak naše hercynsko-panonsko-karpatská venkovská kulturní krajina je
příznačná svou pestrostí a rozmanitostí danou nejen různorodou, zpravidla geologicky podmíněnou
členitostí terénu, ale zejména rozdílnou tradicí využívání území a jeho dotváření zemědělstvím,
osídlením, výrobou i náboženskými a kulturními zvyklostmi. Z těchto důvodů si i méně vnímavý
návštěvník povšimne v Čechách a na Moravě kamenných barokních figurálních plastik, na Slovensku
dřevěných vyřezávaných křížů, v keltských a severských zemích menhirů a runových kamenů. Ať již si
tyto prvky zasloužily ochranu či raději rychlou likvidaci, v krajině zůstávají jako stopy historie užívání a
vnímání krajiny. Jaký by měl být náš přístup k těmto prvkům (a celé kulturní krajině) dnes? A je naše
doba rovněž schopna obohatit krajinu nějakým pozitivně působícím detailem? Až do poloviny tohoto
století byla většina venkovanů se svým polem, loukou, lesem, rybníkem či cestou prakticky
v každodenním styku. Tento kousek krajiny tvořil jakousi rozšířenou část domu každého hospodáře,
stejně jako dvůr, chlévy, zahrada, a taky zde při práci trávil většinu času. Prostor byl tedy vysoce účelně
uspořádán, ale také, aniž to bylo přímým záměrem, esteticky dotvářen. Vždyť všechny krajinné detaily
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jako mez, remízek, úvozová cesta, stromořadí či solitérní strom na rozcestí, kříž, boží muka či upravená
studánka nebyly jen samoúčelně estetické, ale také velmi funkční prvky.

2
ROZBOR JEDNOTLIVÝCH DROBNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ, PODMÍNKY
A MOŽNOSTI JEJICH OBNOVY
2.1

Členění polností a jejich hranice

Důležitou součástí tohoto členění byly jeho hranice – cesty, stromy, hranečníky, ploty, ale
zejména meze. Meze a remízky měly mimoto na svazích významnou funkci protierozní, komunikační
(často podél nich vedly cesty), orientační (zvláště ve spojení s vysokou zelení) i estetickou. Dlouhé svahy
rozčleněné pravidelnou soustavou mezí s rozptýlenými stromy, keři a balvany vytvářejí v krajině důležité,
mnohde již zcela vymizelé lidské měřítko a krajinný detail. Dochované či nově budované meze se
v zemědělské krajině stávají významným útočištěm typické a mnohde již vzácné drobné polní květeny i
fauny. V závislosti na geomorfologii území mají tyto prvky často výrazně lokálně odlišný charakter. Ve
Svratecké hornatině se např. vyskytují tzv. kamenice nebo tarasy budované z kamenů vynesených z polí.
V Orlických horách nalezneme důkladně budované meze s příkopy s doprovodem mohutných jasanů, lip
a javorů působící jako velkoryse komponovaná alejová krajina v okolí panských sídel.
Mimořádně cennou historickou strukturou jsou katastrální, panstevní, revírní či zemské
hranečníky, rozcestníky, trojmezníky apod. Několik historických zemských hranečníků při silnicích je
zapsáno jako památky. Patří k neustále poškozovaným a tedy stále vzácnějším historickým dokladům
zasluhujícím ochranu.

2.2

Cesty

Ze starých katastrálních map lze snadno vyčíst, o kolik hustší byla cestní síť před zemědělskou
kolektivizací a jak snadno prostupné a cestními stromořadími členěné bylo území, kde je dnes jediný lán.
Dochované staré cesty, vykazují četné prvky starobylosti. Jsou li vyjety na skalní podloží, bývají v něm
často zřetelné rýhy vyjeté okovanými koly. Typické zaříznuté staré úvozové cesty jsou dnes již málokdy
používané, a proto jsou často zarostlé nebo byly zahrnuty. Významnější cesty byly dříve štětovány, tj.
vyloženy kameny z polí, případně opatřeny zídkami či patníky. Důležitější cesty bývaly doprovázeny
ovocnými, lipovými, jasanovými i jinými alejemi. Marie Terezie dokonce přikázala výsadbu alejí podél
státních komunikací zákonem. Doporučeno přitom bylo i lesní cesty lemovat jiným druhem, než převládá
v okolním porostu, takže se v některých lesích setkáváme s výrazným stromořadím podél cesty. Důležitá
byla i výsadba solitér na rozcestích, často v kombinaci se sochou, křížkem nebo alespoň svatým
obrázkem.
Pozornost zasluhují rovněž mostky a lávky, zejména kamenné, obloukové, místy dokonce kryté.
Tyto krajinné dominanty poskytovaly mj. útočiště sedlákům svážejícím úrodu z polí.

2.3

Drobné sakrální stavby

Dokladů lidové zbožnosti je zejména v katolických krajích celá řada. Obrázky na stromech,
kříže, památné kameny, sloupy, boží muka, zvonice a kapličky po vesnicích, na jejich okrajích, při
cestách i křižovatkách, dnes už často bývalých, patří neodmyslitelně k naší krajině. Nejstaršími
památkami tohoto typu jsou tzv. baby a smírčí kříže. Ač jsou někdy spojovány již s cyrilometodějskou
misí, většina jich však pochází z pozdního středověku a raného novověku jako doklad o spáchaném
zločinu či neštěstí. Jde většinou o zakulacené kříže či reliéfně znázorněné kříže na plochých kamenech.
Někdy bývá doplněn ještě vražedný nástroj (nůž, sekera). Za nejstarší boží muka lze považovat tzv.
sloupová boží muka (jako symbolika Krista bičovaného u sloupu) z období pozdní gotiky a renesance,
sestávající ze čtvercového soklu, štíhlého dříku a lucerny s malým křížkem nahoře. Lucerna bývá
zpravidla prázdná, někdy vyplněná a malovaná nebo zdobená reliéfem. Tato boží muka jsou hojně
rozšířená např. na jihozápadní Moravě. K nejčastějším typům božích muk patří boží muka hranolovitého
tvaru ovlivněná barokem nebo empírem, obvykle opatřená prejzovou stříškou s křížkem. Další typ,
nazývaný na Moravě někdy jako poklona, tvoří přechod ke kapličce. Má průčelí jako portál s mřížkou a
výklenkem pro obrázek či sochu.
Od počátku 18. století se začaly stavět i kapličky většinou barokního tvarosloví, zpravidla
lemované čtyřmi stromy. Kapličky a poutní chrámy stavěné obvykle na místech výjimečných zjevení
nebo zázračných uzdravení se často nacházejí na dominantních kopcích a návrších, kde tvoří zakončení
křížových cest, budovaných od doby baroka k upevnění mariánské úcty. V některých horských krajích,
lze v rámci rozptýleného osídlení nalézt i dřevěné zvonice. Zpravidla se jedná o jednoduché hranolovité
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stavby, kdy buď je zvon uzavřen v rámci věžičky nebo (častěji) je ze spodní části stavby vysunut kmen
s vrcholovou vidlicí, v níž je zvon umístěn a kryt šindelovou stříškou.
Co do počtu nad božími mukami zřejmě převládají kříže. Ty byly zpočátku vysoké dřevěné,
řidčeji kamenné, s plechovou malovanou postavou Krista. V jiných krajích se od poloviny 19. století
začaly stavět různé kříže litinové. Bývá na nich vyryto jméno a bydliště donátora, citát z Písma či jiný
lidový zbožný verš, případně jméno zemřelého, na něhož má být vzpomenuto. Litinové kříže byly pak
vystřídány kříži kamennými, mramorovými, které nebýt komunistické přetržky stavěly by se asi dodnes,
jak to dokládají četné současné příklady tohoto typu z Bavorska či Rakouska.
Poměrně řidší, ale přesto pro mnohé kraje příznačné jsou sloupy se sochami světců. Nejčastěji se
setkáváme se sv. Janem Nepomuckým u mostů, ale lze nalézt i mariánské, trojiční i další plastiky
zejména na rozcestích a jiných důležitých místech. Figurální plastiky nacházíme ovšem častěji než ve
volné krajině v zastavěných územích obcí.
Naštěstí již minuly časy, kdy byly nejen kříže, ale celé poutní chrámy na příkaz církevních
tajemníků ničeny. Umístění křížů a soch světců má své opodstatnění a určuje kompoziční vazby
v prostoru. Neměly by tedy být bezdůvodně přemísťovány. Je-li to opravdu nezbytně nutné např.
z důvodu výstavby komunikace, doporučuje se instalovat plastiku na vhodném a viditelném místě
v blízkém sousedství. Není-li to možné, umístíme plastiku do jiného, ale památkového prostředí, např. ke
kostelu.

2.4

Pomníky a drobné památníky

K nejstarším zřejmě patří pomníky a památníky na významných bojištích, vystavěné v 19. nebo
až ve 20. století. Samostatnou kapitolou jsou pak pomníčky padlým z první světové války, stojící na
návsi prakticky každé obce. Jejich součástí nebo v jejich blízkosti jsou i památníky obětem z druhé
světové války, obvykle méně početnější včetně vojákům, letcům i partyzánům. Tragédie a smrt jsou
vůbec nejčastějším a velmi vděčným tématem památníků a pomníčků mimo sídla. Ať už to jsou pomníky
válečné nebo pomníčky tragédií na silnicích, vodách, skalách či oběti smrtí násilných apod., zřejmě ještě
dlouho konce mít nebudou. Přestože jejich umělecká úroveň je velmi různá, i ony tvoří paměť krajiny a
vypovídají něco o době a okolnostech, kdy vznikly. Méně četné, o to však zajímavější jsou pomníky
jiným událostem, např. loučení evangelíků s vlastí (Růžový palouček) nebo pobytu a působení různých
významných osobností.

2.5

Studny a studánky

Na první pohled ne tak viditelným, turisticky však zcela zásadním krajinným detailem jsou
studánky, prameny či napajedla. Nacházíme je prakticky po celé republice, častěji ovšem v lesích a
v podhorských oblastech. Nejčastější jsou jednoduché úpravy z plochých kamenů či pár prken s výtokem,
nebo jen s možností nabrání. V krajích s kopaničářským osídlením se lze ještě občas setkat s vnitřně
vyzděnými nebo vybetonovanými studnami. Z našich nížin již prakticky zmizely vahadlové studny
donedávna typické pro Velkou Uherskou nížinu. Při turistických značkách se dnes většinou setkáváme
s prameny vyzděnými, případně i vyzdobenými obrázkem či nápisem. Unikátním dílem z tohoto hlediska
je Lesnický Slavín – soubor pomníčků a studánek v lesích na sever od Brna. Okolí Brna se vůbec může
pochlubit velkým množstvím podchycených a pomníčky okrášlených pramenů, daným jednak příznivými
hydrologickými poměry a jednak tradiční péčí ochranářských i místních vlastivědných sdružení.

2.6

Struktury obecních humen

Jsou méně nápadné, ale díky nové výstavbě a zániku starých forem drobného hospodaření stále
vzácnější. Vedle zpevněných výjezdů z humen do polí se jedná zejména o různé ploty. Nejstarší bývají
vypletené, dále z vodorovných trámů mezi sloupky, šindelové a nejčastější tyčkové (drátěné nejsou
historické). Zajímavá a dnes vzácná jsou i kamenná či dřevěná ohrazení pastvin. V prostoru humen se
setkáváme i s různými hospodářskými stavbami jako stodoly, kůlny, seníky, špýchary, sklípky či
ovocné sušárny. Opravdu živé jsou dnes již jen vinné sklípky, které vytvářejí u některých obcí celé
rozsáhlé kolonie a uličky a mnohde svůj historický ráz již zcela ztratily. Většina těchto staveb však již
dosluhuje.

2.7

Historické technické struktury krajiny

Tyto zdánlivě cizorodé prvky v průběhu své existence dokonale splynuly s krajinou. Týká se to
hlavně mlýnů. Větrné mlýny holandského i německého typu svého času docela výrazně ovlivňovaly ráz
našich rovinných krajin. K mnohem častějším vodním mlýnům patřily náhony, vodní skluzy, stavidla na
hlavním toku a často s mlýnem související malé pily, hamry apod. K těmto technickým stavbám lze
124

přiřadit i malé obecní vápenky, náspy lesních železniček, pás pohraničního opevnění z třicátých let,
objekty „Hitlerovy dálnice“ Wien–Breslau nebo Brno–Zlín či různé triangulační konstrukce.

2.8

Krajinné technické prvky současné a nedávno minulé

K těmto zpravidla nevábným konstrukcím patří meliorační šachtice, betonová polní hnojiště,
vítkovické senážní věže, ocelokolny, napaječky a železné ohrady pastevních areálů, ale také dodnes
funkční vodojemy, regulační stanice plynovodů, vedení vysokého napětí, vysílací věže mobilních
operátorů a v poslední době stále častější vrtule větrných elektráren. Zatím jsou vnímány spíše jako
narušení krajinného rázu, mj. také proto, že jejich podoba příliš nerespektuje fakt, zda jsou v Pomoraví,
na Vysočině nebo v Jeseníkách. Setkáme-li se však ještě dnes se stále vzácnějšími dřevěnými sloupy
elektrického vedení, triangly, či kamennými silničními patníky, může naše vnímání již nabýt
sentimentality nad pomíjejícností i těchto prvků. I opakuji zde teorii vyslovenou v této souvislosti Janem
Lacinou, že totiž i v krajině se nám začíná něco líbit, až když to začne mizet. Budou se tedy tyto stavby
našim vnukům za 100 let zdát stejně idylické a hodné ochrany, jako se dnešní stoleté stavby zdají nám?
Tuto odpověď opravdu nechme jim.

3

ZÁVĚREM – PROČ A JAK TO VŠECHNO CHRÁNIT

Skrze kříže, boží muka, studánky, aleje, meze atd. vnímáme krajinu, která tak není jen
neuchopitelným prostorem, ale i místem k zastavení. Krajina, kde se lze zastavit a potěšit, je pochopitelně
atraktivní pro rekreaci a pro turistiku, ale nejen pro ni. I místní obyvatelé potřebují občas vyrazit za
humna a projít se příjemnou krajinou, samozřejmě je-li odkud kam a kudy. Například v rakouské oblasti
Weinviertel, hned za jihomoravskými hranicemi, lze si všimnout, že turistické značky nespojují jen
dálkové cíle jako u nás, ale tvoří také větší či menší okruhy charakteru naučných stezek kolem obcí,
spojující místní kaple, studánky, vyhlídky, či sklepní uličky. K tomu četné kulturní a folklorní slavnosti
spojené s ochutnávkou místních plodů, specialit a hlavně vína. Výsledkem je, že i tento turisticky
zdánlivě nepřitažlivý kraj má dnes velmi slušný příjem z turistického ruchu.
Nejdůležitější v tomto ohledu je však jedno. Ochota a nadšení skupiny místních obyvatel, kterým
není lhostejné, kde a jak žijí, a chtějí aby se v jejich kraji líbilo i jiným. Bez složitého dumání nad
získáním těch nejvýhodnějších dotací, avšak po poradě s příslušnými odborníky vysadí na mez a podél
cesty řadu stromů a keřů, vyčistí a zprovozní místní studánku, postaví u ní lavičku či přístřešek, vysekají
od náletových dřevin starou úvozovou cestu a narovnají, očistí a případně natřou křížek za vesnicí.
Ostatně tam, kde jen nečekají a něco se už děje, si státní i nevládní prostředky snadněji hledají cestu. Jde
o typický doklad toho jak na globální otázky dávat lokální odpovědi.
Krajiny bez těchto místně typických krajinných prvků působí podobně jako masově stavěná
sídliště, která se od sebe v mnoha městech obou našich států vůbec neliší. Jejich obyvatelé jsou pak jako
lidé bez domova. Každý, kdo se na hledání ztracené či pozapomenuté tváře jednotlivých částí naší krajiny
aktivně podílí, činí hodně pro to, aby tomu tak nebylo.
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ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI A/VS. AGROENVIRONMENTÁLNÍ
OPATŘENÍ
TSCHECHISCHE FARMER UND/VS. AGROENVIRONMENTALE
MASSNAHMEN
Radim Lokoč40
Anotace
Současná evropská zemědělská politika zahrnuje ve svém II. pilíři cíle související se zachováním
a obnovením diverzity zemědělské krajiny, posílením udržitelnosti zemědělství, obnovou venkova atd.
Tento text analyzuje některé překážky při plnění těchto cílů a navrhuje možnosti řešení.
Abstract
Die gegenwärtige europäische Agrarpolitik umfasst in ihrem II. Pfeiler solche Ziele, die mit der
Erhaltung und Erneuerung der Diversität der Agrarlandschaft, mit dem Verstärken der erträglichen
Landwirtschaft, Landeserneuerung des usw. zusammenhängen. Dieser Text analysiert manche
Hindernisse bei der Realisation der Ziele und schlägt manche Lösungsmöglichkeiten vor.
Key words: zemědělství (Landwirtschaft), zemědělská krajina (Agrarlandschaft), zemědělská politika
(Agrarpolitik), ekologické zemědělství (ökologische Landwirtschaft).

1

NOVÝ ROZMĚR ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Současné české zemědělství, i když v mnoha ohledech navazuje na předešlá období, je
v porovnání s vývojem v minulosti v mnoha ohledech odlišné. Jeden z největších rozdílů je možné najít
již ve formulaci cílů současné evropské zemědělské politiky, která dostává zemědělce do nové, poněkud
odlišné role, jež nebyla předtím takto programově vyjádřena. Vedle stabilních cílů Společné zemědělské
politiky EU (CAP) v tzv. I. pilíři zaměřeném na zemědělskou produkci se zde v II. pilíři (Rozvoj
venkova) objevují cíle jako: změna zaměření zemědělského výrobního potenciálu, podněcování
nepotravinářské výroby, ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství,
které respektuje požadavky ochrany životního prostředí, diverzifikace s cílem zavádět doplňkové nebo
alternativní činnosti atd. Takto pojatý model zemědělské politiky by měl vyvážit tržní, environmentální
a sociální dimenzi – platí to tedy nejen pro zemědělství, ale pro celý venkov.
Při pohledu do minulosti by se jistě našly námitky, že se šlechta a panovník svými některými
nařízeními snažili donutit zemědělce, aby správně hospodařili. Tato nařízení a zákazy měly také určitý
vliv na environmentální aspekty tehdejšího hospodaření, např. v případě regulace pastvy, předpisů, které
se týkaly sousedských vztahů, uspořádání lánů, údržby cest, mezí, výsadby stromů atd. Avšak zásadní
rozdíl oproti dnešní situaci shledávám v tom, že tehdejší hospodáři by tyto podpory jistě nemohli využívat
jako hlavní nebo jednu z hlavních částí svého výdělku.
Právě v tom lze najít největší odlišnosti od pohledu na vztah zemědělství–krajina v minulosti a
dnes. Správa krajiny osobou zemědělce byla v minulosti fundamentálně spojena s jeho činností –
s produkcí potravin, ať již k uživení vlastní rodiny, dosažení částečné nebo úplné soběstačnosti nebo
z důvodů tržních, tj. zpeněžení vypěstovaných plodin a odchovaných zvířat. Krajina byla především
jakýmsi vedlejším produktem činnosti zemědělce. Dnešní představa zemědělce jako manažera či správce
krajiny s tímto podmíněným spojením ve všech případech apriorně nepočítá – klade důraz na kategorii
mimoprodukčních funkcí zemědělství.

40 Radim Lokoč, Mgr., Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita,
Joštova 10 Brno, lokoc@fss.muni.cz
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Téměř shodné vymezení cílů jako v II. pilíři CAP lze najít také na národní úrovni, v případě
České republiky v Horizontálním plánu rozvoje venkova pro ČR 2004–2006 (HRDP). Tento plán se snaží
zabezpečit integraci zemědělství s rozvojem venkova a uchování jeho kulturního dědictví, diverzifikovat
zemědělskou činnost, zabezpečit environmentální a sociální funkce zemědělství, zejména v oblastech
s nepříznivými produkčními podmínkami (LFA – Less Favoured Areas). Důležitou součástí HRDP jsou
Agroenvironmentální opatření (AEO)41 zaměřená zejména na zachování a zvyšování biologické
různorodosti na travních porostech i na orné půdě. Jejich hlavním účelem je uhradit zemědělci
ekonomickou újmu za to, že bude hospodařit způsobem, který je příznivý k životnímu prostředí, např.
kompenzací při založení travnatých pásů, které pomohou snížit erozi půdy a zlepší schopnosti krajiny
zadržovat vodu. Zemědělci do nich vstupují dobrovolně na dobu 5 let. Pro období 2004–2006 měly AEO
dotace u nás představovat 45 % finančních prostředků v HRDP (nejvíce z nových členských zemích EU).

2

ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI A/VS. AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Při komparaci popsaných strategií a dotačních titulů na straně jedné a stavu českého zemědělství
na straně druhé se nevyhneme následující otázce: Jsou současní čeští zemědělci ochotni ztotožnit se s rolí,
která se po nich požaduje, a stát se novodobými správci krajiny, kteří budou aktivně jako hlavní či
částečnou náplň své práce uskutečňovat zmíněné stanovené cíle, nebo budou trvat na hospodaření
založeném pouze na produkci, vědomi si vysoké nadprodukce a neschopnosti konkurence?
Přes řadu pozitivních případů zapojení zemědělců do agroenvironmentálních programů je možné
najít několik překážek, které jejich dalšímu naplňování zabraňují. Za patrně nejzávažnější z nich považuji
samotné postoje zemědělců k přírodě a krajině, jež jsou v mnoha případech v přímém rozporu s tím, co po
nich zemědělská politika v II. pilíři požaduje.
Nesmíme přitom opomenout fakt, že zemědělec odnepaměti bojoval s přírodou, lépe řečeno
s invazí divočiny. Jeho snaha vedla k vytvoření monokultury. Základní starostí bylo uživit vlastní rodinu
a uspokojit požadavky vlastníka půdy, na níž hospodařil. Tato situace byla umocněna ještě závislostí
zemědělství na rozmarech přírody, neustálou hrozbou bídy a obavami o úrodu, která byla dlouhou dobu
velmi nízká. Takovéto postoje k přírodě jako k něčemu, s čím se musí neustále bojovat, z velké části
přetrvávají dodnes. Výnosy z polí jsou sice mnohem vyšší, rozhodující roli hraje především udržení
vlastní schopnosti konkurovat ostatním.
V současnosti se zmíněnými postoji k přírodě a krajině souvisí v mnoha případech také
setrvačnost velkovýrobních způsobů hospodaření, nešetrných k životnímu prostředí, a neochota měnit
navyklé postupy, které jsou často dědictvím hospodaření socialistických JZD. Souvisí s tím také výstupy
Skleničkova výzkumu [1], kdy si žádný z dotázaných vlastníků pozemků a zemědělců nepřipouštěl
spoluzodpovědnost na obnově krajiny vyjádřenou finančně nebo ochotou poskytnout vlastní půdu. Dvě
třetiny by dokonce nebyly ochotny snést ani zastínění své vlastní půdy solitérním stromem.
Řada zemědělců připouští, že si svou činnost jinak než „bez pšenice a krav“ nedokáže vůbec
představit, a raději by se zemědělskou činností skončili, než aby prováděli agroenvironmentální opatření.
Hlavní motivací využívání AEO dotací jsou v drtivé většině případů finanční odměny s tím
spojené. Podle Ulčáka je zájem o změnu na postupy ekologického zemědělství veden především tržně
a podporami: „…většina farmářů vnímá svou roli jako producenta potravin, farmu jako profitující
ekonomickou jednotku, ne jako příležitost k udržování přírody“ [2]. Dotace do ekologického zemědělství
a na jiná AEO se tak pro uživatele stávají běžnou platbou za určitý výkon, aniž by na prvním místě
sledoval pozitiva spojená se stavem přírody a krajiny. Z toho vyplývá, že většina zemědělců bere AEO
dotace jako jinou běžnou finanční odměnu. Obávám se toho, že by o dotace měli zájem i v případě, kdyby
kritéria byla formována zcela jiným směrem, např. jako podpora nákupu postřiků, likvidace roztroušené
či liniové zeleně za účelem scelení půdy apod.

3

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ JEN DO HORSKÝCH OBLASTÍ?

AEO dotace a dotace do LFA představují velkou šanci pro udržení zemědělství především v méně
příznivých podhorských a horských oblastech. V nemálo případech tam tvoří více než polovinu příjmů
41 V agroenvironmentálních opatřeních jsou obsaženy následující dotační tituly: Ekologické zemědělství,
Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, Pěstování
meziplodin, Trvale podmáčené louky a rašelinné louky, Ptačí lokality na travních porostech, Biopásy, Stabilizace
závrtů na orné půdě a Osevní postup v ochranných zónách jeskyní. Poslední dva lze uplatňovat jen v ZCHÚ
Moravský kras.
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zemědělského subjektu. Důvodem přechodu zemědělců v těchto oblastech na postupy ekologického
zemědělství je často neschopnost soutěžit v produkci s oblastmi s úrodnějšími půdami nebo výhodnějšími
klimatickými podmínkami. Také z tohoto důvodu se ekologické farmy nacházejí, podobně jako v jiných
evropských zemích, především v oblastech podhorských a horských. Jedná se především o plochy
trvalých travních porostů (louky a pastviny), které představují 89,4 % v ekologickém zemědělství, orná
půda zaujímá pouze 8,8 % [3]. Častá je situace, kdy trvalé travní porosty tvoří sto procent z veškeré půdy
obhospodařované ekologickými zemědělci. Důvodem je také skutečnost, že přechod extenzivního chovu
skotu bez tržní produkce na ekologické zemědělství je v porovnání s produkcí biomléka či pěstováním
biopotravin na orné půdě mnohem jednodušší.
Bohužel v nížinatých oblastech s vysokou produktivitou zemědělské výroby k většímu rozšíření
ekologického zemědělství, nebo k většímu zapojení zemědělců do AEO nedochází – např. u zatravňování
a zalesňování z důvodu jejich určení pouze pro LFA. Také proto je možné zde zaznamenat jen nízký
počet pozitivních změn, jako jsou např. snížení množství škodlivých látek v půdě a vodě, snížení podílu
orné půdy a s tím související zatravnění, vyšší rostlinná diverzita, zřízení krajinných prvků snižujících
vodní a větrnou erozi atd.
Zástupci velkých podniků v úrodnějších oblastech argumentují často tím, že využívání dotací na
agroenvironmentální opatření by v těchto oblastech znesnadňovalo intenzivní využívání půdy. Proto je
považují za vhodná především pro méně úrodné oblasti [4]. To je také důvodem jejich usilování o dotace
namířené především k dosažení intenzivnějšího a efektivnějšího hospodaření. Ovšem i zde využívají
zemědělci AEO dotace, jedná se ale především o dotace na meziplodiny.
Jistá možnost nápravy se nabízí v tzv. cross complience (křížovém souladu), jež má v českém
zemědělství začít platit od roku 2009. Představuje 19 předpisů k péči o zemědělské plochy, ochraně
životního prostředí, welfare zvířat a bezpečnosti krmiv. Jejich porušení povede ke krácení přímých plateb
(SPS) i plateb z AEO dotací a dotací na LFA (v té době už v rámci programu EAFRD).

4

MALÍ A VELCÍ

V koncepci evropského zemědělství jsou malá rodinná hospodářství nejžádanější a programy II.
pilíře jsou nejvíce určovány právě pro ně, především pro jejich užší propojení s prostředím, v němž
hospodaří, a udržení lidí na venkově. Plocha, na které u nás hospodaří menší zemědělské subjekty
(především se jedná o soukromě hospodařící rolníky), tvořila v roce 2003 pouhou čtvrtinu z veškeré
obhospodařované zemědělské půdy. Po transformaci původních gigantických zemědělských družstev sice
vzrostla rozmanitost vlastnických forem, avšak většina velkých zemědělských podniků byla zachována.
Mnoho z nich bylo pouze přetransformováno do jiné podoby vlastnictví (především akciové společnosti)
a jsou nadále, co se týče množství obhospodařované půdy, dominující. Převaha velkých zemědělských
podniků v českém zemědělství tak odporuje předpokladům evropské zemědělské politiky. Tento stav se
může dále jevit jako nevýhodný také proto, že více než tři čtvrtiny zemědělských pozemků mají
zemědělci v nájmu, což znamená větší preferenci krátkodobých zisků uživatelů na úkor stavu pronajatých
pozemků. Negativně se tato praxe projevuje také např. v případě zalesňování, výsadby skupinové či
liniové zeleně atd.
Výsledky některých britských výzkumů však dávají zapravdu těm kritikům, kteří se zaměřením
zemědělské politiky na menší zemědělské subjekty nesouhlasí. U malých zemědělských podniků se podle
nich častěji projevuje neochota zapojit se do programů na ochranu životního prostředí [5], [6]. Autoři
argumentují tím, že lidé, kteří řídí malé podniky, mají konzervativnější myšlení než manažeři velkých
podniků. Konkrétně byli průměrně dvakrát ochotnější podílet se na agroenvironmentálních projektech,
využívat mezí, živých plotů, ohrad a zvětšit zalesnění krajiny, než malí a střední zemědělci. Nutno dodat,
že mezi označováním velikosti zemědělských podniků u nás a v západních zemích existuje jistý rozdíl.
Na druhou stranu se potvrdila hypotéza, že pro venkovskou a národní ekonomiku jsou lepší menší
podniky, protože jsou schopny podporovat více aktivity ve venkovských komunitách.

5

DOTACE – ZTRÁTA NEZÁVISLOSTI?

Poslední z vybraných problémů spatřuji v procesu získávání příslušných dotací, konkrétně
v informovanosti zemědělců o nabízených dotačních titulech, ve vysoké administrativní náročnosti
a v následných kontrolách. Poslední dva jsou překážkou především pro menší zemědělce, kteří musí
administrativní stránku dotací zvládat sami, protože z finančních důvodů, narozdíl od větších farem,
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nemohou zaměstnat člověka, který by jim tuto službu poskytoval. To je také jedním z důvodů, proč
dotace směřují častěji k velkým subjektům. Děje se to nejen u nás, ale např. i v sousedním Německu.
Je možné se také setkat s naprosto zamítavými postoji k dotacím, jako k prostředku, který
zemědělcům bere jejich nezávislost. Svou roli zde hrají tvrdá pravidla, často pětileté časové lhůty plnění
a také nedůvěra vůči úředníkům, která se zvětšuje s jejich kompetencemi radit a nařizovat, co mají
zemědělci dělat.

6

ZÁVĚR

Domnívám se, že k dosažení pozitivních změn je nutné, aby zemědělci proměnili především své
postoje k přírodě a krajině. Ty nesmí být nadále spojeny primárně pouze s produkcí jako
jedinou hodnotou, kterou přináší půda [7]. Musí přijít jiné racionální přístupy podložené vzděláním. A to
také z toho důvodu, že dnes není možné se opírat o tradice – tradiční vztah zemědělce k polím byl totiž
jiného rodu, byl pevně spojen s produkcí.
Kromě této změny přístupu zemědělce k přírodě a krajině vede k nápravě další cesta zlepšení
znalostí konkrétní krajiny, v níž hospodaří.
Za důležité pokládám informování a vzdělávání zemědělců, představitelů obcí a širší veřejnosti
v problematice moderních udržitelných technologiích, ekologického zemědělství, extenzivního
hospodaření, pěstování biomasy a také např. historii konkrétní krajiny, v níž hospodaří. Klíčovou roli zde
mohou sehrát osvícení představitelé obcí, místní autority, zástupci neziskových organizací, odborníci
z řad biologů, ekologů, krajinných architektů, sociologů a také zemědělci, kteří již mají zkušenosti
s ekologickým hospodařením nebo s prováděním agroenvironmentálních opatření.
Za velice přínosné považuji např. pořádání seminářů pro zemědělce, do kterých jsou vedle
Agrární komory a Zemědělského svazu zapojeny další subjekty, např. AOPK a Správa CHKO.
Několik výzev stojí také před zemědělskou politikou. Jedná se nejen o zkvalitnění informovanosti
zemědělců, zjednodušení a zefektivnění administrativy, jednoznačnější stanovení priorit v dotační
politice, ale také např. o podporu trhu s biomasou, podporu propagace a odbytu produktů ekologického
zemědělství. Domnívám se, že by se zemědělská politika měla nadále věnovat méně úrodným
podhorským a horským oblastem, protože právě zde nejvíce hrozí odliv lidí z venkova do měst, a s tím
související opouštění zemědělské půdy, zanechání zemědělské činnosti a degradace kulturní krajiny
s řadou dochovaných historických krajinných struktur. II. pilíř zemědělské politiky by se ale měl stále
více věnovat nejvíce sceleným a zorněným plochám v nížinách a na mírných pahorkatinách a měl by
podpořit vytvoření nových krajinných prvků, trvalých travních porostů, sadů a celou diverzifikaci
zemědělské produkce v těchto oblastech.
Tento text vznikl díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol, grantu „Zemědělec jako správce
krajiny?“ (FRVŠ 367/2006) a díky podpoře Grantové agentury České republiky, projektu „Současný stav
a trendy vývoje lesa v kulturní krajině“ (GA ČR 526/03/H036).
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REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V NIVĚ MOHELNIČKY
RESTORATION MEASURES IN THE MOHELNIČKA RIVER
FLOODPLAIN
Lenka Malíšková42
Anotace
Práce se zabývá obnovou přirozeného rázu a přirozených funkcí vodní složky v upravené krajině.
Zájmová část nivy Mohelničky se nachází západně od obce Mohelno, leží uprostřed mírně
zvlněné zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým zastoupením zeleně a minimem mokřadních
lokalit. Lokalita určená pro revitalizační opatření je tvořena širší potoční nivou přímo navazující na
rozsáhlý lesní komplex Doubravy. Mohelnička protéká přibližně středem nivy v napřímeném
zatrubněném korytě. Okraje nivy jsou pomístně lemovány zapojenými až roztroušenými dřevinnými
porosty. Dno nivy je po celé ploše zatravněno. V horních partiích jsou pomístní podmáčené plochy.
Lokalita je svým charakterem vhodným místem pro vybudování nádrže s rozsáhlejší litorální
mokřadní zónou v nátokové části, mokřadní plochy a několika tůní pro rozmnožování obojživelníků.
Záměrem projektu je provést revitalizační opatření, která spočívají v odtrubnění toku v celé jeho
délce a vytvoření vodní nádrže s litorální zónou, mokřadu a otevřeného toku.
V horním úseku uvažovaného území (cca 350 m), přímo navazujícím na lesní komplex, bude
vytvořen mělký tok s mírně meandrující trasou koryta a několika od toku izolovanými tůněmi. Celá
zájmová plocha nivy zůstane zatravněna, podél toku a tůní budou provedeny výsadby. Souvislé liniové
výsadby keřů s roztroušenými stromy budou vysazeny po liniích na styku s okolními plochami
zemědělské půdy.
V navazující části nivy bude vytvořena rozsáhlá mokřadní plocha (cca 0,3 ha) s pestrou mozaikou
bažinatých a zatopených porostů.
Bezprostředně na mokřadní plochu bude navazovat průtočná vodní nádrž o rozloze cca 1,5 ha.
V nátokové části bude mít nádrž rozsáhlou litorální zónu (cca 0,3 ha) s ostrůvkem.
Pro redukci přísunu živin a jemnozrnného sedimentu do nádrže bude provedeno zatravnění pásu
po celém obvodu nádrže. Součástí návrhu bude i vysázení doprovodné zeleně v okolí hráze.
Celý dotčený úsek se po realizaci navrhovaných opatření stane významnou biologickou a
zoologickou lokalitou v důsledku vzniku různorodých biotopů.
Abstract
The paper deals with restoration of natural character and natural function of water in modified
landscape. The Mohelnička watercourse was in the past very insensitively modified to gain more
agricultural land. It flows in the pipes in about 900 m length. In present time this situation is absolutely
unsatisfactory. The major part of the floodplain is wet and therefore not suitable for agriculture use.
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In correspondence with the Environmental Office suggestion the restoration measures in the
floodplain were designed to raise environment diversity, retain water in the area and improve water
quality by self-cleaning process. In lower part of the floodplain water reservoir is designed with inlet
littoral zone. Upstream of water reservoir wetland will be created, with varied swamp and marsh
vegetation. In upper part, connected with wood complex of Doubravy, open slightly winding stream
channel is designed. Near the stream several isolated pools will be created.
The whole reach of floodplain will become very important biological and zoological locality
because of high diversity of created biotopes.
Key words: restoration, river floodplain, restoration measures revitalizace, potoční niva, revitalizační
opatření

1

ÚVOD
Práce se zabývá obnovou přirozeného rázu a přirozených funkcí vodní složky v upravené krajině.

Tok Mohelnička byl v minulosti velmi necitlivě upraven. Zatrubnění bylo provedeno z důvodu
získání nové zemědělské půdy v délce přibližně 900 m. V současné době je situace naprosto
nevyhovující. Niva zatrubněného potoka je z větší části podmáčená, a proto je z hlediska zemědělského
využití nevhodná. Jedním z důvodů revitalizace je také fakt, že v době vyšších průtoků voda neprochází
potrubím, ale půdním horizontem nivy. Za výustí zatrubněného úseku je voda rychle odváděna
kapacitním korytem pryč ze zájmové oblasti.

Obr. 1: Celkový pohled na potoční nivu

Obr. 2: Pohled na zamokřené místo s hustým
porostem rákosu

Obr. 3: Pohled na zamokřené místo

Obr. 4.: Pohled do šachty č. 4
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Větší část nivy je zatravněna kulturními loukami, v horní části nivy, kde se vyskytují pomístní
podmáčené plochy, je hustý porost rákosu. V okolí zájmové části se nachází intenzivně zemědělsky
obdělávané pozemky, v honím úseku lokalita přímo navazuje na rozsáhlý lesní komplex Doubravy.

2

STAVEBNĚ TECHNICKÉ A BIOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V nivě byla navržena revitalizační opatření, která mají za úkol zvýšit členitost prostředí,
napomoci k zadržení vody v krajině, především ve zvodnělém půdním prostředí nivy a okolních
pozemcích. Revitalizační opatření by měla podpořit zlepšení kvality vody samočisticími procesy.

