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Úvod 

Vliv člověka na přírodu a krajinu je závislý na vývoji výrobních sil a na 
charakteru společenského zřízení. V minulosti však člověk nechápal složité 
zákonitosti pHrody a jejich vzájemnou souvislost . Ve snaze zísl at co nej ětší 
a okamžitý užitek, hospodařil v přírodě neúsporným, maximalistickým způ
sobem bez ohledu na pozdější následky takového počínání. Tyto následky byly 
a jsou i dnes skutečně katastrofální. Živelným způsobem hospodaření byla 
způsobena devastace ohromných ploch, kdysi úrodných půd, vodní a větrnou 
erosí (USA - B ENNE'l' 1939, SSSR - SoBOLEV 1948 a 1957, Čína - MAI'íAN 
1957) a jejich přeměna na sterilní půdy, nezřídka i pouště, zpustnutí odles
něných krasových území na Balkánském a Apeninském poloostrově atd. 

Analysa příčin těchto jevů vedla k poznání , že výrobní činnost se musí nutně 
opírat o znalost pÍ'Írodních zákonitostí krajiny. Jen na tomto podkladě může 
člověk přetvářet a usměrňovat přírodní dění tak, aby krajina byla trvale 
hodnotným prostfodím pro hospodářský a kulturní rozvoj společnosti. Tím 
byla zdůvodněna i naprostá nutnost biologických zásahů, které hy napravily 
dřívěj ší chyby. 

Ohromný rozmach vědy a hospodářského života, hlavně však intensifikace 
výrobních odvětví pracujících s půdou jako výrobním prostředkem v průběhu 
posledního století, si vynutily řadu aktivních biotechnických opat:foní v kraj ině. 
Na celém světě. se postupně ujímal názor o nutnosti urychl né úpravy přírod
ních podmínek kulturní krajiny a postupně, podle místních poměrů, docházelo 
k plánovité realisaci půdoochranného zale~ňování, k výsadbě větrolamů a zása
kových pásů, k přeměně druhové skladby kulturních smrkových porostů 
a k jiným biologickým úpravám. Biologické plánování, které by vhodným 
způsobem upravovalo nepÍ'Íznivě se vyvíjející vztahy mezi požadavky výroby 
a přírodním prostředím krajiny, se stalo běžnou nutností. Vznikla i potřeba 
plánovité realisace preventivních biologických opatření, která by při nynějším 
tempu výroby předcházela a omezovala působení vytvářejících se negativních 
vlivů v krajině. 

Poslání a náp l ň biologického p l ánování krajin y 
v ČSR 

Na nutnost aktivní úča'3 ti biologa v územním plánování poukazoval již 
KLIKA (1948, 1955a, 1955b) a DEYL (1954). Práce jmenovaných autorů kladou 
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většinou hlavní důraz na nutnost biologického chápání lesnického a zeměděl
ského plánování, které je z hlediska krajinné biologie bezesporu nejdůležitější, 
nikoliv však jediné. Časem se ukázala potřeba ucelenějšího pohledu biologa 
na kulturní krajinu, který by usměrňoval nejen činnost lesníka a zemědělce, 
ale který by se aktivně účastnil i při řešení otázek průmyslové a důlní činnosti, 
při realisaci hydrotechnických opatření, při stavbě nových sídlišť atd. (srov. 
VESELÝ 1957). Předností takového postupu je komplexní nazírání na územní 
celek. Značného úspěchu v tomto směru bylo dosaženo začleněním biologic
kých věd do územního plánování v ČSR v r. 1953, založením samostatného 
pracovního úseku „Biologie krajiny". Jeho náplní je komplexní řešení biolo
gických otázek zkoumaných krajinných celků ve vztahu k existenci a vývo
jové perspektivě všech odvětví hospodáfaké činnosti. 

Pro účely biologického plánování krajiny bylo třeba vytvořit novou, pruž
nou a prakticky použitelnou metodiku. „Biologii krajiny" lze předběžně 
definovat jako obor, který se zabývá komplexním studiem a praktickým 
řešením vzájemných vztahů souborů abiotických a biotických krajinných 
prvků a jejich prostředí. 

Pod pojmem „b i otické kraj in n é prvky" se rozumějí funkčně 
a ~ysiognomicky vyhraněné útvary, které se uplatňují v každé kulturní kra
jině. Jsou to především lesy, ostatní útvary vysoké zeleně (vegetační dopro
vody vodotečí a komunikací , sady atd.), travní plochy (trvalé louky, pastviny, 
ale i jetelotravní směsky) a polní kultury na orné půdě (obiloviny, okopaniny 
apod.). Mezi „a biotické kraj in n é prvky" patří větší plochy 
vegetací nekryté půdy, jako pusté a holé výsypky povrchových a. hlubinných 
dolů, vodní plochy (přirozené a umělé), sídliště a průmyslové objekty, komu
nikační síť atd. 

Podm í n. k y pr o středí. jsou dány přírodou. Je to geologická stavba 
území, geomorfologie terénu, klimatické poměry krajiny atd. Podmínky pro
středí nejsou však neměnné. V kulturní krajině jsou, podobně jako krajinné 
prvky, pod přímým vlivem hospodářské činnosti člověka. Tak např. vysoušení 
rybníků a močálů, kácení lesů nezůstalo bez vlivu na mesoklimatické poměry 
krajiny. Exhalace průmyslových závodů ovlivnily čistotu ovzduší rozsáhlých 
územních celků. Těžba nerostů, hlavně povrchová těžba uhlí, změnila pod
statnou měrou původní geomorfologickou tvářnost určitých okrsků krajiny. 
Moderní člověk se stal geologickým činitelem (KETTNER 1954). 

-Úkolem oboru „biologie krajiny" je úprava a delimitace jednotlivých kra
jinných prvků vzhledem k jejich vzájemným vztahům a vlivům na podmínky 
prostředí. Je třeba podotknout, že zavedení pojmu krajinný prvek je pomocné 
a je vhodné pro účely praktického biologického plánování v kulturní krajině. 
V přirozené, člověkem neovlivněné krajině chybí většina abiotických prvků 
kulturní krajiny (města, komunikace, voQ.ní stavby). Stejně tak i biotické 
prvky jsou po všech stránkách podstatně odlišné. Soubory původních biocenoz, 
či lépe geobiocenoz (ve smyslu SuKAČEVA 1955) vytvářejí zde složitý, ± har
monický (rovnovážný) celek. 

Zásah člověka do přirozené krajiny působí ~ždy rušivě. Jeho intensita se 
však různí. Podle toho se různí i následky zásahu. Nahromadění průmyslu , 
nezodpovědné vypouštění toxických exhalací průmyslových závodů do ovzduší, 
devastace rozsáhlých ploch povrchovou těžbou uhlí vedly k vážné biologické 
situaci velké části podkrušnohorského zlomu, k ohrožení existence krušno-
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horských 1 sů a k celkovému zhoršení bioklimatické hodnoty a obyvat ln ti 
tohoto území (srov. tab. I.). Kácení lesů v pramenn' obla ti e kyd má na 
svědomí vážnou vodohospodářskou situaci O trav ka. Ruš ní rybníků a m' ní 
drobných lesních celků na jižní Mora ě mělo vůj výrazný podíl na vy u ni 
krajiny a na vytvoření problému tzv. , stepizace jižní Moravy". Odl n ní 
spolu s pastvou dobytka na vápencích Sili ké planiny na jiho ý hodním 1 -
vensku, způsobilo silnou vodní erosi půdy, obnaž ní kalního podkladu a zkra
sovatění rozsáhlých ploch. 

Úkolem „biologie krajiny" v územním plánování je zhodnoc ni souča né 
biologické situace krajiny, rozbor positivně i negativně působících vlivů a ná
vrh opatření směřujících k jejich omezení nebo úplnému odstran v ní. Jelikož 
územní plán řeší perspektivu vývoje určité oblasti, zabývá se biolog nejen 
odstraněním stávajících rozporů, ale i návrhem preventivních opatření vzhl -
dem k plánovaným hospodářsko-výrobním záměrům. 

