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A.1           Úvod; vegetační struktury, linie, stromořadí a aleje v členění krajiny  

 Utváření prostředí krajiny je kontinuální proces, kde „příroda je polidštěna v 

krajině a ta se stává uměním. Všechen záměr, úmysl a design obráží minulost v současné 

krajině, zahradách, parcích a objektech, byť vzniklých v jiných společenských a sociálních 

podmínkách“ (JELLICOE, 1975). Geometrické uspořádání v architektuře prostoru „vyjadřuje 

všeobecný zahrnující systém, poukazující například ke kosmickému řádu“ (NORBERG 

SCHULZ, 1994). Vedle zavedených postupů, kdy se díváme na aleje a stromořadí jako na 

soubory jednotlivých významných dřevin, nesmí být opomíjena poloha významu stromořadí, 

aleje či soustavy alejí v krajině jako významového tvaru, urbanistického počinu, či z hledisek 

estetických a kulturně historických.  

Stromořadí a aleje, původně také symbolizující spojení lidského řádu, kosmu a 

přírody, je nutno v tomto smyslu respektovat a nalézat možnosti hlubší interpretace. Krása, 

vznešenost, kontrasty a celková harmonie vznikla nejen lineárním uspořádáním jednotlivých 

prvků, ale i přirozeným stárnutím a zráním stromů, jejich zaklenutím, klimaxem. Asi všichni 

obdivujeme malebné fotografie prastarých interiérů alejí, publikovaných v rámci 

fotografických soutěží o nejkrásnější stromy, kde dominují obrazy starých, často 

rozpadajících se alejí, či pečlivě udržovaných alejí památkových objektů. Interiér aleje se 

stává malebným prostorem, posvátným místem a průmětem chrámu v krajině; stromořadí 

představují živá sloupořadí kolonád procházejících krajinou, jsou to symboly bezpečné, 

intelektem strukturované krajiny. Alejové poutní cesty tuto charakteristickou kvalitu dobře 

dokládají, stejně jako bohaté obrazové publikace věnující se této tematice (mj. 

HOLEČKOVÁ, HRUŠKOVÁ, VĚTVIČKA, 2012). 
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Aleje a stromořadí jako významové znaky v krajině           

 Během doby se aleje staly speciálními významovými znaky se záměrnými 

estetickými, kultovními, náboženskými či utilitárními (hospodářskými) funkcemi. Zpravidla 

se tyto funkce prolínaly a doplňovaly; to znamená, že hospodářsky užitkové aleje a 

stromořadí byly vysazovány také s určitým estetickým a prostorotvorným záměrem. Tak se 

třeba původní, pozdně středověká ragnaia (tenata tvořená stříhanými stěnami stromů), určená 

k čižbě, postupně profilovala do podob, jakými jsou vysoké stěny formální zeleně zahrad, či 

těsně zapojené cypřišové aleje v krajině. Ty slouží jak ke zpevnění podloží prašných cest na 

nestabilních jílových substrátech, ale zároveň jsou ikonickým symbolem již po staletí 

romantizované krajiny Toskánska.  

Kumulace a proměna funkcí je výmluvná. Četné aleje, stromořadí a celé systémy alejí 

mohly mít vedle funkce estetické také důležité funkce užitkové; zpevňování podloží a břehů 

cest, vodních kanálů, zlepšování mikroklimatu, přistínění komunikací a zlepšení komfortu 

cestování v otevřené krajině, redukce proudění větru a prašnosti, pohlcování hluku, 

okysličování prostředí; dále funkce edukativní, rekreační, produkční, například medonosné 

druhy stromů, vysokokmeny ovocných a jinak užitných dřevin atp. Jako s nepostradatelnými 

krajinnými dominantami jsme konfrontováni s charakteristickými rysy tohoto druhu památek 

zahradně krajinářského umění a urbanismu, které dotváří či přímo determinují obrazy daných 

krajin, jsou základními krajinotvornými prvky kulturní krajiny pro své ekologické, kulturně 

historické a estetické hodnoty a funkce. Studium estetických funkcí krajinotvorných prvků je 