2.1

Navrhovaná opatření

Záměrem projektu je provést revitalizační opatření, která spočívají v odtrubnění toku v celé jeho
délce a vytvoření vodní nádrže s litorální zónou, mokřadu a otevřeného toku.
V horním úseku uvažovaného území (cca 350 m), přímo navazujícím na lesní komplex, bude
vytvořen mělký tok s mírně meandrující trasou koryta a několika od toku izolovanými tůněmi. Koryto
bude mít tvar ploché misky, maximálně 0,4 m hluboké, aby byl dán prostor pro erozní činnost vody a
k zahlubování mohlo docházet postupně. Koryto provede maximálně průtok Q2 = 0,6 m3/s. V případě
vyšších průtoků je umožněn rozliv vody do nivy. Voda v tůních bude nadržena přirozeně a uměle.
Přirozeně díky mělce položené hladině podzemní vody. Umělé nadržení vody v tůních bude docíleno
kombinací příčných prahů a skrytých průcezných segmentů.
V navazující části nivy bude vytvořena rozsáhlá mokřadní plocha (cca 0,3 ha) s pestrou mozaikou
bažinatých a zatopených porostů. Stabilní hladinu v mokřadu zajistí hrázka s přímou přelivnou hranou. Ta
je navržena na Q100 = 7 m3/s, se snížením pro převod denních průtoků. Mokřadní plocha bude sloužit
především k hnízdění mokřadních ptáků a rozmnožování obojživelníků.
Bezprostředně na mokřadní plochu bude navazovat průtočná vodní nádrž o rozloze cca 1,5 ha.
V nátokové části bude mít nádrž rozsáhlou litorální zónu (cca 0,3 ha) s ostrůvkem, čímž se vytvoří
vhodné podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev rostlin a živočichů. Funkce ostrůvku spočívá ve
vytvoření chráněného prostoru pro vodní i jiné ptactvo.
Stálá hladina v nádrži bude zajištěna bezpečnostním přelivem, navrženým na Q100 = 7 m3/s, a
požerákem. Povodňové průtoky budou z nádrže odváděny kamenným skluzem a navazujícím
zatravněným průlehem do stávajícího koryta toku.

2.2

Údržba

Dlouhodobým cílem revitalizačních opatření je stav vyžadující co nejméně údržby.Po dokončení
prací bude žádoucí provádět průběžnou údržbu spočívající zejména v péči o vysazené dřeviny a kosení. O
dřeviny bude nutné pečovat alespoň tři roky po jejich vysazení. Údržba zahrnuje ožínání sazenic, občasné
kontroly a opravy kůlů, ochran proti zvěři a provádění výchovného řezu. Podle situace spočívá péče také
v občasné eliminaci spontánně se rozšiřujících dřevin. Sečení bude prováděno pouze v nezbytném
rozsahu, případně nebude prováděno vůbec.

2.3

Využití

Tůně a mokřad budou sloužit výhradně pro rozmnožování populací obojživelníků a hnízdění
mokřadních ptáků. Není možné je využívat jiným způsobem.

3

ZÁVĚR

Realizace stavby bude mít jednoznačně příznivý vliv na životní prostředí. Navrhovaná
revitalizace potoční nivy věnuje mimořádnou pozornost biologické hodnotě vodní nádrže a okolního
prostředí.
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Při realizaci stavby budou docíleny uvedené ekologické efekty:
vytvořením mělkého koryta se snižuje rychlost v korytě, čímž se zvyšuje jeho přirozená
stabilita,

TOK

rozvlněním trasy toku a zároveň jeho prodloužením docílíme delší doby proběhu vody
korytem a přispějeme tak ke zvýšení zásoby vody v korytě i v nivě,
navržením mělkého meandrujícího toku zvýšíme předpoklad zlepšení podmínek pro
samočištění a dočišťování vody.
TŮNĚ

vytvoření několika tůní přinese nejen vzhledové obohacení prostředí, ale zároveň se tak
vytvoří nové možností pro rozvoj populací rostlin a živočichů.

MOKŘAD

mokřadní prostředí nabídne možnost rozvoje mokřadních rostlin, organismů a živočichů
spjatých s vodní plochou,
zároveň se stane jednou z významných zásobáren vody v krajině, a to obzvláště v době
sucha, kdy jsou mokřady schopny dotovat místní hydrologickou síť, na rozdíl od vodních
nádrží.

NÁDRŽ

navržením nádrže s litorální zónou na vtoku vytvoříme vhodné prostředí pro vodní,
mokřadní a pobřežní druhy rostlin i živočichů – vznikne ekologicky stabilní prvek
krajiny.
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HISTORICKÝ VÝVOJ KULTÚRNEJ KRAJINY NA PRÍKLADE
K.Ú. DÚBRAVKA (BRATISLAVA)
(OD POĽNOHOSPODÁRSKEJ OBCE
K ADMINISTRATÍVNEMU CENTRU)
HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE CULTURAL LANDSCAPE
(BRATISLAVA – SUBURB OF DÚBRAVKA) – FROM AGRICULTURAL
MUNICIPALITY TO ADMINISTRATIVE CENTER
Zuzana Moravčíková43
Anotácia
V ostatných desaťročiach sa veľká pozornosť sústreďuje na poznanie historického vývoja
kultúrnej krajiny. Štúdiom zmien foriem využitia krajiny a krajinnej štruktúry v priebehu dlhšieho
časového obdobia sa zaoberali viacerí domáci i zahraniční autori. V príspevku sú prezentované výsledky
hodnotenia vývoja krajinnej štruktúry na príklade katastrálneho územia Dúbravka, mestskej časti
Bratislavy. Základný informačný zdroj pre sledovanie zmien využívania krajiny tvorili katastrálne
mapové diela a vlastný terénny prieskum.
Abstract
The contribution is dealing with analyses of land use changes in Bratislava - suburb of Dúbravka.
The study is based on digitalized maps of five historical stages in the period 1896-2004. The information
about landscape structure elements in individual periods were inputs for assessment of changes in the
landscape.
Key words: land use – využitie zeme, landscape changes – zmeny krajiny, landscape structure – krajinná
štruktúra, historical maps – historické mapy

1

VYMEDZENIE ÚZEMIA

Katastrálne územie Dúbravka sa nachádza v severozápadnej časti hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska sa Dúbravka nachádza v okrese
Bratislava IV, ktorý patrí do Bratislavského kraja. Rozloha riešeného územia je približne 8,6 km2.
Do roku 1946 bola Dúbravka samostatnou obcou, po tomto roku sa pripojila k Bratislave a stala sa
jej mestskou časťou (MČ). Svojou západnou časťou zasahuje hlboko do masívu Devínskej Kobyly.
Pôvodná zástavba obce sa nachádza na východnom úpätí Dúbravskej Hlavice (360 m n. m.). Súčasťou
mestskej časti Dúbravka je sídlisko, ktoré bolo vybudované v 70. rokoch 20. storočia a leží na plošine na
západnom okraji Lamačskej brány.

1.1

Historické údaje o k. ú. Dúbravka

Na území Dúbravky datujeme ľudský vplyv od epochy neolitického hospodárstva, kedy bola
väčšina územia zalesnená (Horváth 1982). Podľa Dvořáka (1978) peľové analýzy dokazujú, že neolitický
človek prírodu nijako prevratne nezmenil, iba v okolí svojich sídlisk. Po prvýkrát však prítomnosť
človeka znamená vyklčované polia, zasypané jamy, vyrovnaný terén, premiestenú zeminu a odvedenú
vodu. Archeologický výskum v Dúbravke, realizovaný v 80. rokoch 20. storočia, dokladá taktiež
osídlenie v dobe rímskej a neskoršie slovanské osídlenie (Štefanovičová, 1993).
Názory na obdobie vzniku Dúbravky nie sú jednotné. Spomínajú sa listiny z rokov 1288, 1439
a 1447, najdôveryhodnejším záznamom je však dokument z roku 1574. V ňom sa o Dúbravke píše ako o
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poddanskej osade obývanej chorvátskymi kolonistami, ktorí sa sťahovali na predmetné územie z obce
Lamač (Lacika 2000). Obec Dúbravka bola súčasťou Devínskeho hradného panstva, ktoré patrilo od
tridsiatych rokov 17. storočia až do roku 1945 malackej vetve rodu Pálffyovcov. V historických
prameňoch sa Dúbravka uvádza ako Dubrawka, maďarsky Hidegkút (doslovný preklad je Studená
studňa) alebo Pozsony-Hidegkút a nemecky Kaltenbrunn (Fraňo et al.1977).
Začiatkom 18. storočia bolo významnou zložkou poľnohospodárskej výroby v obci
vinohradníctvo. Zaujímavé je, že prevažnú časť viníc Devínskeho hradného panstva vlastnili
Bratislavčania (Špiezs 1987). Celkovú situáciu poddaných v obci podáva tereziánsky urbár z 10. apríla
1768. V dedine bolo 58 poddaných, ktorí užívali oráčiny o rozlohe 460 bratislavských meríc (približne 90
hektárov) a lúky na 66 koscov (cca 20 hektárov). Za nepriaznivé okolnosti sa poddaným uznávali zlé
prírodné podmienky, pretože v tejto dobe potrebovali na obrábanie pôdy až štvorzáprah a ornicu spolu
s kultúrou zmývali z polí dažde. Pre horšiu bonitu pôdy urbár ustanovil, že celý sedliacky dom má mať
v extraviláne 20 dielov oráčin po dvoch bratislavských mericiach (cca 8 hektárov) a lúky na 8 koscov (cca
2,4 hektára) na jedno kosenie. Po urbárskej regulácii sa poľnohospodárstvo rozvíjalo aj naďalej a rozsah
obrábanej pôdy sa každým rokom zvyšoval. V 19. storočí napoleonské vojsko pri postupe na Viedeň
dedinu vyplienilo. V roku 1831 a v záverečnej fáze prusko-rakúskej vojny v roku 1866 postihla dedinu
epidémia moru (Horváth 1982). Dôležitou udalosťou bolo zrušenie poddanstva na uhorskom sneme
v roku 1948.
V 19. storočí v poľnohospodárskej malovýrobe začína prevládať striedavý osevný systém, kde
obnovu úrodnosti pôdy preberá namiesto úhorov hnojenie a kultivácia pôdy. Štruktúra krajiny v priebehu
20. storočia podlieha viacerým rozsiahlym zmenám. K významnému zásahu do poľnohospodárstva obce
došlo v 80. rokoch 19. storočia, kedy napadla vinohrady celej Európy fyloxéra viničová (Viteus vitifolii).
Nákazou boli postihnuté všetky malokarpatské vinohrady, územie Dúbravky nevynímajúc.
Najvýznamnejšie zmeny krajinnej štruktúry pozorujeme v 20. storočí. Ústup polí, lúk a pasienkov
v prospech výstavby je bližšie charakterizovaný v nasledujúcej kapitole.

2

VÝVOJ VYUŽITIA KRAJINY

Sledovanie zmien krajiny v čase bolo založené na sledovaní zmien jednotlivých zložiek krajiny
(kategórií krajinnej štruktúry) – ich plošného zastúpenia, dynamiky (expanzia alebo regresia) a
priestorovej konfigurácie. Informácie o plošnom zastúpení kategórií krajinnej štruktúry uvádza graf č.1
a tabuľky č. 1. a č. 2.
Zmeny v krajine boli analyzované podľa mapových podkladov (stav z rokov 1896, 1952, 1974,
1981 a 2004) v časovom úseku 108 rokov. Digitalizovanie máp prebehlo v prostredí geografických
informačných systémov (ArcView GIS 3.2). Informácie o súčasnom stave záujmového územia (stav
z roku 2004) boli doplňované vlastným terénnym prieskumom. V priebehu sledovaného obdobia
dochádzalo k zmenám katastrálnych hraníc, v náväznosti na meniace sa administratívne členenie územia.
Rozloha záujmového územia v rokoch 1896 a 1952 bola 808 hektárov, v rokoch 1974, 1981 a 2004 sa
zväčšila na 855,3 hektárov. Z hľadiska zmien katastrálnych hraníc Dúbravky počas sledovaného obdobia
boli medzi sebou osobitne porovnávané roky 1896 a 1952 a roky 1974, 1981 a 2004.
Vzhľadom na rozdielne formy využívania krajiny v sledovanom časovom horizonte bolo
vyčlenených v zmysle Jančuru et al. (1994) 6 základných kategórií krajinnej štruktúry (súvislé lesy a
lesné spoločenstvá, nelesná stromová a krovinová vegetácia, trvalé trávne porasty, poľnohospodárske
kultúry a orná pôda, vodné toky, sídelné útvary).

2.1

Využitie krajiny v období 1896 – 1952

Krajinná štruktúra mala v tomto časovom období charakteristický ráz, založený na dedičnom
práve – kataster si až do 50. rokov 20. storočia zachoval typickú rozparcelovanú štruktúru. Začiatkom 20.
storočia začína vzrastať záujem o osídľovanie územia.
Skoro 60 % celkovej rozlohy územia zaberali polia, druhé najväčšie zastúpenie patrilo lesom
(v roku 1896 24,6 % a v roku 1952 22,8 % celkovej rozlohy územia). V dôsledku postupného
rozširovania výstavby dochádza k ustupovaniu lesného porastu najmä v okrajových častiach na prechode
lesa do oblasti polí, záhrad, lúk a pasienkov. Pomerne veľké zastúpenie patrilo v celom období lúkam
a pasienkom. Lúčne porasty boli väčšinou sprievodnými plochami poľných ciest. Plocha, na ktorej sa
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v roku 1896 pestoval vinič, pokrývala len 0,2 % územia. Pokles zastúpenia týchto plôch bol zapríčinený
už spomenutou fyloxérou viničovou (Viteus vitifolii). Zavedením podpníkov americkej révy sa podiel
viníc v krajine začal postupne zvyšovať (Kaliská 1997) a v roku 1952 tvoril 0,7 % z celkovej rozlohy
záujmového územia.
V mapovom diele z roku 1896 sledujeme väčšie zastúpenie siete potokov, ako aj zamokrenej
pôdy. V rokoch 1937 a 1938 boli vypracované a realizované melioračné a odvodňovacie projekty, čo
malo za následok zánik oblasti so zamokrenou pôdou. Reguláciám podľahli aj potoky v južnej časti
územia, sú vedené pod povrchom a v mapovom diele z roku 1952 už nefigurujú.
Už v tomto období môžeme pozorovať charakteristickú kostru pôvodnej dediny s priľahlými
záhradami, ktorá podľa Supuku (2000) tvorila tzv. ulicovku – domy zoradené pozdĺž miestnej cesty boli
obrátené do ulice. V apríli 1946 sa obec Dúbravka pripojila k Bratislave a stala sa jej mestskou časťou.

2.2

Využitie krajiny v období 1952 – 2004

Pripojenie záujmového územia k Bratislave charakterizujú prudké zmeny v krajinnej štruktúre.
V krajine pozorujeme postupné znižovanie zastúpenia polí, lúk a pasienkov na úkor zastavanej plochy.
Prechodom cez jednotlivé obdobia sledujeme premenu poľnohospodársky založenej poddanskej obce na
priemyselné administratívne centrum Bratislavy. Za posledných 50 rokov prevláda trend ústupu polí,
hlavne v prospech výstavby bytových domov. V prvej polovici 90. rokov 20. storočia bolo obrábanie
ukončené a malobloková orná pôda sa dnes v krajine nevyskytuje.
S ústupom polí sa zvyšovalo zastúpenie záhradkárskych osád. V roku 2004 dosiahlo v rozlohe
maximum v podobe 165,5 hektárov. V krajine prebieha trend znižovania rozlohy lúk a pasienkov. Trvalé
trávne porasty sú v roku 2004 prezentované travinno-bylinnými formáciami sídelnej vegetácie.
Okraje lesného porastu ustupujú hlavne na úkor rozširovania záhradkárskych osád. Travinnobylinné formácie v severozápadnej časti územia boli nahradené v 70. rokoch 20. storočia novým prvkom
krajinnej štruktúry – sekundárnym lesom, s dominantným zastúpením nepôvodných drevín borovice
čiernej (Pinus nigra), borovice lesnej (Pinus sylvestris) a smrekovca opadavého (Larix decidua).
S rastom počtu obyvateľov sa zintenzívnili nároky na stavebný a spoločenský rozvoj.
Urbanizačný proces po druhej svetovej vojne bol riadený bez záväzných územno-plánovacích podkladov,
čo malo za následok, že nová výstavba bola lokalizovaná bez jasnej celkovej koncepcie rozvoja
s dlhodobou perspektívou, len na základe starých už nevyhovujúcich regulačných plánov (Zemko 1984).
Na úkor polí, lúk a pasienkov sa začala realizovať výstavba sídliska na plošine západného okraja
Lamačskej brány. Kostra pôvodnej dediny zostáva nezmenená, v jej okolí sa však rozrástla ďalšia
zástavba rodinných domov s priľahlými záhradami.
Územie sídliskovej výstavby bolo charakteristické nedostatočným zastúpením parkovej a verejnej
zelene, ktorej zastúpenie tvorilo v roku 1974 z celkovej plochy sídliska približne 5 hektárov (0,6 %
celého katastra). Zastúpenie parkovej a verejnej zelene sa postupne zvyšovalo a v súčasnosti spĺňa určené
funkcie a tlmí nepriaznivé vplyvy zastavaných plôch.

3

ZÁVER (ODPORÚČANIA)

Príspevok prezentuje hodnotenie zmien vo využívaní k.ú. Dúbravka v piatich časových obdobiach.
Výsledky poukazujú najmä na zmeny kvantitatívneho charakteru. V sledovanom časovom úseku 108
rokov je preukazný trend znižovania rozlohy lúk, pasienkov a polí, čo je spôsobené najmä výstavbou
bytových domov. Nepriaznivý vplyv dominantného postavenia zastavanej plochy vyrovnáva najmä
súvislý lesný komplex a zastúpenie stromovej a krovinovej vegetácie v zástavbe bytových domov.
Významným faktorom pre zachovanie ekologickej kvality krajiny bude udržanie rozlohy lesných
porastov a ďalších ekologicky významných prírodných prvkov.
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Graf 1:

Vývoj vybraných plošných parametrov krajinnej štruktúry k.ú. Dúbravka
Vývoj plošných parametrov

veľkosť plochy (ha)

600
500
400
300
200
100
0

lesný porast
orná pôda
zastavaná plocha
záhrady

1896

Tabuľka 1:
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roky

Vývoj plošných parametrov krajinnej štruktúry v rokoch 1896 a 1952
Rozloha v hektároch

Rozloha v percentách

Rok
1896
1952
Súvislé lesy a lesné spoločenstvá
Lesy
199
184,2
Trvalé trávne porasty
Lúky
40,2
55
Pasienky
55,1
47,5
Poľnohospodárske kultúry a orná pôda
Polia
479,4
470,4
Záhrady
27,32
Ovocné sady
16,9
Vinice
1,4
5,6
Zamokrená pôda
5,5
0,98
Sídelné útvary
Pôvodná obec Dúbravka
8,3
10,4
Ostatná zástavba
2,2
6,6
808
Spolu

Tabuľka 2:
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1952

24,6

22,8

5
6,8

6,8
5,9

59,3
2,1
0,2
0,7
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3,4
0,7
0,1

1,0
0,3
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Vývoj plošných parametrov krajinnej štruktúry v rokoch 1974, 1981 a 2004
Rozloha v hektároch

Rok
1974
1981
Súvislé lesy a lesné spoločenstvá
Lesy
174,3 166,6
Sekundárny les
24
25,3
Nelesná stromová a krovinová vegetácia
Krovinatý porast
1,6
1,9
Sukcesné štádium krovín
Trvalé trávne porasty
Lúky
53,3
46,8
Pasienky
86,2
137,5
Trávinno-bylinné porasty
Poľnohospodárske kultúry a orná pôda
Polia
118,6
46,3
Záhrady
110
149,2
Vinice
12,5
9,5
Úhor
Sídelné útvary
Pôvodná obec Dúbravka
13
12,5
Zástavba rodinných domov
16,9
12,7
Zástavba bytových domov
180,5 214,5
Plánovaná výstavba
37,9
Priemyselné areály
22,2
20,4
Ostatná zástavba
4,3
12,1
855,3
Spolu

Rozloha v percentách

2004

1974

1981

2004

170,3
25,4

20,4
2,8

19,5
3

19,9
3

27,7

0,2
-

0,2
-

3,3

63,3

6,2
10,1
-

5,5
16,1
-

7,4

156,6
8,9
57,7

13,9
12,9
1,4
-

5,4
17,4
1,1
-

18,3
1
6,8

13,2
12
290,7
21,7
7,8

1,5
2
21,1
4,4
2,6
0,5

1,4
1,5
25,1
2,4
1,4
100

1,5
1,4
34
2,5
0,9

Príspevok je publikovaný v rámci grantu VEGA č. 1/1293/04: Metódy hodnotenia kumulatívnych
účinkov v krajinnoekologickom a environmentálnom výskume.
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ANALÝZA POTENCIÁLU VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
(PŘÍPADOVÁ STUDIE: OBEC FRYŠAVA)
POTENTIAL ANALYSIS OF RURAL AREAS
(CASE STUDY: VILLAGE FRYŠAVA)
Hana Mrázková44
Anotace
V průběhu letního období roku 2005 byla provedena pilotní studie se zaměřením na analýzu
venkovského prostoru s důrazem na determinaci lidského a krajinného potenciálu. Modelovým územím
bylo jedenáct katastrálních území v kraji Vysočina; v rámci tohoto příspěvku jsou prezentovány výsledky
ve vztahu k jednomu z nich – obci Fryšava (cca 12 km severozápadně od Nového Města na Moravě,
součást mikroregionu Novoměstsko). Studie vychází z vlastní metodiky založené na sledování indikátorů
udržitelnosti v časové řadě. Výsledky byly získány s podporou Interní grantové agentury Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Abstract
During summer time of 2005 it was provided pilot study focused on analysis of rural areas
especially its human and landscape potential. There was choosed 11 areas in region Vysočina as a model
for that; results presented in this paper are related to one of them – Fryšava (about 12 km northwest from
Nové Město na Moravě, part of microregion Novoměstsko). The study based on own methodological
approach, which follows indicators of sustainable developments over the time. The study was supported
by Internal Grant Agency of Mendel University of Agriculture and Forestry.
Key words: Rural space, society, landscape, settlement

1

ÚVOD

Problematika analýzy venkovské (kulturní) krajiny je poměrně dobře rozpracována – na úrovni
vědeckého poznání i praktického uplatnění. Většinou se však jedná spíše jen o krajinně-ekologický rozbor
území, zatímco sociální a kulturní dimenze je potlačena. „Dochází k situaci, že na jedné straně relativně
dobře známe anatomii, tj. „tělo“ kulturní krajiny, jak funguje, vnitřní vazby, z čeho se skládá kulturní
krajina, ale na straně druhé známe málo „ducha“ kulturní krajiny, její esprit, genius loci, tedy to, co ji činí
prostřednictvím mentální vazby místního obyvatelstva na místo a čas specifickou, respektive identickou.“
(ŽIGRAI, 2004, překlad H. MRÁZKOVÁ).
Snahou prezentované studie bylo propojit poznatky o krajině s poznatky o společnosti, která
krajinu obývá – přetváří ji a přizpůsobuje se jí, a teprve na základě takovéhoto komplexního souboru
informací o území vyvozovat perspektivní doporučení pro rozvoj venkovských oblastí. Odliv obyvatel
venkova do měst je problémem nikoliv jen z pohledu zhoršujících se podmínek životního prostředí ve
městě a oslabování lidského a sociálního potenciálu venkovských oblastí, ale odráží se i ve vzhledu
kulturní krajiny. Zatímco kulturní krajina se vyvíjela několik tisíciletí (výrazněji do období neolitu –
8 000 – 6 000 b.p.), k degradaci (pustnutí a ztrátě charakteru krajiny – krajinného rázu) dochází velmi
rychle (řádově v letech), pokud se z takovéto krajiny vytratí člověk jako hybná síla. Již z tohoto důvodu
(nehledě k řadě dalších) je velmi žádoucí založit rozvoj venkovských oblastí na principech udržitelného
rozvoje, který vychází z konsensu environmentálních, ekonomických, ale i sociálních a lidských
požadavků. Jak je zmíněno již výše – je třeba poznat i „duši“ krajiny, abychom dostali komplexní soubor
informací o daném území a rozvojová opatření korespondovala s představami a potřebami místních
obyvatel.

44
Hana Mrázková, Ing., Mgr., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav
aplikované a krajinné ekologie, Zemědělská 1, 613 00 BRNO, e-mail: hana.mrazkova@uake.cz
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1.1

Metodika

Metodickým podkladem pro tuto studii byla metodika navržená Ústavem ekologie krajiny
Akademie věd ČR v Českých Budějovicích (BOHÁČ, 1999), která byla upravena a doplněna dle specifik
modelového zájmového území, na kterém byla sada indikátorů testována. Indikátory jsou děleny do čtyř,
respektive pěti skupin:
Tab. 1:

Sada ukazatelů pro analýzu venkovského prostoru

Krajinně-ekol./environmentální aspekt
změny krajinné struktury
ekologická stabilita krajiny

Sociální aspekt
počet existujících organizací
dostupnost zdravotnických zařízení a ostatních
institucí
procento chráněných ploch z celkové plochy území
docházková/dojezdová vzdálenost do škol, do
zaměstnání
vlastnické vztahy
vzdělanost obyvatelstva
stav turismu
stupeň kulturní vybavenosti
Demografický aspekt
Ekonomický aspekt
přirozený roční přírůstek obyvatelstva
zaměstnanost
migrace obyvatelstva
vybavenost službami
poměr sekundárních rezidentů ke starousedlíkům
technická vybavenost
věková struktura obyvatelstva
dopravní vybavenost
počet dětí ve třídě/škole
potravinová soběstačnost
Lokální aspekt
identifikace (spjatost) obyvatel s regionem
problémy každodenního života
představy o budoucím vývoji území
formulace potřeb vybavenosti území
hodnotové preference obyvatelstva
Data potřebná pro konstrukci těchto indikátorů mohou být čerpána převážně ze statistických
ročenek a údajů obecních úřadů dotčených obcí, dalšími zdroji dat jsou mapové podklady (aktuální,
historické), obrazová dokumentace, kroniky a výpovědi pamětníků, další informace (zejména
kvalitativního charakteru) je nutné doplnit formou dotazníkových šetření (jedna z metod studie) a
formou standardizovaných rozhovorů ve vybraném území. Jednotlivé ukazatele byly vyhodnocovány
v časové řadě 1970–2005 s rozstupem 5 let, zájmové území bylo vymezeno jedenácti katastry45
v mikroregionu Novoměstsko (kraj Vysočina). V příspěvku jsou pro zjednodušení prezentovány pouze
výsledky za obec Fryšava.

1.2

Popis zájmového území

Dle nomenklatury Evropské unie spadá obec Fryšava do regionu soudržnosti (NUTS II)
Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Leží v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské
vrchy (v severovýchodní části). Nacházejí se tu všechny tři zóny CHKO.
Nadmořská výška obce je 708 m (jde o horskou oblast). Hustota osídlení je poměrně nízká – cca
29 obyvatel/km2 – ve srovnání s průměrnou hustotou kraje Vysočina 75 obyvatel/km2 či NUTS II
Jihovýchod 111 obyvatel/km2. Počet obyvatel je 333 (z toho 279 starších 15 let – důležitý údaj pro
dotazníkové šetření). Vzdálenost do větších měst: Nové Město na Moravě (12 km), Žďár nad Sázavou (12
km).

2

VÝSLEDKY STUDIE

Na následující straně je uveden přehled výsledků za obec Fryšava, včetně naznačení vývojové
tendence. Tyto vstupní ukazatele mohou být dále použity při vytváření rozvojových strategií obce/oblasti.

45

Sněžné (Blatiny, Krátká, Milovy, Samotín, Sněžné, Podlesí, Vříšť), Křižánky (České Křižánky, Moravské
Křižánky, České Milovy)

140

Tab. 2: Přehled výsledů

Fryšava – 1 253 ha, 708 m n.m., první zmínka o obci – rok 1534/1560
Krajinně-ekolog. aspekt 1. Změna land use
2. Koeficient eko. stability Kes
3. Chráněné území/celk. území
4. Vlastnické vztahy
5. Ekologická turistika
Sociální aspekt

Demografický aspekt

6. Počet existující organizací
7. Dojezdová vzdálenost k lékaři
8. Dojezdová vzdálenost - ostatní
9. Kutlurní vybavenost (kult. dům)
10. Vzdělanost obyvatelstva
11. Přirozený přírůstek
12. Migrace obyvatelstva

1975

1980

1985

1990

_
_
100 %
chybí data
absentuje

_
_
100 %
=>
absentuje

ústup o.p.
_
100 %
_
absentuje

_
_
100 %
_
absentuje

ústup o.p.
_
100 %
_
absentuje

_
ústup o.p.
_
17, 7(0,77)
100 %
100 %
_
_
absentuje absentuje

stabilizace

10
0/20 km

10
0/20 km

10
0/20 km

10
0/20 km

5
20/20 km

2
2
20/20 km 20/20 km

3
20/20 km

0,73

_

0,63

_

0,61

_

0,69

_

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

_

´+ 3(11 dětí) ´+ 4(13 dětí) ´- 4 (4 děti)

počet obyvatel (nad 15 let)
počet domácností

_

´- 6 (9 dětí) ´- 1 (3 dětí)

2000

2005
17,7 (0,77)

100 %
chybí data
absentuje

Výrazný nárůst středoškoláků

´+ 2 (6 dětí) ´- 5 (4 dětí) ´+ 1 (3 děti)

´+ 5

´- 17

´- 6

0

_

_

´- 6

_

_

_

_

0,78 (podíl)

_

0,7

_

36,5 let

_

34,9 let

_

37,3 let

_

_

40,8 let

15. Počet dětí ve škole/třídě

_

53 žáků

47 žáků

28 žáků

34 žáků

_

20 žáků

18 žáků

16. Nezaměstnanost

_

_

_

_

2 osoby (1 %)

_

_

7 osob (7 %)

17. Vybavenost službami

_

Sestupná tendence

_

Šestupná tendence

_

Šest. tendence

Šest. tendence

_

Zlepšení stavu

_

zhoršení

_

zlepšení

_

18. Technická vybavenost

Lokální aspekt

_

1995

´- 18

13. Starousedlíci/noví obyvatelé
14. Věková struktura obyvatelstva
(průměrný věk)

Ekonomický aspekt

1970

19. Dopravní obslužnost

_

_

_

_

Hodnocena negativně

_

_

Hodnocena negativně

20. Potravinová soběstačnost

_

_

_

_

_

_

_

_

479 (367)
131

594 ( - )
_

559 (393)
145

516 ( - )
_

468 (379)
132

_
_

338 (284)
129

333 (280)
112

21.-25. viz další strana

o.p. – orná půda, patrný ústup ve prospěch TTP a lesů
dojezdová vzdálenost k lékaři: dle odbornosti: praktický lékař/specialista; dojezdová vzdálenost ostatní: podíl dojíždějících.
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Výsledky sociologického šetření zde nejsou vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku uvedeny,
v krátkosti je možné shrnout tyto dílčí výsledky v následujících bodech:
•
•
•

3

dotazníkové šetření přineslo cenné informace, které lze propojit se statistickými daty
obyvatelé šetřené oblasti dotazníkové šetření většinou hodnotili kladně
byla indikována silná vazba na obývané území a neochota stěhovat se

ZÁVĚR

Jedním z cílů studie bylo zhodnotit celkový stav venkovské krajiny v modelovém území
z hlediska krajinně-ekologického, kulturního, sociálního a historického. Pomocí časové řady sledovaných
ukazatelů byla nastíněna vývojová trajektorie krajiny i místního společenství, na základě těchto údajů je
možné predikovat další vývoj v území a přijímat příslušná opatření v rozvojové politice venkovských
oblastí.
Na základě získaných údajů lze obecně formulovat následující opatření opírající se o pilíře udržitelného
rozvoje – ekonomický, environmentální, sociální a institucionální:
•

•

•
•

důraz na rozvoj lidských zdrojů
a)
zapojování veřejnosti do obecních záležitostí, interní komunikace
b)
podpora vzniku nových pracovních příležitostí, zvyšování kvalifikace, další
vzdělávání
c)
podpora vzniku služeb na základě poptávky ze strany občanů, adekvátní dopravní
obslužnost ad.
důraz na institucionální zajištění a rozvoj obce
d)
plánovací činnost (strategický plán, Program obnovy venkova, krajinně-ekologický
plán ad.)
e)
projekty partnerství (města – vesnice ad.), participace ve svazku obcí (mikroregionu)
ochrana životního prostředí a tradičního vzhledu obce
důraz na přírodní a kulturní specifika obce/regionu
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ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
V PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINĚ
ENVIRONMENTAL ASPECT OF HORSE BREEDING AND RIDING IN
THE SUBURBAN COUNTRYSIDE
Lucia Nakládalová46
Anotace
Existuje mnoho forem trávení volného času v přírodě. Jedním z možných způsobů je ježdění na
koni. Tato příjemná aktivita má i své negativní stránky, pokud je praktikována nevhodným způsobem.
Především příměstská krajina bývá přetěžována nároky obyvatel měst na každodenní i víkendovou
rekreaci. Jezdectví je jedním ze sportů, které potřebuje ke svému provozování rozsáhlé plochy půdy pro
výstavbu jezdeckých areálů a jejich provoz. Tento článek pojednává o negativních aspektech
souvisejících s chovem koní, jejich pastevním odchovem a ježděním.
Abstract
A man and a horse have lived together for several thousand years. There were some periods
during which the number of horses was rapidly decreasing. Nowadays the use of horses celebrates its
rebirth. It is due to the usage of horses in the vocational sport. This paper deals with current problems of
horse riding in the countryside. The structure of the text is divided into three environmental aspects of
horse riding. These are: breeding, grazing and horse riding. The negative aspects are e.g. water pollution,
soil erosion and deterioration of touristic paths.
Key words: jezdectví, environmetální aspekty, znečištění vod, eroze půdy, kvalita nezpevněných cest,
horse – riding, environmetal aspects, water pollution, soil erosion, deterioration of paths

1

ÚVOD

Kůň byl a je pro člověka velmi inspirativním tvorem. Tuto skutečnost odráželo používání jeho
motivu v literatuře, umění, pověstech. Nezanedbatelným byl i hospodářský význam používání koní. Po
druhé světové válce zájem o chov koní na čas utichl z důvodu postupující industrializace, motorizace a
automatizace. V současnosti jsme svědky renesance jeho chovu, především pro sportovní a rekreační
účely.
V poslední době roste především v okolí větších měst počet jezdeckých center, které zvyšujícímu
se počtu zájemců nabízejí možnost zajezdit si na koni nebo ustájit koně vlastního. Kolem vzniku,
rozrůstání jezdeckých areálů a jejich vlivem na krajinu a přírodu, existuje mnoho dosud nevyjasněných,
souvislostí.
Nejedná se pouze o záběr velkých ploch půdy pro výstavbu stájí, ploch potřebných k ježdění,
ustájení a skladování krmiv a podobně. Jde také o vlivy chovu koní na spodní a povrchové vody a okolní
krajinu. O víkendech roste v blízkém okolí města počet turistů, cyklistů, jezdců, běžkařů, pejskařů aj.
Množství návštěvníků mnohdy znemožňuje dostatečně vychutnávat pobyt v přírodě. Kvůli neustálé
potřebě vyhýbat se ostatním, roste nervozita. Z tohoto důvodu přibývá i různých kolizních situací.
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2

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY CHOVU KONÍ

Chovem koní budu rozumět jeho chov především pro účely jezdectví (ne chovu kvůli
genetickému materiálu v plemenářských podnicích). Takový chov v sobě obnáší pozitivní i negativní
aspekty související s:
•
•
•

2.1

ustájením koní
ježděním
využíváním pastvin, výběhů apod.

Environmentální aspekty ustájení koní

Plochy stájí zabírají velké plochy půdy. V některých případech se stáje nacházejí
v rekonstruovaných prostorách zemědělských družstev a využívají také původní plochy pastvin.
Majetkové poměry na využívaných územích nemusí být vždy vyřešeny. Areál stájí většinou zahrnuje
prostory určené k potřebám:
•
•
•

koně a jezdce – stáje, sedlovny, jízdárny, haly, výběhy, umývací boxy, kolotoče, přírodní
prostředí využívané k vyjížďkám
jezdce – šatny, sociální zařízení, parkoviště, občerstvení
provozu areálu – sklady krmiv, podestýlky, mechanizace, bydlení zaměstnanců

Provoz jezdeckých areálů má následující problematické stránky:
•
•
•

Produkce, uskladnění odpadu a následné využití odpadu.
Odtok povrchového materiálu použitého na jízdárnách, halách po prudších a vydatnějších
deštích a následné znečištění povrchových vod nebo půdy sedimentací odneseného materiálu.
Náklady na dopravu krmiv nebo dopravu na závody (soustředění). Ty bývají různě vzdálené
(v případě účasti na mezinárodních závodech se využívá i letecká doprava).

Při nekvalitně odizolovaném podloží, na kterém je skladována mrva nebo krmiva, dochází
k průsaku látek do spodních vod nebo ke znečištění vod materiálem odneseným po prudších deštích
z míst jeho skladování.
Obr. 1:

2.2

Odnos materiálu po vydatných deštích [1]

Environmentální aspekty ježdění

Za negativní aspekty ježdění možno považovat především zhoršování kvality cest a narušování
půdy na nezpevněných cestách a po deštích.
Obr. 2:

Zvětšující se počet a šířka cest

Pozitivem existence stájí je odebírání produkce obilovin, sena, jetelovin apod. od zemědělců. Aby
se zajistilo dostatečné množství krmiv poptávaných jezdeckými stájemi, je nutno využívat rozsáhlé
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plochy krajiny. Kromě uchovávání krajinného rázu se podporuje místní produkce. Nepochybuji o tom, že
se ke zvyšující kvalitě nabízených služeb v jezdeckých areálech v blízké době přidá i nabídka krmiv v bio
kvalitě, což podpoří české ekologické zemědělství.