Hlavní úsilí biologické práce v územním plánování je zaměřeno na úpravu 
biotických krajinných prvků. Biotické prvky jsou v krajině z dynamického 
hlediska jistě nejdůležitější. Jsou tvořeny soubory biocenoz. Hlavní a nej náze 
ovlivnitelnou složkou biocenozy je fytocenoza. Soubor fytocenoz tvoří v g -
tační kryt krajiny. V něm se odehrávají nejdůležitější životní procesy. J e po
jítkem mezi půdou a ovzduším. Ovlivňuje podstatnou měrou koloběh vody 
a živin v přírodě. Je konečně hlavním dějištěm a objektem hospodářského 
úsilí společnosti. 
Cílevědomými zásahy do souborů fytocenoz lze ovlivnit nejen soubory 

biocenoz, nýbrž i zdánlivě neměnné složky prostředí. Rostlinný kryt krajiny se 
tak stává živou stavební hmotou, jejímž prostřednictvím lze nejsnadněji 
působit na krajinu jakožto celek a vytváfot vhodné prostředí pro život spo
lečnosti. Známé jsou např. závislosti m zi kvantitou a kvalitou lesů a hydro
logickými poměry v povodí, mezi druhovým složením lesních porostů a bonitou 
lesní půdy. Zvýšením lesnatosti území lze ovlivnit mikroklimatické a nakonec 
i mesoklimatické poměry krajiny. Vhodnou volbou osevní.ch postupů je možno 
přímo působit na strukturu a vodní režim zemědělských půd , prostorovou 
a kvalitativní úpravou vegetace na svazích lze podstatně zmírnit vodní erosi 
půdy. Podobným způsobem je možno zlepšit estetickou a hygienickou hodnotu 
krajiny atd. Z toho vyplývá, že se v biologick 'm plánování krajiny uplatní 
největší měrou aplikované botanické vědy. Za nejdůležitější a nejcennější je 
nutno považovat aplikaci fytocenologie a rostlinné ekologie. 

Vedoucí úlohu botanických věd v biologickém územním plánování a v kom
plexním řešení nejrůznějších hospodářských problémů zdůrazňovali již dříve 
četní autoři; v ČSR KLIKA (1944, 1948, 1955b), DEYL (1954) , v Polsku PAW
LOWSKI (1950) , v NDR SCHULTZE (1952) , MEUSEL (1952 , 1954) , v NSR TůxEN 
(1954) a ELLENBERG (1954). Aby biolog-botanik mohl úspěšně plnit požadavky 
na něj kladené, nesmí chápat soubory biotických krajinných prvků odděleně 
od prvků abiotických, od komplexu podmínek prostředí, od výrobní činnosti 
a života společnosti. V tomto směru je důležitá jeho spolupráce s půdoznalcem, 
geologem, vodohospodářem, .lesníkem a s urbanistou. Ve spolupráci s jmeno
vanými odborníky řeší biolog návrhem vhodných opatření a zásahů do vege
tačního krytu krajiny hlavně otázky úpravy přízemního mikroklimatu, otázky 
retenční schopnosti, protierosní odolnosti a stability půd, kvalitativní úpravy 
lesních a lučních rostlinných společenstev, otázky rekultivace neplodných půd, 
devastovaných ploch atd. 

55 



Stručný náčrt metodiky biologického plánování 
krajiny v ÓSR 

Územni plánování se zabývá komplexním řešením perspektivního vývoje 
určitých rajónů nebo menších územních celků. Rozsah území řešeného rajó
novým plánem bývá zpravidla totožný s určitou jednotnou výrobně ekono 
mickou oblastí (např. Ostravsko-karvínská pánev, Sokolovsko-chebská pánev, 
Jihomoravská lignitová pánev, příměstská obla'3t Prahy ). Tyto výrobně 
ekonomick§ samostatné oblasti se v územním plánování nazývají rajóny. 
V rámci těchto jednotek, jejichž velikost se zpravidla pohybuje od čtyř až do 
deseti okresů, mohou být mnohem podrobněji řešeny menší územní celky 
v nižším stupni územního plánování tzv. směrným plánem. Mohou to být 
spádová území měst nebo velkých průmyslových závodů apod. (podrobnosti 
viz LORENZ 1958). 

Zájmové území bývá běžně zpracováváno ve dvou etapách. První etapa je 
zaměřena na rozbor současného stavu území a na zjištění známých výhledo
vých záměrů všech hospodářsko-výrobních odvětví. V druhé etapě je vypra
cován komplexní návrh perspektivního řešení území. 

Území větších rajónů bývá z biologického hlediska zpravidla značně různo
rodé a obsahuje několik rozdílných kraj in n ý c h c c 1 k ů. V praxi se 
vychází z předpokladu , že jednotlivé krajinné celky jsou v hrubých rysech 
funkčně a fysiognomicky rozdílné, hlavně podle různé nadmořské výšky. 
Zájmové území se proto předběžně rozdělí na krajinné celky nížin (až po 200 m 
n. m.), nižších pahorkatin (od 200 do 400 m n. m.), vyšších pahorkatin (od 400 
do 600 m n. m.) , nižších středohor (od 600 do 1000 m n. m.) , vyšších středohor 
(od 1000 do 1400 m n. m.) a velehor (od 1400 m n. m. výše). 

V rámci jednotlivých krajinných celků se analysují základní podmínky 
prostfodí (geologická stavba území, geomorfologie terénu , klimatické poměry 
atd.). Ve vztahu k zjištěným podmínkám prostfodí se provádí rozbor krajin
ných prvků, p:ř'ičemž je nejvěť3í pozornost věnována biotickým krajinným 
prvkům, tj. lesům , ostatním útvarům vysoké zeleně, travním plochám a polním 
kulturám na orné půdě. 

Rozbor krajinných prvků je prováděn ze tří základních hledisek: 
1. z hlediska k v a n t i t a t i v n í h o z a s t o u p e n í jednotlivých kra-

jinných prvků v určitém krajinném celku , 
2. z hlediska jejich vzájemného p r o s t o r o v é ho r o z m í s t ě ní, 
3. z hlediska jejich k v a 1 i t a t i v n í h o s 1 o ž e n í. 
Srovnáním kvantitativního zastoupení jednotlivých krajinných prvků se 

zjjšťuje poměr rozlohy lesů, plošné rozlohy travních ploch ve vztahu k rozloze 
orné půdy, vodních ploch, neplodných půd , zastavěných ploch atd. 

Při hodno "ení kvantitativního zastoupení krajinných prvků vycházíme 
z předpokladu, že v normální kulturní krajině jsou za daných podmínek 
prostředí zastoupeny jednotlivé prvky v určitém optimálním kvantitativním 
poměru, jehož číselné vyjádření lze nazvat no r m á 1 ní m k r aj in n ý m 
b i o u k a z a t e 1 e m. Normální krajinný bioµkazatel je pro jednotlivé kra
jinné celky určitého rajónu různý. Může být přibližně stanoven empiricky 
srovnáváním poměrů v rámci stejných nebo obdobných kraj in n ý c h 
c e 1 k ů v mírném pásmu střední Evropy. Srovnáním normálního bioukazatele 
se skutečným b i o u k a z a t e 1 e m studovaného krajinného celku 
vyplynou nejhrubší abnormality v plošném zastoupení lesů , travních ploch ~ 
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neplodných půd, orného fondu , povrchových vod a jin.' hl 1 ajinn.' h pr ků. 
Tyto abnormality s v krajině projevují různým způsob m. M l ' 1 vanti

tativní za3toupení lesů a ostatních útvarů vysoké z 1 ně v zájmové oblasti 
územního rajónového plá.nu jižní Moravy má ne" porný vliv na vláho ý defi it 
krajiny. Tak např. podle SMOLÍKA (1954) má vy oká zel ň, pfod vším ] sy, 
rozhodující význam pro t vorbu horizontálních vodních srážek, je-li krajině 
zastoupena alespoň dvac tipěti proc nty. Patnáctiproc ntní plorn : za ·touponí 
lesů v zájmové části nížinného krajinného celku a krajinn 'ho c lku nižší h 
pahorkatin na jižní Moravě je nedostatečné a leží pod biologickou únosností 
krajiny. S obdobnou abnormalitou se setkáváme v severo ýchodní části rajónu 
příměstské oblasti Prahy a jinde. 

Pro horské oblasti, zvláště jsou-li členité , může být i 40 % zastoupení 1 sů 
nízké a skutečný krajinný bioukazatel stále silně podnormální , což se nakonec 
projevuje ve značné rozkolísano ti odtokových pom "rů. Zjišťování abnor
malit v kvantitativním zastoupení krajinných prvků pomocí hydromodulu 
vodních toků je tedy velmi cennou pomůckou hlavn" tam, kd s zájmové 
území kryje z větší části s povodím. 

Jednou z příčin zhoršení bioklimatických, hygienických a estetických poměrů 
v oblasti Mostecké pánve je neúnosně vysoké kvantitativní zastoupení nerekul
tivovaných výsypek a hald hnědouhelných dolů , jejichž povrch postrádá 
z větší části rostlinného krytu. Podobných příkladů abnormalit v kvantitat iv
ním zastoupení jednotlivých krajinných prvků v rámci určitých krajinných 
celků lze uvést j eště mnoho. 