předmětem úvah a analýz, jež nacházejí oporu v uměnovědných oborech. Ty se zabývají 

teoriemi a úvahami o povaze, významu a poslání umění, které definují, klasifikují a odkrývají 

jeho podstatu.  
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Alej, lidské dílo s určitými ambicemi uměle vytvořené za použití přírodních prvků, 

stromů, je nutno chápat také jako svého druhu umělecké dílo, památku zahradního a 

krajinářského umění. Estetické hodnoty přírodních charakteristik krajiny (vycházejíce z 

konstrukce přírodní estetiky, environmentalismu a potvrzené staletími zájmu umění, filosofie 

i přírodních věd), jsou naším obrazem; obrazem námi vnímaných přírodních fenoménů v 

krajině obsažených, jsou jejich mírou a potvrzením. Podle Mukařovského „se u duchů 

kultivovaných umění obráží v přírodě“ (MUKAŘOVSKÝ, 1971).  

Estetické hodnoty krajin (oblastí, míst) jsou neopakovatelné a jedinečné, obrazem 

vývoje a proměn osídlení, charakteru i duchovního a etického života společnosti, estetikou 

života. Patří mezi naše bytostné potřeby. Je-li promarněna „vlastnost estetické funkce 

korunovat, harmonizovat a nahrazovat funkce jiné (provozní, hospodářské atp.), ztrácí se 

pojistka před zásadními změnami v harmonii prostředí, v environmentální, společenské a 

sociální oblasti“ MUKAŘOVSKÝ, 1971). „Ztráta této jednoty má za následek estetický a tím 

i etický úpadek našeho vnímání a cítění. Rozpad etického vnímání, odpovědnosti morální a 

mravní, se obráží ve způsobu kolektivně anonymního jednání vůči ostatním živým tvorům, 

krajině, přírodě.“ (LORENZ, 2000). Vztah společnosti ke krajině, k životnímu prostředí, je 

dnes bohužel často vymezen jen surovinově energetickými toky a normovanými agro-

industriálně-enviromentálními vztahy k složkám přírody jako ke zdrojům. Starost o krajinu je 

svěřena rozvojovým prvoplánům. Nikoli obsah, kvalita, ale zastavitelná plocha, kvantita a její 

výkaz jsou hlavními objekty zájmu. Rozhodující je produkční funkce a krátkodobá tržní 

hodnota, kterým je podrobena příroda, ekosystémy, biodiversita, člověk a jeho dílo. Přirozené 

limity přírody, s ohledem na současné technologie, dávno nemají regulační funkci. Člověk 

překročil měřítko a z něj vzešlé poměry, jako jednotlivec byl zbaven esteticko-etických a 
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morálních povinností a zábran, převzatých kolektivní byrokracií. „Estetika i hodnota krajiny 

se nám mění před očima. Na krajinu je vázán pocit identity, krajina nám říká, kde jsme doma, 

a tím odpovídá na otázku, kdo jsme.“ (CÍLEK, 2004) 

 

Soustava alejí v krajině, Chvojen. Foto Hendrych, 2014 

 

Aleje v uspořádání a organizaci prostoru krajiny 

  Odpradávna byly stromořadími, alejemi, pravidelně uspořádanými řadami sadů a 

plužin kulturní krajiny organizovány a uspořádávány jako prostorové útvary. Efekt byl 

dosahován geniální jednoduchostí formy stojící na uměle vytvořených, leč přirozeně a logicky 

působících struktur pravidelně uspořádaných přírodních prvků. Krajina domova byla krajina, 

kde v bohaté mozaice polí, luk a pastvin kvetly v sadech a alejích cest a silnic lípy, hrušně, 

jabloně, třešně a slívy, kde solitéry statných stromů, vodní plochy a drobné lesíky bažantnic 
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vynikaly na pozadí lesních porostů přilehlých kopců a vrchovin, kde byla cítit sounáležitost 

tohoto obrazu s lidským sídlem, s vytrvalou a kontinuální prací. Některé současné teorie a 

praxe nového urbanismu, transektu, udržitelného hospodářství příměstského venkova, se vrací 

k poměrům rodinných farem, tradičně strukturovaných malých sídel, k měřítku členění 

katastru a snaží se nalézt odpověď na krizi krajiny, byť v minoritě specializovaných komunit 