2.3

Environmentální aspekty pastvy koní

Možnost pastvy koní je většinou (ve větším nebo menším měřítku) součástí nabízených služeb
v jezdeckých stájích. Všeobecná negativa existence pastvin jsou například:
•
•
•

Negativa související s oplocováním pastvin a zneprůchodňováním krajiny
Používání konzervačních látek
Látky používané k přihnojování pastvin

Negativní environmentální důsledky má především umístění neúměrně velkého počtu zvířat na
pastvině vzhledem k její rozloze a schopnosti produkce sušiny. Tím dochází k:
•
•
•
•
•

znehodnocování pastevního porostu (drnu)
rychlejšímu sešlapu půdy, a to na větších plochách. Především jsou problematická místa
krmení a vstupů na pastviny
rychlejší erozi obnažené půdy
nitrifikaci způsobené velkou intenzitou přirozeného hnojení pastviny trusem zvířat a následné
eutrofizaci hlavně na podmáčených místech, v místech přikrmování a u vstupů na pastvinu

Negativem pastevního odchovu a existence pastvin je oplocování – zneprůchodňování krajiny pro
ostatní návštěvníky a zvířata. Koně jsou mírumilovnými zvířaty a při znalosti pravidel chování k nim, lze
bezpečně přes pastvinu procházet. Oplocené pastviny můžou být nebezpečnou překážkou v migraci volně
žijících zvířat. Je potřeba dbát na používání takových materiálů (např. dřevo místo drátů), aby
nedocházelo k jejich zranění. Používané elektrické oplotky mají pro menší druhy zvířat smrtelné
důsledky. Další negativní dopad můžou mít látky používané ke konzervaci dřevěných sloupů v oplocení.
Negativem může být přihnojování pastviny umělými látkami. Místo nich lze využít přirozené hnojení
trusem zvířat nebo kompostem. Vhodně postavené výběhy můžou být vnímány jako součást tradičního
rázu zemědělské krajiny.
Obr. 3:

Důsledky pobývání velkého počtu koní na
pastvině

Pozitiva plynoucí z existence správně využívaných pastvin jsou udržování:
•
•

kvality a druhového složení pastevního drnu jeho rovnoměrným přihnojováním a sešlapem
tradičního rázu zemědělské krajiny

Pozitivem pastevního odchovu je přirozené udržování druhového složení vegetace jejím
spásáním. Každý druh zvířat preferuje určité druhy rostlin a taky se určitým druhům vyhýbá. Proto je
výhodné spásat plochy různými druhy hospodářských zvířat, aby docházelo k rovnoměrnému spásání
maximálního počtu (nebo alespoň většiny) druhů rostlin. Tím se zamezí rozrůstání druhů rostlin
nepreferovaných některými druhy zvířat. Nežádoucí rozšiřování některých druhů rostlin na úkor jiných je
nutno dodatečně korigovat posečením, většinou mechanickým, pokud jde o větší plochy. Pohybem
různých druhů hospodářských zvířat po pastvině se díky rozdílnému spásání i sešlapu lépe využívá
pastevní porost, udržuje se kvalita a složení drnu [2]. Posekaná biomasa by se neměla ponechávat na
pastvině. Její ponechání na pastvině na jednom místě zhoršuje kvalitu drnu, který se nachází pod ní
(Pekárová, AOPK, Veselý, MZLU – Studie NPP Pastvisko u Lednice, osobní setkání). Přiměřeným
prostorovým rozmístěním vhodného množství trusu (v případě, že není počet zvířat větší, než je
schopnost pastviny se regenerovat) nedochází ke znečištění vod a pastvina je přirozeným způsobem
hnojena.
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3

ZÁVĚR

Jezdectví je jedním z oblíbených forem trávení volného času. Je pravděpodobné, že zájem o
takové trávení volného času poroste i nadále. Proto je důležité, aby se předem definovaly podmínky a
možnosti provozování tohoto sportu především v příměstské krajině, která je nejvíce zatěžována nároky
každodenní rekreace obyvatel měst.
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PROTIEROZNÍ OCHRANA PŮDY A JEJÍ VÝUKA –
SROVNÁNÍ PŘÍSTUPU A NÁPLNĚ V ČR A RAKOUSKU
EROSIONSSCHUTZ–DER UNTERRICHTSVERGLEICH ZWISCHEN
DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND ÖSTERREICH
Alena Novotná47
Anotace
Půda patří mezi přírodní zdroje omezené a nenahraditelné ve své kvantitě. Eroze je přírodní
proces, který nelze zastavit, který je však urychlován činností člověka. Tento příspěvek je zaměřen na
způsob výuky protierozní ochrany půdy. Srovnává přístup k výuce a její náplň na rakouské Universität für
Bodenkultur Wien a jejím českém protějšku České zemědělské univerzitě v Praze.
Abstract
Der Boden ist eine Grundkomponente der Umwelt, die begrenzt und unerseztlich ist. Der Begriff
Bodenerosion umfasst die Ablösung, Abtragung, Transport und Ablagerung der Bodenteilchen entlang
der Bodenoberfläche. Unter ungestörten Bedingungen findet nur eine kaum messbare langsame
Abtragung von Lockermaterial statt. Die gefährlichkeit der kulturbedingte (beschleunigte) Erosion
besteht im Verlust der feinsten und fruchtbarsten oberen Bodenschicht. Dieser Beitrag zielt auf das
Unterrichtssystem des Erosionsschutzes an der BOKU Wien und Tschechischen Landwirtschaftsuniversität in Prag.
Key words: Erosionsschutz des Bodens – protierozní ochrana půdy; Bodenschutz – ochrana půdy;
Unterricht – výuka; Universität für Bodenkultur Wien; Česká zemědělská univerzita v Praze

1

ÚVOD

Porovnání způsobu výuky předmětu Protierozní ochrana půdy na půdě domácí a zahraniční je
součástí řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2006, přihlášeného v G skupině
tematických okruhů (Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti). Na základě
provedeného srovnání budou navrženy změny ve výuce a případně dojde i k obohacení náplně předmětu.
V projektu je dále řešeno rozšíření výuky předmětu Protierozní ochrany půdy o terénní cvičení metod
měření protierozní účinnosti vegetačního pokryvu s využitím simulátoru deště a následné využití
naměřených dat při práci studentů ve cvičeních.

2

EROZE A OCHRANA PŮDY

Záznamy o degradaci půdy erozí jsou staré více než 7000 let. Proces zrychlené eroze půdy se
objevuje od doby, kdy člověk začal porušovat přirozený vegetační kryt z důvodu pěstování plodin
a pastvy. Poznání, že zrychlená eroze může člověka ohrozit, je však relativně nové a věda o protierozní
ochraně byla ještě před začátkem dvacátého století téměř neznámá.
Existuje několik příkladů protierozních opatření využívaných starými civilizacemi. Za účelem
protierozní ochrany byly budovány především terasy, jejichž existence je doložena z více míst po celém
světě. Dalším rozšířeným protierozním opatřením byla výsadba lesních pásů. Budování nádrží na
zachycování sprašových splavenin je známé z Číny. První zákon, který měl vliv na ochranu půdy před
erozními účinky, byl v Evropě vydán v 15. století a týkal se zákazu volné pastvy koz a ovcí v mlázových
porostech a královských lesích. V roce 1884 byly v českých zemích vydány zákony č. 116/1884 ř. z.
Alena Novotná, Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra
biotechnických úprav krajiny, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6-Suchdol, alena.novotna@fle.czu.cz
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o zřízení státního melioračního fondu a č. 117/1884 ř. z. o neškodném svádění horských vod. Tyto zákony
vytvořily organizační základy výkonné projekční služby, investorské i realizační činnosti komplexních
protipovodňových a protierozních opatření v zemědělsko-lesní krajině formou Služby hrazení bystřin.
Jednou z prvních akcí byla úprava rakovnických strží [1].
Problém eroze je problémem světovým, který má za následek každoroční úbytek tisíců km2
zemědělské půdy. Vysoké úrovně dosáhla protierozní ochrana v USA, kde byla pro tyto účely založena
státní služba na ochranu půdy (National Resources Conservation Service, dříve Soil Conservation
Service). NRCS zahrnuje kromě poradenské i výzkumnou činnost (první měřicí stanice byla instalována
v roce 1917; první model výpočtu míry eroze a působení ochranných opatření Wischmeiera a Smithe byl
vyvinut v roce 1961) a podnětem k jejímu založení se staly silné prašné bouře, vedoucí k velkoplošné
degradaci zemědělské půdy [3]. V Evropě nedosahuje erozní ohrožení takových rozměrů jako v zemích
Afriky a Asie, ale vzhledem k intenzitě zemědělského využívání půdy je vážné v cele řadě států jižní
i střední Evropy.

3

NĚCO MÁLO O BOKU

BOKU48 byla založena v roce 1872. V současnosti ji tvoří 13 fakult (přičemž čtyři fakulty mají
méně než pět kateder/ústavů) a několik výzkumných pracovišť mimo Vídeň. Univerzitu navštěvuje okolo
pěti tisíc studentů (asi 15 % z celkového počtu studujících tvoří cizinci), kterým univerzita nabízí
9 bakalářských a 20 magisterských studijních programů (včetně čtyř magisterských programů
vyučovaných v angličtině). Univerzita se profiluje jako vzdělávací a vědecká instituce se zaměřením na
trvale udržitelné hospodaření s přírodnímy zdroji a na propojování věd přírodních, technických,
ekonomických a sociálních. Základní rámec výuky a povaha nabízených studijních programů je
srovnatelná s nabídkou ČZU v Praze. Velkou předností BOKU je však množství laboratoří všeho druhu
a jejich velmi dobré vybavení. Dále pak široká nabídka volitelných předmětů.
V bakalářském studijním progamu má student vedle pevně daného studijního plánu k dispozici
15 vyučovacích hodin na volbu libovolně volitelných předmětů, tj. všech předmětů vyučovaných na
univerzitě. Jednotlivé magisterské studijní programy jsou složeny z okruhů, přičemž z každého okruhu
musí student získat stanovený počet ECTS kreditů. Každý okruh je tvořen několika „moduly“, které
obsahují povinné a povinně volitelné předměty. Na volbu libovolně volitelných předmětů, tedy
i předmětů nezařazených do žádného z modulů mají studenti magisterských programů 6 vyučovacích
hodin.

4

NÁPLŇ A ZPŮSOB VÝUKY PROTIEROZNÍ OCHRANY PŮDY NA ČZU

Předmět Protierozní ochrana půdy je zařazen do pěti ze studijních programů Lesnické
a environmentální fakulty. Výuka je zajišťována Katedrou biotechnických úprav krajiny, předmět je
jednosemestrální a týdně sestává ze dvou hodin přednášek a dvou hodin cvičení. Pro bakalářský obor
Aplikovaná ekologie, magisterské obory Krajinné inženýrství a Krajinné a pozemkové úpravy je předmět
povinný. Pro magisterské obory Lesní inženýrství a Regionální a environmentální správa je zařazen mezi
předměty volitelné.
V rámci předmětu se studenti seznamují s druhy a projevy eroze, s jejich příčinami a důsledky
a především pak s možnými řešeními protierozní ochrany a možnostmi předcházení vzniku škod,
způsobených erozí. Cvičení k předmětu spočívají ve zpracování projektu protierozní ochrany konkrétního
zemědělsky využívaného území s využitím Univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty
půdy erozí (podle Wishmeiera a Smithe). Při řešení projektu je dbáno zejména na ochranu pozemků před
působením vodní eroze, která se na území našeho státu podílí na erozi půd nejvíce. Důraz je kladen na
poznání podstaty výpočtu a správné využití, rozvržení a nadimenzování protierozních opatření
organizačního, agrotechnického a technického charakteru. Území projektu zaujímá plochu o rozloze
230 ha. Studenti ke zpracování využívají tabulkové a textové procesory s následným ručním zakreslením
řešení do mapových podkladů. Zpracování projektu v prostředí GIS zatím není umožněno.

Universität für Bodenkultur Wien – česky v doslovném překladu Zemědělská univerzita ve Vídni; současný
anglický ekvivalent The University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
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V tomto roce bude výuka předmětu Protierozní ochrana půdy rozšířena o terénní cvičení metod
měření protierozní účinnosti vegetačního pokryvu s využitím simulátoru deště a s následným použitím
naměřených dat při práci studentů ve cvičeních.

5

NÁPLŇ A ZPŮSOB VÝUKY NA BOKU WIEN

Předměty pojednávající o erozi a protierozní ochraně půdy se na BOKU vyučují celkem čtyři.
Výuku tří z nich zajišťuje Department für Wasser, Atmosphäre und Umwelt (Department of Water –
Atmosphere – Environment), konkrétně Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft
(Institute of Hydraulics and Rural Water Management, dále jen IHLW). Výuka čtvrtého předmětu
probíhá pod taktovkou Department für Wald- und Bodenwissenschaften (Department of Forest- and Soil
Sciences), zajišťuje ji Institut für Bodenforschung (Institut of Soil Science, IB). Dva z předmětů jsou
vyučovány formou přednášek, u dvou jsou přiřazena i cvičení. Všechny pak spadají do kategorie
předmětů povinně či libovolně volitelných.

5.1

Ausgewählte Kapitel aus dem Bodenschutz

Jednosemestrální předmět Ausgewählte Kapitel aus dem Bodenschutz (Selected Topics in Soil
Conservation) je přímou obdobou v Praze vyučované Protierozní ochrany půdy. Vedle všeobecných
otázek z oblasti ochrany půd je přednášeno především o degradaci půd způsobené vodní a větrnou erozí.
Studenti jsou seznamováni s formami eroze, s jejich výskytem, s průběhem erozních procesů a se
škodami, které způsobují. Pojednáváno je dále o druzích technických a biologických ochranných
opatření, o předpovědních modelech a studenti jsou seznámeni i s případovými studiemi z praxe. Předmět
je vyučován formou přednášky, a slouží tedy především k získání teoretických znalostí. Předmět je
předchůdcem předmětu Bodenerhaltung und Bodenschutz (Soil Conservation and Soil Protection-do
studijního programu byl zařazen v roce 1997) a v současnosti je libovolně volitelný bez zařazení do
některého z modulů.

5.2

Bodenerhaltung und Bodenschutz

Magisterský program Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (Environmental Engineering) obsahuje
v jednom z modulů již zmíněný předmět Bodenerhaltung und Bodenschutz (BUB). Jde o předmět
jednosemestrální, sestávající z přednášek a cvičení. V předmětu je zdůrazněna důležitost půdy jako
omezeného a nenahraditelného zdroje. Problematika ohrožení půd větrnou a vodní erozí je jen jednou
z mnoha do předmětu zařazených oblastí ochrany půd. Hlavními tématy jsou fyzikální a chemické půdní
vlastnosti, význam půdních organismů, druhy znečištění (fyzikální, anorganické, organické) a způsob
jejich kvantifikace, půdní poměry Rakouska, zákony související s ochranou půdy, ohrožení půd erozí,
typy půdoochranných opatření. Půda je představena jako složitý systém, jehož rozmanité funkce je třeba
zachovat a chránit.

5.3

Modelování vodní eroze

Výuku výše zmíněných předmětů zajišťuje IHLW. Dalšími dvěma předměty, které katedra
vyučuje, jsou Entwicklung und Anwendung von Modellen zur Simulation der Wassererosion (Water
Erosion Models) a Praktische Anwendung von Bodenerosionsmodellen (Using Water Erosion Models).
Předměty jsou volitelné a zatím nejsou zařazeny do žádného z modulů, jsou však doporučeny studentům
studijních programů obsahujících v nabídce předmět BUB. Do studijní nabídky byly zařazeny před třemi
roky a na jejich výuce se vedle BOKU podílí ČVUT v Praze v rámci řešení projektu Aktion (AKTION
Česká republika – Rakousko je program spolupráce ve vědě a vzdělání). Výuka probíhá ve dvou
týdenních blocích a účastní se jí zájemci z obou univerzit. Jednu část zajišťuje strana rakouská, druhou
česká (Stavební fakulta, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství). Kurz konající se v letním
semestru na BOKU je zaměřen na metody měření půdních charakteristik. Náplň tvoří všeobecné
metodické přednášky, modelování vodní eroze v laboratoři a návštěva terénních měrných objektů spojená
s měřením. Pražský kurz se zabývá využitím simulačních modelů pro posouzení erozní ohroženosti a
návrh protierozních opatření. Náplní jsou základy počítačového modelování, výpočet objemu sedimentu
ve vodní nádrži s využitím GIS, odhad transportu sedimentu z povodí s využitím GIS a měření na
laboratorním dešťovém simulátoru. V GISu IDRISI Kilimanjaro je zpracováváno povodí nádrže
Prušanka.
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5.4

Bodenschutz

Bodenschutz (Soil Protection) je jednosemestrální předmět volitelný v rámci jednoho z modulů.
Výuku zajišťuje IB. Předmět sestává pouze z přednášek, a je tedy opět určen především k získání
teoretických znalostí. Studenti jsou seznámeni s hlavními typy ohrožení půd definovanými v evropském
rámci a s prostředky vedoucími ke snížení nebo zastavení působení těchto elementů. Přednášeno je
o ohrožení erozním, o ohrožení kontaminací a zasolením, zapečetěním ploch, ztrátou organické hmoty
atd.

6

ZÁVĚR

Všechny výše zmiňované na BOKU vyučované předměty patří mezi povinně či libovolně
volitelné. Zkoušku z nich tedy neskládají zdaleka všichni studenti přihlášení do toho či onoho studijního
programu. Absolvují je pouze ti z nich, kteří mají o problematiku opravdu zájem (vzhledem k obsahu
a osobnostem současných vyučujících se předměty nedají považovat za nenáročné), ať už je předmět
vhodný v rámci jejich specializace, nebo si jeho prostřednictvím rozšíří obzory. Předměty se v určitých
teoretických částech překrývají, což však vzhledem k jejich volitelnosti není na škodu.
Jako předmět skýtající celostní pohled na ochranu půdy lze jednoznačně označit předmět
Bodenerhaltung und Bodenschutz (Environmental Engineering). S následnou možností účastnit se výuky,
zabývající se modelováním vodní eroze se řadí mezi předměty reagující na současný vývoj v oboru
a nabízí studentům užitečné praktické poznatky.
Protierozní ochrana půdy vyučovaná na ČZU je povinným předmětem pro tři studijní programy.
Předmět je podrobněji zaměřen na jednu z oblastí ochrany půdy (o dalších oblastech tohoto oboru se
studenti dozvídají v rámci dalších povinných a povinně volitelných předmětů) a na rozdíl od obsahově
srovnatelného předmětu Ausgewählte Kapitel aus dem Bodenschutz (vyučovaného na BOKU) v něm
studenti získají praktickou zkušenost při řešení projektu ve cvičeních. Nemůže být pochyb o tom, že
předmět je do „krajinářských“ studijních programů zařazen správně, protože eroze je nedílnou součástí
procesů probíhajících v krajině. Nedostatkem, který lze v současnosti výuce na ČZU vytknout, je
nezařazení novějších nástrojů (např. právě GIS) vhodných pro práci ve cvičeních. Přístupy k výuce na
obou univerzitách mají své klady i zápory. Na ČZU je zatím uplatňována direktivnější cesta zajišťující, že
všichni, kteří svým studiem směřují k působení na krajinu, budou znát problematiku protierozní ochrany
půdy, a budou tak mít širší odborný záběr.
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KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY JIŽNÍ ČÁSTI
IVANČICKA
SKELETON OF LANDSCAPE ECOLOGICAL STABILITY OF
SOUTHERN PART OF IVANČICKO
Tereza Pavlíková-Stránská49
Anotace
Příspěvek se zabývá vymezením kostry ekologické stability v zemědělsky intenzivně využívané
krajině jižní části Ivančicka. Výměra zájmového území činí 4711,94 ha. Na základě metodického postupu
biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí bylo vymezeno 35 ekologicky
významných segmentů krajiny, které tvoří kostru ekologické stability. Kostra ekologické stability zaujímá
pouze 3,54 % z celkové plochy zájmového území. Vzhledem k tomu, že se jedná o území s vysokým
stupněm antropogenního ovlivnění, byly do kostry ekologické stability zařazeny i segmenty s nižší
ekologickou stabilitou.
Abstract
The article is engaged in skeleton of landscape stability in the agricultural landscape of southern
part of Ivančicko. The whole acreage of interest area is 4711,64 ha. The skeleton of landscape ecological
stability was determination on basic of biogeographical differentiation of landscape by a
geobiocenological approach. The skeleton of landscape ecological stability is made of 35 ecologically
significant landscape segments. There was used principle of relative choice, because the area of interest
is a typical agricultural landscape .
Key words: ecological network (ekologická síť), ecologically significant landscape segment, skeleton of
landscape ecological stability (kostra ekologické stability).

1

ÚVOD

Koncepce tvorby ÚSES se vyvíjí od 90. let 20. stol. Ne všude však byla přesně aplikována
geobiocenologická typizace krajiny v geobiocenologickém pojetí, popř. pro některá území nejsou
generely zpracovány vůbec. Kostra ekologické stability je navíc zpravidla nejlépe zachována v oblastech,
kde bylo obtížné hospodářské využití. Zájmové území je však typicky zemědělsky využívanou krajinou,
stejně jako velká část jižní Moravy. Intenzifikací těchto antopogenních aktivit byla v minulosti zcela
narušená ekologická stabilita zájmového území. I přesto, že kostra ekologické stability je v těchto
oblastech zcela nedostačující, o to důležitější bude plnit roli stabilizačního prvku v okolní zemědělské
krajině. Tyto izolované ostrůvky biodiverzity však bude potřeba v co nejkratší možné době propojit jako
součást územních systémů ekologické stability.

2

CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉHO ÚZEMÍ

Studované území je součástí jihomoravského kraje, okresu Brno-venkov a schváleného
mikroregionu Ivančicko. Zahrnuje 8 k.ú. (Dolní Kounice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice,
Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany) s celkovou výměrou 4711,94 ha. Zájmové území bylo
trvale osídleno již od neolitu, což se výrazně projevuje na jeho současné podobě. Z hlediska širších
územních vztahů se území nachází na rozhraní dvou přírodních lesních oblastí – 33 a 35 (Předhoří
Českomoravské vrchoviny a Jihomoravské úvaly). V rámci biogeografického členění dle Culka se území
nachází na rozhraní dvou biogeografických regionů – Jevišovického a Lechovického. Přírodní podmínky
49
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celého území jsou velmi pestré. Z hlediska geomorfologického se jižní část Ivančicka nachází na
rozhraní dvou geomorfologických provincií – České vysočiny a Západních Karpat. Českou vysočinu
zastupují dvě horopisné oblasti – Brněnská vrchovina a Českomoravská vrchovina. Západní Karpaty jsou
v území reprezentovány Západními Vněkarpatskými sníženinami. Geologické podloží Dolní Kounic a
Moravských Bránic tvoří především diority, méně jsou zastoupeny granitoidy a terciérní horniny (jíly a
písky). K.ú. Trboušan a Kupařovic je tvořeno kvarterními sedimenty (hlíny, spraše, písky). Zbývající k.ú.
jsou tvořena granitoidy a tercierními horninami. Půdní pokryv v okolí řeky Jihlavy tvoří fluvizemě, dále
jsou zastoupeny černozemě, hnědozemě, na skalních výchozech rankry. Z hlediska klimatického se
území nachází na rozhrani dvou klimatických oblastí T2 a T4. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi
8,5–9 °C. Roční srážkový úhrn činí v průměru 500–550 mm. Řešené území spadá do povodí Jihlavy,
která je v zájmovém území nejvýznamnějším tokem. Pro vodní režim je charakteristická nevyrovnanost
průtoků způsobená prvotně přirozenými vlivy a umocněná antropogenními zásahy do krajiny.
Obr. 1:

Mapa zájmového území (M 1 : 85 000)

řešené území

3

METODIKA

K vymezení kostry ekologické stability bylo využito metodického postupu biogeografické
diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí (Buček, Lacina, 1999). Vzhledem k vysokému
antropogennímu ovlivnění zájmového území bylo nutné uplatnit princip relativního výběru, kde do kostry
ekologické stability byla vybrána i území s nižší ekologickou stabilitou.

4

VÝSLEDKY

Na základě standardního postupu biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém
pojetí bylo vymezeno celkem 35 ekologicky významných segmentů krajiny, jejichž celková výměra je
pouhých 167,2 ha. KES zaujímá 3,54 % z celkové plochy studovaného území. Tab. č. 1 uvádí základní
přehled zastoupených skupin typů geobiocénů, které charakterizují rozmanitost potenciálních
společenstev. V zájmovém území jsou zastoupeny biocenózy 1. a 2. vegetačního stupně, významnou část
ekologicky významných segmentů krajiny tvoří segmenty vázané na řeku Jihlavu, ať už jsou to břehové
porosty či fragmenty lužních lesů.
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Tab. 1:

Přehled zastoupených skupin typů geobiocenů (stg) v kostře ekologické stability
NÁZEV K.Ú.
Dolní Kounice
Kupařovice
Mělčany
Moravské Bránice
Němčičky
Nové Bránice
Pravlov
Trboušany

STG ZASTOUPENÉ V KES
1AB1,1B11B3,1BD3,1BC4-5,2B1-2,2B3,2BC4-5,2BD3
1BC-C4-5a
2AB3,2BD3,2BC4-5
1B3,2AB1,2B2,2B3,2AB3,2C3,2BC4-5
1B2,1BD3
2B1,2AB3,2B3,2BC3,2C3,2BC4-5
1BC-C4-5a,1B-BD3
2BC4

Struktura kostry ekologické stability je uvedena v tab. č. 2, kde je detailně rozepsána výměra a
počet EVSK dle jednotlivých katastrů. Nejvyšší počet EVSK byl zaznamenán v Dolních Kounicích,
Mělčanech a Moravských Bránicích, přičemž EVSK jsou zpravidla situovány do oblastí, kde nebylo
možné zemědělské využití půd. Pouze jeden EVSK se nachází v k.ú. Kupařovice, jedná se o přírodní
památku V Olších a je to zároveň jediný zachovalý segment zeleně v celém katastrálním území.
Vzhledem k tomu, že v současnosti je zpracovávána severní část Ivančicka, už teď je možné konstatovat,
že severní část území je díky ostře zaříznutým údolím řek Oslavy, Jihlavy a Rokotné v mnohem
zachovalejším stavu a kostra ekologické stability je zde výrazně bohatší co do rozmanitosti společenstev,
tak i do počtu a výměry.
Tab. 2:

Přehledová tabulka o výměře a počtu EVSK
NÁZEV K.Ú.
Dolní Kounice
Kupařovice
Mělčany
Moravské Bránice
Němčičky
Nové Bránice
Pravlov
Trboušany
Celková plocha

VÝMĚRA
K.Ú.(ha)
897,24
330,68
742,54
818,13
457,52
621,33
291,1
553,4
4711,94

POČET
EVSK
9
1
9
6
2
3
4
1
35

VÝMĚRA KES (ha)
31,6
12
15,3
51,3
5
21,3
20,7
10
167,2

Graf č. 1. zobrazuje podíl výměry kostry ekologické stability na celkové ploše jednotlivých
katastrů. Z grafu vyplývá, že ekologická stabilita je v zájmovém území nejlepší v k.ú. Moravské Bránice.
Nejhorší situace je v Mělčanech a Trboušanech, kde procentuální podíl nedosahuje ani 2 %.
Graf 1:

Podíl výměry kostry ekologické stability na ploše jednotlivých k.ú.
Podíl výměry KES na ploše k.ú. (%)

Dolní Kounice
Kupařovice
1,81

Mělčany

3,34

3,63

7,11

2,06

Moravské Bránice
Němčičky

6,12

1,09

7,33

Nové Bránice
Pravlov
Trboušany
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5

ZÁVĚR

Příspěvek se zabýval vymezením kostry ekologické stability v jižní části Ivančicka. Studované
území má plochu 4711,94 ha a tvoří ho 8 k.ú. (Dolní Kounice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice,
Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany). Území bylo v minulosti výrazně ovlivněno antropogenní
čiností člověka, což se samozřejmě projevuje v jeho současném stavu. Z hlediska širších územních vztahů
se území nachází na rozhraní dvou PLO – Předhoří Českomoravské vrchoviny a Jihomoravských úvalů.
V rámci biogeografického členění dle Culka se území nachází na rozhraní dvou biogeografických regionů
– Jevišovického a Lechovického. Přírodní podmínky jsou poměrně pestré.
Na území se nachází celá řada historických památek, ale zároveň je území silně narušeno
antropogenní činností. Na základě standardního postupu biogeografické diferenciace krajiny
v geobiocenologickém pojetí bylo vymezeno 35 EVSK, které se podílejí na celkové ploše pouze
z 3,54 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o území s vysokým stupněm antropogenního ovlivnění, byly do
kostry ekologické stability zařazeny i segmenty s nižší ekologickou stabilitou. Vzhledem k tomu, že
v současnosti je zpracovávána severní část Ivančicka, už teď je možné konstatovat, že severní část území
je díky ostře zaříznutým údolím řek Oslavy, Jihlavy a Rokotné v mnohem zachovalejším stavu a kostra
ekologické stability je zde výrazně bohatší co do rozmanitosti společenstev, tak i do počtu a výměry.
LITERATURA
[1]

BUČEK, A., LACINA, J.: Geobiocenologie II. Brno: MZLU, 1999. 249 s.

[2]

LÖW, J.: Rukověť projektanta územích systémů ekologické stability. Brno: MŽP a firma Löw,
1995. 122 s.

[3]

MADĚRA, P., ZIMOVÁ, E.: Metodické postupy a projektování lokálního ÚSES. CD-ROM.
MZLU Brno, Low a spol. 2004.

[4]

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994. 276 s.

[5]

www.mikroregion.ivancice.cz

154

HODNOCENÍ ZMĚN V KRAJNĚ CHKO BÍLÉ KARPATY
S VYUŽITÍM MATERIÁLŮ DPZ
CHANGE EVALUATION IN THE WHITE CARPATHIANS PLA USING
METHODS REMOTE SENSING
Vilém Pechanec50, Eva Nováková51
Anotace
Cílem práce je pomocí materiálů DPZ, terénního výzkumu a dalších dostupných zdrojů
vyhodnotit změny krajiny ve vybrané části CHKO Bílé Karpaty. Data DPZ jsou cenný zdroj informací
pro vyhodnocování změn v krajině, kde jsou používána hlavně jako podpůrný prostředek k inventarizaci a
zjištění aktuálního stavu zájmových objektů. Díky časové řadě je možné sledovat vývojové změny.
Kromě vyhodnocení změn byl popsán vývoj jednotlivých kategorií využití země a stanoveny hlavní
příčiny, které tento vývoj ovlivnily. Práce se rovněž zabývala vývojem základních krajinně-ekologických
indexů.
Abstract
The objects of our work is been on th basis of photograph, field research and other materials the
evaluation of the change in the studied area. The basic background data are the thee aerial photos and the
vector polygonal layer. The results of the visual analysis were logged in ArcView GIS, where the four
vector layers representing the land cover development. According to the proportional representation of
the land cover deals with the area which is not much affected by human. The most frequently occurred
are the permanent herbages and the forest stands, which have the area of about 80%.
Key words: remote sensing (dálkový průzkum Země), land cover (krajinný pokryv), landscape changes
(krajinné změny), The White Carpathians PLA (CHKO Bílé Karpaty)

1

ÚVOD

Dálkový průzkum Země je vědní obor, který se zabývá pořizováním, zpracováním a interpretací
dat o objektech a jevech na zemském povrchu získaných na dálku, tedy bez vstupu do fyzického kontaktu
s těmito objekty a jevy [2]. Techniky analýzy analogových multitemporálních dat DPZ zahrnují
především vizuální porovnání snímků nebo interpretačních schémat. Oproti metodám analýzy digitálních
dat jde obecně o metody časově náročnější, jejichž další nevýhodou je, že výsledky nelze přímo
kvantifikovat. Na druhé straně lze v procesu vizuální interpretace porovnávat daleko větší množství
interpretačních znaků než v případě automatického porovnání obrazů [3].
Geografický informační systém slouží při hodnocení vývoje krajiny nejen jako prostředí, které
nabízí možnost zahrnout některé klasické metody hodnocení krajiny dříve zpracovávané mimo tyto
systémy, ale především jako svébytná metoda analýzy prostoru a jeho vývoje.
Přes všechny tyto výhody není možno zanedbat terénní výzkum, bez něhož nelze postihnout
určitá specifika území, která nelze z leteckých snímků vyčíst, a vyhodnocení území následně není
dostatečně kvalitní.
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2

VYMEZENÍ STUDOVANÉHO ÚZEMÍ

Studované území se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v její severovýchodní části
mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí. Ve sledovaném území se nachází přírodní rezervace
Jalovcová stráň, což je jalovci zarostlá jižně exponovaná pastvina 1,5 km východně od obce Nedašov. Jde
o krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy s výskytem ohrožených
druhů rostlin. Celé sledované území má rozlohu 1342 hektarů. Dle poměrného zastoupení jednotlivých
vyhodnocených kategorií půdního krytu se jedná o území lidskou činností zasažené poměrně málo.
Nejčastější výskyt je trvalých travních porostů a lesních porostů, jejichž společná výměra se pohybuje
kolem 80 %.

3

MATERIÁL A METODY PRÁCE

3.1

Dálkový průzkum Země jako nástroj zjišťování změn

Sběr a zpracování dat DPZ můžeme rozdělit do dvou skupin. V první skupině se nacházejí data
získávaná klasickou metodou (fotografickým snímkováním), která jsou pak zpracována analogově nebo
převedena do digitální podoby, do druhé skupiny patří data získávaná i zpracovávaná digitálně. Základem
využití obrazových materiálů získaných distančními metodami DPZ ke studiu časových změn je
schopnost poskytovat obrazová data určitého území opakovaně. Možnost snímat po určitém časovém
intervalu stejné území patří mezi nejvyužívanější.
Každý obrazový materiál obsahuje informaci dvojího druhu. První jsou informace o prostorovém
uspořádání objektů, o jejich velikosti a vzdálenosti. Druhým typem jsou informace tematické, např. druh
povrchu, obsah půdní vlhkosti nebo zdravotní stav vegetace. Máme-li k dispozici časovou řadu snímků
určitého území, dostáváme i informaci časovou. Časová informace zachycující změny daného území nebo
jevu v intervalu opakovaného pořízení dat je nezbytná k multitemporální analýze (sesuvy, povodně,
změny rozšíření vegetace a vývoj jejího poškození atd.).
Digitální zpracování obrazu představuje manipulaci se snímkem a jeho interpretaci pomocí
výpočetní techniky. Souhrnně můžeme označit tento proces jako fotointerpretace. I když zaměření
nejrůznějších projektů využívajících analogových dat se může značně lišit, fotointerpretace je založena
především na tzv. interpretačních znacích. Ty lze [2] definovat jako vzhled a vlastnosti předmětů a jevů
zobrazených na snímcích. Mezi základní interpretační znaky patří především tvar, tón, barva, stín,
velikost, textura, struktura, poloha a příčinné vztahy. Interpretačních znaků je využíváno k sestavování
tzv. interpretačních klíčů. Tyto klíče obrazovou nebo popisnou formou definují vztah mezi vzhledem
objektů a jevů na snímcích a ve skutečnosti. Pomocí těchto klíčů a za pomoci předem zvoleného postupu
(v závislosti na kvalitě snímku, účelu) dochází k vizuálnímu hodnocení jednotlivých skupin objektů a
jejich srovnávání.

3.2

Materiál

Základními vstupními daty byly vrstvy, ze kterých se vycházelo při klasifikaci využití země a
následném vyhodnocování změn v krajině. Byly to snímky (a vrstva) zájmového území, velikostí
odpovídající jednomu mapovému listu 1 : 10 000. Data pocházela ze čtyř časových období.
První byl černobílý snímek z roku 1956 pořízený Vojenským topografickým ústavem v Dobrušce
(dnes Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad). Byl v analogové podobě, proto musel být pro
další zpracování převeden do podoby digitální. Pro co nejmenší zkreslení při převodu byl použit
velkoplošný skener Contex.com (typ COUGARTx36). Skenování proběhlo v rozlišení 800 dpi a uložen
byl v digitální podobě byl jako rastrový obrázek formátu JPEG.
Druhý rastrový snímek byl pořízen v roce 1995. Jednalo se o snímek pořízený ve viditelném
pásmu v přirozených barvách. Byl již v digitální podobě, uložen jako formát obrázku TIFF a rektifikován
firmou EUROSENSE.
Pro rok 2000 byla k dispozici digitální vrstva využití krajiny ve formátu ESRI shapefile. Jednalo
se o polygonovou vektorovou vrstvu obsahující 9 kategorií klasifikace využití země.
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Nejnovější snímek pocházel z roku 2002. Byl pořízen firmou GEODIS. Jednalo se o mozaiku
7 rastrových snímků ve formátu JPEG, přičemž každému odpovídal ještě soubor s příponou jgw. Data
byla v digitální podobě v přirozených barvách.
Pro tvorbu analýzy změn bylo nutné nejprve si dostupná data připravit. Snímek z roku 1956
musel být nejprve naskenován a pomocí extenze ArcView Image Analysis nástrojů Align Tool a Seed
Tool rektifikován. Snímky z roku 2002, které byly tvořeny 7 obrázky byly pomocí extenze ArcView
Image Analysis nástroje Mosaic spojeny do mozaiky a poté byly snímky pomocí extenze ArcView Image
Analysis nástroje Subset oříznuty přesně podle zájmového území. Do dalších analýz již vstupovala pouze
tato oříznutá rektifikovaná data.

3.3

Analýzy

Po předzpracování dat se snímky nacházely v jednotném souřadnicovém systému. Území bylo
pro jednotlivé roky klasifikováno do 7 kategorií využití země (lesní porosty, sady, trvalé travní porosty,
orná půda, cesty, vodní plochy a antropogenní činnost). Pro vyhodnocení využití krajiny byla použita
metoda vizuální klasifikace. Výsledkem klasifikace byly čtyři polygonové vektorové vrstvy pro
jednotlivé roky z nichž se dále zjišťovaly požadované charakteristiky krajiny. Kategorie vodních ploch
byla zaznamenána pouze ve vektorové vrstvě z roku 2000, na snímcích z ostatních let byla
nerozpoznatelná, proto se do žádných dalších multitemporálních analýz nezahrnovala.
Poté byla dopočítána rozloha a obvod polygonů a délka linií v jednotlivých vrstvách. Data byla
poté setříděna podle kategorií a následně byla získána celková rozloha jednotlivých kategorií
v jednotlivých letech. Byly vytvořeny čtyři tabulky poměrného zastoupení jednotlivých kategorií landuse,
pro každý rok jedna. Každá tabulka obsahovala celkovou výměru kategorie v hektarech a poměrné
zastoupení v procentech.
Na závěr byla provedena analýza stálosti ploch, kdy byly z vektorových polygonových vrstev
vylišeny segmenty, které zachycují území z hlediska využití krajiny v daném období neměnné, tzn.
kategorie LULC byla po celé zkoumané období v určitém areálu stejná.