Velkou důležitost má prostorové rozmístění biotických krajinných prvků 
v území. Na dlouhých svazích je vzájemné střídání vrstevnicových honů orné 
půdy, travních ploch, lesních kultur a ostatní vysoké zeleně rozhodující ve 
vztahu k intensitě povrchových odtoků a vodní erose půdy. V oblasti aridněj
ších nížin zabraňuje správné prostorové rozmístění biotických krajinných 
prvků větrné erosi a příznivě ovlivňuje mikro- i mesoklimatické poměry . 
Srovnáme-li např. současný stav území jižní Moravy s lVIů'(,LERovou mapou 
z roku 1804, zjistíme v průběhu posledních 150 let chybnou t endenci mýcení 
účelně rozmístěných lesíků a remízků, rušících zdánlivě komplexnost orných 
půd a naopak, v tomto případě biologicky nezdravou snahu o soustfodění lesů 
do větších komplexů. Totéž pla.tí o současném prostorovém rozmístční trav
ních ploch, které jsou sice správně soustředěny hlavně v inundacích Moravy 
a Dyje, ale mimoinundační oblasti, především vodní a větrnou erosí ohrožen' 
roviny a mírné svahy, trpí nedostatkem drnového fondu, lesů i ostatní vysoké 
zeleně. 

Velmi závažné je vyhodnocení kvalitativního složení biotických krajinných 
prvků. Známé jsou např. závislosti mezi vodohospodář'skou funkcí lesů , 
jejich zakmeněním, věkem a druhovým složením. Všeobecně platí zásada, že 
návrhy na úpravu druhové skladby lesů musejí vycházet z fytocenologické 
rekonstrukce přirozených lesních společenstev studované krajiny. V tom tk"\j 
velký praktický význam fytocenologických rekonstrukčních map. 

Biolog-botanik se v územním plánování nezabývá jen návrhem úpravy dru
hového složení lesních porostů , ale i kvalitativní úpravou ostatních útvarů 
vysoké zeleně a travních ploch, které mají mimořádný význam pro zlepšení 
hydrologického a bioklimatického režimu krajiny, pro zvýšení její trvalé 
hospodářské využitelnosti i estetické hodnoty. 

Na základě rozboru současné situace zájmového území přistoupí se k řešení 
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nejzávažnějších biologických problémů v souladu s požadavky výrobních 
Ddvětví. Rozborová i návrhová část je zpracovávána jednak graficky (u rajó
nových plánů v měřítku 1 : 25 000, u směrných plánů zpravidla v měřítku 
1 : 5000), jednak textově. Graficky se zachycují abnormality v kvantitativním 
zastoupení, v prostorovém rozmístění a kvalitativním složení krajinných 
prvků ve vztahu k plochám ohroženým vodní a větrnou erosí, k okrskům 
s nevyrovnaným vodním režimem. Dále se graficky zachycují plochy neplod
ných půd vyžadujících rekultivaci, plochy lesů a vysoké doprovodné zeleně 
vyžadující změnu druhové skladby atd. V textové části, která je v podstatě 
průvodní zprávou ke grafickým přílohám , je podán rozbor příčin vyskytnuv
ších se biologicky nepříznivých jevů a vysvětlen postup návrhu na jejich 
·omezení nebo likvidaci. 

.Z á s a d y r o z b o r u a úprav y ne j d ů 1 e ž i t ě j š í c h k r aj in
n ý c h prvků ve vztahu k aplikaci botanických věd · 

Nejdůležitějším krajinným prvkem jsou lesy. Kvantitativní zastoupení lesů , 
jejich prostorové rozmístěni a jejich kvalita je z hlediska krajinné biologie · 
jednou ze základních charakteristik studovaného území. Pokud jde o hodnocení 
.a úpravu kvantitativního zastoupení lesů a jejich prostorového rozmístění, 
spolupracuje biolog pfodevším s lesním hospodářem, zemědělcem, klimato
logem a vodohospodářem. 

Lesy ovlivňují podstatnou měrou vodní režim krajiny. Voda je krví krajiny. 
Usměrnění koloběhu vody v přírodě je proto jedním z nejdůležitějších úkolů 
krajinné biologie. Význam lesa, jeho druhového složení a plošné rozlohy ve 
vztahu k retenční schopnosti území, k plynulému zásobování pramenů a vod
ních toků vodou, ke zvýšení protierosní odolnosti půd a k mesoklimatickým 
podmínkám krajiny je dostatečně znám (srov. tab. V.). Kladné bioklimatické 
a hydrologické účinky lesa v krajině dokumentují studie četných autorů. 
U nás jsou to hlavně práce MAŘANOVY (1957a, 1957b). 

Je prokázáno, že blahodárné účinky lesů v krajině závisí značnou měrou 
na jejich kva1itativním složení, tj. v prvé fadě na jejich druhové skladbě. 
Druhová skladba lesních porostů je konečně v úzké souvislosti s produkční 
schopností lesních půd. Kvalitativní úprava lesních fytocenoz je proto jedním 
z nejdůležitějších úkolů biologického plánování, kde se v plné míře uplatní 
aplikace fytocenologie a rostlinné ekologie. V tomto směru je např. známá 
práce MOLČANOVA (1956), kde je zhodnocena hydrologická funkce lesních po
rostů vzhledem k jejich druhovému složení, zakmenění a způsobu pěstování. 
Podobná šetření byla konána i v západních zemích (např. KIRKWALD 1955, 
GoISLARD 1957, TROEDSSON 1958). Pokusy a měření prováděné ve Spojených 
státech daly přibližně stejné výsledky zdůrazňující ohromný význam lesa pro 
hydrologickou vyrovnanost krajiny. Tak např. LuLL et STOREY ( 1957) pro
kázali pětadvacetiletým srovnáváním vodních průtoků dvou řek v zalesněném 
.a nezalesněném povodí v Pensylvánii při ostatních podobných podmínkách, 
mnohem vyšší okamžité povrchové odtoky srážkových vod v nezalesněném 
povodí. . 

Vyskytly se ovšem i opačné názory, poukazující především na vysokou 
spoti'.·ebu vody lesním porostem, který, podle názoru některých autorů, může 
ochuzovat půdu a krajinu o vodu (např. LAURIE 1957). Většina autorů došla 
však na základě dlouhodobých srovnávacích měření k opačným závěrům. 
Tak např. RENNIE (1958) srovnával celkové ztráty vody z povrchových vrstev 
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půdy na rozsáhlých vřesovi"'tích a zalesněných plochách. Dok' zal, ž na vfo
sovištích jsou ztráty vody výparem a odtokem až čtyi'.'ikrát vyšší než v le ních 
porostech. 

Biolog-botanik se zabývá nejen řešením kvalitativní úpravy 1 sa vzhl d m 
k souča'3nému stavu území, ale navrhuje i preventivní opatření e vztahu 
k plánovaným hospodářským záměrům. Vzhledem k chystaným vodo hospo
dářským úpravám některých úseků vodních toků v dolním Pom raví a odyjí 
je např. nutné zpracování rámcového výhledového plánu úpravy skladby 
lesních fytocenoz tak, aby se včas zabránilo zbytečným národohospodář k 'm 
ztrátám v důsledku znehodnocování lužních lesů v oblasti plánovaných 
hydrotechnických staveb. Částečná regulace středního toku Moravy je však 
nezbytná jen v několika místech, kde záplavy ohrožují zemědělskou půdu , 
průmyslová a důlní zařízení. Je samozřejmé, že postoj biolog~ vůči navrhova
nému paušálnímu zkrácení a regulaci toku Moravy, Dyje a Svratky v oblasti 
jihomoravských lužních lesů bude v každém případě záporný. J nutné zastá
vat stanovisko, že otázku nadměrných záplav v dolním Podyjí a Pomoraví 
je třeba řesit zachycením vod v oblasti horní Moravy, Dyje, Svratky a jejich 
přítoků, a nikoliv rychlejším odvedením vod ze stfodní a dolní části j jich po
vodí. Záplavy jihomoravským lužním lesům neškodí , naopak pro pívají. Nad
měrné a. dlouhotrvající záplavy, které ztěžují jntensivní 1 sní hospodaření a způ
sobují nežádoucí rozšiřování jasanu a olše na úkor cennějšího dubu, lze dosta
tečně omezit obnovením a doplněním dHvějšího jednoduchého ochrann'ho 
systému (Břeclavsko), který nepoškozoval biologickou podstatu jihomorav
ských lužních lesů. 