(LERNER 2011). Transekt je inspirován horizontálním řezem tradičních sídel, od center 

(náves, náměstí) přes municipální budovy, rodinné domy, na ně pak navazují zahrady, sady, 

záhumenky, louky a pole, volná krajina, kde cesty a plužiny jsou lemovány liniemi stromů, 

vedoucími k přírodním enklávám nedalekých lesů, kopců, vodních ploch či toků. Tento obraz 

dobře známe z historických map krajiny (I., II. a III. vojenské mapování, mapy stabilního 

katastru aj.).  

Staré sady v kombinaci se zahradami, loukami, plužinami a pastvinami tvořily tradiční 

široká okolí sídel, jedinečně pestré a druhově bohaté prostředí. To vše bylo během druhé 

poloviny minulého století až na výjimky likvidováno, nová zástavba se ocitla v těsném 

sousedství orné půdy. Zcela bez náhrady zmizela velká a pestrá nika kulturní krajiny a spolu s 

ní se vytratily celé řady druhů flóry a fauny. Dnes tento neregulovaný trend pokračuje tam, 

kde se na venkově ještě dochovaly zbytky tradičního uspořádání kulturní krajiny, zastavuje se 

ale i kvalitní orná půda, v řádu tisíců hektarů každým rokem, jak dokládá řada současných 

studií (mj. HENDRYCH, STORM, PACINI, 2013).  

 Estetická funkce, jeden ze základních atributů uměleckého díla „původně fixovala to, 

čím se člověk začal lišit jako rodová bytost od ostatních forem života, totiž vědomou péčí o 

dokonalost. Z dávných dob se v nás uchovala bázeň z prázdného prostoru, nebo alespoň 

nechuť, jako k něčemu, co postrádá lidský význam. Proto prostor zaplňujeme věcmi … tato 
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potřeba se projevuje i ve vyhraněné a osamostatněné potřebě pojednávat s prostorem v 

procesu našeho vidění a ovládání světa. Snaha estetizovat si skutečnost jde až tak daleko, že 

se příroda začíná stylizovat. …Uspořádané prostředí se uplatňuje jako symbol, neboť v něm 

se teprve člověk cítí potvrzen jako lidská bytost.“ (ŠINDELÁŘ, 1969) Přemýšlíme-li takto o 

významu liniových struktur vegetace v členění krajiny, vybaví se nám obrazy hospodářské 

kultivace a prostorové organizace krajiny, v níž linie stromů hrály zásadní roli. Krajina byla 

uspořádávána kolem svých ohnisek a center; vil, hradišť, oppid, hradů, dvorců, klášterů, sídel 

a měst; ať radiálně, ortogonálně či lineárně, s ohledem na reliéf terénu. Okolí sídel rámovala 

charakteristická mozaika hospodářsky utvářených krajin, která byla protkána sítí komunikací, 

cest, pěšin, rozmanitými liniemi hospodářského členění. Cesty, meze, příkopy, strouhy, jejich 

keřový a stromový doprovod tvořily hranice katastrálních jednotek, polí, plužin.  

 Členění kulturní krajiny se v této podobě někdy zachovalo a tvoří často základ 

ekologické kostry území; v krajině zvyšuje mozaikovitost, druhovou rozmanitost a vytváří 

také výrazné estetické a kulturní hodnoty. Ať instinktivně, nebo záměrně, na malém, či 

velkém prostoru, člověk své prostředí vždy uspořádával a estetizoval ke svému obrazu, 

potvrzoval své místo ve světě; často uprostřed přírody, která ovlivňovala jeho činnost. Insitní 

krajinný design byl nástrojem, s jehož pomocí byly v krajině akomodovány a uspořádávány 

lidské potřeby. V přírodní a přírodě blízké krajině spatřujeme estetické hodnoty v původnosti 

a přirozené, mnohdy v dobré víře člověkem poodhalené archetypálnosti přírodních prvků.  