4
Tab. 1:

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií LULC v roce 1956
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost
Celkem

Tab. 2:

Výměra [ha]
531,47
67,68
687,51
16,24
41,03
1343,93

Výměra [%]
39,55
5,04
51,16
1,2
3,05
100

Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií LULC v roce 1995
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost
Celkem

Výměra [ha]
422,42
66,88
724,92
42,34
85,7
1342,26

157

Výměra [%]
31,47
4,98
54,01
3,15
6,39
100

Tab. 3:

Změna výměry jednotlivých kategorií LULC od roku 1956 do roku 1995
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost

Tab. 4:

Výměra [%]
26,71
3,64
43,41
17,95
8,27
0,02
100

Výměra [ha]

Výměra [%]
-63,91
-17,99
-142,11
198,65
25,29

-4,76
-1,34
-10,6
14,8
1,88

Výměra [ha]
468,28
74,91
723,98
13,93
61,39
1342,49

Výměra [%]
34,88
5,58
53,93
1,04
4,57
100

Změna výměry jednotlivých kategorií LULC od roku 2000 do roku 2002
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost

Tab. 8:

Výměra [ha]
358,52
48,89
582,82
240,98
11,99
0,2
1342,4

Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií LULC v roce 2002
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost
Celkem

Tab. 7:

-8,08
-0,06
2,85
1,95
3,34

Změna výměry jednotlivých kategorií LULC od roku 1995 do roku 2000
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost

Tab. 6:

Výměra [%]
-109,05
-0,8
37,41
26,1
44,67

Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií LULC v roce 2000
Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost
Vodní plocha
Celkem

Tab. 5:

Výměra [ha]

Výměra [ha]

Výměra [%]
109,77
26,02
141,17
-227,05
-49,6

8,17
1,94
10,52
-16,91
-3,7

Změna výměry jednotlivých kategorií LULC od roku 1956 do roku 2002

Kategorie
Lesní porosty
Sady
Trvalé travní porosty
Orná půda
Antropogenní činnost

Výměra [ha]

Výměra [%]
-63,19
7,23
36,47
-2,3
20,36
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-4,67
0,54
2,77
-0,16
1,52

5

ZÁVĚR

Získané výsledky velmi názorně zachycují jak kvalitativní, tak kvantitativní změny v krajině. Po
celé zkoumané období je kategorie trvalých travních porostů zastoupena nad 50 %. Lesní porosty jsou
také poměrně hojně zastoupeny – zhruba 30 %. Sady, orná půda a antropogenní činnost jsou zastoupeny
do 10 %. Výjimku opět tvoří rok 2000 , kdy náhle došlo k výraznému nárůstu podílů orné půdy na téměř
20 %. Tento nárůst je kompenzován výrazným poklesem v kategoriích lesních a trvalých travních
porostů.
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VNÍMANIE MOŽNOSTÍ ROZVOJA OBYVATEĽMI A
NÁVŠTEVNÍKMI OBCE SO ZVÝŠENÝM STUPŇOM
OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
PERCEPTION OF DEVELOPMENT POSSIBILITIES BY
INHABITANTANTS AND VISITORS IN VILLAGES AS A PART OF
PROTECTED AREA
Lenka Potočková52
Abstract
The paper deals with the survey of environmental percepcion, which was realized in modelling
territory – register commune of Mojtin, in agricultural handicap regione central element of CHKO
Strážovské vrchy. The target of inquiry was to find out the inhabitans favour on the development in thein
village and surroudings, as well as tthe respondents awareness about negative and positive effects in a
connection with landscape and nature conservation.
Key words: rural development – rozvoj vidieka, environmental perception of residents –
environmentálne vnímanie obyvateľstva, recreational and turist activities – rekreačné a turistické aktivity,
landscape and nature conservation – ochrana prírody a krajiny.

1

ÚVOD

Podpora a posilňovanie rozvoja menej rozvinutých alebo štrukturálnymi zmenami najviac
postihnutých regiónov patrí medzi priority regionálnej politiky vlády, na ktorej podporu bol vypracovaný
a schválený celý rad programových dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja. Záujmom spoločnosti
sa stáva rozvoj vidieka, resp. vidieckych regiónov, čiže rozvoj regionálny, ktorý má zabezpečiť
predovšetkým zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, sociálny a ekonomický rozvoj krajiny so
zachovaním trvaloudržateľného rozvoja. Tu sa však často rozvoj vidieka dostáva do konfliktu so
záujmami ochrany prírody a krajiny. Ako takýto stret záujmov vnímajú obyvatelia alebo návštevníci, som
sa pokúsila zistiť prieskumom verejnej mienky na modelovom území obce Mojtín. Obec nutne potrebuje
hospodársky a sociálny rozvoj a zároveň pritom celá výmera katastra predstavuje chránené územie
s rôznym stupňom ochrany (CHKO Strážovské vrchy).

2

METODIKA

Účelom prieskumu bolo zistiť všeobecné environmentálne povedomie obyvateľov a návštevníkov
modelového územia vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny, ďalej ich záujem o možnom smerovaní
rozvoja obce (vrátane vlastných návrhov možností), ako aj celkovú informovanosť respondentov o
negatívnych alebo pozitívnych prvkoch a javoch vyplývajúcich zo zvýšeného stupňa ochrany územia
obce.
Prieskum názorov obyvateľov a návštevníkov obce sa uskutočnil vo februári 2006, a to na 5%
vzorke s počtu trvalého obyvateľstva, ktorý podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (2001)
predstavuje 606 osôb. Oslovenú vzorku však podľa záverečného vyhodnotenia tvorili z jednej tretiny
návštevníci – turisti, alebo chalupári. Táto skutočnosť sa nakoniec pri hodnotení ukázala ako mimoriadne
cenná pri porovnávaní záujmov hodnotiacich skupín.
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V rámci prieskumu bolo teda zapojených 30 respondentov v tomto členení:
vzťah k obci
trvalý pobyt
chatár/chalupár
návštevník/turista
dosiahnuté vzdelanie
základné
stredné bez maturity
stredné s maturitou
vysokoškolské

20
8
2
3
21
4
2

charakter práce
študent
materská dovolenka
dôchodca
nezamestnaný
zamestnanec
podnikateľ
člen družstva
iné

1
3
4
3
17
2

V dotazníku sa okrem vlastnej základnej charakteristiky respondenti vyjadrovali k desiatim
položeným otázkam uzavretého typu, v niektorých prípadoch s podotázkami. Otázky sú koncipované do
troch kváziokruhov: I. poznatky o aktuálnom stave životného prostredia obce, II. vedomosti o chránenom
území, v ktorom sa obec nachádza, jeho vplyve a významu pre obec, III. potenciály a obmedzenia
možného rozvoja obce.

3

VÝSLEDKY

Vyhodnotenie prvého okruhu otázok – I. poznatky o aktuálnom stave životného prostredia
obce ukázalo, že takmer 50 % respondentov si pri hodnotení aktuálneho stavu životného prostredia obce
zo sedemstupňovej škály vybralo kvalitu priemernú. Starší obyvatelia obce, ako i dôchodcovia, sa skôr
prikláňali k zápornej strane škály a hodnotili kvalitu prostredia ako zlú, veľmi zlú, prípadne nevedeli
posúdiť. Zaujímavosťou pri vyhodnocovaní tohto okruhu bol fakt, že 20 % respondentov, ktorí vnímajú
prostredie obce ako dobré, boli chalupári, resp. turisti.
Táto rozdielnosť vnímania sa odzrkadlila aj pri pozorovaní nejakých negatívnych zmien na
životnom prostredí obce v poslednom období, kedy chalupári a turisti uvádzali skôr zmeny ako
neudržiavané chodníky (25 %) a ničenie prírody (17 %), naproti tomu domáci obyvatelia udávali
predovšetkým nedisciplinovaných turistov (19 %) a ako najmarkantnejšiu zmenu motorové vozidlá
(29 %). Prekvapivým zistením bolo, že žiadnemu z respondentov neprekáža výstavba v obci, aj keď
konkrétne v tejto obci realizovaná len ako výstavba chát a víkendových chalúp, ktorá v poslednej dobe po
zrušení stavebnej uzávery zaznamenala rozmach. Pri hodnotení výsledkov z tohto okruhu sa nedá
nespomenúť ešte jedna zaujímavosť – traja respondenti v dotazníku uviedli ako negatívnu zmenu
znečisťovanie vodných tokov, pričom v obci sa žiaden tok nenachádza. Keďže išlo o miestnych
obyvateľov, ktorí územie určite dobre poznajú možno predpokladať, že buď mali na mysli splaškový
kanál vedúci obcou, alebo došlo k akejsi automatizácii, zaškrtávaniu „nejakých“ odpovedí pri vypĺňaní
dotazníku, s čím bude treba pri ďalšom vyhodnocovaní rátať.
Obsahovo druhá časť dotazníku – II. vedomosti o chránenom území, v ktorom sa obec
nachádza, a jeho vplyve a význame pre obec priniesli tiež podnetné výsledky, predovšetkým pri
hodnotení všeobecného vnímania hodnoty chráneného územia, jeho vplyve a význame. Fakt, že obec
Mojtín spadá pod CHKO Strážovské vrchy, vedelo nádherných 99 % opýtaných. O to nepríjemnejšie bolo
zistenie, že až 50 % z nich tejto skutočnosti nepripisuje žiaden význam, ba dokonca 1 % považuje túto
skutočnosť za negatívnu! Jedna z otázok sa venovala zákazom činností, v tomto prípade tiež až 99 %
vedelo, že v chránených územiach sú niektoré činnosti zakázané. Možno práve aj zákazy, ktoré súvisia
s možnosťami využívania územia so zvýšeným stupňom ochrany súvisia s nie práve najpozitívnejším
vzťahom obyvateľov k ochrane územia ich obce. Ďalšie prekvapivé vyhodnotenie mala otázka, či podľa
respondentov má prítomnosť chráneného územia vplyv na rozvoj turizmu. Podľa 57 % skutočnosť, že
obec sa nachádza v chránenom území môže pozitívne vplývať na rozvoj turizmu, jeden respondent si
myslel, že práve naopak, je tento vplyv negatívny a 42 % respondentov si myslí, že na turizmus zaradenie
ich obce do CHKO nemá žiaden vplyv. Tento názor takmer až polovice respondentov (vo väčšine
domácich obyvateľov) môže byť spôsobený nedostatočnou informovanosťou a povedomím, čo to vlastne
chránené územie je, prečo bolo vyhlasované, aký to má význam a aký to môže mať prínos. Rovnako ako
pri prvom okruhu otázok o kvalite životného prostredia i tentoraz akoby si práve domáci obyvatelia tak
trochu „nevážili“ hodnotu prírodného prostredia, ktoré majú. Akoby si ho cenili viac práve návštevníci
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a chalupári, ktorí možno pochádzajú, resp. žijú v „kvalitatívne horšom“ prírodnom prostredí a relatívne
zachovanú a nezničenú prírodu vyhľadávajú.
III. okruhovú časť potenciály a obmedzenia možného rozvoja obce otvárala všeobecná otázka
o očakávaniach vo vývoji obce v najbližších rokoch. V odpovediach sa (a to nie len v tomto prípade)
ukázala ako najstabilnejšia skupina respondentov vo veku 30–50 rokov, stredoškolsky vzdelaných,
zamestnaných, kedy sa pri päťstupňovej škále v názore očakávania mierneho rozvoja obce zhoduje 76 %
respondentov, 18 % opýtaných očakáva vo vývoji obce stagnáciu, krajné možnosti ako výrazný rozvoj,
alebo výrazný úpadok očakávajú predovšetkým respondenti starší ako 55 rokov, dôchodcovia.
Diferenciácia odpovedí respondentov s odlišným vzťahom k obci sa opäť ukázala pri rozdielnom
vnímaní hlavných obmedzení v rozvoji obce. Celkovo pri tejto otázke vyšlo priam ukážkovo rovnomerné
rozloženie odpovedí, keď za hlavné obmedzenia rozvoja bolo považované: nezáujem občanov 24 %,
nevýkonná samospráva 26 %, odľahlá poloha 23 %, nedostatok pracovných príležitostí 27 % a len jeden
jediný respondent vnímal ako obmedzenie fakt, že sa obec nachádza v chránenom území. Rozdielnosť
v odpovediach sa ukázala až pri vyhodnocovaní prieskumu osobitne pre návštevníkov a osobitne pre
domáce obyvateľstvo.
Názorovú diferenciáciu vnímania hlavných obmedzení rozvoja obce medzi domácim
obyvateľstvom a rekreantmi prezentujú nasledovné grafy:
domáce obyvateľstvo
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

nezáujem občanov

nevýkonná
samospráva

odľahlá poloha

nedostatok
pracovných
príležitostí

chalupári a turisti
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0%

nezáujem
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V otázkach hlavných, doposiaľ nevyužitých rozvojových možností obce, ako aj oblastí /aktivít/,
ktoré by mali byť podporené v obci v súvislosti s rozvojom turizmu, sa väčšina respondentov zhoduje
predovšetkým vo využívaní miestnych prírodných zdrojov. Konkrétne by malo ísť o dobudovanie
a zlepšenie stravovacích a ubytovacích služieb, zlepšenie stavu komunikácií, ako i zlepšenie propagácie
obce. Na podporu rozvoja turizmu v obci respondenti ďalej navrhovali zlepšenie stavu už vybudovaných,
súčasných turistických lákadiel, pričom časť respondentov (zväčša návštevníkov) navrhuje i vybudovanie
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nových atrakcií, organizovanie športových akcií, vybudovanie podmienok pre agroturistiku a zlepšenie
podmienok pre letnú i zimnú turistiku.

4

DISKUSIA A ZÁVER

Prieskum verejnej mienky v oblasti vnímania krajiny ako priestoru pre život či už
z hľadiska environmentálneho, alebo ekonomického rozvoja bol spočiatku len bočnou aktivitou pri
hodnotení možností rozvoja. Výsledky však znovu otvorili niektoré základné otázky tvorby rozvojových
stratégií ako „čo rozvíjať“ ale hlavne „pre koho rozvíjať“. Prieskum pôvodne zameraný na domáce
obyvateľstvo sa rozrástol o odpovede miestnych chatárov, či len náhodných návštevníkov, ktorých počet
pri ankete tvoril až jednu tretinu. V konečnom dôsledku, keď v súčasnosti z 290 domov v obci je až
tretina využívaná na rekreáciu, je ich prítomnosť aj relevantná. Diskutabilné však môžu byť závery,
keďže obe skupiny môžu, a v praxi často aj majú rozdielne predstavy o využití územia. Niekedy však
zároveň rôzne názory môžu viesť i k novému, pre obe strany vyhovujúcemu spoločnému riešeniu. Preto
treba pri hodnotení každého územia pristupovať osobitne, s ohľadom aj na záujmy rekreantov, ktorí
predstavujú čoraz väčší význam pre slovenský vidiek, a v chránených územiach obzvlášť, keď
uspokojenie ich záujmov môže pomôcť uspokojeniu záujmov domáceho obyvateľstva.
Prieskum bol zatiaľ spracovaný v jednej obci na overenie použitej metodiky. Bude prebiehať
postupne v ďalších obciach modelového územia centrálnej časti CHKO Strážovských vrchov ako podklad
pre hodnotenie možností rozvoja obcí v území so zvýšeným stupňom ochrany prírody a krajiny.

Tento príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA 1/2340/05
(Dynamika zmien poľnohospodárskej krajiny v časovo-priestorových súvislostiach) a projektu APVT-20032104 (Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce).
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EXTRÉMNÍ SRÁŽKY A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ
V BÍLÝCH KARPATECH
EXTREME PRECIPITATION AND FLASH FLOODS IN BÍLÉ KARPATY
Olga Prosová53, Petr Štěpánek54
Anotace
Hlavním cílem práce byla snaha postihnout časové a prostorové změny ve výskytu extrémních
srážek a přívalových povodní na území Bílých Karpat na základě historických údajů a naměřených
časových řad. Vysoké úhrny srážek mohou vyvolat hydrologickou odezvu na menších tocích
(Luhačovický potok, Pozlovický potok). Extrémní srážky a přívalové povodně se vyskytují většinou
v letním půlroce a mohou zasáhnout jakékoli území. Škody vyvolané extrémními srážkami a přívalovými
povodněmi mohou jít do desítek milionů korun a někdy způsobí ztráty na lidských životech.
Abstract
The main aim of this paper was to express time and space changes in the occurrence of extreme
precipitation amounts and flash floods in the area of Bílé Karpaty on the basis of the historical sources
and measured datasets. These high precipitation amounts could cause subsequent hydrological response
on smaller streams (Luhačovický brook, Pozlovický brook). They occur mostly in the warm half year and
could hit any area. Damages caused by extreme precipitation and flash floods were calculated to million
Czech crowns and sometimes could caused life losses.
Key words: extreme event – extrémní událost, high daily precipitation amounts – vysoké denní srážkové
úhrny, flash flood – přívalová povodeň

1

ÚVOD

Extrémní hydrometeorologické jevy se v poslední době vyskytují stále častěji. Jedná se o
povodně, sucha, vysokou sněhovou pokrývku, přívalové srážky aj. Nejvíce slyšíme o povodních, které
postihly území České republiky v letech 1997 a 2002 (povodně z trvalých srážek). Dále byly
zaznamenány katastrofální přívalové povodně v letech 1998 na Rychnovsku a 2002 na Blanensku
(povodně z krátkodobých srážek). Na přelomu března a dubna 2006 zasáhly prakticky celé území ČR
povodně z tání sněhu. Tématem našeho příspěvku jsou extrémní srážky a přívalové povodně, které se
vyskytly v průběhu 19. a 20. století v Bílých Karpatech (jejich moravské části).

1.1

Data

Data pro tento příspěvek byla získána z klimatologické databáze CLIDATA Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Jednalo se o absolutní roční maxima denních úhrnů
atmosférických srážek pro oblast Bílých Karpat. V této oblasti měřily v období 1961–2000 následující
klimatologické stanice – Luhačovice, Strání, Strážnice a srážkoměrné stanice – Bojkovice, Horní Lhota u
Luhačovic, Hluk, Slavičín, Starý Hrozenkov, Uherský Brod, Valašské Klobouky a Velká nad Veličkou.
Záznamy o přívalových povodních byly získány z klimatologických a srážkoměrných výkazů ČHMÚ,
dále pomocí historicko-klimatologické databáze Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, regionálních novin a záznamů z místních kronik. Z těchto údajů byla
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sestavena databáze přívalových povodní v Bílých Karpatech. Tato databáze je součástí databáze
přívalových povodní na Moravě a ve Slezsku v průběhu 19. a 20. století.

1.2

Metody

Pro zpracování časových řad bylo použito Gumbelovo rozdělení a obecné rozdělení extrémních
hodnot (GEV). Odhad parametrů rozdělení byl počítán pomocí metody momentů. Teoretická rozdělení a
metody odhadu parametrů jsou dále popsány např. v [2]. Maximální denní úhrny srážek byly zpracovány
pomocí softwaru AnClim [6] a ProClimDB [7]. Byla sestavena databáze přívalových povodní. Každý
případ byl popsán pomocí následující struktury: datum a místo výskytu povodně, vodní tok, úhrn srážek a
srážkoměrná stanice, typ synoptické situace, popis události, prameny a literatura. Přívalové povodně byly
analyzovány z hlediska jejich výskytu v průběhu roku, synoptické situace (byla použita typizace
synoptických situací ČHMÚ a [3]) a škod, tzn. dopadů na člověka.

2

ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY

V období 1961–2005 se roční úhrny srážek pohybovaly na území Bílých Karpat v rozmezí 500
mm v okolí Strážnice a 1000 mm dosahovaly v nejvyšších polohách Bílých Karpat. Rozložení srážek
v průběhu roku bylo v tomto období následující: na červen připadalo měsíční srážkové maximum.
Druhotné maximum se vyskytovalo v listopadu. Minima pak připadala na leden nebo únor. Absolutní
denní srážková maxima byla dosahována v letních měsících, tzn. květen až srpen. Nejvyšší denní úhrn
srážek byl naměřen dne 12. srpna 1942 na stanici Pozlovice-přehrada, a to 161,9 mm. Denní úhrn nad
100,0 mm byl překročen v této oblasti celkem 5× (tab. 1). Na grafu 1 vidíme rozložení absolutních
denních maxim úhrnů srážek na stanici Luhačovice za období 1905–2005. Vysoké denní úhrny srážek
byly dosahovány spíše v první polovině 20. století. V druhé polovině 20.století již nebyl překonán denní
úhrn 100,0 mm na této stanici.
Tab. 1: Nejvyšší denní úhrny srážek naměřené
v Bílých Karpatech v letech 1919–2002
Název stanice

Úhrn
(mm)

Datum výskytu

Pozlovice-přehrada
Bojkovice
Starý Hrozenkov

Graf 1: Absolutní denní maxima úhrnů srážek
(mm) na stanici Luhačovice za období 1905–
2005 (shlazeno Gaussovým filtrem N=10)

12. srpen 1942

161,9

8. červenec 1919

127,0

28. červenec 1972

109,2

Bojkovice

15. srpen 1959

108,4

Luhačovice

12. srpen 1942

107,1

Strážnice

2. červenec 1954

95,6

Nivnice

18. červenec 2002

92,2

Odhady maximálních denních úhrnů pro N=100 a 200 podle Gumbel rozdělení a GEV rozdělení
jsou pro vybrané stanice ležící na sledovaném území následující (tab. 2). Na stanicích Bojkovice,
Luhačovice a Strážnice byla za období 1921–2000 překonána 200letá srážka, a to na stanici Bojkovice
15. 8. 1959, Luhačovice 12. 8. 1942 a Strážnice 2. 7. 1954. Všechny tyto vysoké srážky byly naměřeny
v prvním 40letí sledovaného období, nikoliv v poslední době. Srážky z roku 1997 lze zařadit v této oblasti
pouze mezi větší než 20leté. Pouze srážku na stanici Strání lze považovat za 50letou. Obecně lze říci, že
pravděpodobnost, že na území Bílých Karpat spadne srážka větší než 100 mm, je jednou za 200 let.
Tab. 2: Základní statistické charakteristiky extrémních hodnot maximálních denních úhrnů srážek a
vypočítaných N-letých maximálních denních srážkových úhrnů (Gumbel a GEV rozdělení) pro vybrané
stanice v Bílých Karpatech za období 1921–2000 v mm
stanice
1921-2000
Bojkovice

nadmořská
výška

max

min
19,5

Gumbel; k=0
N=100
N=200

275

108,4

84,9

92,5

Luhačovice

297

107,1

21,3

92,3

Strání

421

84,7

24,7

92,7

Strážnice

176

96,0

18,0

77,3

84,0

GEV
N=100

N=200

koeficient k

93,2

105,6

100,7

93,4

102,4

0,016

100,5

88,3

94,2

-0,070

78,2

85,4

0,029
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0,130

3

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ

Podle [4] jsou přívalové povodně způsobené krátkodobými (přívalovými) srážkami velké
intenzity. Tyto povodně mohou mít v našich podmínkách srážkové úhrny v desítkách mm až přes 100
mm, v extrémních případech se vyskytly i úhrny blízké 200 mm. Jejich účinky se výrazně projeví na
poměrně malých územích a na tocích, které je odvodňují. Mohou se vyskytnout v podstatě kdekoliv.
Zvláště nepříznivé až katastrofální účinky mají na sklonitých povodích vějířovitého tvaru a v případě, kdy
zasáhnou zemědělsky využité povodí s nedostatečným nebo z hlediska infiltrace nevhodným vegetačním
krytem (na počátku vegetačního období, porosty kukuřice apod.).
Pro období 19. až 20. století se podařilo shromáždit 16 případů přívalových povodní, které byly
zaznamenány na území Bílých Karpat. Povodně se vyskytly v měsících květen, červen, červenec a srpen
(shodně po čtyřech případech pro každý měsíc). Nejčasnější záznam je z 3. 5. 1936, kdy byla
zaznamenána velká průtrž mračen na Strážnicku. Nejpozdější potom 16. 8. 1959 v okolí Luhačovic a
Valašských Klobouk. Obě patřily k nejničivějším. Nejstarší záznam pochází z 24. 7. 1845. Průtrž mračen
tehdy zasáhla oblast mezi Komňou a Bojkovicemi. Nejmladší záznam je ze 7. 6. 1981 z Luhačovic. Jistě
se nám zdaleka nepodařilo postihnout všechny případy přívalových povodní, ale pouze malý zlomek.
Jedná se totiž o lokálně omezený jev, velmi špatně postihnutelný, pokud v postiženém území není ani
klimatologická, srážkoměrná, hydrologická stanice nebo osídlení.
Všech 16 případů je vyznačeno na obrázku č. 1. Jsou zde zobrazeny obce, které byly postiženy
přívalovými povodněmi. Nejčastěji byla zasažena přívalovou povodní města Strážnice (5), Luhačovice
(4) a Velká nad Veličkou (3). Z hlediska prostorového uspořádání se přívalové povodně více vyskytují
v severní a jižní části Bílých Karpat. To však může být do velké míry ovlivněno četností záznamů.
Nejvíce záznamů máme z povodí Velečky, horní Olšavy a Vláry. Dále se budeme zabývat pouze třemi
nejničivějšími událostmi, které zasáhly sledované území.
Obr. 1: Počet záznamů o přívalových povodních (PP) v Bílých Karpatech v průběhu 19. a 20. století
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Dne 3. května 1936 se strhla průtrž mračen na Strážnicku. Podle novinového výstřižku
z klimatologického výkazu stanice Strážnice 1936 zasáhla obce Kuželov, Hrubou a Malou Vrbku,
Javorník, Velkou nad Veličkou. Voda odnesla vše, co se jí postavilo do cesty. Poničené byly domy,
zahrady, silnice, železnice a koryto Velečky – došlo ke značným škodám na majetku. Na stanici
Strážnice byl ten den naměřen srážkový úhrn pouze 19,5 mm. Podle [3] se jednalo o severovýchodní
anticyklonální synoptickou situaci. K události došlo v povodí říčky Velečky, která je pravostranným
přítokem řeky Moravy. Ze zprávy vyplývá, že událost byla velmi rychlá, což je typické pro
přívalové povodně. Postiženo bylo povodí říčky Velečky.
Druhá významná srážková epizoda se vyskytla dne 12. srpna 1942 v Luhačovicích a okolí.
[1] Na stanici Pozlovice-přehrada byl naměřen úhrn denních srážek 161,9 mm a na stanici
Luhačovice 107,1 mm. Déšť byl výrazně lokálně omezen. Stanice leží od sebe cca 2,5 km a rozdíl
úhrnů činil téměř 60,0 mm. [8] uvádí, že podle záznamu z ombrografu na stanici Pozlovice spadlo za
90 minut 96,5 mm a za 120 min 117,0 mm srážek, což patří k nejvyšším intenzitám naměřeným na
území ČR za období měření. Bylo postiženo horní povodí Olšavy, která je pravostranným přítokem
Moravy. Velkou vodu meších toků v horní části nad Luhačovicemi zcela zachytila Pozlovická
přehrada. Na tocích pod přehradou došlo ke zvýšení hladin o 1–2 m. Náměstí v Luhačovicích bylo
zaplaveno. Podle [5] se jednalo o severozápadní cyklonální situaci 3. typu. Přes území přecházela
patrně zvlněná studená fronta. Díky Pozlovické přehradě, která zachytila hlavní část spadlých
srážek, nedošlo k významnějším škodám. Šlo o čistě lokální záležitost.
Třetí přívalová povodeň ze dne 15. srpna 1959 způsobila mnohamilionové škody. Podle
novinového výstřižku Naše Pravda z 18. 8. 1959 povodeň postihla obce Nevšová, Rudimov,
Slavičín, Lipová, Pozlovice, Trhová, Bojkovice, Šumice, Újezd u Luhačovic, Luhačovice, Uherský
Brod a Havřice. Byla zasažena povodí řek Olšavy (povodí Moravy) a Vláry (povodí Váhu). Celkem
bylo zaplaveno kolem 300 domů a mnoho hospodářských budov. Škody průtrží mračen se odhadují
na 15 až 25 milionů korun. Při záchranných pracích byly lehce zraněny tři osoby, o život nepřišel
nikdo. Na stanici Bojkovice byl naměřen úhrn srážek 108,4 mm, v Luhačovicích 66,4 mm, 65,4 mm
Slavičín. Synoptická situace byla severovýchodní cyklonální. Byla postižena daleko větší oblast než
v předchozích případech. Jednalo se již o regionální záležitost.

4

ZÁVĚR

Extrémní srážky a přívalové povodně nejsou ojedinělým jevem. Vyskytují se ve většině
případů v letním půlroce (od dubna do září) a mohou zasáhnout území velká od několika km2 až po
několik stovek km2. Na základě naměřených hodnot a jejich následné analýzy lze konstatovat, že
pravděpodobnost opakování srážky nad 100,0 mm je na území Bílých Karpat jednou za 200 let.
Nezáleží však pouze na výšce denního úhrnu srážek, ale také na její intenzitě. Následky průtrží
mračen mohou být katastrofální. Vzniklé škody mohou jít řádově až do desítek milionů korun a
někdy může dojít i k obětem na životech. V Bílých Karpatech jsou místa, kde je vetší
pravděpodobnost výskytu přívalových povodní, např. místa, kde dochází k soutoku říček
s vějířovitou strukturou povodí, př. Bohuslavice nad Vláří, Broumov-Bylnice, Bojkovice, Uherský
Brod atd. Dále lze říci, že pokud jsou přívalové srážky lokálně omezeny jsou menší vodní nádrže
schopny zadržet příval a odvrátit či zmírnit následky povodní (Pozlovická přehrada, srpen 1942).
Tato práce vznikla za podpory GA AV ČR v rámci projektu B300420601.
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VLIV NEPŘÍZNIVÝCH ÚČIKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU
NA ZRNITOSTNÍ SLOŽENÍ PŮD V K.Ú ŠARDICE
INFLUENCE OF NEGATIVE IMPACTS OF SURFACE RUNOFF IN
SARDICE CADASTRAL AREA
Aleksandra Sala55
Anotace
V důsledku velkoplošného zaměření zemědělské výroby docházelo v minulosti k postupné
degradaci půdy a krajiny. To se projevilo nejen v úbytku úrodné orniční vrstvy, snížení produkční
schopnosti půd, ale i ve zhoršení hydrologických poměrů v území. Cílem této studie je vyhodnocení
půdních sond v částech území s výrazným erozním poškozením půdního profilu v povodí
Šardického potoka. Dále na základě nových sond, které byly lokalizovány na stejných místech jako
v letech 1974 až 1982 v rámci pedologického průzkumu, provést jejich aktualizaci srovnáním
struktury a textury. Z průzkumu je možné získat informace o faktoru náchylnosti půdy k erozi,
neboli K-faktor, který mimo jiné závisí na podílu organické hmoty, struktuře, propustnosti, podílu
prachu a práškového písku a podílu jílu. Po provedení analýz se přistoupí k takovému komplexnímu
návrhu opatření, které zabrání další degradaci půdního fondu a současně sníží škodlivý účinek
povrchového odtoku a eroze.
Abstract
The goal of this study is to analyse and to update grain size distribution of soil horizon in
Sardice stream catchment. Standardized digital basic data of complex survey from 1974 till 1982
(KPZP) and national database of signification of soil structure will be used. This work also aims to
find out K-factor values accordant with present time and time of complex survey (KPZP). These
values will be compared and influence of surface runoff on the soil texture, structure and
stratigraphy and related changes of K-factor in the Sardice stream catchment area will be evaluated.
After the above mentioned analyses are finished the most effective complex design of measures will
be evaluated. These measures are to prevent soil erosion and degradation of the soil horizon. Soil
loss by erosion will be reduced as well.
Key words: Grain-size curve – zrnitostní křivka, granulometric analysis – zrnitostní rozbor

1

ÚVOD

Řešené povodí Šardického potoka se vyznačuje mírně zvlněným reliéfem s četnými
plošinami, široce zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími vesměs překrytými sprašemi.
Dlouhé nepřerušené svahy, pěstování erozně nebezpečných plodin a orba prováděná po spádnici
přispívají k náchylnosti půdy vůči erozi a povrchovým odtokům. Díky těmto procesům dochází k
degradaci půdního fondu, tj. k vyplavování organických látek, rozrušování agregátů, hutnění půdy,
dále pak ke snížení infiltrační schopnosti, transportu splavenin a jejich ukládání v údolních nivách
povodí.
Obec Šardice se nachází v povodí řeky Moravy. Hlavními recipienty, které přivádějí
povrchovou vodu do katastru obce, jsou Šardický, Loučkový a Hovoranský potok a svodnice
Červenice.
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Hospodářský obvod je tvořen horninami třetihorního a čtvrtohorního stáří. Z třetihor jsou to
převážně písčité a slínité sedimenty mořského neogénu, překryté různě mocnou vrstvou spraše.
Rozšířenou horninou hlavně v území severovýchodním je neogenní písek. Jsou barvy světle šedé
s olivovým nádechem. Třetihorní původ udávají časté úlomky ulit mořských živočichů, které se v
písku často nacházejí. Půdy jsou lehké, dobře obdělávatelné a dobře vodopropustné, na kterých
vznikly černozemě. V nivách potoků jsou zastoupeny lužní půdy karbonátové, lužní půdy typické a
nivní půdy (většinou glejové).
Z hlavních půdních jednotek jsou nejvíce zastoupeny: černozemě, drnová půda černozemní,
nivní půda karbonátová, lužní půda karbonátová, bažinná půda.

2

MATERIÁL A METODIKA

Za účelem porovnání údajů uvedených v podkladech komplexního průzkumu zemědělských
půd (KPZP) se skutečným stavem byl proveden terénní průzkum celého zájmového území. Pro
orientaci v terénu bylo použito mapy 1 : 10 000, ve které byla zakreslena místa odběru půdních
vzorků, jež posloužily k rozborům zrnitosti v rámci komplexního průzkumu zemědělských půd v
roce 1974.
V celém povodí Šardického potoka bylo odebráno čtrnáct vzorků (z výběrových sond) půdy
z hloubky cca 5 až 15 cm. Všechny tyto vzorky byly použity pro rozbor zrnitosti, sestavení
zrnitostních křivek, výpočtu K-faktoru a následně k porovnání s výsledky rozborů v rámci KPZP.
Zrnitostní rozbory podávají informaci o tuhé fázi, která je směsí částeček různých velikostí,
složení a tvaru. Na poměrném zastoupení různě velikých částeček jsou závislé fyzikální vlastnosti
půdy jako struktura, obsah půdní vody a vzduchu nebo tepelný režim. Odebraný vzorek půdy
nazýváme hrubozem. Ten se dá rozdělit na částice větší než 2 mm, které nazýváme skelet, a menší
než 2 mm, což je jemnozem, která se používá k zrnitostním rozborům. Výsledky granulometrického
rozboru graficky znázorňuje tzv. čára zrnitosti. Je to součtová čára procentuálního zastoupení
půdních částeček charakterizovaných průměrem. Každý její bod tedy udává, kolik procent z celkové
hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna D.
Pro sestavení čáry zrnitosti byla vybrána hustoměrná metoda (autor Cassagrande), která je
založena na principu neopakovatelné sedimentace. Je založená na sedimentačním zákoně Stokesově,
podle něhož je usazovací rychlost kulovitých částic v kapalině dána:
v = 2g*(ρz-ρw)*(0,5D)2/9η
kde: g
ρz
ρw
η
D

(1)

– gravitační zrychlení [cm/s]
– měrná (zdánlivá) hustota zeminy [g/cm3]
– měrná hmotnost vody [g/cm3]
– dynamická viskozita disperzního prostředí [g*cm-3s-1]
– průměr zrna (uvažuje se ideální koule) [cm]

Při usazování se měří změna hustoty suspenze v průběhu času. Postupným ubýváním
částeček v suspenzi se zmenšuje její hustota. Výpočet velikosti zrn, která za čas T poklesla od
hladiny suspenze do hladiny H se provádí podle upraveného Stokesova zákona (1):
D = [(1800*η)/(ρz-ρw)*(H/T)]0,5

(2)

kde: D – průměr sedimentující částečky [mm ]
H – hloubka poklesu částečky o průměru D za čas [cm]
T – doba od začátku sedimentace [s]
Sestavené zrnitostní křivky posloužily k získání údajů potřebných ke stanovení hodnoty Kfaktoru, jako jsou podíl prachu a práškového písku a podíl jílu. Dále bylo nutné získat informace o
podílu organické hmoty, třídě struktury a třídě propustnosti. Hodnota K-faktoru byla určena pomocí:
100*K = 2,1*M1,14*10-4(12-a)+3,25*(b-2)+2,5*(c-3)

(3)

kde: M = součin (% prachu + % práškového písku) x (100 - % jílu)
a = % organické hmoty
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b = třída struktury ornice
c = třída propustnosti půdního profilu

3

VÝSLEDKY A DISKUSE

Provedením zrnitostního rozboru jsme získaly čáry zrnitostních složení v jednotlivých
půdních profilech. Tyto granulometrické rozbory by měly posloužit ke zjištění stávajícího stavu a
současně umožňují porovnání zrnitostních charakteristik se stavem před 42 lety. Vzhledem k tomu,
že změna zrnitostního složení je přímo spojená se změnami půdní struktury, dochází vlivem
nešetrného obhospodařování k jejímu rozrušování. Výsledkem jsou půdy nestrukturní, které neumějí
hospodařit s vodou, nejsou schopné ji zadržet a odvádět do větších hloubek. Tím se vytvářejí tak
dobré podmínky pro vznik povrchového odtoku a vodní eroze. Ta přispívá k transportu a akumulaci
jemných částic.
Podle očekávání došlo ke změnám vlivem translokace drobných částic zeminy v
exponovaných místech a v úpatích svahu či údolnici. U sond V5, V9 a V10 U došlo ke zvýšení
procentuálního zastoupení průměru 0,01–0,1 oproti stávajícímu stavu. Naopak se snížilo zastoupení
hrubozemě. Tyto změny se dají vysvětlit rozpadem hrubozemě na částice jemnější (viz graf 1). U
zbylých sond došlo k úbytku jednotlivých frakcí zeminy. Tento jev je zřejmě způsobený vznikem
eroze a odnosem částic povrchovým odtokem (viz graf 2).