Po realisaci návrhu umělé regulace a zkrácení vodních toků v oblasti po
zůstatků jihomoravských lužních lesů by došlo k jejich postupnému odumírání, 
stejně jako po provedení t echnické úpravy Moravy mezi Bzencem a Strážnicí 
nebo u Chropyně na Moravě . Nejrychleji odumíráji jasany, jilmy a starší duby. 
Spolehlivý exaktní důkaz nepříznivých změn v souborech biocenoz lužních 
lesů v důsledku vyloučení záplav a pokle~u hladiny spodních vod, pfo1ášejí 
~ytocenologické rozbory synusií podrostu. Porosty bylin (Impatiens noli-tangere, 
Urtica dioica , Symphytum officinale, Angelica silvestris, Scutellaria galericulata, 
Lysimachia vulgaris atd.) rychle ustupují porostům převládajících trav. 
Okamžité kvalitativní a kvantitativní změny prodělává i půdní fauna. Podle 
intensity a směru změn biocenoz postižených lužních lesů lze usuzovat na 
stupeň jejich poškození a včas navrhnout vhodná protiopatření, směřují.cí 
alespoň k zmírnění přímých hospodář'ských ztrát. Bioklimatické škody vyvo
lané zničením postižených okrsků lužních lesů jsou však zpravidla nezvratné 
a mnohonásobně převyšují přímé škody materiální. 

Podobné otázky řeší biolog v oblastech důlní těžby. Změny v zásobách 
a stavu spodních vod v okrscích hlubinné a povrchové těžby uhlí hluboce 
ovlivňují sousední lesní porosty. Po prostudování plánovaných porubních 
postupů, snaží se biolog tyto změny předvídat a návrhem vhodných opatření, 
především změnou druhové skladby porostů, zabránit přímým hospodářským 
i biologickým ztrátám. 

Zvlášť pečlivě je třeba plánovat rozmisťování nových průmyslových závodů 
v krajině. Výběr ploch pro stavbu energo-chemických a hutních kombinátů 
se nemůže řídit jen požadavky ekonomiky průmyslové výroby. Z hlediska 
krajinné biologie je nutno zvážit všechny škodlivé vlivy budoucího průmyslo
vého kombinátu na okolní krajinu. Zpravidla vystupuje do popředí možnost 
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poškozování vegetace kouřovými plyny a zamoření okolní krajiny prašnými 
zplodinami nejrůznějšího původu (např. okolí cementáren, tepláren atd. ). 
Nejprůkaznější přímé škody vznikají na lesních porostech. J en v určitém zá
jmov 'm okrsku v prostoru Most - Litvínov činí ztráta na přírůstku 1450 h0k
tarl'1 losa během je~noho obmýtí 7,645.500 Kčs . Připočtením škod vzniklých 
na kvalitě d·fova, škod vyplývajících z trvalého zhoršení produkční schopnosti 
lesních půd , z pfodčasné těžby odumírajících nedospělých lesních porostů , 
z nesnadné obnovy lesa atd. by se tato částka minimálně zdvojnásobila. 
Vyčíslením celkových přímých ztrát na lesích v Krušných horách a v pod
krušnohorském zlomu došli bychom až k stamiliónovým hodnotám, vzhledem 
k okolnosti, že je poškozeno několik desítek tisíc hektarů lesa. Účast biologa 
při umisťování nových průmyslových závodů je proto nesmírně důležitá. 
Ve spolupráci s klimatologem, lesním hospodářem, zemědělcem, vodohospo
dářem a ekonomem jsou vyhledány takové plochy, kde lze předpokládat 
minimální poruchy bioklimatické, hydrologické, hygienické i estetické hodnoty 
krajiny. 

Na základě znalosti ekologických nároků lesních dfovin navrhuje biolog 
v ohrožených okrscích směrnice pro postupnou přeměnu druhové skladby 
lesních porostů tak, aby perspektivní zastoupení dřevin nejodolnějších vůči 
specifickým, biologicky ško::llivým vlivům, plynule vzrůstalo . Nutno však př'i 
pomenout, že sebelepší biologická asanace krajiny nezaručí uspokojivý výdo
dek, nebudou-li realisována přímo v průmyslových závodech taková opatření , 
ktm ~ by

1 

snížila procento unikajících toxických exhalací na biologicky únosné 
mnozstv1. 
Důležitým krajinným prvkem jsou ostatní útvary vysoké zeleně. Mezi ně 

patří doprovodná vysoká zeleň kolem vodních toků a komunikací , drobnější 
půdoochranné porosty na svazích kolem vodních nádrží, lec;:·ní remízky, izolo
vané skupiny ke:ř'ů , sady, sídlištní zeleň , živé ploty atd. Bioklimatická důle
žitost skupinovitých a doprovodných útvarů vysoké zeleně je zvlášť významná 
v krajině s nízkou lesnatostí. Dobře založené a udržované vegetační doprovody 
vodotečí a komunikací působí při vhodné směrové orientaci jako větrolamy. 
Příznivě o' l ~vňují vzdušnou vlhkost ve svém nejbližším okolí a zmírňují kolí
sání denních t eplot. 

Rozhodující pro příznivé bioklimatické účinky vegetačních doprovodů ko
munikací je v prvé řadě jejich věk , hustota a vhodné druhové složení. Ph 
návrhu nových vegetačních doprovodů si biolog všímá nejen podmínek pro
stí·edí , ale i orienta_ce navrhované aleje vůči směru převládajících větrů, blíz
kosti lesních porostů, typu vozovky atd. · Důležitá je znalost převládajících 
větrů v zimním období a znalost reliefu terénu v okolí komunikace vzhledem 
k záchytu sněhu na sousedních zemědělských pozemcích a k omezení nebezpečí 
zavátí komunikace. V tomto směru je důležitá správná volba prostorového 
umístění místy používaných živých plotů. Z biologického hlediska nelze do
poručovat jednostranné osázení komunikací ovocným stromovím, nýbrž za 
vhodných podmínek, hlavně v bezlesé a otevřené rovině , lze navrhnout před
nostní použití širokokorunných vysokých dřevin. 

Zvlášť důležitá je biologická funkce vegetačních doprovodů vodních toků 
v krajině (srov. tab. V.). O jejich mikroklimatickém a vodohospodát'ském vý
znamu v krajině pojednal v poslední době ZELENÝ (1957). Biolog navrhuje 
zřízení nových vegetačních doprovodů vodotečí a vylepšení stávajících, hlavně 
takových, jejichž druhové složení neodpovídá ekologickým podmínkám a po-
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žadovaným funkcím. Hlavní význam bř hový h poro tů netkví jak se dnes 
často zapomíná, v rychlé produkci dře ní hmoty (topoly) , al hlavn v zp v
ňování břehů vodního toku a v omezení boční erose. T to funkc bř hov ' h 
porostů jsou v prvé řadě závislé na jejich druhovém složení a v ku. Důl žitá 
je hloubka a větvení kofono ých systémů použitých stromů a keřů, jakož 
i regenerační schopnost jednotlivých druhů vzhledem k jejich poškozo ání ph 
odchodu ledů (srov. KŇAZOVICKÝ 1958). Tak např. v souča ·né době dosti 
časté osazování hh~hů vodních toků s yšším spádem a se silnou boční orosí 
topoly jo chybné. Horizontálně ětvený kořenový systém topolů váž 11 -

dostatečně půdu břehů. Břehy jsou podemílány a velká váha vzrostlých stromů 
uspíší j c_; jich zřícení. Vo srovnání s olší jsou topoly méně odolné vůči ná Jed
kům mechanického poškozování kmenů odcházejícími ledy a snadn" ji podlť
hají hnilobě , která znehodnocuje kvalitu a použitelnost dřeva. 

Biolog se aktivně účast1ú náyrhu druhové skladby a umístění zásakových 
pásů a větrolamů. Šablonovité zakládání větrolamů bez ohledu na z láštnosti 
konfigurace t erénu, kterými se řídí přízemní proudění vzduchu , n mohlo ph
nést očekávané výsledky. Totéž platí o použití směsí vhodných dřevin , kt r' 
se musí přísně Hdit ekologickými nároky jednotlivých druhů. Podle novějších 
prací četných autorů jsou bioklimatické účinky i jednotlivých ětrolamů 
v bezlesé krajině užitečné, a to i v podmínkách střední Evropy, ovšem, jsou-li 
splněny výše uvedené požadavky (srov. napÍ'. BoDEAUx 1956, KREUTZ 1957, 
PREISING 1957, SuTER 1957). 

Biologický význam drobných remízků , skupinek keřů a živých plotů v kra
jině bývá často podceňován. V bezlesé krajině nelze spatřovat jejich pHznivé 
účinky jen v ovlivňování mikroklimatických poměrů (napí-. v působení na 
rovnoměrnější ukládání sněhové pokrývky), ale i v tom, že patH k druhově 
nejbohatším rostlinným a živočišným biotopům uprostřed jednotvárných ze
mědělských obla3tí. Tvoří tak jakási regenerační centra, obohacující soubor 
biocenoz o nové druhy rostlin a živočichů. Poskytují útulek hmyzožravému 
ptactvu a zvěh, čímž ča-stečně vyrovnávají biologickou labilitu bezlesé země
dělské krajiny. Některé záporné vlivy, např. možnosti zvýšeného zaplevelení 
polí nebo šíření škodlivého hmyzu, lze b 3z větších potíží odstranit. Úkolem 
biologa je proto zabránit mýcení drobných remízků a skupin keřů , které je 
často propagováno z důvodů arondačních a naopak, výběrem vhodných ploch 
a návrhem ekologicky zdůvodněné směJi stromů a kei'ů podpořit v bezlesém 
území jejich zakládání. PE návrhu druhové skladby remízků , živých plotů 
a ostatní skupinové vysoké zeleně je třeba vyloučit druhy, které jsou hostitEJli 
různých vývojových stádií rzí a škodlivého hmyzu napí'. něliterých mšic. 