V krajině urbanizované a hospodářské byly estetizující prvky přírody uměle 

instalovány, proměňovány, organizovány a uspořádávány v rámci složitého systému vztahů a 

s ohledem na potřeby a měřítko člověka. Staly se nedílnou součástí strukturované krajiny, 

estetiky života; stromy a porosty v podobě dominantních solitér, skupin, linií stromořadí a 
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alejí (původně pro výjimečný růst či strukturu z přírody vybraných vzorových, užitných či 

symbolických stromů), hory a horniny v podobě skal a balvanů, skalek, kamenných zídek 

cest, mezí a teras, rozcestníků, stél a soch, často v kontrastní kompozici se stromy, podobně 

jako vodní prvky doprovázené přirozenými porosty i uspořádanými liniemi chránící a 

stabilizující břehy. Křesťansky symbolické strukturování soch světců, božích muk, kapliček, 

kaplí a kostelů spolu se stromy, jejich skupinami, stromořadími a alejemi se v průběhu doby 

stalo zcela charakteristickou vlastností řady evropských krajin.  

 Lapidárně čistými, místně tradičními formami, druhy, autentickými materiály a 

strukturovanými postupy došlo k naplnění předpokladů a možností prostorů, spirituality míst, 

morfologie terénů, a celých krajin. Estetická hodnota celku se obrazila v ostrosti a kontrastech 

přítomných jednotlivých složek, prvků, jejich estetických, ale i vjemově působících 

psychologických funkcí. Sukcesí (expanzí, nikoli však invazí) solitérami a rozvolněnými 

liniemi stromů osídlené polohy mezí, okrajů starých cest, úvozů, břehů jsou estetickým 

obohacením hospodářsky nefunkčního a opuštěného lidského uspořádání, vizuálním 

zvýrazněním a odhalením jeho reliktů, potvrzením přítomnosti přírodního řádu na zbytcích 

lidského uspořádání prostoru (přírodní kolonizace). Estetická hodnota kulturní krajiny, 

dynamického rozhraní řádu člověka a přírody, spočívá v harmonické jednotě celku s pestrou, 

leč vyváženou obsahovou diversitou umělých a přírodních prvků a jejich kontrastů. Je spjata s 

přírodní sukcesí v krajině, s měřítkem člověka, s kapacitou jeho pohledu a vnímání, kde 

vnímanými objekty jsou třeba jen fragmenty lidského řádu a přírody v krajině.  

V díle lidském se obráží řád přírody, v přírodě se zrcadlí lidský génius; tak dlouho, 

dokud tradiční hospodářské utváření a strukturování této křehké harmonie zůstává v 

proporcionalitě lidského měřítka, poměrů hmot a prostorů, v čistotě tradičních forem a 
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materiálů. Rozdílné klimatické, půdní a geologické podmínky, morfologie a staletí tradičního 

hospodaření dlouhodobě vytvářely bohaté a druhově pestré mozaiky, dnes mnohde jen reliktů 

kulturních krajin. Mnohé z nich jsou dnes předmětem ochrany či navržené ochrany v rámci 

kulturní politiky ČR v kategorii Krajinných památkových zón, kde linie vegetace v podobě 

historických alejí a stromořadí jsou často nejmarkantnějšími a jedinými znaky, které doposud 

strukturují daná území.  

 

 Aleje, vizuální scéna a kultivující řád  

 Aleje spolu se stromořadími v kulturní krajině vytvářejí vizuální scény, kultivující řád. 

Jde o linie v krajině pohledově rozlišitelné, s různou intenzitou výrazu a formování krajinných 

prostor. Jako „liniové porosty souvislé nebo víceméně souvislé porosty liniového průběhu“ 

chápe stromořadí a aleje metodika Českého svazu ochránců přírody. Definuje je jako vždy 

umělou výsadbu stromů v řadě, nebo v několika řadách, v pravidelných, ale i nepravidelných 

vzdálenostech od sebe. Vedle toho zmiňuje pásy, jako úzké, liniové, zpravidla hustě srostlé 

porosty složené z keřů a stromů, nebo jenom keřů či stromů; dále pak břehové porosty, živé 

ploty, stěny, větrolamy (KOLAŘÍK, 2003). Zatím co jedny jsou zakládány uměle, jako 

významové tvary v krajině, druhé jsou výsledkem přírodních procesů, často potvrzujících 

původní umělé členění krajiny a stopy starých hospodářských struktur.  