Procentuální zastoupení (%)
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0.001

Při stanovování K-faktoru bylo zjištěno, že vlivem úbytku jemných částic dochází ke snížení
této hodnoty potažmo ke snížení hodnoty erozního smyvu v univerzální rovnici ztráty půdy (viz graf
3).
Graf 3
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ZÁVĚR

Při zrnitostních rozborech vyšlo najevo, že půdní vzorky obsahují jen v minimální míře
částice skeletu, a lze je podle podílu částic menších než 0,015 mm klasifikovat (podle Nováka) jako
písčité, popř. hlinitopísčité zeminy. Měly by být tedy velmi snadno obdělávatelné, snadno propustné
pro vzduch i pro vodu, vysoce provzdušněné, s nízkou vodní kapacitou, a proto snadno vysýchavé.
Dále lze, podle průběhu zrnitostních křivek a dalším makroskopickým zhodnocením, půdy
klasifikovat jako nestrukturní. Nejsou zde patrné agregáty, půdní hmota bývá rozdrobena do větších
či menších náhodných tvarů tzv. pseudoagregátů. Ty jsou ve vodě nestabilní, rozplavují se a
vytvářejí stejnorodou kašovitou půdní hmotu. Když povrch nestrukturní půdy po dešti vyschne,
vzniká slitý půdní škraloup a po orbě se objevují velké hroudy, o čemž jsme se mohli přesvědčit i v
terénu. Tím se vytvářejí tak dobré podmínky pro vznik povrchového odtoku a vodní eroze. Ta
přispívá k transportu a akumulaci jemných částic.
Důsledkem absence jílovitých částic, které jsou velmi povrchově aktivní, je špatná tmelicí
schopnost půd. Absenční koloidní částice mají schopnost také lépe poutat ionty, vodu a plyny.
Tepelný režim, během vegetačního období, je příznivý, půdy se snadno prohřívají.
Změna zrnitostního složení je přímo spojená se změnami půdní struktury, kdy vlivem
nešetrného obhospodařování dochází k jejímu rozrušování. Výsledkem jsou půdy nestrukturní, které
neumějí hospodařit s vodou. Vzhledem ke zjevně postupné degradaci půdy, bude třeba přistoupit
k provedení komplexních protierozních opatření, která zabrání vzniku povrchových odtoků, eroze,
translokaci a akumulaci a dalších souvisejících problémů.
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POROVNÁNÍ ODLIŠNÝCH TECHNOLOGIÍ PŘÍPRAVY
PŮDY VZHLEDEM K OCHRANĚ POZEMKŮ PROTI VODNÍ
EROZI A VLIVU NA JEJÍ INFILTRAČNÍ SCHOPNOST
COMPARING DIFFERENT TECHNOLOG REGARDING SOIL
PROTECTION PIECE OF LAND AGAINTS WATER EROSION AND
INFLUENCE ON HER INFILTRATION RATE OF SOIL
Radovana Sedláčková56
Anotace
Příspěvek analyzuje vliv agrotechnických opatření v povodí z hlediska jejich pozitivního
působení v krajině na hydrologické poměry a ekologickou stabilitu celého území. Přináší aktuální
pohled na používání minimalizačních technologií přípravy půdy z pohledu půdních vlastností a
působení proti vodní erozi a také se pokouší nastínit, jak tyto technologie ovlivňují hydraulické a
hydropedologické vlastnosti půdního profilu, hlavně infiltrační schopnost půdního profilu.
Abstract
This Paper analyses efficiency of some erosion control measures of agronomic and technical
nature is evaluated in view of their possible impact on landscape water regime and their contribution
to the ecological stability of the landscape. Presented report brings an actual view on use of minimal
soil cultivation from aspect of soil properties and contribution from standpoit water- management
function protection against water erosion and also examine, how these technologies influence
hydraulic and hydropedologic characteristics of soil profiles mainly infiltration rate of soil and other.
Key words: Infiltration rate of soil – infiltrační schopnost půd, Surface Runoff – povrchový
odtok, Soil charasteristics – vlastnosti půd

1

ÚVOD

V lokalitě Studená v Jižních Čechách probíhá měření infiltrační schopnosti půd pomocí
soustředných válců v rámci VZ MZE 0002704906 „Hodnocení účinnosti ochrany povodí před
škodlivými účinky povrchového odtoku opatřeními PÚ“.
Na jednom pozemku aplikuje vlastník bezorebnou půdoochrannou
(minimalizační) a na druhém je prováděn klasický orebný způsob hospodaření.

1.2

technologii

Minimalizační technologie

Jeden z pozemků, kde byl prováděn polní pokus měření infiltrační schopnosti pomocí
soustředných válců, je obhospodařován minimalizační, bezorebnou neboli půdoochrannou či
povrchovou technologií přípravy půdy.
Naším cílem bylo prokázat vliv těchto technologií vzhledem k jejímu vodohospodářskému
působení na povrchový odtok a tím ke snížení vodní eroze na zemědělských pozemcích.
Kladné výsledky při používání této technologie vzhledem k zemědělským výnosům byly
popsány ve [2].
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1.3

Klasická orebná technologie

Orba má za následek úbytek půdního humusu, jeho urychlenou mineralizaci a dále zvýšení
erozní ohroženosti půd, kdy především humusové horizonty jsou odnášeny a silně devastovány. Při
vlastní orbě nevznikají podmínky pro tvorbu strukturních elementů, ale naopak jsou strukturní
agregáty orbou a následnou přípravou půdy ničeny, takže v ornici zpravidla nacházíme pouze
porušenou strukturu a v důsledku toho nežádoucí hrudkovitost. Nepříznivé ničení struktury při orbě
je ještě zvýrazněno procesy zhutňování půd, kdy traktor jedoucí při orbě v brázdě zhutňuje podorničí
a na povrchu půdy se vytváří tzv. půdní krusta, která brání vsakování vody do půdy zejména při
krátkodobých přívalových deštích, kdy je žádoucí, aby půda pojmula jistou část srážky a zabránila
tvorbě rýžkové eroze a zanášení vodních toků sedimenty povrchového odtoku.

2

METODIKA VZORKOVÁNÍ A LABORATORNÍCH STANOVENÍ

Analytické sledování bylo zaměřeno především na měření infiltrace půd v terénu při
nestacionárním nenasyceném proudění vody, doplněné stanovením základních fyzikálních vlastností
a zrnitosti – vše podle běžných metodik (zrnitost hustoměrně dle Cassagrande). K hlavním
ukazatelům se řadí tyto fyzikální vlastnosti :
•
•
•
•
•
•

Momentální vlhkost půdy;
Měrná hmotnost;
Objemová hmotnost
Pórovitost
Nasáklivost
Retenční vodní kapacita a další hydrolimity

Za tímto účelem byly z dané lokality odebrány v místech těsně sousedících s rozhraním
obou srovnávaných technologií jak porušené vzorky v topsoilu (orniční horizont do hloubky cca 15
cm) a subsoilu (podorniční horizont do hloubky cca 30 cm), tak neporušené vzorky půdy formou
Kopeckého válečků ve třech hloubkách půdy, v 10, 20 a 30 cm a to ve 3 různých stadiích půdního
povrchu v závislosti na vývojové fázi pěstované plodiny, zde hrách.

2.1

Měření infiltrace při zatopeném povrchu

Při této metodě se velikost infiltrace měří množstvím přidávané vody pro udržení konstantní
hladiny v určitém čase. Aby bylo dosaženo co možná vertikálního proudění vody do půdy bez
roztékání do stran, používá se 2 soustředných válců, středový je měřicí, vnější je pomocný, omezuje
mezikruží vně měřicího válce, v němž zasakující voda při stejné výšce hladiny jako ve středním
válci omezuje roztékání ze středního válce. V našem případě byly použity měřicí válce s průměrem
25 cm a průřezovou plochou cca 500 cm2 a válec s průměrem 35 cm a plochou cca 1000 cm2.
Podrobněji viz obr. 1.
Obr. 1:

Souprava soustředných vsakovacích válců
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3

ROZBOR VÝSLEDKŮ A ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ

Měření infiltrační schopnosti půd probíhalo za předpokladu nestacionárního nenasyceného
půdního prostředí a vsakovací rychlost, tj. rychlost pohybu vody v půdě, byla vyjádřena dle
Kostjakova – viz [1] – jako množství vody vsakující za určitý čas.

3.1

Vsakovací schopnost půd

V období od června do srpna byly provedeny 3 vsakovací pokusy v terénu, z nichž pro
krátký obsah příspěvku uvádím pro lepší názornost pouze výsledky z jednoho terénního měření.
Z něj vyplývá, že množství vsáknuté vody během první 1 minuty v místě aplikace orby je
cca 3,30 l a vsakovací rychlost během první minuty pokusu je vt1 = 4,47 mm.min-1. Po 10 minutách
je množství vsáklé vody cca 5,6 l a vsakovací rychlost je vt10 = 0,98 mm.min-1. Viz graf 1.
Naproti tomu u bezorebné technologie jsou výsledky poněkud odlišné. V první minutě
vsáklo cca 5,42 l, což odpovídá vsakovací rychlosti 11,41 mm.min-1a po 10 minutách je vsak cca 8,8
l při rychlosti vsaku 3,03 mm.min-1. Je tedy zřejmé, že voda zde rychleji vsakovala a půda pojmula
větší množství vody. Viz graf 2.
Graf 1:

Závislost vsáklého množství vody na čase u klasické technologie
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Graf 2:

Závislost vsáklého množství vody na čase u bezorebné technologie
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3.2

Hodnocení fyzikálních vlastností půdy

Podíváme-li se na hodnoty měrné hmotnosti u klasické technologie, je nejvyšší hodnota
v hloubce 20 cm (kromě posledního měření, kdy tato hodnota byla nejvyšší v hloubce 30 cm, a to
3,08 g.cm-3). Největšího nárůstu dosahuje ukazatel v hloubce horizontu 20–30 cm. Oproti tomu
bezorebná technologie vykazuje celkově průměrné hodnoty vyšší, což může být indikátorem většího
množství organické hmoty.
Objemová hmotnost redukovaná je opět celkově v průměru vyšší u bezorebné technologie.
Tendence tohoto ukazatele by měla vzrůstat směrem do hloubky, ale vlivem transformace a
akumulace v profilu může být tato tendence podstatněji porušena.
Při porovnání momentální vlhkosti vycházejí výrazně lepší hodnoty u bezorebné technologie
u měření 16. 6.2005 (64,15 % obj. u orniční vrstvy), kdy se potvrzuje lepší zásobenost kapilární
vodou, ovšem i u klasické technologie tato hodnota byla u měření 19. 8. 2005 docela vysoká u
hloubky 10 cm (36,50 % obj.).
Situace u celkové pórovitosti je příznivější u bezorebné technologie v hloubce do 10 cm
oproti klasické orbě, což ukazuje na vyvinutější půdní strukturu v orniční vrstvě u půdoochranné
minimalizační technologie.
Pokusíme-li se zhodnotit hydrolimity jako retenční vodní kapacitu, nasáklivost neboli plnou
vodní kapacitu a maximální kapilární kapacitu, zjistíme, že hodnoty např. u nasáklivosti nedosahují
hodnoty pórovitosti, ba dokonce ve všech případech měření jsou tyto hodnoty mnohem vyšší, a to u
obou porovnávaných technologií.

4

ZÁVĚR VÝSLEDKŮ A ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ

Shrneme-li výsledky měření fyzikálních vlastností, dospějeme k závěru, že půdní organická
hmota při použití půdoochranných technologií neubývá, ani se nijak nezhoršuje její kvalita oproti
orebnému zpracování.
V konkrétních podmínkách potom velikost infiltrační schopnosti půd a vsakovací rychlost je
výrazně závislá na druhu povrchu, čili nachází-li se na půdním povrchu krusta, v případě klasické
orby, která je pro vodu jen velmi málo propustná, a dochází k nežádoucímu povrchovému odtoku a
tvorbě eroze, nebo je-li povrch nakypřený, což je při použití půdoochranných technologií.
Pro zodpovědné vyhodnocení však je sledované období příliš krátké a počet opakování
malý, nicméně projekt bude pokračovat i do budoucna a výsledky se značně zpřesní.
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COLLECTIVISATION OF AGRICULTURE REFLECTED IN
THE FARMING LANDSCAPE OF THE EASTERN CZECH
REPUBLIC BETWEEN 1937 AND 2002, AERIAL
PHOTOGRAPHY ANALYSIS
Jan Skaloš57
Abstract
Results of the analysis of landscape changes at the local scale is presented on a case study
site Stíčany (159 ha) located in the Eastern Czech Republic. Eight land use types have been
determined, quantified and analyzed on the basis of aerial photograph interpretation. Aerial photos
from six time layers (1937, 1950, 1966, 1983, 1992, and 2002) were used. Permanent landscape
structures (PLS) (grasslands, non-forest wood species, water areas and gardens) and landscape
matrixes (arable land) were investigated. The percentage of PLS decreased (17,5 – 16,4 %) between
1937 and 2002 due to rapid decline in the area of grassland (11,3 – 5,9 %), but there was a local
raise observed between 1966 and 1983 (13,7 – 16,5 %) due to the spread of scattered vegetation that
took place on sites that were not directly affected by mining, thus being opened for succession. The
length of ecotones decreased from 1937 until 1992, while it enlarged after 1992, which might be a
sign of positive trends after 1989. The percentage of the matrix was abnormally high compared to
the whole country and it decreased from 75,.2 to 70.6 percent following the country’s trend. The
total number of matrix sites was steady decreasing from 1950 until 1992 (344 – 23). It increased
from 1937 to 1950 (255 – 344) and from 1992 to 2002 (23 – 44). Changes in the landscape structure
are characterized by negative tendencies until the early 1990s. Since the 1990s, positive changes
have occurred in the Czech landscape reflecting political changes in 1989. The total area of arable
land was continuously decreasing (119,9 ha – 110,8 ha). The total number of arable land plots
decreased between 1937 and 1992 (255 – 23) while it increased between 1992 and 2002 (23 - 44).
The average plot size of a matrix increased almost ten times between 1937 and 1992 (0,47 – 4,85
ha), while this tendency slowed from 1992 to 2002 (4,85 – 2,52 ha).
Key words: landscape, landscape changes, landscape structure, agricultural landscape, permanent
landscape structures

1
1.1

INTRODUCTION
Landscape history in the Czech Republic after 1948

Collectivisation of agriculture stands for the one of several significant actions in the
history of the former Czechoslovakia after 1945, which left great marks not at least on the face of
the Czech cultural landscape. It officially made its start in 1951 (Jech, 2001). That is to say that apart
from political, economic and landscape-ecological consequences, Collectivisation had also negative
implications from the sociological point of view due to severe repression of private landowners
(Jech, 2001). Many of them were bound with duties, imprisoned, or punished in other ways. The socalled ”Velvet Revolution” in 1989 brought about new economic and social conditions as a
framework for developing institutional framework, and affecting landscape users in the landscape
arena. The period from 1948 until 1989 may be further subdivided to several phases according to
several authors. Löw and Míchal (2003) divide landscape history in the former Czechoslovakia into
following distinct periods: (1) Displacement of the German population from the Sudety Mountain
region and the following resettlement of the Czech population (1945 – 1948), (2) First phase of
Collectivisation (1950s), (3) Second phase of Collectivisation (1970s), (4) Land Consolidation in
57
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Cadastres (1970s – 1980s), (5) Designation of specifically protected areas, (6) Ecological disaster of
mountain forest ecosystems, (7) Period after 1989. It might be characterized by land restitution,
political contention, national environmental protection policy, complex land consolidation.

2

ETHODS
Study area. Case study locality – Stíčany – is
located in Eastern Bohemia in the Pardubice County cca
120 km to the east of Prague. It is a case of very productive
old residential landscape (Lipský, 1998) located on the
Bohemian Cretaceous basin. The area is 159 ha. It is a
typical example of an extremely intensively utilised type of
collective open fields landscape (Meeus, 1995).

2.1

Fig. 1. Location of study area. The

study area was delimited in accordance
with cadastral boundaries. Another
reason behind the choice is that the
study area, Stíčany, represents a case of
an ordinary landscape (Weber et al.,
2004). Even if it this is not characterised by any special phenomena, it is valuable and unique at least
because of its cultural heritage value. Analysis of landscape development may provide with data that
can help to delimit some values of such “ordinary landscape, e.g. landscape memory structure
(Skaloš, 2004).

2.2

Analysed landscape elements

In this paper, main attention has been paid to “natural” landscape elements/land use types
(ecosystems).
Tab. 1:

Analysed and use types have been determined based on aerial photo interpretation

Analysed land use
type

Characterisation

Built-up and other
areas

Various types of buildings, communications inside settlement, various types of manipulation areas and aprons etc.).
Ecologically unstable.

Industrial areas

Comprise sites that were directly affected by mining activities together with other sites within the brickworks territory). However,
on sites that are not under direct mining or construction, there was rapid succession observed since this area is sort of “protected
from agriculture” within the brickworks territory. Ecologically unstable.

Communications

Located out of the village). Ecologically unstable.

Arable land

This dominating land use is characterized by minimal ecological stability). Ecologically unstable

Gardens

It consists of sites located inside or at the edge of the Stíčany village. Ecologically stable.

Grasslands

These areas consist of land used as pastures or meadows). Ecologically stable.

Water areas

Water basins, e.g. village ponds or water reservoirs for brickworks or sugar refinery factory purposes). Ecologically stable.

Non-forest wood
species

These ecosystems are characterized by a variety of function and they positively affect ecological stability of landscape (Bulíř,
Škorpík, 1987; Bulíř, 1988). Ecologically stable. This category consists of: (1) Non-forest wood species inside the village and, (2)
Scattered vegetation, which has been further standardized according to different functional and structural dynamics: (a) Scattered
vegetation along river banks, (b) Scattered vegetation in the open landscape (mainly woodlots located inside of blocks of arable
land), (c) Scattered vegetation along communications, (d) Scattered vegetation within industrial area

Permanent landscape
structures (PLS)

It stands for ecosystems characterized by permanent character of ecological conditions having positive affects on ecological stability
of the landscape. It is an aggregate category, which encompasses grasslands, gardens, water areas, and non-forest wood species
category.)

Landscape matrix

Arable land was recognized as a matrix between 1937 and 2002 since it dominates the study area and it essentially affects the
dynamics of the studied landscape due to its area and connectivity.

2.3

Quantitative characteristics

Data on landscape microstructure provide information on the inner interaction of landscape
structural components. Following attributes of landscape microstructure have been calculated and
analysed using GIS instruments:
Characteristics of PL

Total number of elements – n (No), Relative frequency of landscape elements – Q (No/ha), Average size of
elements – S (ha), Total relative frequency of PLS edges – Lt (km/ha)

Characteristics of

Total number of elements – n (No.), Average size of matrix elements – Sa (ha)
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matrix
Characteristics of
interaction

2.4

Le (km/ha) - Relative frequency of ecotones – it stands for the relative length of edges of such elements of
permanent landscape structures that border with arable land (per entire area of the study locality).

Data collection and analysis

Aerial photos were scanned at high resolution (900 dpi), transformed in TopoL vs. 6.5
software and digitized using ArcView 3.2. The interpretation of aerial photographs was checked by
terrain inspection in the study area. Basic characteristics for eight land use types have been
calculated and analysed for each of six time layers – 1937, 1950, 1966, 1983, 1992 and 2002.

3

RESULTS AND DISCUSSION

Built-up, other areas, and total industrial area reveal increasing tendency due to rapid
urbanisation after 1950 (Tab. 2, Fig. 2). It is accompanied by the increasing area of communications
and gardens whose dynamics 2follow dynamics of built-up (gardens, communications) and
industrial areas (communications). Slight reduction in the area of communications is caused by the
diminishing area of rural roads (0,7–0,3 %).
Tab. 1:

Developments of land use at the Stíčany study locality between 1937 and 2002
Stíčany study area (159 ha), area in %

Land use
1937

1950

1966

1983

1992

2002

Arable land

75.2

76.0

72.1

69.3

71.4

70.6

Grassland

11.3

7.3

4.9

5.2

4.6

5.9

Water areas

0.1

0.1

0.3

0.5

0.5

0.1

Others

13.3

16.6

22.8

25.0

23.5

23.3

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Development of four considerable land use categories in the Stíčany study locality between 1937
and 2002.

Correlations among the area of PLS, built-up areas,
industrial areas and grasslands are evident (Fig. 2.).
Increasing area of built-up and other areas, as well as
industrial areas, is understandably followed by the decreasing
percentage of grassland. Nonetheless, the total area of
permanent landscape structures had increased between 1966
and 1983 because of the increasing area of scattered
vegetation located on brickworks grounds due to “delayed”
effect of succession of scattered vegetation in the vicinity of
the brickworks factory.
Fig. 3:

20,0
18,0
16,0
14,0
Built-up and other areas

12,0
%

Fig. 2:

Industrial areas in total

10,0

Grassland

8,0

PLS

6,0
4,0
2,0
0,0
1937

1950

1966

1983

1992

2002

Year

Changes in landscape mosaics 1937 and 2002 (PLS in
black)

Two basic divergent processes
have been distinguished (Fig. 3,
Tab. 3). From the ecological
point of view, a positive effect is
that
the
percentage
of
permanent
landscape
structures increases between
1966 and 1983 and from 1992 to
2002, as well as the length of
ecotones started to increase after
1992. On the other hand, the total number of PLS elements are mainly increasing (between 1937 and
1966 and from 1992 to 2002), as well as the total length of PLS edges (from 1937 to 2002). This is
caused by the process of fragmentation, with its negative effects on ecosystems.
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Tab. 3:

Basic characteristics of landscape microstructure for permanent landscape structures between
1937 and 2002
PLS

PLS ecotons

P

n

Q

S

Lt

Le

Year

ha

No.

No.ha-1

ha

km.ha-1

km.ha-1

1937

27.8296

194

6.9710

0.1435

0.2593

0.187

1950

24.9053

356

14.2804

0.0700

0.2640

0.167

1966

22.4083

467

20.8405

0.0480

0.3018

0.154

1983

26.0512

385

14.7975

0.0676

0.3061

0.155

1992

24.3916

362

14.8412

0.0674

0.3222

0.155

Change 1937-1992 in %

-12.3538

86.5979

112.8989

-53.0294

24.2555

-17.1

2002

25.6634

388

15.1188

0.0661

0.3539

0.220

Change 1937-2002 in %

-7.8

100.0

116.9

-53.9

36.5

17.7

% of total study area

Fig. 4: Development of non-forest wood species category (non-forest wood species in the village,
scattered vegetation along river banks, in the open
5,0
landscape, along communications and within
industrial area).
4,0

Scat.veg.along river banks

Non-forest wood species category was divided to
several subcategories, as various types of non2,0
forest wood species have their own dynamics
Scat.veg.within industrial
area
according to their location and management (Fig.
1,0
4). This research confirms the statement that bank
vegetation represents the most extensive natural
0,0
1937
1950
1966
1983
1992
2002
vegetation type in intensively utilized landscapes
Year
(Lipský, 1998). Scattered vegetation along the
riverbanks prevails in the study area Stíčany. It had been proportionally increasing before 1992,
while it slightly decreased between 1992 and 2002. Bank vegetation spreads here mainly due to the
fact that one of riverbeds served as a millrace. After the mill discontinued activities in the late 1940s,
the millrace was no longer in use and the vegetation started to spread without being managed as it
used to be before. Until 1983, the proportion of scattered vegetation along communications was
increasing, while it is steadily declining after 1983. This reflects the change in the road alleys
management run by the Road Administration Office after 1983. Almost the same could be stated for
scattered vegetation in the landscape with the breakage in 1966. The proportion of landscape wood
vegetation was increasing until 1966, while it is steady decreasing after 1966. The area of scattered
vegetation within industrial grounds remarkably increased after 1966, which might be a result of a
rapid succession processes in the vicinity of the brickworks area on sites that are not directly
affected by mining or other destructive activities. During 1937 and 1950, the total number of matrix
elements increased (255 – 344) because intensification of agriculture had not yet started before 1950
and agricultural land management and ownership still remained diverse. This does not apply for the
next period (1950 -1966), when the number of arable land plots decreased by 80 %. After a rather
stable period between 1966 and 1992, a minor increase was observed between 1992 and 2002 (23
plots - 44 plots), which has to do with agricultural land restitution and diversification of the
ownership. The total area of arable land was continuously decreasing (119.9 ha – 110.8 ha). The
total number of arable land plots decreased between 1937 and 1992 (255 – 23) while it increased
between 1992 and 2002 (23 - 44). The average plot size of a matrix increased almost ten times
between 1937 and 1992 (0,47 – 4,85 ha), while this tendency slowed from 1992 to 2002 (4.85 – 2.52
ha).

4

Scat.veg.in landscape

3,0

Scat.veg.along
communications

CONCLUSIONS

Landscape changes in the studied area reflected political and socio-economic changes in
society. In general, they are characterised by negative tendencies until the early 1990s from the
ecological point of view. Since the 1990s, positive changes have occurred in the study site landscape
reflecting political transformations after 1989. However, it has to be strongly stressed that the
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development of the landscape was not uniform and different phases; both positive and negative
affects on ecological stability of the landscape may be distinguished. Even though that the
intensification of agriculture has had negative ecological consequences for the landscape, there are
destructive activities that may positively influence the landscape from the ecological point of view.
In this case, the total area of permanent landscape structures had increased between 1966 and
1983 as a consequence of an increasing area of scattered vegetation within the brickworks grounds
due to kind of “delayed” effect of succession of scattered vegetation on the brickworks grounds. It
represents an example of natural reclamation of the landscape. In that case, the “industrial greenery”
may locally increase the percentage of the PLS in the landscape. It is due to the fact that they are
kind of “protected from agriculture”, which usually gives only a little chance for the natural
ecosystems located on agricultural land. Two basic divergent processes have been distinguished. The
positive effect is that the percentage of PLS increases between 1966 and 1983 and from 1992 to
2002, as well as the length of ecotones started to increase after 1992. But the total number of PLS
elements are increasing (between 1937 and 1966 and from 1992 to 2002), as well as the total length
of PLS edges (from 1937 to 2002), which may be the affect of landscape fragmentation. This
research confirms that bank vegetation stand for the most extensive example of natural vegetation
types in certain landscapes and vegetation along the riverbanks prevails. The percentage increased
before 1992, while it decreased between 1992 and 2002. One of the riverbeds served as a millrace.
After the mill discontinued activities in the late 1940s, the millrace was no longer in use and the
vegetation started to spread without being managed. Until 1983, the proportion of scattered
vegetation along communications was increasing, while it is steadily decreasing after this year.
This fact might reflect the change in management of the wood vegetation along communications run
by the Road Administration Office after 1983. Until 1966, the proportion of landscape wood
vegetation was increasing, while it was steadily decreasing after 1966 due to intensive agriculture in
the study area regardless of positive changes after 1989. The area of scattered vegetation within
industrial grounds remarkably increased after 1966, which might be a result of a rapid succession
processes in the vicinity of the brickworks area on sites that are not directly affected by mining or
other destructive activities. Number of arable land sites as well as the average field size reflects
different managements during landscape history between 1937 and 2002. The total number of
matrix sites was increasing from 1937 to 1950, which implies that the process of Collectivisation
had not started before 1950. The average size of arable plots decreased. However, the number of
plots decreased between 1950 and 1992 by 90 % as a result of land consolidation accompanied by
the increase in the average plot size (by 930 %!). After 1992, the number of plots started to increase
as a result of land privatisation and land ownership diversification. Decreased average plot size
during this period was consequent. We may separate the entire period studied from 1937 to
2002 into several phases based on different tendencies in landscape characteristics development.
Period 1937 – 1950. This period might be judged as well balanced from the ecological point of view
by reason of the increasing proportion of non-forest wood vegetation in the landscape as well as
increasing number of matrixes and PLS elements. It is the period during which the area of non-forest
vegetation in the urban area substantially increased. We can observe some negative ecological
effects on landscape structure before collectivisation started in 1950s (decreasing percentage of PLS,
decreasing length of ecotones). This means that the negative effects on landscape from the
ecological stability point of view started earlier before Collectivisation was launched after 1950.
Period 1950 – 1966. Collectivisation of agriculture started and the first negative ecological effects
on landscape appeared. This period stands for the one of the most intensive phases. The number of
arable land plots firstly and dramatically decreased during this period (344 – 51). The proportion of
PLS kept the reduction tendency due to the decreasing area of grasslands and non-forest vegetation
in the urban area. The length of PLS ecotones decreased (0,167 – 0,154 km/ha). Period 1966 –
1983. The proportion of PLS increased between 1966 and 1983 (13,7 – 16,5 %), which was caused
by an increase in the area of scattered vegetation inside the area of the brickworks territory. Period
1983 – 1992. This period is characterized by more or less constant development of landscape
characteristics. Period 1992 – 2002. The period is typical for accelerating positive trends in the
development of landscape structure. The area of PLS increased mainly thanks to a slight increase of
the percentage of grasslands. The length of PLS ecotones have firstly increased since 1937.
Characteristics of matrixes also disclose positive trends – the number of arable fields increased
firstly after 1950 accompanied by the slight decrease in the average plot size. Theses positive
changes reflect political changes after 1989 (privatisation of agricultural land, land ownership
diversification, slight decrease in the agricultural land use intensity, etc.).
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NÁSTIN VÝVOJE A SOUČASNÉHO STAVU OCHRANY
PŘÍRODY VE SLOVINSKU
SOME NOTES ABOUT THE PROTECTION OF NATURE IN
SLOVENIA
Markéta Šantrůčková58
Anotace
Počátky slovinské ochrany přírody vycházejí, stejně jako v ostatních evropských zemích, ze
soukromé iniciativy a jsou spojeny s aktivitami místních vzdělanců. Státní ochrana přírody začala
být organizována po 2. světové válce a zpočátku byla spojena s ochranou kulturních památek.
Osamostatnila se v 90. letech 20. století a řídí se Zákonem o ochraně přírody, který byl přijat roku
1999. Na jeho základě jsou zřizována velkoplošná a maloplošná chráněná území, která dnes
pokrývají okolo 10 % rozlohy Slovinska.
Abstract
The first steps in the protection of nature in Slovenia were made by private owners, similarly
as in the other European countries. The role of local patriots and intellectuals was very important.
State became to play an active role in the protection of nature as well as cultural monuments after
the Second World War. Modern Act of the protection of nature was accepted in 1999. According
this Act, both state and local authorities can found protected areas. Protected areas cover almost
10 % of territory of Slovenia today.
Key words: Slovenia = Slovinsko, protection of nature = ochrana přírody, short history = stručná
historie, Act of the protection of nature from 1999 = Zákon o ochraně přírody z r. 1999, categories
of protected areas = typy chráněných území

1

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

Přestože se Slovinská republika rozkládá pouze na ploše 20 273 km2, oplývá značným a
rozmanitým přírodním bohatstvím. Na jejím území se stýkají čtyři velké geografické jednotky,
jejichž převážná část leží mimo slovinské území: Alpy, Panonská nížina, Dinárský systém a
Středozemní moře. Z toho vyplývá značná rozmanitost tvarů reliéfu (slovinští autoři rozlišují čtyři
hlavní typy reliéfu, a to fluviodenudační, glaciální, krasový a pobřežní) i vegetace (na slovinské
území zasahují provincie alpinská, středoevropská, illyrská a jadranská). Velmi výrazným
slovinským fenoménem je krasový reliéf, který pokrývá téměř polovinu území a jehož povrchové i
podpovrchové tvary jsou velice dobře vyvinuty. Ostatně podle zdejšího pohoří Kras získal tento typ
reliéfu své jméno.
Hydrologicky patří větší část Slovinska do úmoří Černého moře a jen menší část toků odtéká
do moře Středozemního (Jadranského). Ve Slovinsku žije 3200 druhů vyšších rostlin a mezi 13 000
až 15 000 druhy živočichů. Řada z nich, především živočichové vázaní na podmínky jeskynních
systémů, je endemická. [1, 2]
Jaká tedy byla a je ochrana tohoto přírodního bohatství?

2

NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE

První krok k ochraně slovinské přírody vzešel ze soukromé iniciativy knížete Karla
Auersperga, který v roce 1888 vyčlenil 305 ha kočevských pralesů na svých pozemcích v jižním
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Slovinsku a prohlásil je za chráněné území, ve kterém jsou napříště zapovězeny veškeré lidské
aktivity.
Úsilí slovinských vzdělanců před 1. světovou válkou směřovalo jednak k ochraně
ohrožených druhů rostlin a živočichů a za druhé k zvláštní péči o hodnotná území. Ale zatímco
seismolog Albin Belar se svým požadavkem z roku 1908 na vyhlášení národního parku v Údolí
sedmi jezer pod slovinskou nejvyšší horou Triglavem neuspěl, vydala zemská vláda v tomto období
několik nařízení o ochraně ohrožených druhů. Těsně před vypuknutím 1. světové války (vyhláškou z
5. 7. 1914) vyzvalo vídeňské ministerstvo zemědělství zemské vlády k inventarizaci přírodních
památek a vzácných rostlin a živočichů a vydalo doporučení k jejich ochraně. První světová válka
však tuto iniciativu zmařila.
Po válce, která mimo jiné přinesla rozpad dosavadního státního útvaru – Rakouska-Uherska,
se území Slovinska stalo součástí nově vytvořeného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od
r. 1929 Jugoslávie). Zejména 1. polovina 20. let přinesla značné úspěchy na poli ochrany přírody,
které byly výsledkem aktivit Sekce pro ochranu přírody a přírodních památek, jež byla roku 1919
založena při Muzejním spolku v Lublani. Dne 20. ledna 1920 se Sekce pro ochranu přírody obrátila
na zemskou vládu Pamětním spisem (Spomenica), ve kterém shrnula své požadavky. Hlavním
iniciátorem této aktivity byl Ferdinand Seidl.
Pamětní spis vytyčil následující cíle: 1. zřízení chráněných území v oblastech obzvláště
hodnotné alpské a středohorské přírody a bažin (včetně návrhů těchto chráněných území), 2.
zákonnou ochranu vzácných rostlin a živočichů, 3. ochranu jeskyň a jejich flóry a fauny a 4.
zainteresování co nejširší veřejnosti na ochraně přírody. Vláda následně přikročila k přípravě a roku
1922 vydání zákona, který ošetřil ochranu ohrožených rostlinných a živočišných druhů a jeskyň. A v
roce 1924 byl v Údolí Triglavských jezer vyhlášen na dobu 20 let Alpský chráněný park (po
vypršení lhůty v roce 1944 však nebyla ochrana obnovena).
Pokusy o vyhlášení dalších chráněných území, stejně jako o rozšíření Alpského chráněného
parku pod Triglavem však již nebyly úspěšné. Iniciativa Slovinského horského spolku, který v roce
1931 koupil území v Kamnišských Alpách s cílem vyhlásit zde národní park Logarské údolí –
Okrešelj zůstala ojedinělá a ani ona nebyla dovedena do úspěšného konce.
Dne 27. ledna 1940 byl na základě nařízení z bělehradského ministerstva lesnictví a těžby
zřízen při úřadě slovinského zemského správce (bána) poradní sbor pro ochranu přírody. Jeho další
práci však znemožnilo vypuknutí 2. světové války a rozpad a okupace Jugoslávie. Stejně tak
nezačala pracovat poradní pracovní skupina pro ochranu přírody, jež byla zřízena roku 1944 při
německé okupační správě. [3, 4, 5]
Počátky systematické státní ochrany přírody tak spadají až do doby po ukončení 2. světové
války. Jsou spojeny s Institutem pro ochranu a výzkum kulturních památek a přírodních hodnot, jenž
byl založen v roce 1945, a především s jeho Referátem ochrany přírody, který vznikl v rámci
Institutu roku 1946. Postupně ještě vzniklo 7 regionálních ústavů pro ochranu kulturních a
přírodních památek (se sídly v Lublani, Kranji, Nové Gorici, Piranu, Novém Městě, Celji a
Mariboru). Ochrana přírody byla tedy spojena s péčí o kulturní dědictví, a to jak na republikové, tak
na regionální úrovni, a spadala do kompetence republikového Ministerstva kultury.
V roce 1961 byl v Údolí sedmi jezer vyhlášen Triglavský národní park (TNP). Jeho území
bylo postupně rozšiřováno a nový a dodnes platný (i když je v přípravě nová verze) zákon o
Triglavském národním parku byl vydán roku 1981. První slovinský zákon o ochraně přírody byl
přijat v roce 1970. [3, 4, 5, 6]