Velký význam má správně provedené půdoochranné zalesnění ne ho zatra v 
nění svahů kolem vodních nádrží. Zde záleží v prvé řadě na volbě ekologicky 
vhodné druhové skladby ochranných porostů. Využívá se hlavně hluboko
kořenných dfovin a druhů se zvýšenou regenerační schopností. Tak nap:L lípa 
vytváH bohaté kofonové výmladky. Dub je sice hlubokokofonnou dřevinou, 
ale na místech s pozvolným sesouváním půdy krní nebo i odumírá (srov . 
ÚGIJEVSKIJ et FREIBERT 1957). Znalosti ekologických a rhizologických vlast 
ností dbvin a keřů využívá biolog v návrhu biotechnické asanace svážných 
území (srov. t ab . IV.). 

Významným krajinným prvkem jsou travní plochy, tj. trvalé louky, past
viny a jet clotravní směsky. Z hlediska krajinné biologie je zvlášť důležité pro
storové rozmístění travních ploch vzhledem k ostatním krajinným prvkům , 
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hlavně orné půdě a lesům. Střídání vrstevnicových honů jetelotravních směsek 
s hony orné půdy na svazích snižuje pravděpodobnost vodní erose a sesouvání 
svrchních vrstev půdy. Tak podle HASSENTEUFELA (1958) má bohatý koře
nový systém M edicago sativa pevnost v tahu až 665 kg/cm2 • 

Protierosní odolnost půd pokrytých porosty t rav a bylin je závislá do značné 
míry na druhovém složení rostlinných společenstev. Polostepní a stepní travní 
společenstva kryji zpravidla půdní povrch nedostatečně. Půda je vystavena 
mechanickým účinkům deště a snadněji podléhá plošné i rýhové erosi. Znalost 
morfologie a ekologie jednotlivých druhú je proto důležitá pro návrh rozměrú 
a druhového složení travních zásakových pásli v okolí vodních tokú, přehrad 
a v okrscích ohrožených vodní erosí půdy. 

Biolog-botanik se snaží koordinovat ekologické požadavky rostlinných spo
lečenstev s realisací technických, především hydrotechnických staveb a zaří
zení. Známý je např·. problém klesající kvality a výnosovosti inundačních · luk 
ve středním Pomoraví a dolním Podyjí, v závislosti na šablonovitém provádění 
hydrotechnických úprav vodních tokú. V určitých okrscích inundační zóny 
navrhuje proto (biolog ve spolupráci s vodohospodářem) zřízení lehkých proti
inundačních zemních hrází s propustěmi , které by nebránily jarním záplavám 
poříčních luk. 

Zachování jarní záplavy určitých částí inundačních luk je zdůvodněno nejen 
potřebami ochrany pHrody, ale především potřebami hospodářskými. Jako 
názorný pHklad poklesu výnosovosti a kvality inundačních luk následkem 
provedení regulace Moravy lze uvést několik údajů podle ŠMARDY (1955) 
a dokladů KNV Gottwaldov z okolí Strážnice: Dřívější hektarové výnosy za
plavovaných luk na Strážnicku činily 80 až 100 q/ha (sena a otavy dohromady). 
Byly však pÍ'Ípady, že sklizeň samotného sena dosahovala 100 q/ha. V letech 
1926 až 1934 činil optimální hektarový roční výnos strážnických luk až 140 q/ha. 
Po zregulování Moravy poklesl v letech 1936 až 1941 nejdHve na 60 q/ha, 
v roce 1942 na 20 až 25 q/ha, což představuje dnešní prúměrný hektarový 
výnos sena a otavy dohromady. Vybudováním umělých závlah, které si vyžá
dalo značných finančních nákladů, se za současného stavu závlahových zaří
zení situace prakticky nezměnila. Krmivářsky cenné druhy trav a bylin (jetel 
bílý a jetel červený) postupně vymizely, a na jejich místo se rozšířily sucho
milnější , hospodářsky méněcenné druhy ·jako F estuca ovina, Bromus erectus, 
Carex praecox aj. Louky jsou zamořeny ocúnem. Škody zpúsobované rycí 
činností krtka vzrostly. Sucho je pHznivé pro vývoj a rozšiřování hmyzích 
škúdcú (larvy kovaNků). 

Uvedený příklad ukazuje velmi názorně následky šablonovitých hydro
technických úprav a zdúvodňuje aktivnj účast biologa př'i řešení všech vý
znamnějších t echnjckých zásahú v krajině. 

Rozbor a úprava polních kultur na orných púdách je zaměřena na účelné 
prostorové rozmístění orného fondu vzhledem k ostatním krajinným prvkům, 
hlavně lesúm a travním plochám, což má význam pro úpravu mikroklima
tických a mesoklimatických poměrú krajiny a pro zvýšení celkové retenční 
schopnosti půd v území. Směrnice vypracované biologem mají v tomto případě 
jen rámcový charakter a slouží jako podkladový materiál pro zemědělské plá
nování. V rozsáhlých rovinách s malou lesnatostí a s aridnějším typem klimatu 
se např. doporučuje střídání honů vysokých kultur (kukuřice , slunečnice ) 
a kultur dobře kryjících půdu (jetelotrávy, ozimy) s Jrnlturami kryjícími půdu 
nedostatečně nebo jen v poměrně krátkém časovém úseku vegetační periody 

62 



(jařiny, okopaniny). V oblastech ohrožených větrnon erosí půd (napÍ'. JlZlll 

Morava, Žatecko , střední Polabí) je účelná orientace honli jednotlivý h kultur 
kolmo na směry výsušných a pfovládajících větrů . Bývá doporuřo áno čás- , 
tečné ponechání lodyh slunečnic a kukui·ico po sklizni terč" ů a pali c p:fos zimu na 
polích, za účelem rovnoměrněj šího ukládáni sněhové pokrývky . 

Z abiotických krajinných prvkli vyžadují prvořadé pozornost i neplodn' 
plidy ploch devastovaných těžbou uhli a nerostů. Roz ·áhlé výRypky a haldy 
uhelných dolli podstatně zhoršnjí bioklimatický a vodní režim krajiny ne
hledě k zhoršení její estetické hodnoty. Nerekultivované výsypl y a haldy 
patří mezi vysloveně negativní krajinné prvky. J ejich záporný vliv narůstá 
hlavně ve velkých těžebních revírech , kde je často j eště zhoršován použitím 
nevhodných t echnologických postupú. Při vysypávání suchého haldového 
materiálu s větších výšek lanovkou, dochází nejen k zaprášení okolní krajiny, 
ale i k biologicky velmi nepříznivému vrstvení t exturních clomentť1. Nejhrubš í 
materiál se usazuje v úpatních polohách haldové výsypky, jemnozrnný ve 
vyšších polohách. Za suchého a větrného počásí dochází pak k odvívání 
jemných částic s povrchu výsypky, za deště k silné vodní erosi povrchových 
vrstev, což vede k zhoršení možnosti ozelenění. 

Ke zvýšení negativního vlivu výsypek v krajině dochází pi'i deponování 
výsypkového materiálu tzv. velkovykladači. Tímto způsobem vzniká velmi 
členitý povrch výsypky s ostrými tvary, což rovněž velmi brzdí možnosti 
ozelenění (srov. tab. III.). Z toho vyplývá, že úspěšné práci biologa musejí 
předcházet vhodná t echnická opatření spočívající v urovnání půdy a podle 
možnosti, v povrchovém navrst vení humosní ornice. 

Biolog-bota nik mliže významně pi'ispět k řešení obtížného úkolu rekultivace 
výsypek, hald a ostatních ploch devastovaných těžbou uhlí a nerostli, a vy
tvořit tak předpoklady k vzniku nového , stejně hodnotného půdorysu krajiny . 
Úspěch rekultivačních prací je zá vislý hlavně na vodním režimu výsypek a na 
mikroklimatických poměrech při jejich povrchu. Tím je dána i závislost na 
morfologii výsypek, na fyzikálních vlastnostech a chemismu svrchních vrstev 
půdního substrátu. 