Oba typy těchto linií mohou být nositeli významných estetických a ekologických 

hodnot, hodnot kulturně historických a přírodních; jsou významné také z psychologického 

hlediska, jako vjem bezpečného a obydleného prostoru. Tyto linie jsou zpravidla dobře 

rozlišitelné a hrají nezaměnitelnou roli při formování obrazu krajiny. Často je zpětně 

dohledáme na různých historických mapách a plánech a jsme schopni určit jejich stáří, 
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kulturně historický význam a původní funkční určení. Je fascinující sledovat proměny 

lineárních struktur krajiny z iluminací historických dokumentů, nástěnných maleb, mozaik, 

obrazů, grafických listů, plánů měst či z historických map vojenských a katastrálních, či na 

současných leteckých a družicových snímcích krajiny. Tato problematika je v současnosti 

podrobněji studována v souvislosti s možnostmi ochrany rázu kulturní krajiny, v rámci České 

republiky byla – vedle uměle zakládaných alejí a stromořadí – identifikována a 

dokumentována významná ohniska výskytu dochovaných enkláv tradičního hospodářského 

členění krajiny agrárními záhumenicovými plužinami a mezemi (RIEZNER, 2011; KUČA, 

2014), zpravidla osídlených a zvýrazněných nepostradatelnými liniemi keřů a stromů.  

 

Krajina s alejemi ovocných stromů, Korno u Karlštejna. Foto Hendrych, 2012 
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A.2          Kulturní krajina - dialog člověka s přírodou 

  Svébytný a dlouhodobý proces, zrcadlící základní lidské potřeby, přirozenou snahu o 

dokonalé a libé uspořádání prostředí. Lineární struktury, včetně alejí a stromořadí, jsou 

prostředky, kterými člověk (ať instinktivně nebo záměrně) své prostředí organizoval a 

uspořádával. Způsoby hospodaření a osidlování krajiny si během tisíciletí osvojily principy, 

postupy a technologie, které předvídaly a akomodovaly příležitosti a limity přírodou dané. 

Člověk byl součástí místa, z něj bral a jemu vracel. Lidské dílo vycházelo z měřítka člověka a 

stejně jako on přírodu, příroda si přizpůsobovala jeho činnost; procesy sukcese dotvářely 

lidské uspořádání, hospodářská a prostorotvorná činnost akomodovala přírodní řád.  

Tento vztah vzájemného ovlivňování, umocněný neustálými proměnami, růstem a 

zráním, se mohl stát nejen velmi pestrým v jednotlivostech, ale i dlouhodobě harmonickým, 

pokud došlo k trvale vyváženému udržování lidských měřítek a poměrů. V takovém prostředí 

se mohl člověk cítit přirozeně, neboť odpovídalo jeho ustrojení, obráželo chápání a vidění 

světa a potvrzovalo mu v něm místo. Linie stromů podél cest, vyjadřující také trajektorie 

pohybu člověka v prostoru a v čase, se staly rovněž bytostným vyjádřením a abstrakcí vyššího 

a určujícího kosmického řádu, ovlivňujícího lidskou činnost.  

Aleje a stromořadí obecně jsou pravidelně uspořádané či upravované řady stromů, nebo 

víceřadá stromořadí cest v daných roztečích (vzdálenostech) řad, pro které byl zobecněn 

termín alej, cesta vroubená stromořadími. Alej, příjezdová cesta, odpovídá etymologii 

významu slova, které se vyvinulo z latinské via, italské viale (cesta, prospekt), z 

francouzských aller (jíti), allée (příjezdová cesta), či z anglické alley (alej, stromořadí, ulička, 

cesta). Příkladem mnohovýznamnosti a mnohovrstevnatosti termínu (v prostředí zahradní 
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kompozice) je slavná královská alej Allée Royale v hlavním průhledu osy zahrady Ludvíka 

XIV. ve Versailles, kde se charakteristicky snoubí všechny výše uvedené nuance významu; 

dvě cesty promenád na prospektu, směřujícím k pohledovému vyvrcholení (point de vue), se 

středovým travnatým polem (tapis vert), po obou stranách lemované řadami stromů, soch, váz 

a stříhanými stěnami bosketů. 