3

SOUČASNÝ STAV

Základní právní normou, podle které se dnes řídí ochrana přírody ve Slovinsku, je Zákon o
ochraně přírody (Zakon o ohranjanju narave št. 56/1999), který byl přijat v roce 1999. Hned v úvodu
zákon deklaruje, že jeho cílem je „stanovit nástroje ochrany biologické rozmanitosti a systému péče
o přírodní hodnoty za účelem přispění k ochraně přírody“. Zákon tedy rozlišuje a pokrývá jak
druhovou, tak územní ochranu přírody. Zmíněna je i ochrana krajiny a různorodosti krajinných typů.
[7]
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Na základě Zákona o ochraně přírody zřídila vláda jako odbornou organizaci zabývající se
ochranou přírody Ústav péče o přírodu (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave). Ústav vznikl
v následujících dvou letech a v roce 2002 začal pracovat. Do jeho působnosti spadá celé území
Slovinska a kromě ústředního pracoviště se sídlem v Lublani má ještě 7 regionálních poboček, do
kterých přešli pracovníci zabývající se ochranou přírody v dřívějších regionálních institutech péče o
kulturní a přírodní památky. Sídly regionálních poboček jsou Lublaň, Celje, Kranj, Maribor, Nová
Gorice, Nové Město a Piran. Úkolem Ústavu je připravovat odborné podklady pro péči o chráněné
části přírody a vést jejich evidenci, odborně připravovat vyhlašování nových chráněných území a
dohlížet na ochranu přírodních hodnot. [7, 8]
Ochranou přírody se také částečně zabývá Agentura pro životní prostředí (Agencija
Republike Slovenije za okolje), kterou zřídilo Ministerstvo životního prostředí. Úkolem Agentury je
monitorovat stav životního prostředí a dohlížet na dodržování zákonných norem, které omezují
znečišťování přírody. [9]
Územní ochranu přírody zajišťuje síť chráněných území, která jsou buď maloplošná (do této
kategorie patří přírodní památka, přísná přírodní rezervace a přírodní rezervace) nebo velkoplošná
(těmi jsou národní park, regionální park a krajinný park). Všechny typy chráněných území s
výjimkou národního parku může vyhlásit buď vláda nebo obec. Národní park vyhlašuje zákonem
parlament. Národní a regionální park musí být rozděleny minimálně na dvě zóny s různě přísným
stupněm ochrany. [7]
Národní park je definován jako „velké území s početnými přírodními hodnotami a velkou
biologickou rozmanitostí“. Musí v něm převažovat původní příroda s přirozenými ekosystémy a
přírodními procesy. V menší míře může národní park zahrnovat též území člověkem ovlivněné,
ovšem lidské aktivity musí být v souladu s přírodou. Ve Slovinsku je pouze jeden národní park, a to
Triglavský národní park. Rozkládá se na ploše 83 808 ha v Julských Alpách v severozápadním
Slovinsku. Park má vlastní Správu.
Za regionální park může být vyhlášeno území s regionálně významnými ekosystémy a typy
krajiny, na kterém se střídají díly původní přírody s přírodou harmonicky ovlivněnou člověkem.
Regionální parky jsou dnes ve Slovinsku tři – Kozjanský, Notranjský a Škocjanské jeskyně.
Nejmenší je park Škocjanské jeskyně (401 ha), ostatní parky jsou přibližně stejně velké (Kozjanský
20 759 ha a Notranjský 22 810 ha). Kozjanský regionální park a regionální park Škocjanské jeskyně,
které byly zřízeny státem, mají vlastní Správu. Zřizovatelem Notranjského regionálního parku je
obec Cerknica.
Krajinný park je ekologicky, biologicky a krajinářsky cenné území s dlouhotrvajícím,
harmonickým vzájemným ovlivňováním člověka a přírody. Do dnešních dnů bylo zřízeno 41
krajinných parků. Většinou se jedná o poměrně malá území, průměrná rozloha krajinného parku je
2 708,6 ha. Toto číslo je však značně ovlivněno rozlohou krajinného parku Goričko, který je se
svými 46 268 ha největší. Většina krajinných parků má rozlohu menší než je průměrná hodnota.
Přírodní rezervace je zřizována pro ochranu geotopů, ohrožených rostlinných nebo
živočišných druhů nebo z důvodů ochrany biologické rozmanitosti. Zatímco v přírodní rezervaci je
povolen trvale udržitelný vliv člověka, v přísné přírodní rezervaci, která je zřizována ze stejných
důvodů, je vyloučen. Území přísné přírodní rezervace musí být formováno pouze přírodními silami.
Jako přírodní památka je chráněno území s jednou nebo více výjimečnými přírodními hodnotami.
Maloplošná chráněná území mohou být zřizována vně i uvnitř velkoplošných chráněných území. [7,
9]

4

ZÁVĚR

Ochrana přírody ve Slovinsku má tedy již více než stoletou tradici a dnes se řídí moderním
Zákonem o ochraně přírody. Jejím největším současným problémem je poměrně malá rozloha
většiny chráněných území (viz mapka), která jsou tak vystavena rušivým vlivům ze svého okolí. V
zákoně rovněž nejsou definována žádná ochranná pásma.
Celková rozloha chráněných území, která pokrývají asi 10 % rozlohy státu, není příliš velká
a řada hodnotných oblastí není do této sítě zahrnuta. V současné době se však připravuje vyhlášení
několika nových regionálních a krajinných parků. Navíc řada doposud nechráněných lokalit byla
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zahrnuta do evropské sítě chráněných území Natura 2000. Nařízením vlády z dubna 2004 bylo ve
Slovinsku vyhlášeno 286 lokalit Natura 2000, z toho 260 podle evropské směrnice o stanovištích a
26 podle směrnice o ptácích (lokality vyhlášené podle jednotlivých směrnic se částečně překrývají).
Celkem je takto chráněno 36 % území státu, což znamená výrazný nárůst plochy chráněných území.
Praktické otázky související s ochranou lokalit Natura 2000 však dosud nejsou dořešeny. [2, 9, 10]
Obr. 1: Velkoplošná chráněná území ve Slovinsku (stav k prosinci 2004).
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LESNICKÉ REKULTIVACE VÝSYPEK DOLŮ BÍLINA
FOREST SPOIL BANKS RECLAMATIONS IN BÍLINA MINES
Jan Šebesta59
Anotace
Výsypky ze zákona podléhají nutnosti rekultivace. V článku je pojednáno o lesnických
rekultivacích hnědouhelných dolů v okolí Bíliny se zaměřením na otázky jejich začlenění do
kulturní krajiny. Důležitou součástí článku je i geobiocenologické a lesnicko-typologické zařazení
zkoumaných ploch.
Abstract
According to the law spoil banks are in control of the reclamation. The paper deals with
forest reclamations of lignite mains in Bílina surroundings with emphasis on their incorporating to
cultural landscape. The important part of the paper is the geobiocenological and typological
determination of the investigated area.
Key words: spoil bank reclamation (rekultivace výsypek), Bílina mines (doly Bílina)

1

ÚVOD A PROBLEMATIKA

Výsypky nadložního substrátu po těžbě hnědého uhlí v Severních Čechách jsou fenoménem
jinde v Evropě nevídaným. Vytvářejí zcela novou, umělou krajinu se zvláštními přírodními poměry,
zejména hydrologickými a pedologickými. Studium zdejšího vývoje dřevin na výsypkách
rekultivovaných lesnicky je jednak jedinečným pozorováním primární velkoplošné sukcese a
zároveň nutným získáváním zkušeností o zdejším vývoji a chování dřevin. Vzhledem k tomu, že
rekultivace musí jít paralelně s těžbou a lesnická rekultivace je záležitostí dlouhodobou, je nutné
sbírat alespoň dílčí poznatky, podle kterých můžeme hodnotit vhodnost její realizace. Proto je studie
zaměřena na vybrané lesnicky rekultivované porosty zdejších výsypek, kde byla provedena
podrobná šetření a měření, podle kterých bude provedena prognóza jejich vývoje.
Úhelným kamenem výzkumu bylo porosty typologicky a geobiocenologicky vymezit.
Porosty jsou bez výjimky založené na uměle vytvořeném substrátu (podložím jsou miocénní jíly,
půdním typem antropozemě, humusový substrát bývá nevyvinutý), někdy jsou překryty vrstvou
ornice, jindy ne. Složení porostů je velmi pestré, na výsypkách byly pokusně vysazovány nejrůznější
dřeviny, domácí i nepůvodní, včetně zahradních kultivarů, a to samostatně nebo ve směsích.
Hlavním vodítkem vymezení byl stav bylinného patra, dále poloha a expozice ploch, nadmořská
výška a přírodní poměry lokality.

2

ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY A PŘÍRODNÍ POMĚRY

Studium bylo provedeno na výsypkách v okolí Bíliny v severních Čechách. Území je
tvořeno antropogenním reliéfem dolů a výsypek, kdy v původních površích jsou zahloubeny
jednotlivé etáže dolů a nad ně vystupují terasová tělesa výsypek. Nachází se ve 2. vegetačním stupni.
Substrát je tvořen přemístěnými a promísenými terciérními sedimenty. Je sterilní a jeho oživování je
zdlouhavé, často nákladné a s těžko předvídatelným dlouhodobým vývojem. Půdní pokryv zcela
chybí, nebo jej tvoří antropogenní nevyvinutá půda. Vlivem obsahu jedovatých příměsí jsou
vznikající půdy často slabě toxické. Počátky skutečného půdotvorného procesu lze předpokládat
v zalesněných úsecích. Klima je teplé (T2), suché, s extrémně suchým vegetačním obdobím.

59

Jan Šebesta, Ing., MZLU, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a
geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno, sebestijan@centrum.cz

187

Potenciální vegetaci zatím nelze spolehlivě předpovědět – v současnosti zde převládají
zablokovaná sukcesní stadia. Pravděpodobně se lesní vegetace bude blížit vegetaci svazu Carpinion,
na jižních svazích bude zahrnovat teplomilné doubravy (blízké asociaci Potentillo albae-Quercetum)
(podle Culka a kol., 2005).

3

HARMONICKÁ KULTURNÍ KRAJINA

V přírodní, člověkem neovlivněné krajině byl ráz krajiny určován pouze přírodními silami,
především složením hornin, tvary reliéfu, charakterem podnebí, vlastnostmi půd, oběhem vody a
charakteristickou biotou. Činností člověka ovlivňující krajinné složky vznikla krajina, kterou
označujeme jako kulturní. Ne každou kulturní krajinu však můžeme považovat za harmonickou.
V harmonické kulturní krajině musí být dostatečně zastoupeny a vhodně rozloženy prvky
stabilizační, které podmiňují možnost polyfunkčního využití prostoru. Na stabilizačních prvcích je
závislá funkce rekreační, půdoochranná, hygienická, vodohospodářská, je na nich závislé i
zachování biodiverzity – druhové rozmanitosti bioty (Buček in Simon, Vacek, Buček, Šebesta
2005).
Harmonická je taková kulturní krajina, v níž jsou v souladu přírodní krajinotvorné prvky
s prvky do různé míry změněnými, resp. vytvořenými člověkem. V harmonické kulturní krajině jsou
plochy destabilizovaných ekosystémů vyváženy plochami ekologicky stabilnějších přirozených a
přírodě blízkých ekosystémů. Takováto krajina je dobrým domovem nejen lidí, ale i rostlin a
živočichů, žijících v rozmanitých společenstvech. Antropogenní vlivy v harmonické kulturní krajině
nesmí překročit únosnou mez, jinak by přestala být nejen trvale úživnou, ale i psychicky libou
(Buček, Lacina 2001).
Chceme-li, aby krajina byla harmonická, musíme prvořadě zajistit nezbytný podíl
stabilizačních skladebných prvků a jejich optimální rozložení. Interdisciplinární tým českých,
moravských a slovenských odborníků vytvořil koncepci tvorby územních systémů ekologické
stability krajiny (Löw a kol. 1995), která odpovídá ekologické síti, vytvářené v zemích Evropské
unie v rámci programu EECONET (Buček, Lacina, Míchal 1996).
Dlouhodobým cílem obnovy krajiny devastované povrchovou těžbou uhlí v oblasti Dolů
Bílina by měla být postupná tvorba skladebných prvků harmonické kulturní krajiny. K těm
nejvýznamnějším patří lesní biocenózy, představující ve středoevropské krajině potenciální
klimaxová společenstva se specifickou biodiverzitou. Přirozené a přírodě blízké lesní porosty mají
podstatný význam při zabezpečování ekologické stability kulturní krajiny, jsou významnou složkou
harmonické krajiny. Z tohoto hlediska je třeba posuzovat současný stav nově založených lesních
porostů na Dolech Bílina.
Lesnické rekultivace v podmínkách antropogenně vzniklého reliéfu těžbou dotčených území
je třeba považovat za řízenou sukcesi, kdy jsou do nově vzniklých ekotopů vysazovány dřeviny jako
klíčové druhy cílových lesních ekosystémů. Lesnické rekultivace by neměly směřovat pouze k
„ozelenění“ krajiny jakýmkoli způsobem. Jejich cílem by měl být vznik trvale udržitelných a
ekologicky stabilních ekosystémů, které odpovídají základním kritériím úspěšnosti obnovy, tak jak
je definuje ekologie obnovy (Buček in Simon, Vacek, Buček, Šebesta 2005).

4
TYPOLOGICKÉ A GEOBIOCENOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
POROSTŮ
Na plochách po povrchové těžbě nerostných surovin máme ojedinělou možnost sledovat
procesy, spojené s primární sukcesí, která probíhá v prostředí dosud biotou neosídlených prostorů.
Iniciální stadia geobiocenóz, která se vyvíjejí na těžbou postižených a rekultivovaných plochách
Dolů Bílina v normální hydrické řadě bez přídatné vody, náležející do xerické varianty 2.
vegetačního stupně lze zařadit do následujících skupin typů geobiocénů:
2 AB 3x - Carpini-querceta (habrové doubravy)
2 B 3x - Carpini-querceta typica (typické habrové doubravy)
2 BC 3x - Carpini-querceta aceris (javorové habrové doubravy)
2 BD 3x - Carpini-querceta tiliae (lipové habrové doubravy)
V chudších variantách skupin typů geobiocénů (AB-B) bývá hlavní prostorotvornou
dřevinou bříza (Betula pendula), výjimečně i dub letní (Quercus robur), ale neobvyklé nejsou ani
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výsadby topolů balzámových (Populus balsamifera). V podrostu dominuje především Calamagrostis
epigejos, dále Avenella flexuosa, Deschampsia caespitosa a další.
V bohatších variantách skupin typů geobiocénů (BC-B) bývá hlavní dřevinou opět bříza, v
podrostu dominuje též Calamagrostis epigejos, ale i Tussilago farfara, Rubus fruticosus agg. a
další.60
Matrici lesnicky rekultivované krajiny tvoří nejrozšířenější typické habrové doubravy, na
bázích výsypek vznikají podmínky pro vývoj iniciálních stadií javorových habrových doubrav.
Habrové doubravy se vyvíjejí na kyselejších substrátech, lipové habrové doubravy na
rekultivovaných plochách s překryvy sprašového substrátu (Simon, Buček, Vacek 2004). Výsadby
dřevin na rekultivovaných plochách je třeba hodnotit v kontextu postupu primární sukcese
ekosystémů jako nejvýznamnější prvek řízené primární sukcese.
Typologicky dle systému ÚHÚL jsou zájmové plochy většinou zařazeny do skupiny lesních
typů 2 I 0 – uléhavá kyselá buková doubrava, dále náleží do 2 K 0 – kyselá buková doubrava,
výjimečně i s přechodem k 2 S 0 – svěží bukové doubravě.

5
ÚSPĚŠNOST OBNOVY VYBRANÝCH POROSTŮ S PŘIHLÉDNUTÍM
K JEJICH SUKCESNÍM STADIÍM
Východiskem pro krajinně-ekologické hodnocení stavu společenstev na zkoumaných
plochách je jejich současné postavení v regenerační sukcesní sérii, které podmiňuje další trajektorii
vývoje. V průběhu sukcese společenstvo modifikuje vlastnosti ekotopu (půdní poměry, mikroklima).
Charakter abiotických podmínek ovšem určuje povahu, rychlost změny a často i hranice, kam až
vývoj společenstev může dojít. Sukcesní řada začíná ecesí, kdy se uchycují první druhy organismů,
vytvářející agregace bez vzájemných vztahů. Následuje iniciální stadium sukcese, kdy z uchycených
populací, spjatých vzájemnými vztahy, vzniká první společenstvo. Další přechodná společenstva
tvoří vývojová sukcesní stadia až klimax. Regenerační sukcesní série začíná ecesí různých druhů
převážně S (stres tolerantní) populační strategie na nově vytvořeném reliéfu. V prvním iniciálním
stadiu samovolné přirozené sukcese se dominantou biocenóz stává expanzivní S-stratég tráva třtina
křovištní (Calamagrostis epigejos) (Buček in Simon, Vacek, Buček, Šebesta 2005). Výzkumné
plochy tohoto sukcesního stadia jsou tak prozatím odsouzeny k velmi dlouhé „čekací lhůtě“, než
dojde k nástupu následných sukcesních fází.
Další vývojová stadia regenerační sukcesní série lesa budou zřejmě odpovídat velkému
vývojovému cyklu lesních geobiocenóz, který je charakteristický na plochách po katastrofickém
rozpadu lesa (Míchal 1992). Regenerace lesa začíná šířením světlomilných, euryekních a
krátkověkých lesních dřevin (v oblasti Dolů Bílina především břízy bělokoré, vrby jívy, méně topolu
osiky). Tyto dřeviny formují přípravný les. V prostředí přípravného lesa se začínají uchycovat
dlouhověké dřeviny závěrečného lesa, které krátkověké dřeviny postupně nahrazují, takže vzniká les
přechodný. Les závěrečný je pak složen především z dřevin klimaxových, jeho složení odráží
vlastnosti prostředí. Všechny plochy tohoto stadia jsou dosud velmi vzdáleny od lesa přechodného a
neposkytují prozatím záruku vzniku žádoucího přírodě blízkého závěrečného lesa.
Porosty cizokrajných dřevin se staly nepodařeným experimentem, z nichž některé
připomínají zapomenuté arboretum exotů. V takovýchto porostech je představa porostu plnícího
všechny funkce lesa nepředstavitelná. Příkladem zcela neúspěšné regenerace je výzkumná plocha,
kde byl vysazen topol balzámový. Dnes je chřadnoucí porost topolu balzámového v rozpadu,
v prořídlých částech se začíná zvolna uplatňovat přirozený nálet břízy bělokoré, v podrostu výrazně
dominuje třtina křovištní. Tato plocha názorně dokumentuje nevhodnost využití introdukovaných
dřevin pro rychlé „ozelenění“ devastovaných ploch bez přihlédnutí k možným významným rizikům
jejich výsadby a k dlouhodobým cílům regenerace krajiny. Lze konstatovat, že tato plocha se
samovolným procesem rozpadu nevhodně vysazené dominantní dřeviny postupně ocitá na počátku
vývoje přípravného lesa a řízená sukcese zde nevedla k žádoucímu výsledku. Obnova lesa na těchto
plochách bude velmi složitá a uvedená dřevina se naprosto neosvědčila. Je faktem, že splnila
meliorační či přípravnou funkci stanoviště, nicméně tuto funkci by splnily i dřeviny domácí, které by
navíc umožnily další efektivní práci s porostem.
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Domácí porosty břízy (Betula pendula), případně dubu letního (Quercus robur) jsou
většinou úspěšné a zdá se, že se domácí dřeviny na výsypkách nejlépe osvědčí. Do budoucna
můžeme předpovědět, že tyto porosty pravděpodobně budou plnit všechny funkce lesa.
Nejstarší podobná rekultivace na výsypce „Větrník“ je padesátiletá doubrava (Quercus
petraea) s příměsí břízy, která nalétla do volných míst, kde se dub neujal. Keřové patro je místy
hojně rozvinuté, různou měrou se zmlazuje pestrá směs dřevin (Quercus petraea, Prunus avium
apod.). V porostu se normálně lesnicky hospodaří, vyhlíží relativně přirozeně, zdravotní stav dřevin
je dobrý. Synuzii podrostu v zásadě tvoří typické lesní druhy Rubus fruticosus agg., Milium effusum,
Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Galeopsis pubescens, ale i Dryopteris filix-mas. Jedná se o
mimořádnou ukázku řízené sukcese, kde se porost domácích dřevin výborně osvědčil. Můžeme
dokonce směle říci, že se z něj stává prvek s vysokou ekologickou stabilitou.
Typické sciofílní lesní druhy rostlin, uplatňující se v synuzii podrostu, indikují vznik lesního
prostředí charakteristického pro les závěrečný s vysokou ekologickou stabilitou. Na těchto plochách
s relativně vyspělými lesními biocenózami se již neuplatňuje heliofilní třtina křovištní,
charakteristická dominanta iniciálních vývojových stadií sukcese. Podle základních kritérií ekologie
obnovy lze označit obnovu lesních geobiocenóz na těchto plochách za úspěšně probíhající (Simon,
Vacek, Buček, Šebesta 2005).

6

ZÁVĚR

Dosavadní poznatky, získané orientačním průzkumem stavu a dynamiky lesních porostů na
vybraných rekultivovaných plochách na území Dolů Bílina, potvrzují možnost regenerace lesních
geobiocenóz jako významné stabilizující součásti budoucí harmonické kulturní krajiny. Proces
regenerace lesních geobiocenóz je však velmi dlouhodobý, jejich časový horizont přesahuje několik
lidských generací. Důležitým doplňkem lesnických rekultivací musí taktéž zůstat plochy se
samovolnou sukcesí, které nám možná v budoucnu nabídnou odpověď na některé otázky týkající se
zalesňování primárních substrátů. Na těžbou postiženém území dnes převažují iniciální stadia
samovolné nebo řízené sukcese charakteru přípravného lesa, velmi vzdálená od cílového stavu
odpovídajícího přirozeným či přírodě blízkým lesním geobiocenózám. Na některých plochách se již
projevuje samovolný posun k přechodnému lesu, a to především tam, kde byla úspěšná výsadba
cílových dřevin závěrečného lesa již na počátku regenerace.
Přes místy úspěšnou nápravu poškozené krajiny zde přece jen něco chybí, jsou to lidé. Je
nutné zpřístupnit místa návštěvníkům a navrhnout nové způsoby využívání krajiny lidmi, krajinu
zabydlet, umožnit rekreaci, turistiku, sport. Prioritou by mělo být vytvoření podmínek pro budoucí
obnovu funkcí krajiny a nikoli realizovat lokální sanační opatření, kterými lze řešit jen dílčí funkce.
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SOCIO-EKOLOGICKÝ POTENCIÁL ZALOŽENIA
TRVALEJ MONITOROVACEJ PLOCHY V NORTH
PENNINES
THE SOCIO-ECOLOGICAL POTENTIAL OF ESTABLISHING A
LONG-TERM RESEARCH SITE IN THE NORTH PENNINES
Jana Špulerová, Zuzana Válkovcová61
Anotace
Príspevok je zameraný na hodnotenie potenciálu založenia trvalého socio-ekologického
výskumu (LTSER) v North Pennines v severnom Anglicku. Lokality LTSER sú zvyčajne väčšie
územia, kde je realizovaný tradičný výskum a monitoring ekosystémov, ako aj integrovaný prieskum
socio-ekonomických aktivít. Cieľom je vytvorenie spolupráce výskumníkov s prírodovedným
a sociologickým zameraním na riešenie spoločných výskumných problémov. Hlavný význam tohto
výskumu bol zameraný na hodnotenie silných a slabých stránok založenia lokality LTSER v North
Pennines a spracovanie návrhu pre ďalší výskum.
Abstract
This article is concerning the potential of establishing a Long-Term Socio-Ecological
Research (LTSER) in the North Pennines in the North England. LTSER sites are usually large areas
within which a variety of traditional ecosystem research and monitoring is undertaken, but integrated
with socio-economic surveys and research. The aim is to bring together natural and social scientists
to collaborate on common research issues. The main emphasis of this research was to specify the

strengths and weaknesses of establishing LTSER site in the North Pennines and define next
steps for LTSER.
Key words: Long-Term Socio-Ecological Research (trvalý socio-ekologický výskum), integrated
approach (integrovaný prístup), strengths and weaknesses (silné a slabé stránky)

1

ÚVOD

Cieľom tohto krátkodobého výskumu bolo hodnotenie potenciálu lokality „North Pennines“
v severnom Anglicku na založenie trvalého socio-ekologického výskumu (Long-Term Socioecological Research – LTSER). Budovanie siete trvalých monitorovacích plôch v rámci Európy je
zamerané na vytvorenie spolupráce výskumníkov s prírodovedným a sociologickým zameraním do
riešenia spoločných výskumných problémov. Lokality LTSER sú zvyčajne väčšie územia, kde
tradičný výskum a monitoring ekosystémov rozšírený o integrovaný prieskum socio-ekonomických
aktivít.

2

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Navrhované územie na založenie trvalej monitorovacej plochy (LTSER site) v severnom
Anglicku je územie North Pennines, ktoré bolo vyhlásené ako „Area of Outstanding Natural Beauty
(AONB)“ v roku 1988. Nachádzajú sa tu 2 Národné prírodné rezervácie (NNR Upper Teesdale,
Moorhouse) a 36,5 % územia je zaradené medzi územia s osobitným vedeckým záujmom (SSSI –
Sites of Special Scientific Interest).
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Na základe administratívneho členenia patrí toto územie pod správu 3 krajov (Cumbria,
Durham and Northumberland County Councils). Územie je riedko osídlené, prevažne
poľnohospodársky využívané a s vysokým potenciálom pre rozvoj turizmu.
Tab. 1: Základné údaje o území
Veľkosť
územia

Typ krajiny

(km2)

1981,91 poľnohospodárska
krajina,
rašeliniská

Ekologické Informačné
SocioSocioSpolupráca
údaje od
centrum ekonomické ekonomický s dotknutými
roku
údaje
výskum
subjektami
50. roky
20. st.

áno

čiastočne
dostupné

čiastočne

áno

Takmer 80 % územia tvoria biotopy poloprírodnej vegetácie a lesných remízok, z čoho
vyplýva že veľká časť záujmového územia predstavuje útočisko pre mnohé druhy fauny a flóry.
Výskum a moninoring bol v minulosti orientovaný hlavne na maloplošné chránené územia
(NNR, SSSI). Meteorologické merania sa začali sledovať v 30. rokoch 20. storočia. Biologický
monitoring v NNR Moor House a Teesdale sa realizuje od roku 1952, kedy tu boli založené
monitorovacie plochy na rozličných typoch biotopov, kde je sledovaný vplyv intenzity pasenia na
vegetáciu a pôdu ako aj manažment vypaľovania vresovísk. Od 80. rokov je pozornosť viac
sústredená aj na znečisťovania ovzdušia, zmeny klímy a ich vplyv na biodiverzitu. NNR Moor
House je jednou z lokalít v rámci environmentálnej monitorovacej siete (ECN – Environmental
Change Network) v Anglicku, ktorú koordinuje CEH (The Centre for Ecology and Hydrology).
Výskum a monitoring tu vykonávajú aj ďalšie výskumné a univerzitné pracoviská: Durham
University, English Nature, Game Conservancy Trust, Newcastle University a iné.

3
HODNOTENIE POTENCIÁLU ÚZEMIA ZALOŽENIA TRVALEJ
MONITOROVACEJ LOKALITY
Územie reprezentuje vidiecku krajinu s mozaikou vzácnych a ohrozených ekosystémov
a zachovalým kultúrno-historickým charakterom krajiny. Využívanie krajiny je rozvinuté v
primárnom (poľnohospodárstvo, poľovníctvo), sekundárnom (vodohospodárstvo, obnoviteľné
energie) a terciárnom (turizmus) sektore. Pri hodnotení potenciálu územia pre dlhodobý socioekologický výskum sme definovali silné a slabé stránky tejto lokality, ktoré vyústili do návrhov na
založenie trvalej monitorovacej lokality.

3.1

Silné stránky
•
•
•

•

•
•

Navrhovaná lokalita na trvalý socio-ekologický výskum je zhodná s AONB North
Pennines, ktoré má relatívne homogénny vrchovinový charakter krajiny.
Negatívne pôsobenie na krajinu je malé, v dôsledku pomaly rozvíjajúceho sa turizmu a
nízkej hustoty osídlenia, nakoľko toto územie predstavuje jednu z najmenej
zaľudnených oblastí v rámci celého Anglicka.
Nachádzajú sa tu významné a ohrozené biotopy, ktoré reprezentujú 40 %
vysokohorských kvetnatých kosených lúk na území Veľkej Británie, 35,7 % anglických
vrchovinových vresovísk (20 % z toho tvoria rašeliniská) a vzácne druhy arktickoalpínskej flóry. Je tu tiež 80 % populácie tetrovčeka verejného (black grouse), 22 000
hniezdiacich párov brodivého vtáctva, veveričky, vydry a iné.
Existuje množstvo biologických údajov z dlhodobého výskumu a monitoringu, ktoré
môžu byť použité pri komplexnom hodnotení trendov biodiverzity a zmien využitia
krajiny. V dostupnej vzdialenosti k AONB pôsobí viacero významných univerzít a
výskumných pracovísk, ktoré tu vykonávajú výskum a potenciálne môžu byť zapojené
to trvalého socio-ekologického monitoringu.
Manažment a ochrana územia je zabezpečovaná správou AONB a ďalšími
spolupracujúcimi organizáciami podľa manažmentového plánu, ktorý bol schválený na
roky 2004 – 2009.
Správa AONB má dobrú spoluprácu s vlastníkmi a užívateľmi územia, ktorí sa
podieľajú na praktickom manažmente krajiny. Manažment riek a mokradí vykonávajú
vlastníci riek a rybárskeho práva. Ochranu pred povodňami zabezpečuje
environmentálna agentúra. Manažment rašelinísk realizujú vlastníci územia
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a poľovníckeho združenia. Agroenvironmentálne schémy majú pozitívny vplyv na
biodiverzitu lúk, pasienkov a kvalitu ostatných zložiek životného prostredia. Ochranu
prírody zabezpečuje organizácia English Nature, a do množstva aktivít sú zapájaní
dobrovoľníci (North Pennines AONB Partnership, 2006).

3.2

Slabé stránky
•
•
•
•

•
•

3.3

Keďže územie patrí do 3 krajov, získavanie konkrétnych údajov pre štatistiku bude
pracnejšie a náročnejšie.
V minulosti tu nebol vykonávaný žiaden rozsiahlejší socio-ekonomický výskum
a monitoring. Sociológovia nemali záujem o tento druh výskumu a na druhej strane
doposiaľ nebol ani dopyt po tomto výskume.
Spolupráca medzi subjektami je nedostatočná a chýba tu interdisciplinárny výskum
a spolupráca výskumníkov s dotknutými subjektami.
Miestne obyvateľstvo sa málo zaujíma o otázku významu ochrany prírody
a biodiverzity. Podľa dotazníkového prieskumu v roku 2002 – 62 % opýtaných
nevedelo, že územie je vyhlásené ako AONB, ani čo to znamená (North Pennines
AONB Partnership, 2004).
Existuje niekoľko stratégií, zaoberajúce trvalo udržateľným rozvojom územia, ktoré sú
veľmi dobre spracované, ich uplatnenie v praxi je stále nedostatočné.
Postoje k dôležitosti trvalého monitoringu nie sú priaznivo naklonené, následkom čoho
je financovanie trvalého monitoringu limitované.

Návrhy

Keďže biologický monitoring v North Pennines je na vysokej úrovni a má dlhú tradíciu,
návrhy na založenie trvalej monitorovacej lokality sú zamerané predovšetkým na zlepšenie
spolupráce a podporu socio-ekonomického výskumu a monitoringu, v rámci ktorého je dôležité:
•

•

•
•

•
•
•

Prepojiť aktivity jednotlivých subjektov, ktoré realizujú manažment, výskum alebo
monitoring v záujmovej oblasti s cieľom získať komplexné údaje pre hodnotenie krajiny
ako celku a vytvoriť koordinačný tím, ktorý bude riadiť jednotlivé monitorovacie
aktivity (obr. 1).
Rozvinúť socio-ekonomický výskum a monitoring, aby bolo prepojené sledovanie
socio-ekonomických a ekologických charakteristík, nakoľko je potrebné sledovať
a regulovať aktivity, ktoré majú vplyv na biodiverzitu ako aj kvalitu vody, pôdy
a ovzdušia. Socio-ekonomický výskum je potrebné rozvíjať v týchto oblastiach:
Analýza sociálnej štruktúry miest a informácie o zamestnanosti, vzdelaní a kultúrnej
diverzite by mali poukázať na demografické trendy, vrátane činnosti obyvateľstva a teda
ich odraz na využívanie krajiny, infraštruktúru a mieru urbanizácie.
V rámci trvalého monitoringu je potrebné sledovať najvýznamnejšie aktivity
ovplyvňujúce záujmové územie, ako je poľnohospodárstvo, poľovníctvo a turizmus.
Indikátormi pre poľnohospodárstvo môže byť počet farmárov uchádzajúcich sa o dotácie
z environmentálnych programov, celkový počet farmárov a zamestnancov na jednu
farmu, veľkosť pasienkov a počet dobytčích jednotiek na ha, objem používaných
pesticídov a priemyselných hnojív na jednotku plochy. Vplyv poľovníctva tetrovčeka
(Lagopus lagopus) odporúčame hodnotiť v spolupráci s organizáciou „Game
Conservancy Trust“, ktorá vykonáva trvalý monitoring populácie tohto druhu. Pre
hodnotenie vplyvu turizmu je dôležité odhadovať počet turistov a motorkárov, ktorý sa
pohybujú v území, či už na legálne vyznačených miestach, alebo nelegálne.
V ďalšom hodnotení je potrebné vyčleniť najviac atakované oblasti a definovať
konflikty záujmov, ktoré majú nepriaznivý vplyv na biodiverzitu, následne navrhnúť
a realizovať potrebný manažment.
Pre ostatné socio-ekonomické aktivity realizované v záujmovom území je potrebné
uskutočniť aspoň základný výskum súčasného stavu a ďalší výskum by mal vykonávaný
v prípade špecifických udalostí, ako sú napr. záplavy, epidémie a pod.
Zvýšiť informovanosť verejnosti o ochrane prírody, manažmente krajiny a vplyve socioekonomických aktivít na biodiverzitu. Treba tiež podotknúť, že nestačí len podávať
informácie, ale je potrebné ľudí priamo zapojiť do týchto procesov.
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Uplatňovanie multidisciplinárneho prístupu pri socio-ekologickom výskume a monitoringu
by malo byť zárukou, že ochrana prírody bude integrovaná s kľúčovými sociálnymi a ekonomickými
otázkami tohto regiónu.
Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu 2/4022/5 „Stanovenie
krajinnoekologického potenciálu pre optimálny rozvoj územia“ v rámci Vedeckej grantovej agentúry
MŠ SR a SAV.
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KRAJINNÉ MIKROSTRUKTURY A JEJICH ROLE
VE VENKOVSKÉ KRAJINĚ
LANDSCAPE MICROSTRUCTURES AND THEIR ROLE IN THE
RURAL LANDSCAPE
Pavel Trnka62
Anotace
Příspěvek poukazuje na roli maloplošných krajinných struktur (mikrostruktur) ve venkovské
krajině, které vznikly v období malovýrobního a extenzivního hospodaření jako „vedlejší produkt“.
Představují pohledově nápadné prvky, které krajinu ozvláštňují a mnohdy spoluurčují její svébytný
ráz. Současně fungují v krajině jako jemné předivo stabilizujících účinků a jsou cenným svědectvím
o úsilí celých generací před námi. Proto jejich přítomnost či naopak absence může být jedním
z kritérií v hodnocení stavu naší kulturní krajiny.
Abstract
The paper refers to the role of landscape microstructures in the rural landscape which
originated in the period of small-scale production and extensive management as a “secondary
product”. They represent striking elements peculiar for the landscape and frequently determining its
original character. At the same time, they function in the landscape as a fine web of stabilization
effects being a valuable testimony on the effort of whole generations before us. Therefore, their
presence or absence can be one of criteria in the evaluation of the condition of rural landscape.
Key words: landscape microstructure (krajinná mikrostruktura), rural landscape (venkovská
krajina), traditional agriculture (tradiční zemědělství), landscape character (krajinný ráz), land use
(využití krajiny), historic features (historické rysy)

1

ÚVOD

Vzhled naší venkovské krajiny procházel během uplynulého století neustálými proměnami.
Jak prozrazují historické mapy, dobové fotografie a později i letecké snímky, až do poloviny 50. let
charakterizovala venkovskou krajinu drobnozrnná mozaika plošek polí, luk a pastvin, doplněná
většími i menšími ostrovy lesů a vesnickými sídly poskládanými kolem komunikací a vodních toků.
Zemědělsky obhospodařovaná krajina byla využívána ne snad přímo intenzivně, ale opravdu
důkladně, takřka do poslední meze. Přesto v ní zbývalo místo i pro tzv. krajinné mikrostruktury,
které vznikaly jako vedlejší produkt lidských aktivit na straně jedné a regeneračních schopností
krajiny na straně druhé.

1.1

Vznik krajinné mikrostruktury

Co lze považovat za krajinnou mikrostrukturu? Do této heterogenní množiny je možno
zařadit nejrůznější maloplošné prvky, zejména pak rozmanité formy rozptýlené zeleně. Rozptýlená
trvalá zeleň se soustřeďovala do úvozů a kolem polních cest, doprovázela i malé vodní toky. Také
výchozy skalního podloží umožnily existenci skupin stromů, hájků či remízků. Nejčastější
mikrostrukturou ovšem byly travnaté meze kopírující charakter traťové plužiny, nesoucí tehdy
překvapivě málo souvislejší dřevinné vegetace, spíše jen solitér a skupin ovocných stromů, neboť
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meze byly zpravidla koseny a občas i paseny. Jinou významnou mikrostrukturou jsou ekotonové
lemy lesního pláště, ve vyšších polohách obvykle tvořené listnatými stromy a keři, na podzim
barevně kontrastujícími na tmavém pozadí smrkových monokultur. Na Vysočině byly a místy stále
ještě jsou příznačnou mikrostrukturou kamenice, převážně liniového charakteru na hranicích parcel
nebo i uvnitř parcel ve formě hald vysbíraného kamení. V blízkosti obcí či přímo v jejich
intravilánu jsou to pak kamenné zídky jako forma oplocení pozemků. Za krajinné mikrostruktury lze
považovat i čistě lidské výtvory, především polní cesty, pěšiny, agrární terasy, historické hraniční
znaky, drobné sakrální stavbičky a jiná „poznávací znamení“, dotvářející ráz krajiny [3].
Obr. 1:

Přísně vzato, patří sem i nepříznivě působící mikrostruktury – čerstvé rány i jen zčásti
zacelené jizvy způsobené krajině nešetrnou lidskou činností, např. lomy, hliníky, deponie skládek,
polní hnojiště a jiné devastující prvky. Zatímco počet prvků posledně jmenované skupiny spíše
narůstá, ekologicky a kulturně historicky hodnotné prvky se v posledních desetiletích z naší krajiny
začínají vytrácet. Ustaly především aktivity, jež měly blahodárný vliv na existenci těchto struktur.
Dnes již ani tak nejde o jejich ohrožení přímou likvidací jako spíše o narůstající pustnutí krajiny v
důsledku útlumu zemědělství. Sledování změn krajinných mikrostruktur je důležité pro poznání a
pochopení složitého a často rozporuplného historického vývoje české a moravské krajiny.