Pokud jde o volbu vhodného postupu rekultivace devastovaných ploch 
biologickou cestou, lze se v mnohých pHpadech opřít o výsledky pozorování 
přirozené sukcese rostlinných společenstev, která naznačuje výběr vhodných 
rostlinných druhů (srov. tab. III. a IV.). V tomto postupu tzv . biologické 
asanace nelze ovšem paušálně doporučit určité druhy rostlin ani prn jednu 
a tutéž výsypku. Ekologické podmínky jsou rlizné ph patě výsypky, ve stfodu 
jejích bokli a při jejím vrcholku. Paušální návrh výsadby určitých druhů 
může vést k řadě neúspěchli (srov . napí· . JONÁŠ 1959) . Tím ovšem není řečeno, 
že nelze využít jinde získaných zkušeností. Tak např. TANNER (1958) dopo
ručuje na základě výsledkli rekultivací hald v Porýní, v okolí Cách a Nordheim
Westfalen výsev druhli M elilot1,1,s officinalis LAM. , M elilotus albus MEDIK. 

a Trigonella coerulea SER., z nichž první dva se dobře osvědčily při rekult i
vačních pracích v severočeské hnědouhelné pánvi. Cenné poznatky o použi
t elnosti některých lesních stromli a keřů přinášejí ekologické a fytocenologické 
práce HRABĚTOVÉ (1955), LOWRYHO (1958) a jiných autorli. 

PE t echnické asanaci devastovaných ploch, a to buď plochých výsypek 
nebo poklesli, kde bylo počítáno s deponováním dostatečně mocné vrstvy 
ornice, bude se práce biologa omezovat na spoluúčast při řešení nového plido
rysu území, které v tomto případě má být vráceno intensivní zemědělské vý-
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robě. Jeho práce bude spočívat v návrhu výsadby drobných lesíků na svaži
tých polohách a na půdách špatných bonit, v osázení cest a ve vytvofoní sítě 

" ochranných pásů, bude-li se jednat o tabulové, značně převýšené výsypky. 

Závěr 

V důsledku rychlého rozvoje všech odvětví národního hospodářství během 
posledního století vznikla potřeba komplexního územního plánování. Jedním 
z důležitých oborů územního plánování v ČSR je „biologie krajiny". Jejím 
úkolem je koordinace rozvoje všech hospodá.i"sko-výrobních odvětví s pHrod
ními podmínkami krajiny. Poslání biologie krajiny v perspektivním územním 
plánování není však konzervační. Nao_rak, na základě rozboru současné bio
logické situace zkoumaného území a po zvážení. výhledových záměrů všech 
hospodářsko-výrobních odvětví, snaží se biolog navrhnout taková opatfoni, 
aby fošená krajina poskytovala trvale hodnotné prostfodí pro život společnosti. 
Ve spolupráci s klimatologem, geologem, vodohospodářem, architektem, les
ním hospodáfom, zemědělcem a ve spolupráci s odborníky všech ostatních 
výrobních odvětví zúčastněných v komplexním územním plánování, foší 
biolog návrhem vhodných opatfoní a zásahů do vegetačního krytu kulturní 
krajiny hlavně otázky úpravy přízemního mikroklimatu, otázky retenční 
schopnosti, protierosní odolnosti a stability půd, otázky úpravy druhového 
složení lesních a travních rostlinných společenstev, jejich plošné rozlohy a vzá
jemného prostorového rozmístění v krajině, otázky rekultivace neplodných půd 
a ploch devastovaných těžbou uhlí, nerostů atd. 

Povrch každé kulturní krajiny je tvořen specifickými soubory krajinných 
prvků. Pod pojmem „krajinné prvky" se rozumějí funkčně a fysiognomicky 
vyhraněné útvary, které se uplatňují v každé kulturní krajině. Rozlišují se 
biotické krajinné prvky (lesy, ostatní útvary vysoké zeleně, travní plochy, 
polní kultury na orné púdě) a abiotické krajinné prvky (neplodné půdy vý
sypek uhelných dolů, sídliště, průmyslové závody, komunikační síť atd.). 
Soubory krajinných prvků tvoH s podmínkami prostředí (geologická stavba 
území, geomorfologie terénu, klimatické poměry atd.) složitý dialektický celek. 

V praxi se vychází ze skutečnosti , že v každé krajině jsou z dynamického 
hlediska bezesporu nejdůležitější biotické krajinné prvky. Hlavní součástí 
biotických krajinných prvků jsou soubory fytocenoz, tvořících vegetační plášť 
krajiny. Cílevědomými zásahy do rostlinného krytu krajiny lze eliminovat 
některé biologicky nepHznivé jevy v krajině (např. zvýšením lesnatosti kra
jiny , přeměnou biologicky nevyhovující druhové skladby lesnfch porostů, re
kultivací výsypek uhelných dolů) a působit tak i na mesoklimatické, hydro
logické, hygienické, estetické a produkční poměry území. Z toho vyplývá, 
že se v biologickém plánování krajiny uplatní m~j větší měrou aplikované bo
tanické vědy. Za nejcennější je Ueba považovat aplikaci fytocenologie a rost
linné ekologie . 

l={,ozbor současné biologické situace a návrh plánovitých biologických úprav 
zkoumaného území spočívá tedy v hodnocení a řešení jednotlivých krajinných 
prvků. Rozbor a návrh úpravy jed 1otlivých krajinných prvků je prováděn 
ze tH základních hledisek: 

1. z h lediska kvantitativního zas t.oupení krajinný ch prvkú v určitém krajinném celku, 
2. z hlediska jejich vzájemného prostorového rozmís tění, 
3. z hlediska jejich kvalitativního složeni. 
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Krajinné celky lze v podmínkách mírného pásma střední Evropy tfídit 
v hrubých obrysech podle různé nadmoi'ské výšky jak je práci podrobněji 
vy světleno. 

Kvantitativní hledisko podává obraz o plošném zastoupen í jednotlivý h 
krajinných prvků v rámci určitého krajinného celku. Číse lné vyjádfoní pom0ru 
kvantitativního za:; toupení krajinných prvků je nazýváno krajinným bio
ukazatelem. Dbá se, aby rozloha lesů. ostatních útvarú vysoké zele ně, travních 
ploch vzhledem k rozloze orných půd , zastavěné plochy atd. neklesla pod bio 
logickou únosnost krajiny. 

Správné vzájemné prostorové rozmístě ní krajinných prvků je důležité hlavně 
pro úpravu hydrologických, půdoochranných , mikroklimat ických a mesokli
matických poměrů krajiny. 

Kvalitativní hledisko podává obraz o současné druhové skladbě lesních 
a travních porostů. Návrh na jejich úpravu má vycházet z fytocenologické 
rekonstrukce rostlinných společenstev zkoumaného krajinného celku . 

V práci je demonstrován na konkrétních příkladech z plánovací praxe vý
znam botanických věd pro biologické plánování krajiny. J e zdůrazněna nut
nost spolupráce biologa-botanika se všemi hospodái'sko-výrobními složkami 
a s výše jmenovanými odborníky. Očekávaný efekt může př'inést jen komplexní 
řešení vývoje zkoumaného území. 

Vysv ě tlení k tabulkám: 

Tab. I.: Lesy v okolí Litvínova : Zamoření ovzduší koufovými ply ny porušilo biologickou rovno 
v áhu m ezi soubory biocenoz a je jich prost i"edírn. Odumíra jí i porosty dubu letního, kte rý 
patří m ezi nejodoln ěj š í dřeviny. (Foto Báňské projekty , Teplice-Lázně v Čechách.) 

Tab. II. Kmící poros t y břízy u vyuhlen ého lomu P a vel nedaleko Litvínova na š tčrkopísč i tých 
spla veninách zvětralin krušnohorské ruly uložených na terciérních šed ých jílech. Vytěžením 
uhelného ložiska došlo v širokém okolí lomu k prudkému pokles u hladin y spodních vod v prů 
běhu života porostů. Provenien ce porostú n ení zn áma. (Foto Báňské projekty, Te plice-Lázně 
v Čechác h.) 

Tab. III. Výsypka dolu Obránců míru na Mostecku. Uchycení vegetace na povrchu „prstov i tě 
založen é" převýšené výsypky je zábis lé na jejím vodním režimu. Poros t y Atriplex nitens 
Sc HKUHR sledují vlhč í úžlabiny . S exponovanýc h vrcholků a bokú výBypky jsou se mena 
splachována deštěm. (Foto B á úské projekty, Te plice- Lázně v Čechách.) 

Tab. IV. nahoře: Iniciá lní s tadium s T ussilago /ar/ara L. na povrchu pluhové výsypky uhelného 
lomu S. K. Neumann na Mostecku. Porosty podbčlo jso u časté na málo propustných jílnatých 
až písčito -jílnatých zeminách. (Foto Bá1\ské projekty, Tepli ce-L1:mč v Čechách.) 

Tab. IV. dole : Technická asanace proudového sesuvu je nedoBtatočná . Po podrobné m průzkumu 
n avrhuje biolog osázení sesu vu ekologicky vhodnou směs í ke ř·ů a les ních stromů. (Fo to 
LTM-Valašské Meziříč í.) 