Přírodními procesy přetvářený a pohlcovaný umělý řád (linií koridorů, alejí, stromořadí, 

jejich krajinných kompozic, starých sadů) je esteticky funkční a hodnotný stav krajiny 

(kontrastem jednotlivých prvků a jejich proměn, pestrostí detailu, zabarvení, akcentů aj.), kde 

estetické hodnoty přírodních prvků a jevů jsou mnohdy v převaze. Jsou tak o další rozměry 

ještě umocněny původní estetické funkce a hodnoty prostorotvorné a kompoziční. Zde 

hledáme ideální a dlouhodobě udržitelný průmět mezi hodnotou původní a hodnotou nově 

vzniklou. Mnohdy se jedná o esteticky hodnotnou formu přírodovědné význačnosti, 

přírodního detailu, archetypu (DURDÍK, 1875), materiálu, přírodního vzoru (například u 

památných stromů obdivovaný vzrůst a krása statného vzorového jedince). Starý specimen 

stromu, pozůstatek kompozice krajiny, parku, solitér ve vinici, na louce, v poli, na mezi či u 

cesty, ale i pralesní interiér, geologický odkryv; jsou nejen přírodními hodnotami, ale trvalou 

podstatou a substrátem, z přírody přejímaným a napodobovaným, dále estetizovaným. Jsou 

esteticky hodnotnými přírodními archetypy (přírodní vzor, solitér, sošný objekt, tradiční 

materiál, druh), vítanými eko - elegantními návraty prapůvodních, přírodních forem krásy. 

Obnovy starých alejí v krajině, kde se dochovaly v dostatečně vitálním a bezpečnost 

neohrožujícím stavu letité solitéry stromů, tak ne vždy probíhají kompletním vymýcením a 

novými výsadbami, ale často selektivní dosadbou po vybraných sekcích, revitalizací, 

konzervací a zabezpečením ponechaných stromů, s využitím jejich potenciálu, ekologického 
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významu. Aspekt odhalování a zakomponování přírody, jejího řádu, byl vždy součástí zahrad 

a parků, podstatou jakoby nedbalé elegance malebných krajinářských úprav a dramatických 

romantických krajinářských parků. Také stinné interiéry bosketů (jinak přísně organizovaných 

francouzských zahrad) byly tvořeny často původními lesními porosty, jejichž divokost a 

neuspořádanost dobře kontrastovala s upravenými lemy živých stromových plotů a treláží. 

Umělé členění a organizování krajiny venkovských sídel, v lidském měřítku kompozice 

segmentů a prvků, podrobených přírodnímu řádu a jeho procesům, později romantickým 

obdivem divokých přírodních míst skalních výchozů, roklí a říčních údolí, jejich 

zpřístupněním, akcentováním výhledů na dramatické detaily a panoramata okolní přírody a 

krajiny, byly na počátku kolektivního rozpoznání estetických hodnot poodkryté přírody, 

počátkem její ochrany (STIBRAL, 2005), zrozené z poznání etické a morální odpovědnosti 

tyto hodnoty zachovat a udržovat. V podmínkách, kde historické členění bylo z velké části 

vymazáno z povrchu kulturní krajiny, nezbývá než se nechat (mj. při plánování pozemkových 

úprav, navrhování územních systémů ekologické stability, přípravě územně analytických 

podkladů či strategiích územního plánování a rozvoje) inspirovat takovým stavem krajiny, 

který nám poskytuje obsáhlá ikonografie, především historické mapy stabilního katastru, 

zachycující uspořádání kulturní krajiny před jejími zásadními negativními změnami a 

obsahující nejen danosti, limity, fakta a informace o daných krajinách, ale i staletími 

ozkoušená řešení místních aspektů a krajinných specifik (mj. TRPÁK, TRPÁKOVÁ, 2004; 

SKALOŠ, TOBOLOVÁ, 2010; HENDRYCH, STORM, PACINI, 2013).     