1.2

Osud krajinných mikrostruktur

Jak prozrazují historické mapy, dobové fotografie a později i letecké snímky, až do poloviny
50. let charakterizovala venkovskou krajinu (např. na Vysočině) drobnozrnná mozaika plošek polí,
luk a pastvin, doplněná většími i menšími ostrovy lesů a vesnickými sídly poskládanými kolem
komunikací a vodních toků. O krajinné mikrostruktury bylo evidentně pečováno (vysekané či
vypasené meze a cestní příkopy), což vytvářelo příznivý dojem z řádně upravované a navíc
dostatečně stabilní krajiny. Tento poněkud idealizovaný stav krajiny trval až do nástupu socialistické
kolektivizace počátkem 50. let 20. století. Z původně racionální potřeby zvětšit rozlohu pozemků,
zejména orné půdy, pro nasazení mechanizace se stal bezduchý politický cíl, postrádající odbornou
sebekontrolu a nakonec i zdravý selský rozum. Zdánlivě efektivní koncepce vyrábět píci na orné
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půdě pro dobytek, který se stěhoval z pastvin do šera velkokapacitních stájí, se stala neštěstím pro
druhově bohaté louky. Nepočítalo se s nimi, a proto byly ve velkém odvodňovány a následně
rozorávány. Obtížněji přístupné a tedy pro velkovýrobu nezajímavé luční plochy byly ponechány
ladem a postupně se měnily v les. S loukami mizely i další „překážky“ mechanizované zemědělské
velkovýroby.
Období kolektivizace českého zemědělství bylo ve znamení blokace pozemků, melioračních
zásahů, regulací vodotečí a rozorávání trvalých travních porostů. Na většině území našeho státu
docházelo k nežádoucí unifikaci venkovské krajiny se všemi environmentálně nepříznivými
konsekvencemi. Pro moderní agrární technologie mnohé ekologicky hodnotné biotopy jako
rybníčky, živé ploty, kamenice, remízky a selské (zatravněné) sady ztratily svůj hospodářský
význam, mnohdy se staly i překážkou a byly proto opuštěny či zcela odstraněny.
Koncem 70. let přeměna tradiční, původně rozmanité a polyfunkční venkovské krajiny
v jednoúčelový výrobní prostor u nás vrcholila. Tento plánovitě řízený proces nových strukturálních
a organizačních změn v krajině postihl prakticky celé území České republiky [2]. Zejména nížinné
oblasti s bonitními půdami, zemědělsky využívané již po celá tisíciletí (staré sídelní území), byly
systematicky „vyčišťovány“ a strukturně zjednodušovány.
Ne všude probíhala simplifikace zemědělské krajiny plnou silou. Ve vrchovinných a
podhorských oblastech postihovala zejména plošiny, široce rozevřená údolí a také říční nivy,
zatímco svažité pozemky si alespoň místy zachovaly tradiční vzhled drobnozrnné struktury
využívaných a nevyužívaných, resp. jen občas využívaných ploch – linie zarůstajících kamenic,
drobné vodoteče, doprovodná zeleň, druhově pestré louky a pastviny s ostrůvky podsvahových
pramenišť, doplněné většími či menšími segmenty lesů. Celkový ráz krajiny pak vzbuzuje dojem
historického reliktu, který se zachoval přes všechny dějinné peripetie až do dnešních dnů. Právě
takovou tvář krajiny dnes považujeme za žádoucí jak z hlediska ekologického, tak i estetického.
Nelze však spoléhat na to, že vysoká přírodní hodnota krajiny se bude udržovat automaticky
bez lidského přičinění. Drobné prvky krajinné struktury ponechané svému osudu v intenzivně
využívané zemědělské krajině záhy podléhají tlaku stresorů z okolních nestabilních ploch. Naproti
tomu v krajině s útlumem hospodářských aktivit dochází k nárůstu dynamiky sukcesních procesů,
takže původně drobné plošky zeleně expandují, slévají se do větších ploch, liniové struktury se
zahušťují, podél hranic kontrastních ploch vznikají ekotonální přechody. Část nevýnosných polí je
zatravňována či dokonce zalesňována, na opuštěných pozemcích se vytvářejí postagrární lada.
Z hlediska dopadů na biodiverzitu lze zjišťovat jak pozitivní tendence, tak i negativní důsledky – to
v případě expanze agresivních ruderálů na eutrofizovaná stanoviště či invaze cizích neofytů (např.
křídlatky, netýkavka žláznatá) nekontrolovaně se šířících podél vodních toků, pokud chybějí
stabilizované břehové porosty.

2

HISTORICKÝ ASPEKT KRAJINNÝCH MIKROSTRUKTUR

Tradiční krajinné prvky, vytvořené minulým způsobem života, zdánlivě ztratily důvod své
další existence. Člověk moderního věku ovšem ví, že mizení minulých stop v krajině je zároveň
svědectvím o způsobu i jeho života, a proto je ochoten je zachovat či tolerovat třebas i z estetických
pohnutek [1]. Mnohé krajiny mají zcela svébytnou a jedinečnou podobu. Jsou to místa s vlastní
identitou kulturní krajiny, která je dána především přítomností dochovaných stop kulturního a
historického vývoje krajiny, jedinečností krajinné scény a výrazností jednotlivých krajinných prvků,
někdy označovaných jako „landmarks“.
Pokud změny v krajině přesáhnou čas a míru, pak kulturně historické elementy v ní
postupně, ale nezadržitelně zanikají. Přírodní ani kulturní paměť krajiny by však neměla být tak
snadno smazána, zejména pak ne tam, kde byla uchráněna před industrializací a kolektivizací
zemědělství: charakter historické plužiny, staré cesty a stezky, hájky, protierozní terénní překážky,
které tak pracně budovali naši předkové. Promyšlená ochrana historické kulturní krajiny spolu s
citlivými krajinářskými zásahy by pak mohly nejen uchovat „genia loci“, ale obnovit i duchovní
sepětí obyvatel s jejich krajinou.
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3

ZÁVĚR

Jemná síť krajinných mikrostruktur jakými jsou travnaté meze, linie keřů a dřevin na
kamenicích, travobylinná lada na extrémních stanovištích, zarůstající polní cesty s liniemi ovocných
dřevin, ale i staré vysokokmenné sady a mokřadní květnaté louky, to vše jsou prvky, které byly
nedílnou součástí venkovské krajiny v pahorkatinách a vrchovinách ještě do 50. let minulého století.
Bylo by značně zjednodušující považovat je za anachronický produkt maloplošného způsobu
hospodaření, který v současné zemědělsky využívané krajině již nemá místo.
V období „vyčišťovacích akcí“ se tyto tradiční mikrostruktury z mnoha území nenávratně
vytratily, avšak dříve či později budou muset být za značných finančních nákladů nahrazeny jinými,
zejména ekostabilizačními prvky (např. v rámci místních ÚSES). V marginálních produkčních
podmínkách, kde se typický obraz kulturní venkovské krajiny místy uchoval, je současná situace jen
o něco lepší. Změna společenskopolitických poměrů a nástup tržních kritérií se na tváři venkovské
krajiny tohoto typu projevily rozporuplně, spíše pak negativně – jejím pustnutím. Doufejme, že za
vydatné pomoci různých podpůrných programů (Agro-environmentální opatření) se podaří zachovat
typicky malebný obraz venkovské krajiny nám i příštím generacím, a to v její reálné podobě, nejen
na plátnech malířů-krajinářů či zažloutlých archivních fotografií.
Tradiční zemědělské systémy, které vytvořily krajinu s četnými obohacujícími prvky,
vyžadovaly ovšem značný vstup kvalifikované práce, jež nyní citelně chybí. Má-li být vizuálně
pestrá a ekologicky hodnotná rurální krajina a její historická integrita zachována, je třeba, aby
společnost zemědělce za jejich péči o takovou krajinu náležitě ocenila ve formě dodatečných
kompenzací. V marginálních oblastech mohou aspekty péče o krajinu převládnout nad funkcí
produkční, což může zajistit pouze prozíravá agrární politika v úzké koordinaci s politikou
environmentální. V tomto ohledu se nabízí inspirace přístupem zemí EU k podpoře rozvoje venkova
a zachování kulturně-historických hodnot rurální krajiny.
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VPLYV SOCIO-EKONOMICKÝCH AKTIVÍT
NA BIODIVERZITU V SEVERNOM ANGLICKU (NORTH
PENNINES)
IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC ACTIVITIES ON BIODIVERSITY
IN NORTH ENGLAND (NORTH PENNINES)
Zuzana Válkovcová, Jana Špulerová63
Anotácia
V príspevku identifikujeme hlavné socio-ekonomické aktivity v North Pennines v severnom
Anglicku, medzi ktoré patrí najmä poľnohospodárstvo, poľovníctvo a turizmus, v menšej miere sa
uplatňuje obhospodarovanie lesov, zachytávanie vody, vojenský výcvik a využívanie obnoviteľných
zdrojov energie. Následne hodnotíme pozitívny a negativny vplyv týchto socio-ekonomických
aktivít na biodiverzitu North Pennines.
Abstract
In the paper we identify main socio-economic activities in the North Pennines in North
England. Those include mainly farming, red grouse shooting and tourism, in less extent woodland
management, water catchment, military training and renewable energy. Subsequently we evaluate
the postitive and negative impact of these socio-economic activities on biodiversity.
Key words: Socio-economic activities, Farming, Red groose shooting, Tourism, Biodiversity

1

INTRODUCTION

The emphasize of this paper is put on main socio-economic activities performed in the area
of North Pennines and to evaluate their impact on biodiversity. Among the main socio-economic
activities belong farming, red grouse shooting and tourism, another activitis such as management of
woodlands, water catchment, renewable energy or military training are of less importance. The
impact from lead minning is still significant, although it was performed in the last century. The
paper is an introduction to the following paper aimed at evaluation of potencial of establishing a
Long Term Socio-Ecological Research Site (LTSER site) in the North Pennines.

2

CHARACTERISTICS OF THE AREA

The area of North Pennines was designed as an area of Outstanding Natural Beauty (AONB)
and includes National Natural Reserves (NNR), Sites of Special Scientific Interest (SSSI), Special
Areas of Conservation etc. . The AONB is rich in wildlife and includes herb-rich hay meadows,
upland heathland, moorland, juniper, alpine limestone flora and also rich fauna diversity (wading
birds, black grouse; red squirrels, otters). Nearly 80 % of the area comprises some form of
seminatural vegetation and plantation woodland. The population in North Pennines is about 12,000
people, less than half its population in 1861, when 27,000 people lived in the orefield. There are no
major towns within the AONB, the settlement pattern is basically an agricultural one, somewhere
overlaid by the industrial activities and mineral workers settlements developed mainly over the last
250 years. The population is very dependent upon farming, tourism and red grouse shooting all of
which have a two-way interaction with biodiversity.
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3

IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC ACTIVITIES ON BIODIVERSITY

3.1

Agriculture

A harsh climate and short growing season are limiting factors of agriculture, which is mainly
oriented to sheep and less in cattle grazing. Small areas of arable land are located in the eastern edge,
and some areas are used as meadows for a hay production. The dominant boundary features are
drystone walls, accentuating the landform and imposing a distinctive pattern on the landscape.
There were 1,723 farm units in electoral wards in or adjacent to the AONB, employing just
fewer than 4,000 people. The level of employment in farming is comparatively high and makes
agriculture still a vital component of local life. Farms run 620,000 sheep and 81,000 cattle. Many
farms have fell rights for grazing as a part of common grazing system. In the moorland area in the
AONB 29.5 % (58,423 ha) has being registered as a common land (North Pennines AONB
Partnership, 2006).
Farming today is more intensive as is used to be in the past, which results in overgrazing and
poaching. Most of farmers started to prefer cultivated breeds of livestock over traditional breeds,
because of higher economic profit. The outbreak of Foot and Mouth Disease in February 2001, and
subsequent countywide cull of livestock, resulted in many farm businesses reviewing their structure.
Some farmers have reduced sheep numbers through the schemes, but many returned their stock
numbers to pre levels before the Foot and Mouth Disease and their practices continue as before.
In the last years the farmers are upheld through the Environmental Stewardship and the
Pennine Dales Environmentally Sensitive Area Scheme to return back to using traditional breeds
mainly in the protected areas. The farming of traditional livestock breeds is critically important in
the management of biodiversity to maintain the conservation interest for which they have notified,
such as grasslands, heathlands, fens and mires.
The effects of agriculture on the environment are significant and complex, with both positive
and negative impacts. Positive environmental impacts has appropriate grazing, which is a crucial
factor in maintaining diversity of wildlife value and preserving attractive landscape with historical
features as well as intimate mosaics of habitats. Grassland grazed by cattle can be particularly
important for nesting wading birds, which make use of this variation in cover providing a complex
range of habitats and food sources for farmland wildlife.
Major negative environmental impacts include mainly overgrazing and trampling pressure,
which causes soil erosion and spreading of nitrogenous plants. Many of the most affected sites are
Common land. Supplementary feeding throughout the winter months and over-wintering of livestock
is environmentally unsuitable, because the vegetation is largely dormant and unable to recover as it
is grazed, trampled or poached by animals around the feeding areas. Also the likelihood of the nests
and eggs of ground-nesting birds being trampled by sheep and cattle increases as stocking densities
increase. Using of artificial fertilizers, herbicides and pesticides impacts the flora and fauna, causing
the contamination of soil, rivers and underground water, mechanical operations destroy soil and
vegetation structure. If they are used during the breeding season, they can have a catastrophic effect
on breeding success of birds. Also impact of drainage is resulting in the chronic degradation and loss
of important wetland features, which influence the breeding bird community as these areas act as a
vital source of invertebrate food for birds.

3.2

Red grouse shooting

Since the middle of the 1800s, red grouse shooting has become one of the major land-uses of
upland ground and the most important source of income for many estates. It is not relative to count
numbers of employment, many of them is as a “black work“. There are also indirect economic
impacts such as money spent in hotels by guns. Much of this income is ploughed back into the
AONB for moorland management. The red grouse (Lagopus lagopus), a bird of heather moorland is
endemic to the British Isles and is restricted to areas of blanket bog and upland shrub heath. Grouse
are not reared and released for shooting and they are shot for sport in the UK. The shooting season
lasts from August 12th to December 10th each year. Within the North Pennines there are 39 separate
units of heather moorland, at least 90 % of which are used for shooting purposes. These moorland
areas together total an area of 190,500 acres (77,094 hectares) which is equivalent to 38% of the
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AONB. As such the moorland comprises about 24 % of the total area of heather moorland in
England and Wales. The income brought into the area by shooting revenue is considerable, totalling
approximately £1.3 million per year (based on mid 1990’s figures with the addition of inflation and
rise in brace cost). Average July densities for the North Pennines grouse moors are estimated to be
80 birds/km2 which compares to average densities of 70 birds/km2 for England as a whole and 30-40
birds/km2 for Scotland (English nature, 1977).
The conservation benefits of red grouse shooting come from the combined effects of
maintenance of heather dominated habitats and predator control for red grouse on other species,
disease limitation and the creation of rural employment and income. Extensive areas of heather
moorland in the North Pennines are managed by game shooting estates, which involves maintaining
a mixed aged heather stand by rotational burning to maintain the mixture of young protein-rich
shoots for food and taller mature plants for nesting and cover, which the grouse and other birds need
to survive. Also controlling predator’s benefits birds other than red grouse such as golden plover and
curlew.
Despite posititve impact of biodiversity, there is also negative influence of burning, which
English Nature (1977) has identified as the second most important factor nationally in contributing
to lack of favourable condition on SSSIs. Intensive burning is thought by some to be implicated in
reducing raptor numbers and affecting other aspects of biodiversity, simplifying the complexity of
moorland ecosystems and undermining their special functions. Also the control of ground predators
can lead to an increase in rabbits, which in turn can damage rare plants.

3.3

Tourism

In the North Pennines the tourism is becoming an increasingly important aspect of the local
economy. The main assets of the area are its outstanding natural and cultural heritage. There are
many footpaths and also ski slopes, although they are little used now because of the trend towards
warmer winters. Reservoirs offer opportunities for sailing, fishing, canoeing and even water skiing.
Over 104,000 tourists visited one of the main TICs for the area (Stanhope) in 2002, this represents a
significant investment in the local economy (North Pennines AONB Partnership, 2006).
For the social-economic development of the region it is important to open out the tourism
development, which can bring great benefits to the local economy, but its promotion should be
focused on those activities which bolster local distinctiveness. Tourism promotion of the area should
focus on its special environmental and cultural qualities. The area is perfect for walking, cycling,
horse-riding, wildlife-watching, fishing and following in the footsteps of artists and writers who
have been inspired by this wild land. But there has to be emphasize, that in protected landscapes like
the North Pennines AONB, the conservation and enhancement of natural beauty should be the
principal consideration in decisions on, and planning for, tourism development.
In spite of the huge potential of the AONB area, the tourism is underdeveloped. The
pressure to the nature habitats is low, but the growing popularity of the North Pennines means there
is likely to be increased negative impact of tourism on biodiversity. These pressures come in the
form of increased traffic, traffic noise, signage and pressure for car parks etc. pressure on and
potential damage to sensitive habitats and an increase in off-road vehicle use and disturbance of
wildlife.

3.4

Another activities

The woodland communities of the North Pennines are important in their own right for their
contribution to the landscape and for the biodiversity which they support. Isolated trees and small
groups of trees are also distinctive features in the landscape. Woodland cover in the North Pennines
(5,128 hectares) is now comparatively low, amounting to approximately 5.4 %, compared with the
national average of 9 %. In upland areas woods are often not managed as woodlands, being used
instead for shelter and grazing by stock. Woodland can generate some employment, it provides
opportunities for sporting and recreational activities. There is little or no economic return on such
planting and without grant aid from the Forestry Commission’s Woodland Grant Scheme and
JIGSAW Challenge programme, it would have been impossible.
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The North Pennines provides water catchment for domestic use and also water for many
surrounding towns and cities, from its reservoirs, which have also become home to a range of bird
and animal life and an important breeding population of birds.Water reservoir and catchment areas
are currently at risk from pollution, including nutrient enrichment, toxic discharges and farm waste.
They are also affected by inappropriate channel and bankside management. The natural value of
rivers and streams are under pressure by catchment land use including drainage schemes at
headwaters (gripping), alteration of flows, water abstraction, agricultural intensification and
developments within the floodplain.
Although one of the principal features of the AONB is its sense of wildness and remoteness,
there is considerable pressure on local authorities to find suitable sites for generation of renewable
energy. Regional renewable energy strategies identify potential sites for wind energy generation
close to the AONB. There are several small (6-10 metre) individual wind turbines, serving single
properties or small groups. Besides positives of wind energy reflecting the need to reduce
greenhouse gases and the need to protect for future generations the nation’s finest countryside it has
to be considered, that wind turbines changes character of landscape and have some disturbing effects
on animals. Other forms of renewable energy, such as geothermal, hydro electric and biomass,
should be welcomed as positive steps towards future sustainability.
The area of 25,000 acres is an Infantry Field Firing Range used by both the Regular and
Territorial Army. Live firing takes place almost every day with the exception of Mondays, which
gives the opportunity for walkers to enjoy the country and local farmers to check their sheep.
Although the land is continuously disturbed by military training, it still presents a very good
opportunity for conservation of landscape and wildlife. Rare flora and fauna survive on the estate
because public access is very limited.
Lead mining came to dominate the economic life of the area from the 17th century until its
decline at the end of the 19th. In the 1830s and 1840s, the North Pennines was the most important
lead-mining area in the world. Mines, smelt mills, railways, spoil heaps and hushes are the most
obvious legacy, but it affected the wider landscape as well, including patterns of settlement. The
continuing impact of pollution from historic mining activity on the water quality of the East and
West Allen catchments (and that of the Nent) means that there are low invertebrate and fish densities
in these rivers. However, there has been developed a riparian flora which is tolerant of heavy metal
pollutants.
Local but significant factor resulting in the loss of calcareous grasslands is quarrying of
limestone. Other activities in the North Pennines include limestone and barite extractions and
supporting community action for the environment, with some need of full time staff support as
community projects grow.

4

CONCLUSION

We have identified socio-economic of North Pennines– farming and red grouse shooting
have some positive impact on biodiversity, but negative impact is very strong, including also the
influence of tourism, which is underdeveloped, but the tendency is to be increased in the future and
bring all negative aspects with it. Other socio-economic activities are of less but still significant
impact on biodiversity, e.g. woodland management, water catchments, military training and
renewable energy.
Príspevok vznikol ako výstup z vedeckého projektu 2/4022/5 „Stanovenie krajinnoekologického potenciálu pre optimálny rozvoj územia“ v rámci Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR
a SAV.
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PROJEKT ENTRACOP
ENTRACOP PROJECT
Radim Vítek64
Anotace
Tento článek se skládá ze dvou částí: první, stručná prezentace projektu EnTraCoP („Rozvoj
vzdělávání v kolaborativním plánování při managementu přírodních zdrojů“) a vysvětlení pojmu
„kolaborativní plánování“; druhá část, krátký popis Závěrečné zprávy (Core Skills Analysis), která
byla vytvořena Ekologickým Institutem Veronica v rámci tohoto projektu – cíle, smysl a závěry. Na
konci textu jsou předloženy výsledky CSA o stavu územního/krajinného plánování a účasti
veřejnosti v naší republice. Tento článek byl napsán jako část projektu EnTraCoP „Rozšiřování a
Propagace“.
Abstract
The article is divided into two parts: first, brief presentation of EnTraCoP project
(“Enhancing the Training of Collaborative Planning in Natural Resource Management”) and
interpretation of “collaborative planning” term; second, short description of Final Report (Core
Skills Analysis), which was made by Ecological Institute Veronica in framework of this project –
objective, purpose and conclusions. In the end of the article there are some CSA conclucions about
situation in urban/spatial planning in our country. This text was wrote as a part of EnTraCoP project
“Dissemination and Promoting”.
Key words: Collaborative planning (kolaborativní plánování), Public participation (účast veřejnosti)

1

ENTRACOP PROJECT

EnTraCoP – Enhancing the Training of Collaborative Planning in Natural Resource
Management. EnTraCoP is a project coordinated by Oulu Polytechnic, Finland. The project was
started on 1st October 2005 and it will finish on 30th September 2007. The project will get funding
from Leonardo da Vinci Programme.
Brief profile of the project:
•
•
•
•
•
•

1.1

Total budget: 364 824
Funding from Leonardo da Vinci Programme: 273 618
Duration: 24 months
Coordinator: Oulu Polytechnic, School of Renewable Natural Resources, Finland
Amount of partners: 14 (and there are two czech partners - Mendel University of
Agriculture and Forestry & Ecological Institute Veronica)
Target groups: Teachers, trainers and other learning facilitators in VET institutions
which provide training to natural resources and environmental planners

Concept of Collaborative Planning

What is Collaborative Planning? Natural resources and environmental planning usually
requires consideration of diverse knowledge, values and interests of stakeholders by means of multiprofessional team work of experts, inter-agency co-operation, public participation, and settlement of
64
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controversies through negotiation and mediation. In this survey, the term “collaborative planning” is
used for all these interactions. A variety of terms meaning approximately the same have been used in
planning, like: public involvement and interactive or participatory planning. Collaborative planning
is an approach guiding the choice of methods used in planning. Collaborative methods (such as
public hearings, working groups, mediated negotiations, interactive websites, etc.) may constitute a
coherent planning process or they can be applied separately, depending on the situation and the
abilities and needs of the planning organisation.

1.2

Project introduction

The overall objective of the project is to improve collaborative planning skills and
performance of planners (i.e. managers and facilitators of natural resource and environmental
planning processes) in the project partner countries. There are fourteen partner organisations in six
European countries (the Czech Republic, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands and the Slovak
Republic) consisting of six educational/development institutes, three national practitioner
organisations in the field, two regional nature conservation organisations, two private consulting
companies and a non-governmental environmental organisation (Ecological Institute Veronica).
The immediate objective of the project is to enhance the quality of training provided to
planners by improving the knowledge, methods and training tools of trainers. The ultimate
beneficiaries of the project are NREP (Natural Resource and Environmental Planning) students and
professional planners as well as decision-makers and citizens served by such planners in the partner
countries. They will be reached via the primary target groups of the project: teachers, trainers and
other learning facilitators in institutions which provide training to planners and trainers.
The main products of the project will be:
•
•
•
•
•
•
•
•

a CSA (Core Skills Analysis) of NRE planners in priority sectors in view of
collaborative planning (5 country studies and synthesis report);
an assessment of the available VET (Vocational Education and Training) for NRE
planners in priority sectors and the related development needs in view of collaborative
planning (6 country studies and a synthesis report);
a new trainer´s tool package on collaborative planning (CoPack) in priority languages of
the partner countries;
eight CoPack testing courses and the course evaluations;
one international seminar in which results of recent interntional research and
experiences on collaborative planning and related VET are exchanged and seminar
materials;
a project website (www.oamk.fi/entracop);
six national dissemination seminars (one in each partner country) and seminar
materials;
articles submitted to relevant national and international journals/publications.

At the end of the project, the partner organisations will utilise the developed methodologies
and training tools in the design and implementation of their training curricula, modules and/or
courses of NREP and collaborative planning for NRE planner and trainers. The experiences and
products will be disseminated through national dissemination seminars, the extended networks of the
project partners, the Internet and relevant national and international journals/publications in order to
enable other interested VET and NREP organisations within the partner countries and beyond to
benefit from the products in developing their services on collaborative planning.

1.3

Objetive, purpose and expected results of the CoPack

The objective of the CoPack is to enhance the development of vocational training and
eduation in collaborative planning of natural resources and environmental management. The purpose
of the CoPack is to improve the knowledge, skills and training tools of natural resources and
environmental management trainers by providing them with:
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•
•

general advice and guidelnes for training on collaborative planning with systematic
framework;
a set of practical support material which trainers can use in designing and implementing
training in important skills and methods of collabortive planning;

The CoPack will be structured into user friendly stand-alone units that can be flexibly
adapted to training modules of varying depth and lenght. The CoPack will be prepared in English
and translated into the other main languages of the partner countries in order to ensure wide
usabilityof the material. All the partners will get the copyrights of the CoPack, in order to be able to
maintain, modify and update the material for futher dissemination and utilisation.
The draft CoPack will be presented and discussed in the International Seminar to be
organised by the EnTraCoP project in Finland in September 2006. The final version will be
promoted in the EnTraCoP website and disseminated in six national dissemination seminars (one in
each partner country), through the extended national and international networks of the project
partners and through the internet. The CD-ROM versions and hardcopies will be sold at a price
which covers the copying costs.

2

CORE SKILLS ANALYSIS – NATIONAL REPORT

According to EnTraCoP project plan, one of the specific results of the project is the Core
Skills Analysis (CSA). The objective of the CSA, coupled with the VET assesment, is to establish a
solid basis for designing the Trainers´ tool package on collaborative planning (CoPack). The
purpose of the study is to provide a comprehensive analysis of the working life requirements, the
current situation and perceived needs and priorities of the planners in the target sectors of training on
collaborative planning. In the CSA, a systematic framework of collaborative planning is formulated
and the priority needs for training and support material are defined.
The primary beneficiares and users of the CSA are the Project Partners participating in the
design of the CoPack. In addition, the results are likely to have generalpublic interest among the
natural resources students and planners and their organisations.

2.1

Czech CSA National Report

Ecological Institute Veronica is responsible Partner for the elaboration of Czech and
Slovak CSA National report. The Czech Final Report is based on questionnaire survey and it is
mainly focused on the following fields: Legal requirments for the collaborative planning in the
Czech republic; Requirements, norms and guidelines of the target organisations for collaborative
planning; Collaborative planning in the target organisations´ strategies, procedures and practices;
Collaborative planning skills, competencies and qualifications of the staff required in the target
organisations; Most important challanges faced by the planners in collaborative planning; Priority
needs of the planners for skills development and further training in collaborative planning.
Most important challanges in collaborative planning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

missing of collaborative planning trainings;
lobbying of investors;
ignorance of state bodies, local authorities, regional authorities;
the lack of willingnes to involve public to decision-making processes edgewise of state
bodies, local authorities, regional authorities and investors;
lack of time and trust (stakeholders, politicans, citizens);
people´s distrust in participation “we-cannot-change-anything” syndrom;
little respect and support from the national level of public administration;
be able to realize results of collaborative planning process in practice;
there is no tradition to participate, bad comunication between public and municipality
councils – obstruction of public servants, multivalent law.
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Priotity needs of the planners (preferences):
•

•

3

Collaborative methods/techniques: Questionnaire surveys; Public meetings, hearings,
seminars, workshops; Negotiations between interest groups; Mediated negotiations;
Interactive websites, E-mail discussion groups; Methods for systematic comparison of
project alternatives; Computer-supported decision-making methods; GIS in illustrating
information on projects.
Issues/skills: Preparing plans for collaborative planning; Motivating the public in the
initial stages of collaborative planning; Negotiation and conflict management skills.

CONCLUSIONS OF THE CSA

In the Czech Republic, collaborative planning is mostly referred to as participatory,
community, or action planning. Collaborative planning represents an entirely different philosophy of
attitude towards landscape and land-use (including natural resources) planning, than which was
applied here before 1989.
There is no uniform regulation of public participation in proceedings that have an impact on
the environment, which allows for various interpretations as to which law should be used for the
proceedings and for preventing participation of the general public.
It seems to be ussual, that Czech and Slovak NGO´s due to their acitivites substitute the role
of investors and municipalities. NGO´s organize round tables, doing “PR” of planning and preparing
projects of investors and municipalities. In NGO´s work a lot of people from different fields of study
and their education in urban and spatial planning is only partial. But otherness from profesional
planners, they try to use the methods of collaborative planning in practice. In NGO´s there are a lot
of employes, which absolved courses like: Methods of community development, Education in
consultation methods, Local Agenda 21 and HCP, etc.
The biggest problems in urban and spatial planning:
•
•
•
•

Building authorities often do not respect spatial planning document established by law
No. 50/1976 On spatial planning and bulding code (as amended).
Remarks on spatial plan –many interest groups make pressure to local and regional
governments to change once agreed spatial plans; make changes without consulting the
public is relatively easy.
No motivation of public to participate because of the lack of understandable
informations.
Lack of willingnes of municipalities to cooperate with public “ultra vires”.
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BIOGEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO NÁVRH
OPTIMALIZOVANÉ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V OKOLÍ
STŘÍŽOVA
BIOGEOGRAPHIC FOUNDATIONS FOR PROJECTION OF
ECOLOGICAL NETWORK IN NEIGHBOURHOOD OF STŘÍŽOV
Libuše Vodová65
Anotace
Biogeografie je vědní disciplínou, jejíž předmět studia leží na pomezí biologie a geografie.
Objekt zkoumání bývá někdy zjednodušován na pouhé studium rozšíření rostlin a živočichů.
Přesněji lze cíl jejího bádání definovat jako studium rozšíření společenstev (biocenóz) v závislosti na
abiotickém prostředí. Poznatky z biogeografie hrají klíčovou roli při navrhování optimalizované
ekologické sítě v krajině. Pro návrh optimalizované ekologické sítě je nutné dodržet postup
biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, která vychází ze Zlatníkovy teorie
typu geobiocénu [7].
Abstract
Biogeography is science, which object of study is border between biology and geography.
The object of study is oversimplified on study of distribution of plants and animals. Currently is the
object of study definied as study of distribution of assotiations (biocenoses) depending on abiotic
environment. Biogeographic´s knowledges are very important for projection of optimised ecological
network. For projection of optimised ecological network is necessary to comply with sequences of
biogeographic differentiation of country in geobiocenologic conception. This theory is based on
Zlatník´s theory of type of geobiocen.
Key words: biogeography, landscape ecology, geobiocenology, ecological network, TSES,
potentional state of vegetation, actual state of vegetation, STG, biotops, ecologic stability, Střížov;
biogeografie, krajinná ekologie, geobiocenologie, ekologická síť, ÚSES, potenciální vegetace,
aktuální vegetace, STG, biotopy, ekologická stabilita, Střížov

1

BIOGEOGRAFIE A ÚSES

Navrhování územních systémů ekologické stability (ÚSES) je jednou z oblastí, ve kterých
jsou využívány poznatky z biogeografie. Územní systém ekologické stability je takový vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje
přírodní rovnováhu [7]. Jako komplexní podklad pro tvorbu územních systémů ekologické stability
bylo zpracováno biogeografické členění. Jednotkami biogeografického členění jsou typy
geobiocénu, skupiny typů geobiocénů (STG), biochory, biogeografické regiony, biogeografické
podprovincie, biogeografické provincie a biomy. Při vymezování určité úrovně ÚSES se vychází
z odpovídající jednotky biogeografického členění. Například při zpracování lokálního ÚSES se
vychází ze skupin typů geobiocénů, při vymezování regionálního ÚSES z biochor a při vymezování
nadregionálního ÚSES z biogeografických regionů.
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2

VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území leží v centrální části Českomoravské vrchoviny, v kraji Vysočina, v
bývalém okrese Jihlava asi 10 km jihovýchodně od města Jihlavy. Převážná část zájmového území
se nachází v katastrálním území Střížova, pouze malá část zasahuje do katastrů sídel Malé a
Svatoslav. Maximální délka zájmového území ve směru západ–východ činí 2,5 km, ve směru sever–
jih 2 km.
Podle biogeografického členění náleží zájmové území k hercynské podprovincii a
biogeografickému regionu 1.50 Velkomeziříčský bioregion. V tomto regionu převažuje ochuzená
hercynská biota 4. bukového vegetačního stupně [4], zasahují sem i submontánní druhy rostlin z Alp
například Soldanella montana, která se zde blíží severní hranici svého výskytu [10].

3

ZDROJE BIOGEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

3.1

Terénní výzkumy

Nejdůležitějším zdrojem biogeografických podkladů pro návrh optimalizované ekologické
sítě je terénní výzkum. Cílem terénního výzkumu je zmapovat potenciální přírodní stav geobiocenóz
a aktuální stav geobiocenóz. Pro správné určení potenciálního stavu geobiocenóz je třeba vytvořit
fytocenologické snímky, z jejichž analýzy lze určit skupiny typů geobiocénů. Výstupem je mapa
skupin typů geobiocénů zpracovaná v měřítku 1 : 10 000. Aktuální stav geobiocenóz vyjadřuje mapa
biotopů (rovněž v měřítku 1 : 10 000).

3.1.1 Zhodnocení potenciálního přírodního stavu geobiocenóz
Na základě fytocenologických snímků jsem v zájmovém území zmapovala osm skupin typů
geobiocénů náležejících ke dvěma vegetačním stupňům, čtyřem trofickým řadám či meziřadám
a pěti hydrickým řadám. Skupina typů geobiocénů: 3 AB – B 1 – 2 Querci fageta humilia, zakrslé
dubové bučiny se vyskytuje na svazích se skalními výchozy hornin jihlavského masivu nad levým
břehem řeky Brtnice. Travnaté části svahů byly v minulosti využívány jako pastviny, což dokazuje
také přítomnost jalovce obecného (Juniperus communis). Vyskytuje se zde řada subxerofytních
druhů, jež jsou jedním z předmětů ochrany přírodní rezervace Údolí Brtnice. Skupina typů
geobiocénů 4 AB – B 1 – 2 Fageta humilia, zakrslé bučiny svým výskytem navazují na předcházející
zakrslé dubové bučiny. V současnosti jsou přeměněny na smrkové či borové monocenózy. Plošně
největší část zájmového území zaujímá skupina typů geobiocénů 4 AB – B (BC) 3 Fageta paupera
superiora, holé bučiny vyššího stupně. V lesních porostech je dřevinná skladba silně změněna ve
prospěch smrku (Picea abies). Na polních agrocenózách je tato skupina typů geobiocénů zcela
dominantní. 4 B 3 Fageta typica, typické bučiny nalézáme v západní části zájmového území. Také
v této skupině typů geobiocénů byly lesní porosty přeměny na smrkové monokultury. 4 BC 3 Fageta
aceris, bučiny s javorem se vyskytují na kamenitých svazích podél řeky Brtnice. V lesních porostech
se vedle dominantního smrku (Picea abies) významně uplatňují javory (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides). 4 C 3 Tili – acereta fagi, lipové javořiny s bukem se vyskytují pouze na jedné lokalitě
na svahu s balvanitou sutí. Dominantní dřevinou je zde jasan (Fraxinus excelsior). Jako příměs zde
roste javor klen (Acer pseudoplatanus). Významnými druhy keřového patra jsou: lýkovec jedovatý
(Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). 4 BC 4 (5a) Fraxini – alneta aceris superiora,
javorové jasanové olšiny vyššího stupně lemují vodní toky zájmového území. Lesy mají změněnou
dřevinou skladbu, luční porosty mají charakter aluviálních psárkových luk. 4 BC – C (4) 5a Fraxini
– alneta superiora, jasanové olšiny vyššího stupně se nacházejí především podél řeky Brtnice.
V podrostu vytváří velké porosty pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris).
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Obr. 1:

Porosty pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris) ve STG 4 BC – C (4) 5a
Fraxini – Alneta superiora, jasanové olšiny vyššího stupně

3.1.2 Zhodnocení aktuálního stavu geobiocenóz
Při terénním výzkumu bylo zmapováno a popsáno 19 biotopů, jež vyjadřují aktuální stav
vegetace. Jako samostatný biotop byla popsána vegetace v okolí rybníků, pobřežní vegetace potoků,
břehové porosty řek, aluviální luční porosty, skalní výchozy, travnaté formace mělkých půd, meze,
křovinaté lesní lemy, suťové lesy, remízky, náhradní smrkové porosty, borové lesy, zbytek
javorového lesa, smíšené lesy, postagrární lada, pole, zahrady, kulturní louky, zastavěná území.