Tab. V. nahoře : Šig utúv les u Višní Lhoty (kraj Mor. Ostrava): Splach humusu a svrchních 
vrstev púdy v silně prokáceném bukovém poros t u na prudkém svahu je výsledkem hrubého 
porušení biologické rovnováhy mezi soubory fytocenoz a je jich prostfodím. (Foto LTM -
Mor. Ostrava.) 

Tab. V. dole: Velký Lipový n a Morávce : Příklad dobfo proveden é biotechnické asanace bystřiny. 
Bfohový porost tvofon ý ekologicky vhodnou směs í dřevin zpevňuje svým ko řenovým systé
m em břehy vodního toku. Po estetické str á n ce spojuje technickou úprav u toku s oko lní 
krajinou. (Foto LTM - Mor. Ostrava.) 
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I\ . H'.ouo1~1rnli n C. MypaHcrrni1: 

Oc11onhl 6uoJiorw1ec1wro 11.11a11up<ma11un .rm11)1.ma<f>Ta n npuMenennu 
60Tmmqc-c1rnx nayl\ 

B }JP:·1y: 11>nrre G1.1l"rporo p a:w11THH ucex oTpa('.' Il'il uapo; u1oro xo~HiíCTBa 11 Tl't1c1rnc uo

c ; ll'J-lllero ('Tl)J!eTllH no :n1111\Jla 11eoGXO)],ll J\lO('Tb HOJ\111 .' ll'l{C ll Ol'O TCpp!fTOfH1<1 JlhHOl'O nJiall11 -

pona111rn . Owroli 11 :1 Baaur1.1x ť ' OCTan111.1x 4iH 'T<'ii n•pp1rrop1111.1 1i.11oro 11: 1a11npo11a111111 u lf rxo

c; ro11a1urn HUJIHC1TH «611onori1H 06J1ncr11 » , O\ ' ll O Ull il!I :rn;i.a'la 1wTopoii rOl 'T<H1T 11 1wopn1111arll-Ht 

pu :HHITHH Ht'CX Hapo~J.HOXo:-lik:ruc1HJhlX oorpac.11ci-i (' 11p11pO)J.lll.ll\Jll yr ; J()Jlll}ll\HJ :)TOM oGJJ;l('TJL 

O.u1101w poJIL «Ú H0 J1oru11 oGJJaCTl1» u HP pr lll'HTHUllOl\I Tepp1rroµ11a:11.110M 11 ; 1a1111poua1rnn 11 e 

RB .1HCTťH llť-ll ' C nn11oj,i. I J aoGopoT, na oc11onc n:~rwrnrn (·onpOJ\ll'll JHffO rOl 'TOfl 111rn G110J1orH

qenmx 0l'.06CllHOCTr~i lll'(' J JC! J.Y CMOH Tcpp1rropmr , a THIOl\e 11/l ()('lfOJW 11Pl'll,110Jlll1'11Cl\IOl'O 

11C' fJ l' lll'HT11uHoro pa :rnwrirn ncc·x Hapon 11oxu:iHtÍl'TlH'llHt,1x UT!Hll'J 1ei1, GuoJior ('TapaCTl'. H 

11pCLJ.J lO/HllTL TClHIIU :"lll' POllpHHTIJH , up11 O('YUJ.CCTIJ .-1l' lllU1 IWTOpr.1x WlBIUlH Tepp1nop11ll pae

llO JJ(\l ' /l J ia Gi.1 11a11 Gu.-1l'c1 G. - iaro11p1rnT11b1~111 y('.-1on1111:"111r , 11eoGxoH11\11.1M11 JVlfl 11rn :11111 0611J.Cl' Tna. 

CrJTpynnwrnn c reo: hJl'0\1, 1rn 11MaT0Jloror.1, apx11Tl'1noprn.1, l' ll('qnamrcTar.1 11 110 uonnoMy, 

Jll'l' llOl\l,\' 1·1 l'C Jlbl'JW:\I~ - xo :H1J1l'Tll~' , a THIOHl' ('() JICl' .\111 (' IJ Clllla : lll\'T/1 1\llf JI() npyrJiill crrpal'.JHlM, 

11p111111Ma10JJJ.IBlll yLW('TIH' B 1wl\111 : 1cHl' llU\L T<·pp1no(HJa.' 1i,110\1 11 ; 1<11111poua111111, 0110Jrnr, n~y
tiaH B 1i.c: wM 11p11po;.1.11y10 \'PC'i lY ; i.a111Ioii 1\y;1 1.Typ11oi1 0GrnH·T11 , p e rna cT u or11ou110M 11p0Gnol\tbr 

npe0Gpn :iona11un \1M1\p<n\:11n1aTa, 11or.:1011u1l':-.1ol'Th rt04Bt.1, yrToi.it111uo('TfI no•rn lf Gop1,G1.r 

e :::i po :111l'ii; 11po6:w:-.1y y . 1y 11111(•111-rn II<J!Wi lIIOl 'o ('()( 'Tana .' IC'l' lll.IX 11 TP<IBHII11l'.TJ.IX l' OOOlllC!'TJJ, l.fX 

pa:ll\H) p1 .1 11 11pot"rpa1J('Tfll'llllUl' pa :cJl\ ll'U{CllH l' u uG.: 1;1< ' T11 ; 11poú:1er.iy pe1<yJ1LT11uaq1111 11 e JJJlOJlO 

po.u111.1.x llO'IB 11 11 :rn11wneií , 11pirtH')l0 1I!ll.1x B 11<To;u1 o('T I. n p o<ly: 11„r:ne noGt.l'm yrm1 H JJ.pyrnx 

110J1 e:rn1.1x lf(' IW11ncl\ir.1x. 

llonepx11ot"f'I• 1rn i 1\; lOl "t) l{,\' : Ji.Typ11oro .' IHll ; lllla(Irra 11pC'i J.l 'THB.ll'Ilil ('!l01llfqJIPI CC J\11M l'OlJCTa

Hl1CM JJall)lllf(l(IJrllt.IX :J.' ll'illCHTOB. I lo; i. llOllHTJlCM «JI <lll)J.llJa(PTill.IP :1: ll'J\ICllThl » 111\ICCM B IHI JJ.Y 

cpyHt\lll10H(l .' lbllO li qni:ntOl'llO\IWJ('('l'H Ollpl';.ll'JICIIHJ,Je rpop!\tl.I, IWTOp1.1 e lll\ICJOT('H B J\ilrH) lOM 

1~y111;ryp110M : ra11 ; l1uaqrre . Pna; 1114a10Tl'H G11on14cc 1nrc J1a11w1uHpTJI1,ie :JJJOMCllTf.l ( : 1e\' a ll Ol'. 

Ta ; rr,111.1e cpop:..11.1 HbH 'Ol{UH :ie.;10 11 lf, TpaUHllll\ ' TJ.I(' !\f[l('('ffBl.r, 11o : J('lll.Jl~ Hy: 11.T~1 p1.1 llil llHXOTHOH 

:1cl\tJH') 11 aú110nfl(l'('J01l' ,TfélHflllI11qHllhll' ;),ilel\H'IITl.I (11011.TTOJlO POHlll.I() !)()tJllt.I , OTl!a : 11.1 yroJih-

111.IX 1uaxT, mu·c.íle J1H1>H~ 11yH1n1.1 , 11pur.ii.1111 : 1L·1111i.1e 11pl';J.11p1rnT11n, 11 y T11 cooó11ll'IHIH 11 T. JJ..). 

<:o'ICTarrne Ol'llODllblX J!alljllJJ(l<l)'J'IlblX a: Jl'W'IITOB H\J('( 'TC ('. OCTa : JLlll.ll\lll ()( 'OÚCJillOCTJIMl1 Hp11 -

p omrni1 c p0; u.r l lillIHOII oG:ianu (roorpal{Hl'Il'\'JOIM npoen11e:"11 , n·oMop<l>o J10r11oií ]H \ 11,ccpa. 

T\JlHJ\IHTOJ\l 11 T . )J. .) CO~J lé1f'T C' .' 10/HllOC Jll•Ia.rll'l\Tll'H'CJ\00 IJ.(1.'lOP . 