Obr. 2: Vegetace v okolí rybníků

Obr. 3: Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

3.1.3 Další postup biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí
Dalšími kroky biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí užívané při
navrhování optimalizované ekologické sítě je: kategorizace současných geobiocenóz podle intenzity
antropického ovlivnění, kategorizace současných geobiocenóz podle stupně ekologické stability a
diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny včetně vymezení ekologicky významných
segmentů krajiny [3, 7, 8].
Hodnota ekologické stability je nepřímo úměrná intenzitě antropického ovlivnění. Při
navrhování územních systémů ekologické stability se používá šestičlenná stupnice [7, 8].
Ekologicky nejstabilnější segmenty krajiny zůstaly, vzhledem k převážně zemědělskému využití
krajiny, zachovány na plochách pro zemědělce nevhodných. K těmto segmentům patří například
skalní výchozy, mokřady, podmáčené louky. Podle šestičlenné stupnice ekologické stability jim
náleží hodnota 5 – výjimečně velký význam. Hodnota 0 náleží plochám, které jsou z hlediska
ekologické stability bez významu [7, 8]. V zájmovém území byla hodnota ekologické stability 5,
výjimečně velký význam, přiřazena břehovým porostům podél řeky Brtnice, suťovým lesům a
skalním výchozům. Hodnota ekologické stability 4, velký význam, byla přiřazena například
aluviálním lučním porostům anebo smíšeným lesům. Hodnota ekologické stability 3, střední
význam, náleží vegetaci v okolí rybníků a potoků. Malý význam mají kulturní louky (hodnota 2).
Plošně největší část zájmového území zaujímá orná půda, které náleží hodnota ekologické stability 1
– velmi malý význam. Zastavěné plochy, komunikace s asfaltovým povrchem jsou bez významu
(hodnota 0).
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3.2

Inventarizační průzkumy zájmového území

Při shromažďování biogeografických podkladů pro návrh optimalizované ekologické sítě
v okolí Střížova jsem rovněž využila informací z inventarizačních průzkumů v zájmovém území.
V jižní části zájmového území se nachází přírodní rezervace Údolí Brtnice. Toto území je
velmi dobře floristicky prozkoumáno. Autorem nejstarších floristických údajů z tohoto území je J.
Ambrož [1, 2]. Výskytem pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris) v údolí Brtnice se zabýval
J. Diener [5]. Od 60. let 20. století zde započal intenzivní floristický výzkum botanika Muzea
Vysočiny I. Růžičky, roku 1988 se k němu připojil J. Zlámalík [9, 10]. Vegetací mechorostů v údolí
Brtnice se ve své diplomové práci zabývala R. Suková [11]. Na území přírodní rezervace byly
rovněž provedeny průzkumy týkající se živočišné složky. Tyto průzkumy byly zaměřeny na řady
pavouci a motýli.
Dále jsem využila data ze své diplomové práce na téma floristický průzkum severovýchodně
od Brtnice, jejíž zájmové území je obdobné jako zájmové území pro návrh optimalizované
ekologické sítě. Podle Červeného seznamu cévnatých rostlin v České republice [6] jsem provedla
klasifikaci ochranářsky významných druhů zájmového území. Nalezla jsem zde 6 ohrožených
taxonů (kategorie C3) a 7 vzácnějších taxonů vyžadujících další pozornost (kategorie C4).
Ohroženými taxony zájmového území jsou: oměj pestrý (Aconitum variegatum), přeslička luční
(Equisetum pratense), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), bledule jarní (Leucojum vernum),
pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) a dřípatka horská (Soldanella montana). Z vzácnějších
taxonů se v zájmovém území vyskytují: jedle bělokorá (Abies alba), oměj vlčí mor (Aconitum
lycoctonum), psineček tuhý (Agrostis vinealis), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum), prlina rolní (Lycopsis arvensis) a ostružiník gótský (Rubus gothicus
agg.).
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PŘIROZENÉ LESNÍ POROSTY S JEDLÍ
V CHKO BÍLÉ KARPATY
NEAR-NATURAL FOREST STANDS WITH SILVER FIR IN
PROTECTED LANSCAPE AREA BÍLÉ KARPATY
Daniel Volařík66
Anotace
Zájmové území se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty, kde je jedle původní
dřevinou. V této oblasti bylo zjištěno 151 ha přirozených porostů s jedlí ve 43 segmentech, což činí
6,4 % z lesní půdy zájmového území. Plošně nejrozsáhlejším typem biotopu jsou jedliny, dále
bučiny s jedlí, doubravy s jedlí, habřiny s jedlí a jedliny s břízou. Historické prameny naznačují, že
většina jedlin byly původně pastviny nebo louky. Část porostů o výměře 13,2 ha je vykoupeno pro
soukromou lesní rezervaci Ščúrnica.
Abstract
Region of interest is situated in southern part of Protected Landscape Area Bílé Karpaty
where is silver fir indigenous species. In this region was founded 151 ha of near-natural forest stands
with silver fir in 43 segments that is 6,4 % of forest land in this region. Most area is covered by
biotope type Abies alba forests, next is Fagus sylvatica forests with Abies alba, Quercus petraea
forests with Abies alba, Carpinus betulus forests with Abies alba and Abies alba forests with Betula
pendula. Historical sources indicates that Abies alba forests are mostly originally pastures and
meadows. Part of the forest stands is bought (13,2 ha) for private forest reserve Ščúrnica.
Key words: Abies alba, Protected Landscape Area Bílé Karpaty – CHKO Bílé Karpaty, near-natural
forests – přírodě blízké porosty

1

ÚVOD

Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) je dřevinou, která dlouhou dobu ustupovala z našich lesů.
Její zastoupení v přirozených lesích se odhaduje na 20 %, současné zastoupení je necelé 1 %. Střední
věk jedle je 76 let. V Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin [1] je zařazena do kategorie C4
(vzácnější taxony vyžadující další pozornost).
Severní část CHKO Bílé Karpaty je jedinečná výskytem jedle na hranici svého areálu
v Moravských Karpatech. Ve větší jižní části jedle není původní dřevinou a téměř se v ní
nevyskytuje. Menší severní oblast je typická výskytem jedlových porostů pouze s příměsí dalších
dřevin, které tvoří značný podíl ze zkoumaných přirozených porostů s jedlí. Směrem k jižní hranici
rozšíření jedle vyznívá v bučinách s jedlovou příměsí. Stávající charakter porostů je významně
ovlivněn využitím půdy v minulosti. Část těchto lesů vykoupila Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Kosenka pro soukromou lesní rezervaci Ščúrnica.

2

METODIKA

Výběr porostů s jedlí byl předběžně proveden podle údajů v lesních hospodářských plánech.
Spodní hranice pro zastoupení jedle v porostu byla stanovena na 10 %. Výběr přirozených porostů
byl proveden na základě posouzení dřevinné skladby. Byly vyloučeny porosty s vyšším zastoupením
smrku ztepilého (Picea abies), který v daném území není původní, což dokládá historický průzkum
území [2]. Následoval terénní průzkum, při kterém byly vymezeny ekologicky významné segmenty
přirozených porostů s jedlí. Vybrané porosty byly zakresleny do mapy. Počítačové zpracování map
66
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bylo provedeno v GIS GRASS. V segmentech byl proveden geobiocenologický průzkum se
založením sítě geobiocenologických ploch, byl proveden popis segmentů.

3

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Zájmové území je vymezeno z jihovýchodu a jihozápadu hranicí přirozeného výskytu jedle
bělokoré a ze severozápadu a severovýchodu hranicí CHKO Bílé Karpaty. Hranice přirozeného
rozšíření jedle probíhá od průsmyku Zapechovského jihozápadním směrem do Brumova, kde se
obrací k severozápadu údolím potoku Hložce a pokračuje na Křekov [3]. Zde se protíná s hranicí
CHKO, která pokračuje severovýchodním směrem po silnici přes obec Lipiny do Valašských
Klobouk, dále po železnici do Valašských Příkazů, kde se stáčí k jihovýchodu a pokračuje po hranici
okresu Valašské Klobouky ke státní hranici. Celé území se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Zlín,
na čtyřech katastrálních územích (Valašské Klobouky, Poteč, Návojná a Nedašova Lhota). Spadá do
přírodní lesní oblasti 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.

4

VÝSLEDKY

4.1

Potenciální stav vybraných segmentů

Potenciální stav je popsán na základě geobiocenologické typizace krajiny. Území se nachází
ve třech vegetačních stupních. Jsou to vegetační stupně: 3. dubobukový, 4. bukový, 5. jedlobukový.
Základ tvoří bukový vegetační stupeň. Dubobukový stupeň se nachází v níže položených částech
území, jinde pouze na jižních expozicích. Jedlobukový vegetační stupeň je naopak vázán na chladné
expozice nejvyšších poloh v rámci území.
Byly zjištěny tyto skupiny typů geobiocénů: Querci-fageta (dubové bučiny), Querci-fageta
typica (typické dubové bučiny), Querci-fageta aceris (javorové dubové bučiny), Fageta abietinoquercina (jedlodubové bučiny), Fageta typica (typické bučiny), Fageta aceris (bučiny s javorem),
Abieti-fageta typica (typické jedlové bučiny), Abieti-fageta aceris inferiora (javorové jedlové bučiny
nižšího stupně), Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny vyššího stupně), Fraxini-alneta superiora
(jasanové olšiny vyššího stupně).

4.2

Aktuální stav vybraných segmentů

Bylo vybráno 43 segmentů o ploše 151 ha. V rámci zájmového území se jedná o 6,4 %
plochy lesní půdy. Nejmenší segment má výměru 0,2 ha, největší 13 ha. 10 segmentů má výměru do
1 ha, 11 segmentů výměru do 2 ha, od 2 do 5 ha má výměru 11 segmentů a 11 segmentů je větších
než 5 ha. Nejvíce segmentů se nachází na svazích hřebene Královec – Požár v okolí rezervace
Ploščiny, v katastrálním území Poteč. Další jsou rozptýleny v západním směru v katastrálním území
Valašské Klobouky. Několik segmentů je v jihovýchodní části území v katastrálních územích
Návojná a Nedašova Lhota. Segmenty jsou zakresleny v mapě na obr. 1.
Segmenty je možné řadit do pěti typů biotopů: jedliny, bučiny s jedlí, doubravy s jedlí,
habřiny s jedlí a jedliny s břízou. Jejich plošný podíl je znázorněn v grafu 1.
Graf 1:

Plošný podíl typů biotopů v rámci vybraných segmentů přirozených porostů s jedlí
7% 1%
jedliny

10%

bučiny s jedlí
doubravy s jedlí
58%
24%

habřiny s jedlí
jedlina s břízou

Nejvíce jsou zastoupeny jedliny. Jsou charakteristické dominancí jedle v dřevinném patře,
která je zastoupena alespoň z 80 %, ale v některých porostech dosahuje zastoupení až 100 %.
Z dalších dřevin je častěji více zastoupen smrk ztepilý (Picea abies), ostatní dřeviny jsou vtroušené a
nevyskytují se pravidelně – jsou to např. buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea),
bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris),
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modřín opadavý (Larix decidua). Těžiště rozšíření jedlin je v pátém a čtvrtém vegetačním stupni, ale
zasahují i do třetího vegetačního stupně.
Druhým plošně nejvýznamnějším typem biotopu jsou bučiny s jedlí. V porostech většinou
dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), zastoupení jedle kolísá, v některých segmentech je vyrovnané
se zastoupením buku. V segmentu 24 je vyšší podíl smrku ztepilého (Picea abies). Z dalších dřevin
se jednotlivě vyskytují lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), dub zimní (Quercus petraea), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), třešeň ptačí (Cerasus avium). Výskyt
bučin s jedlí je soustředěn v jihovýchodní části území ve skupinách typů geobiocénů Querci-fageta
typica, Fageta typica a Fageta aceris.
V doubravách s jedlí je alespoň přimíšenou dřevinou dub zimní (Quercus petraea). Jeho
zastoupení je často vyrovnané se zastoupením jedle. Z dalších dřevin se více uplatňuje buk lesní
(Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies). Výskyt tohoto typu je omezen na třetí vegetační
stupeň a většinou na nižší polohy v západní části území.
Habřiny s jedlí jsou zajímavým typem, který byl mapován ve třech segmentech. Jedle se
vyskytuje ve skupinkách většinou v nadúrovni spolu s dubem zimním (Quercus petraea), bukem
lesním (Fagus sylvatica). Hlavní úroveň a podúroveň tvoří habr obecný (Carpinus betulus).
Segmenty v tomto typu jsou řazeny do třetího a čtvrtého vegetačního stupně.
Posledním nejméně zastoupeným typem biotopu jsou jedliny s břízou. Zde je zařazen pouze
jeden segment vymezený ve vrcholové části přírodní rezervace Ploščiny. Do segmentu zasahuje
lesní i luční část rezervace. Část segmentu je proto obhospodařována pastvou. Díky tomu je zápoj
dřevinného patra přerušovaný. Z dřevin převažuje bříza bělokorá (Betula pendula) a jedle bělokorá
(Abies alba). Segment je významný tím, že přímo ukazuje zarůstání pastviny směsí břízy a jedle při
extenzivním způsobu obhospodařování.
Obr. 1:

5

Mapa typů biotopů

DISKUSE

V zájmovém území je poměrně velká výměra jinak velmi vzácného typu biotopu jedlin.
Zastoupení jedle v přirozených lesích v těchto podmínkách by nemělo přesahovat 40 % [4]. Vznik
současných porostů v segmentech je podle údajů z LHP možné datovat na přelom 19. a 20. století.
Tedy v době, kdy byl obecně preferovanou dřevinou smrk ztepilý. Odpověď na otázku proč se zde
nachází jedliny je nutné hledat v historii způsobu využití území. Oblast byla osídlena ve 13. století.
Od 16. století probíhala Valašská kolonizace [2]. Od této doby byly rozsáhlé plochy odlesněny a
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využívány jako pastviny. Lokality vykoupené pro rezervaci Ščúrnica byly ještě celé 19. století
vedeny jako pastviny, louky nebo dokonce pole [5]. Podle map ze stabilního katastru je situace
obdobná ve většině segmentů mapovaných jako jedliny. Zdá se tedy, že stávající porosty jsou
jedinečnou ukázkou sukcese lesa na půdě, kterou její vlastníci přestali intenzivně obdělávat.
Zarůstání extenzivně obhospodařované půdy, byť ze zcela jiných důvodů, je možné pozorovat
v části rezervace Ploščiny mapované jako jedliny s břízou. Obdobnou fází vývoje pravděpodobně
prošly i ostatní segmenty řazené k jedlinám.
V oblasti bylo vykoupeno v rámci kampaně místo pro přírodu 13,2 ha lesů [6]. Z
vykoupených lesů je vytvořena soukromá lesní rezervace Ščúrnica. Zpočátku používané označení
prales nebylo úplně správné, lépe odpovídá pojem přírodě blízký les. Přesto se jedná o velmi cenné
území, jehož ochrana s vyloučením hospodářských zásahů umožní pokračování probíhající sukcese.
Tím, že tento vývoj budeme sledovat, dozvíme se více o utváření přírodního lesa a o vlastnostech
jednotlivých dřevin.

6

ZÁVĚR

Průzkumem byly zjištěny přirozené porosty s jedlí na 151 ha půdy, což je 6,4 % z rozlohy
lesů v zájmovém území. Bylo zmapováno 43 segmentů přirozených porostů s jedlí, které se
nacházejí v rozmezí třetího až pátého vegetačního stupně. Podle dřevinné skladby je možné tyto
segmenty řadit do pěti typů biotopů: jedliny, bučiny s jedlí, doubravy s jedlí, habřiny s jedlí a jedliny
s břízou. Současný stav je ovlivněn využitím území v minulosti. Ukazuje se, že jedliny se nacházejí
na zemědělské půdě, která přestala být obhospodařovaná v průběhu 19. století. V rámci zkoumaného
území probíhá výkup lesů pro soukromou rezervaci Ščúrnica, která zajistí pokračování přirozeného
vývoje alespoň části těchto lesů.
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KOLUVIZEMĚ JAKO INDIKÁTOR ZRYCHLENÉ PŮDNÍ
EROZE
COLLUVISOLS AS AN INDICATOR OF ACCELERATED SOIL
EROSION
Tereza Zádorová67
Anotace
Půdní eroze ohrožuje v současnosti značnou část našich zemědělských půd. Koluvizemě je
půdním typem přímo souvisejícím s tímto degradačním procesem. Bližší poznání podmínek vzniku a
vlastností koluvizemí může vést k lepšímu pochopení mechanismů půdní eroze a následné predikci
dalšího vývoje erozní dynamiky na obdělávaných svazích. Na pozemku v černozemní oblasti jižní
Moravy byl prováděn výzkum rozdílů ve stratigrafii a vlastnostech půd v závislosti na pozici ve
svahu. Byla zjištěna výrazná degradace konvexní části pozemku způsobená odnosem materiálu a
naopak intenzivní akumulace při úpatí.
Abstract
Significant part of our cultivated land is endangered by accelerated soil erosion. Research on
formation and properties of colluvisols as a soil group closely associated with antropogenic
degradation can imply better comprehension of erosional mechanism and dynamics as well as
predicion of its impact on arable land. For the study of stratigraphical and analytical differences of
soils in dependence on their slope position, a small site in southern Moravia was chosen. Strong
degradation was identified in the convex part of the site, whereas the concave parts are affected by
intensive sedimentation.
Key words: soil erosion (půdní eroze); degradation (degradace); colluvial deposition (koluviální
depozice)

1

ÚVOD

Koluvizemě (koluvisoly či koluviální půdy) nejsou v pedologii novým pojmem, větší
pozornost je jim však věnována až v posledních letech. Vznikají v konkávních částech svahů
v důsledku zrychlené eroze působící na obdělávaných pozemcích. Morfologicky nejsou příliš
výrazné (jediným vodítkem je kromě typické pozice v reliéfu minimální mocnost akumulovaného
horizontu Azx 0,25 m) [3]. Na vznik těchto půd má vliv celá řada velmi odlišných faktorů
fyzickogeografických (morfologické charakteristiky svahu, srážkové poměry, substrát a některé
půdní vlastnosti) i ryze antropogenních (historické i současné využití pozemku, aplikace
protierozních opatření atd.) [1]. Jejich hlavní význam proto spočívá ve faktu, že vzhledem k úzkému
propojení s antropogenní činností mohou pomoci stanovit rozsah eroze a vlivů zemědělství a dalších
lidských činností (odlesňování, slučování pozemků atd.) na půdní pokryv i na celkový ráz krajiny
[5]. Poznání jejich chemických a fyzikálních vlastností, podmínek vzniku a vztahu k ostatním
půdním typům může vést k rozšíření znalosti o vlivu půdní eroze na fungování a vlastnosti půdního
pokryvu a ve svých důsledcích i k přesnější a účinnější aplikaci protierozních opatření a vhodných
metod obdělávání půdy. Při správné interpretaci mohou být koluvizemě dobrým vodítkem jak pro
rekonstrukci vývoje svahu v minulosti, tak pro predikci důsledků působení zrychlené eroze [6].
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2

VÝZKUM A VÝSLEDKY

2.1

Zájmové území

Výzkum vlastností koluviálních půd probíhá v několika lokalitách s různým horninovým
podkladem (spraš, granitoidy, metamorfity) a převládajícím půdním typem (černozem, hnědozem,
kambizem) [6]. Pro lepší pochopení problému se v tomto příspěvku zaměřím pouze na jednu
zájmovou lokalitu, kde je proces koluviace mimořádně intenzivní. Jedná se o pozemek v povodí
Harasky na jižní Moravě (katastr obce Morkůvky), tedy ve starosídelní sprašové oblasti. Hlavním
půdním typem celého širšího území je černozem modální, v partiích s vyšším sklonem výrazně
erodovaná. Zájmové území je tvořeno částí obdělávaného pozemku o ploše cca 2 ha, která tvoří
dobře ohraničený úpad fungující jako samostatný erozní systém oddělený ve své dolní části
komunikací. Sklony svahu se pohybují od 5 do 10°.
Obr. 1

2.2

Zájmové území v povodí Harasky

Metody výzkumu

Z pozemku byly odebrány vzorky ze sond umístěných v různých částech svahu. Tři základní
sondy byly vykopány v horní (ploché, erozí minimálně zasažené), v konvexní (erozní ochuzené) a
v konkávní části svahu s předpokládanou zvýšenou akumulací materiálu. Ze sond na úpatí (sonda 1)
a na plošině (sonda 2) byly odebrány vzorky pro další analýzu chemických a fyzikálních vlastností.
Další pomocné sondy umístěné v pravidelných intervalech nám poskytly lepší představu o pohybu
materiálu a postupných změnách ve stratigrafii půdního profilu. U vzorků byla zjišťována zrnitost,
sorpční vlastnosti, půdní reakce, obsah humusu, celkový dusík a obsah karbonátů.

2.3

Výsledky

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 případě
jihomoravského černozemního regionu je rozrůznění půdního krytu v rámci jednoho svahového
systému rozeznatelné na první pohled nápadným světlejším zbarvením ornice v erozně ochuzených
částech a naopak výrazně tmavší barvou konkávních prvků svahu (viz obr. 1). Tato výrazná
diferenciace na poměrně malé ploše je dána mimořádnou erozní náchylností černozemí (potažmo i
jiných půd na sprašových substrátech). Vodní eroze má selektivní charakter, což znamená, že při
transportu jsou přednostně odnášeny jemnější částice (jíl, prach, organické látky) [2]. Půdy
obsahující vysoký podíl prachových částic jsou tedy mnohem snadněji erodovatelné než půdy lehčí
(vyšší podíl hrubších částic) nebo naopak těžké (větší konsolidovanost). Hloubka půdy narůstá zcela
jednoznačně směrem k úpatí. Zatímco v erozně ochuzené části můžeme profil označit jako mělký
(do 0,3 m), v akumulované části dosahuje hloubky nad 2 m. Výrazně se mění i stratigrafie půdního
profilu. V nejsvažitějších částech dochází k téměř úplnému vyplavení organiky z ornice, která je
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nápadně světlá (barvou 10 YR 5/4 se blíží ke sprašovému substrátu), v některých úsecích se dostává
spraš přímo na povrch. V konkávní části svahu dochází k akumulaci přemístěné půdní masy.
Celková mocnost humusového horizontu zde dosahuje do hloubky 2 metrů, z čehož koluviální
horizont zasahuje do hloubky minimálně 0,8 m, níže analytické vlastnosti odpovídají spíše
původnímu černickému horizontu. Barva ornice je oproti černozemi modální světlejší (10 YR 3/3),
což odpovídá počínajícímu zanášení orničního horizontu sprašovým materiálem. Půdu lze
klasifikovat jako koluvizem. V horní části s minimálním sklonem jsme identifikovali černozem
modální (viz obr. 2).
Transekt zájmovým pozemkem s vyznačeným půdním krytem (CEm – černozem
modální, CEe – černozem erodovaná, RGc – regozem karbonátová, CEk – černozem
koluviovaná, KOm – koluvizem modální)

Obr. 2:

Akumulaci materiálu v konkávní části svahu odpovídají i některé analytické vlastnosti.
Karbonáty jsou v případě černozemí zcela vylouženy z humusového horizontu. V úpatní poloze jsou
však poměrně výrazně zastoupeny do hloubky 0,5 m, což jasně vypovídá o akumulačním charakteru
této části profilu (viz graf 1). Tomuto faktu odpovídají i další charakteristiky (zvyšování pH směrem
k úpatí jako důsledek zvýšeného obsahu CaCO3, vyšší nasycenost sorpčního komplexu u
koluvizemě, ale naopak nižší potenciální sorpční kapacita). Zajímavý vývoj pozorujeme i v obsahu
humusu (viz graf 2). Nejnižších hodnot dosahuje v akumulovaném horizontu sondy 1, do hloubky
naopak jeho podíl stoupá, což opět svědčí o tom, že původní černický horizont se nachází až
v hloubkách okolo 0,8 m.
Graf 1:

Obsah karbonátů

Graf 2: Obsah humusu
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3

ZÁVĚR

Vodní eroze je v ČR nejvýraznějším degradačním procesem. Potenciálně je jí silně ohroženo
přes 43 % všech zemědělských půd [4]. Černozemní oblasti jižní Moravy patří z hlediska erodibility
mezi nejexponovanější části naší republiky. Původní půdní pokryv zcela změnil pod vlivem
antropogenních zásahů do krajiny svůj charakter, přičemž podíl erodovaných ploch stále narůstá. Na
zájmovém pozemku došlo v důsledku zrychlené eroze k několika zásadním jevům. Především se
jedná o nevratné narušení půdního krytu v konvexních polohách svahu s nejvyšším sklonem.
V profilu došlo k oderodování celého humózního solu a nynější ornice je tak vytvářena kultivací
přechodného horizontu či dokonce půdotvorného substrátu. Naopak v konkávních polohách dochází
k výrazné akumulaci transportovaného materiálu. Koluviální depozice zde dosahují hloubky
minimálně 0,8 m, ale je možno předpokládat, že i nižší polohy jsou ovlivněny akumulací. Zatímco
dříve byl takto ukládán převážně humózní materiál, dnes jsou konkávní polohy zanášeny spraší,
obnaženou v horních částech svahu. Oproti původnímu černozemnímu pokryvu tak můžeme na
pozemku identifikovat tři odlišné půdní typy. Na plochých, erozně minimálně zasažených plochách,
je to černozem modální, která s vyšším sklonem přechází přes erodované fáze až do regozemě
karbonátové. Směrem k úpatí svahu dochází vlivem intenzivní akumulace ke vzniku koluvizemě.
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APLIKACE AGROENVIRONMENTÁLNÍCH PROGRAMŮ
NA RODINNÉ FARMĚ KYPRŮV MLÝN
APLICATION OF AGROENVIRONMENTAL PROGRAMS ON A
FAMILLY FARM KYPRŮV MLÝN
Iva Zadražilová68
Anotace
Po vstupu České republiky do EU se farmáři ocitli ve zcela jiné pozici, nežli se nalézali
předtím. Zcela se změnil systém hospodaření, co se týče otázky finanční, a také se mění role
zemědělců. Ti se stále více stávají spolutvůrci krajiny a jsou za to i ohodnocováni. Běžné dotace na
plochu, které může nyní každý farmář čerpat, jsou první změnou. Jsou zde ovšem i další cesty
v podobě programů, které souvisí se změnou stylu hospodaření. Agroenvironmentální programy jsou
jednou z těchto cest, kterou si může každý farmář dobrovolně zvolit a zavázat se tak k plnění
stanovených cílů. Tyto programy mají pozitivní vliv na prostředí, ekologickou stabilitu a zvyšování
různorodosti krajiny. Některé z těchto programů jsou nyní již zavedeny na farmě Kyprův mlýn
v kraji Vysočina. Na farmě jsou zavedeny tyto programy: ekologické zemědělství, zatravnění orné
půdy, biopásy, meziplodiny.
Abstract
After entering ČR into EU are farmers in very different position than they were before.
There is a qiute new system of farming according to the financial matters and the role of the farmers
is the other also. They become creators of harmonic and visualy colourful rural landscapes.
Subsidies on the area are the first change which every farmers can use. For the farmers are there new
wals too. There are programs which are connected to the changing in the style of farming.
Agroenvironmental programs are one of this ways which every farmer can use voluntary and than to
fulfill them. These programs have a positive influence on the environmental, ecological stability of
the landscape and conservation or increasing of the landscape variety. Some of these programs will
be carried out at a familly farm „Kyprùv mlýn“ in the Czech-Moravian Highland. There are now
these programs: organic farming, biobelt on arable soil, intercropping, grassing. Each of the
programs has its specific terms and conditions.
Key words: agroenvironmental programs – agroenvironmentální programy, biodiversity –
biodverzita, organic farming – ekologické zemědělství, eroze – erosion, sustanaible development –
trvale udržitelný rozvoj

1
SOUČASNÁ SITUACE V OBLASTI SLEDOVANÝCH
AGROENVIRONMENTÁLNÍCH PROGRAMŮ
Současné trendy společné evropské zemědělské politické scény se stále více obracejí
k řešení otázky trvale udržitelného zemědělství, nevyčerpávání krajiny a znovunavracení se krajiny
do jejího původního rovnovážného stavu. Zavádění nových programů pro zemědělce je jednou
z cest, jak dosahovat příznivého stavu nejen pro krajinu zemědělskou. Jedním z těchto programů
jsou agroenvironmentální opatření.
Agroenviromentální programy navržené k aplikaci:
1. Ekologické zemědělství (NV AEO § 6) – žadatel musí splnit podmínky zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství. V rámci tohoto programu na farmě probíhá i opatření pěstování
speciálních bylin.
68 Iva Zadražilová, Ing., MZLU Brno, fakulta agronomická, ústav krajinné ekologie, Zemědělská 1, Brno
613 00, vatanen@post.cz
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2. Program založení biopásů (NV AEO § 13) – na založeném biopásu jsou pěstovány speciální
plodiny, které zároveň slouží jako zdroj potravy pro divokou a lovenou zvěř na zemědělsky
obhospodařovaných plochách, zejména pak v zimním období. Žadatel je povinen umístit
biopásy o šíři 6 až 12 metrů při okrajích půdních bloků nebo uvnitř půdních bloků ve směru
orby. Je povinnost užít směs uznaného osiva a vysít ji do 31. května. Žadatel je povinen nechat
biopásy bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu
rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost zapravit do půdy.
3. Program pěstování meziplodin (NV AEO § 10) – hlavním cílem pěstování je zpomalení
povrchového odtoku vody na půdě a snížení erozních a environmentálních rizik. Vyséváme
meziplodiny uvedené v seznamu meziplodin. Žadatel je povinen vysít meziplodinu v období od
20. června do 10. října pomocí úředně uznaného osiva. Porost meziplodiny žadatel musí po 15.
únoru zapravit do půdy a následně musí vysít hlavní plodinu. V současné době je tento program
zrušen.
4. Zatravňování orné půdy (NV AEO § 8) – titul má zajistit zpomalení odtoku vody z krajiny,
který může vyvolávat sezonní nedostatek vody a krátkodobě zvýšené průtoky v tocích. Dále
snížení eroze půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Žadatel je povinen založit travní
porost čistosevem do 31. května úředně uznanou travní směsí. Žadatel musí provést po
provedení zatravnění ohlášení ZA-PÚ (zemědělská agentura – platební úřad) do LPIS změnu
kultury z orné půdy na travní porost. Travní porost je nutné sekat 2krát ročně s první sečí
provedenou do 15.7. Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech jen k bodové
likvidaci plevelů, v systému ekologického zemědělství se nesmí herbicidy používat vůbec [1].

2

REALIZOVANÉ PROGRAMY NA RODINNÉ FARMĚ A JEJICH VÝMĚRA

Současná rozloha farmy je 25 ha. Z toho orné půdy je 20 ha, dále 3,5 ha lesů a 1,5 ha luk.
K farmě patří i několik vodních ploch v celkové rozloze 0,5 ha. Nadmořská výška oblasti je 460 m,
půdním typem jsou kambizemě. Převažují půdy středně hluboké, často středně skeletovité až mělké.
Půdní druh je písčito-hlinitý. Svažitost pozemků je do 10 stupňů.
Od roku 2004 běží na farmě program meziplodin. Je aplikován na celkové výměře 6 ha.
Jako meziplodina byla použita hořčice v roce 2004 a svazenka vratičolistá v roce 2005.
V roce 2005 bylo provedeno zatravnění na 9 ha orné půdy. Zatravnění bylo provedeno
předepsanou směsí. Zároveň bylo provedeno následné posečení v daných termínech. Posečená
hmota se nechala zavadnout a poté byla zabalena do balíků a použita jako krmivo pro skot jiného
farmáře.
Biopásy jsou celkově založeny na 1 ha orné půdy. Zasetí biopásů se částečně komplikovalo.
Problém byl prostý – nebylo možné sehnat všechny komponenty určené do směsi pro biopásy. Celá
akce zasetí se pak pozdržela asi o 14 dní, což se následně projevilo na pozdějším vzcházení
některých komponentů, které se spolupodílí na vysoké rozmanitosti porostu.
Od 31. 10. 2004 je farma zařazena v režimu přechodného období pro ekologické
zemědělství. Jelikož se farma nachází v přechodném období, nebylo provedeno zasetí žádných
speciálních plodin. Jako zlepšující plodina byla zaseta lupina úzkolistá (2 ha). Jako další plodiny
byly zasety: oves setý (2 ha), tritikale jarní (4,5 ha) a ječmen jarní (2 ha).
V rámci programu ekologického zemědělství se na farmě pěstoval měsíček lékařský, a to na
výměře 0,5 ha. Pro tyto účely byly zakoupeny 2 stroje. Jednalo se o secí stroj, který seje speciální
semena a dále rotační plečka, která nahradí velmi náročnou fyzickou práci, kterou je pletí léčivých
rostlin. Bohužel v prvním roce pěstování léčivých rostlin v rámci přechodného období ekologického
zemědělství nebylo možno čerpat dotace k tomu určené [3].

2.1

Ekonomické aspekty ekologicky hospodařících podniků

1. Ztráta příjmů vyvolaná zaváděním ekologického systému (snížení výnosů, redukce tržních
plodin ve prospěch leguminóz atd.), která není kompenzována navýšením ceny za ekologické
produkty (neboť pro tyto není odpovídající trh, a tedy ani cena).
2. Počáteční náklady spojené se startem nového typu podnikání – konkrétně na farmě byly kromě
zmíněných strojů pro setí a ošetřování bylin zakoupeny také plecí brány.
3. Odpisy z předchozího podnikání.
4. Náklady spojené se získáváním nových informací (semináře, čas na studium atd.), administrace.
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5. Ztráta příjmů spojená s experimentováním s novými plodinami, častější chyby v produkci a
často ne nezbytné snížení výnosů s tím spojené [2].

2.2

Uskutečňování programů v roce 2005

1. Zatravňování orné půdy:

Obrázek 1: Po zasetí
Datum: 4. 6. 2005

Obrázek 2
17. 6. 2005 (po první seči)

Obrázek 3
20. 8. 2005

2. Biopásy

Obrázek 4
27. 7. 2005 (biopás u ovsa)

Obrázek 5
Obrázek 6
17. 7. 2005 (biopás u ječmene) 20. 8. 2005 – (po sklizni ovsa)

3. Ekologické zemědělství (program pěstování léčivých rostlin)

Obrázek 7
Obrázek 8
Heřmánek lékařský
Měsíček lékařský
Chamomilla recutita 20.8.2004 Calendula officinalis 19.6.2005

2.3

Administrace AEO a problémy s tím spojené

Veškerý proces od vyplňování formulářů pro agroenvironmentální opatření po vlastní
realizaci byl dosti náročný, přesto schůdný a možný. Je ovšem třeba se obrnit notnou dávkou
trpělivosti. A také doporučuji, pokud je to možné, získat informace raději od více úředníků a pak si
z jejich rad udělat jakýsi „výtah“ pravdy.
Celkem závažný problém vyvstal v samotném vyřizování dotací pro ekologické zemědělství.
Vzhledem k tomu, že termíny pro podávání žádostí pro registraci do ekologického zemědělství jsou
stejné jako pro podávání žádostí o dotace pro agroenvironmentální opatření, dostává se každý
žadatel do jasného problému. A ten se týká prakticky nemožnosti získat dotaci hned, pro první rok
přechodného období.
Jistě je zde možné namítnout, že je chybou zemědělce, pokud nehlídá termíny, aby se
nedostal do problému. Jenže jak byste si měli v hlavě nastavit to, že pro ekohospodaření se
rozhodnete třeba už v červenci. To přeci nikdo neví, kdy mu daný nápad „uzraje“ v hlavě. A zvláště,
pokud se jedná o tak prospěšnou věc, jako je konverze hospodářství na přírodě bližší formu, měl by
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takový hospodář spíše dostat podanou pomocnou ruku, nežli nastavenou nohu od úředníka, o kterou
několikrát pořádně zakopne, než dosáhne alespoň částečné satisfakce.
Třeba se zamyslet, jestli by nebylo vhodné danou situaci nějak řešit. A tak, jak je možné
podávání změnových žádostí, co se týče třeba zvýšení či snížení výměry zemědělské půdy, tak by
bylo vhodné uvažovat o tom, zda by nešly vytvořit i nějaké změnové žádosti pro ty jedince, kteří
dostanou registrační číslo po 31. 10. daného roku.
Na mnou sledované farmě přišel zemědělec o částku pro něho jistě nezanedbatelnou, neboť
se jednalo přibližně o 75 000 Kč.

2.4

Výsledky – zhodnocení agroenvironmentálních programů a jejich dopady

Co se týče přechodu farmy na ekologické zemědělství je zatím velmi těžké provádět nějaké finanční
analýzy, neboť proběhl pouze první rok konverze. Je potřeba si shrnout několik základních faktorů:
1.
2.
3.
4.
5.

Výnosy byly nižší než v klasické produkci, a to asi o 30 %.
Zároveň farma nedostala žádné dotace na ekologické zemědělství.
Bylo potřeba nakoupit několik nových strojů pro ekologickou formu hospodaření.
Nutnost zaplatit několik poplatků za to, že je farma ekologická a že byla provedena inspekce.
Zajišťování a zabezpečení chodu farmy v duchu ekologického hospodaření.

Všechny tyto uvedené skutečnosti značně ztížily první rok existence ekofarmy, ale je zde
vize v „lepší zítřky“.
Plnění dalších zmíněných agroenvironmentálních programů bylo naopak pro zemědělce
přínosem. Jedná se o přínos finanční a také časový, který je snížen počet operací na daných
pozemcích během celého roku. Získaný čas lze využít pro jiné aktivity, které mohou být přínosné.
Dále je nutné vidět to, že zde zemědělec přichází o riziko vlivu špatného počasí, kdy může
přijít o veškerou úrodu, a tím pádem i o příjmy za její prodej.
Pozitivní vliv lze spatřovat v novém rozčlenění krajiny pomocí biopásů a zavedením
pěstování několika nových druhů plodin.
Vysoká diverzita rostlin v zemědělské krajině přispívá k celkové diverzitě a to nejenom
modifikací podmínek života, ale také má silný vliv na vysokou diverzitu živočichů [4].
V šetrném přístupu ke krajině lze jistě spatřovat obrovskou devízu, která má svoji
nevyčíslitelnou hodnotu a která rozhodně nevede k destrukci. Snížením erozních problémů
zatravněním problémovějších partií se jistě výrazně přispělo ke zvýšení udržitelnosti
agroekosystému.

3

ZÁVĚR

Myslím si, že zavádění agroenviromentálních opatření v České republice je velmi důležitým
krokem směřujícím k šetrnému hospodaření s přírodou. Zároveň je tento šetrný přístup finančně
ohodnocen, tudíž zemědělec nemusí pocítit ekonomickou újmu. Je na každém z nás, kteří jsme
vlastníky polností, zdali vstoupíme na „půdu“ pro nás zatím panenskou. Všechno je zde otázkou
času. A tudíž až po nějaké době budeme moci hovořit v konkrétních číslech. Ale je potřeba pro tato
konkrétní čísla udělat ty první krůčky, kterými je právě chuť vyzkoušet tyto programy a uvést je
v život.
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