C TOLJIUI apettn.H ;~aJ1 b 11ri1111eťo pa ~n 1n11H Úl' l' l'11op1-10 11 <111óo: ll~ l' 1H1>H11i.nrn HH.' IHJOTCH G110 -

T111re<' H:11c JIH JT)J,111acpnlbJe <l.' l('i\ll' llTJ.L. ()('llODIJOlÍ ('() (' Tau1101'.í 'HlCTLIO ÚHOTJ1llCCIUIX Jlélll)J,IJiaqrr 

llhlX :J.:101\lCHTOB llBJIHCTCH ('(J'fl'TilHJ!l' qmTOllCll0 :3, ('(J :l)léllOIIHIX pal'.TllTCJlblIJ.Jii: 1101\pon oG

: iacnr. Ll,l'JH'Hé111paH: 1c n111.H1 11proGp11 aoBilllJ1 P!\1 pi1l'TIJT<';11.i1oro 110Hpo1rn (Han1rnr.icp, yncm1-

11 e 1111 L'M 2)('( ' Ul' TH0l'Tl'f, Cl\H'Jf(Jl':í liUPOl lMOJ'O ('() (' TilBa ~ J('( ' lthlX l\l(\ (' ('(1H0H, pc1.;yJJbTHB1:l JJ.J.fC ií 

un1a: 10B ~TO.' lhllL.IX rna~:r) :\JOl-1\llu y("rpaHHTh 11l1 1<0Tu p1.Jl' G110: 1on1 1ll'< ' Jm I1c6: wroup11nTHJ.1e 

flB:lellHH H T('l\I l'3MJ.l\f y.-1yy 11111T1. :"IH' :ÚH~: JtDiaTH4(1\'JOH', rn; lponorHlJ('('l\11!', r11rnc11w1cc 1uie , 

: J l' Tl~Tlftf('(' "IH' li 11po1l:rno; u'nc ·; 1r,111.~(' yr:1on11H ; lHHll011 n·pp11TOIHl1f. 0Tl'I<li l~ HI.ITC1<a (ff, l!TO 

11pn 11 : 1HHOBOl\I 11pl'IJUjJa ;mw1111111 (J JHJ : llffllll 1.;y; 1i,Typ110l'O ; 1aH ; l1tH1qrra IH'UOXO; llt J\ I() :111a1rnc 
li 11p11~1l'Hl'Hl1e l'OOTBl'TCTUYIOll\ll.'\ ÓOT(llHl4( 1l ' l\IJX 11a y 1.;. Jlanóo: Jl'l' Hl'llJJl,1~1 HB: Hwrn1 11p11 -

:\tťHCllJl(' qnrrouc1rn.-1onm 11 p ;H·n1n1.- 1b11oii :11w: 1orn11 (ť:\l. l-\ :n11~A HIV1, 1918, 1\f),)a, 19.1.Só --
; lú í.11 1 ~J45 - TJ01m·: 11 I ~ 1.->'i ( : :-·1;At11 : B I H:í.) · I IA11 ,· 101w"11 I ~l:ílJ \loií :n ::1 I ~JS2, 19511 

lfl~- .' lJ,(lE l!-1.)2 H Jlp . ) . 
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VI C'í'JTC)lona 1111 c G110J1orn11 naHHOtt o6nann, a :rnTcM 11 11 ; ra1111·pyc:.11ir c Hpeo6 r a :10B a 11HH 

Of'llOH:t lllil 11a JIO)lpo 6 110:\1 11 :1 y q l' lll11l OTJ{eJJbHlil X ::> IC (('HTOil JJ[llf llllH CJJTa. lhytH' llll l' OTHCJT hlfl,l X 

::> J rcl\1e rrT011 J ra11 ) ~rrrnf~Ta 11po11on 1rr(' H rro Tpcr.i or110011i.r ~1 11 a 11p auJW lflrn l\1: 

1. c To 11101 :1pl'rr1rn 1w.11 11LJe1·T1w 1111 oro p an1rol'T pa1·1l' 1111 n ; w 1r ; u11 aqn H1.1x 3 : JC:.1c 1r TOB 

B 011pelll'J ICllllO l\ I fl l'.110:\1, 

2. e To•11rn :ipe11 11H 11 x 11 :1:11w11 oro npo("rp ru1 l' T11 e 1111 oro pa :1:-.1 e 11w1111H , 
:L (' TOlJl\ll :qwrr1rn ll X J{(llf('l'TllCllllOro (' ()('THlli\ . 

B YC' J1on11nx yi\ t l' p e 1111nro 11 0Hra 1~c 11 TpaJ1bHO ~í Enpo1 11 .r OTHCJ1 brr1irc JWllHlll <Hfrrr.1 l\ tom 110 

HJ ll\ ('(' M(IHllVf ponaTL li rp yG 1, rx •1 c pTaX CO!'J l il!'Jl() lllil !'OT<l l\ I rr a)l ypoB ll l' .\l J\fOpH. 

HoJrtl'll'( 'TJJl' llrt ilH xa p a1n<'P ll (' T111 rn H<ll'T rr <Dt 11 pL'H< 'THB .i ll' HJ1 e o 11 : 101 1ta ) llf p a (' 11po (' T pa11 c• 111rn 

OTJll' J lhllhl X J l i\ ll )ll llll(IJT lll.I X 3JH'l\ ll' llT OB ll pal\tHllX O llJJl'Jll' J l(' Jlll OrO Tf'fJPl1TOp1 t :1 .'lbl!Oť0 ll l' ." I O ťO. 
lf fl( ' JlOB lil C 11 01\i\ :mT(' J llT, 11 01 a:11, r1J a10 r1~11 c 1 \0ll 11'1C! ' Tll(' l!ll0ť l'OOT HOlll C' llll (' pa l' llfH)!' TPélllC ll lTH 

OTHCJ 11>111 ,1x m 111nr1111Cfn111,1x ::> JICJ\ !CllTOJJ 11 a:1 1,11H.\l' i\ l J JHllJllltar}rr111.rl\m G11 0 11 0 1rn :rnn•.i JH i\ 111. llc-oG
xo)JJ11' IO Hl'Cl'JUI 0 11 :11·aTbl'fl Tarrnro no; 1omP111rn , <no61ir w1o u\H f~h non .l ll' ť<1:1 111 11 orTa: rh111.r :. m 

(pOpMHl\IH Bf,J( ' ()J\O~Í :1e Jll' ll M' ll OH TpanHHlf( 'Tlll.fl\111 J\ tn!' l' lf!J tl.\IJI 11 0 OTJIO lll( ' ll lfl() H fl ." lOIJlllJlH 

11a x0T rroti :1C'l\1Jlfl , 11 J IO lllH HJ1 ll OJl 11or.Tpoi1:1rn l\ 111 IT T . ) \ . 11 0 l'TaJTa 1111me G 11 0 : 1or 11•J l'( ' l-\ lJ1u1 u o

T( !lllllHl JlLHO l'Tll oGJ ra ťT H . 
li pn1111Jlbl! OC n :1n1tMllOC 1lpOC'TPHH(' TJlCHllOC pa ::l :'llClllClllt e J ra11;.r, 11rncpT11 r,rx ;J ; ll'W' llTOll Hll JHl 

CTC ll H/\ iHIT f,fl\ l 11pemjle l! l'l'l'O .UJ IH »O:IHCJPOBJICTllrn « 1'11llPOJIOl'J!T YC('[OlX l\ ll'll\po - li l\1C :101\.I H1'la

THlJT!!'laJX yCJm 1rnii J \illlllo~i oGmt('Tlf. 

H:a 1rcr.TBl'llHilll xap:u \T<' [HffT Hl \a JlHl'T np t:W'Tfl.Il Jl l' llHC o COD(Jl'~ l l'f lll Oi\l lllTJlODO.\I l'Ol'THIJe 

J IC('llOH vr T(HlllHl111TTu~i pac nncJ11>HorT11 . Mcpo 11p1.u1nu1 11 0 11 :1Me u e rr1T10 urr;vrnoro ťOl'Ti\Ua 
lf,OJDI\111.1 lH:xonwri, lt:3 cpwro1~C ll O J I Of H'lCl' IO'lX 11pco6pa ;rnua 1111i1 pa c T ll TC'nL!l liJ X C'OO ÚlllCl'T U 

}l('( 'JICJl Yl'MOI'O J ltlllHllraclrr1roro fll'J IOl'O. 

B paGínc 11a 1w 111 \ p c T11.1,rx 11p11 l\1c p 11 x , n :rnTr.rx 11:3 11parna101 11 na n11 p n 11a1111H , 11 0 1w:-1aHO 

a na<JC1rnc 60Tn11 H'H'( ' rrnx 11ay1< JlJ IH 11 J w11 npoua11 HH 6 noJ10rvrn o6JHH'TIT . A 1rrop1.1 n ow1cp 1rn -

1rn10T 11 co6xo,L1. Hi\10rTL l' OTP YH llJ1'1 Cr Tna G1H nora-Gon1 H111rn ('O m·eMM nr.rrrr l' y 110:'lu 111 vT 1,n111 

('TICtlMHJUtrTmm . Om11)(al'i\t1irií: :JcJ)(pcwr l\IO/HCT nptttt ccTH TO JJbHO 1wMw 1 c 1~r 11oe p e m e nu e pa :1-

011nrn 11cu1eJlYCl\lo ii Tcpp1rropm1. 
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