Při čtení a studiu krajiny, byť nevědomky, hledáme inspiraci v minulosti (minulé 

přítomnosti, jež je nedílnou součástí našeho světa a poznání), kdy kontrastní prvky lidského 

díla a přírody měly nezastupitelná místa v dynamicky vyváženém a harmonickém uspořádání 
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krajiny. Odkrýváme tak podstatu věcí, danou měřítky, ostrostí a kontrasty jednotlivých prvků 

a segmentů, charakteristických materiálů (geologický substrát a jeho povrchové prvky, vodní 

prvky, porosty, okraje, solitéry, přírodní i uměle vytvářené dominanty, prostory, oblasti, cesty, 

ohniska atp.). Pracujeme, podobně jako naši předchůdci, s jejich predikcí, narušováním, 

zviditelňováním, strukturováním a kompozicí, s ohledem na přírodní procesy a potřeby 

člověka, naplňujíce vlastní bytí v prostoru krajiny.  

Je-li kulturní krajina, kontrastní prolnutí člověka s přírodou esteticky funkční v 

jednotlivostech, bude s velkou pravděpodobností esteticky hodnotná také jako celek. Míra této 

hodnoty (celkové libosti) je – podobně jako u hudby – dána netoliko harmonií, jednotou 

celku, ale především ostrostí, kontrasty a akcenty dílčích složek, segmentů a prvků, umělých a 

přírodních. Spočívá v čistotě forem a detailů, v patřičnosti a autenticitě materiálů, porostní 

skladby, ozřejmujících, potvrzujících a zvýrazňující samotnou (vnímanou a rozpoznanou) 

podstatu svých (přírodních a kulturně historických) prostředí.  

Tradičně uspořádaná, vizuálně pestrá kulturní krajina se nejpozději v 19. století 

stala ideálem, vytvořila měřítko, standard pro naše vnímání bohatství a rozmanitosti jejích 

složek, biodiversity, jednotlivých rostlinných a živočišných druhů. Dnešní exaktní vědecké 

přístupy umí dobře popsat a konstatovat přesně podložené proměny a zánik tohoto prostředí, 

jeho biodiversity a vymírání druhů, v dnešním proměněném prostředí industrializované 

krajiny bez měřítek, poměrů, tradičních nik a vazeb. Docenění dnes nachází také význam 

tradiční estetiky a umění, proporcionality lidských měřítek a činností, které prostředí kulturní 

krajiny organicky formovaly jako kontinuum dlouhodobé lidské činnosti v sepětí s přírodními 

silami. 
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Podle Arthura Schopenhauera (1788–1860) právě pohledem lidského oka se příroda 

sama na sebe dívá; poznání komplexní podstaty jevů je člověku umožněno vjemem a 

uměním, které sám vytváří. Kulturní dědictví konkrétních krajin a sídel, jako výsledek 

činností člověka, je jedinečným zhmotněním identity míst. To, co dnes hledáme, je cesta, jak 

dosáhnout obdobných výsledků způsoby vhodnými pro naši dobu (DAY, 2004); nejde o 

sentimentální staromilství, ale o poučenou správu a obnovu tradiční a osvědčené 

mnohofunkčnosti a diversity kulturní krajiny. 

 Aleje v umění designu a utváření kulturní krajiny, vizuální prostorové plánování, 

koncept místa a vztahů jednotlivých prvků (kde aleje a stromořadí jsou pro řád a strukturu 

krajiny nenahraditelnými prostředky) a jejich výsledná vizuální forma nejsou pouhou 

okamžitou – zpravidla ohromující a překvapivou – stavbou, instalací (jako nápad, objekt, 

architektura), ale často výsledkem složitého, dlouhodobého interaktivního procesu, který 

obsahuje hlubší poznání podstaty věcí a jejich přediva, včetně komplexního uspořádání 

prostorových a provozně funkčních vazeb a souvislostí. Umění nehledá duši v jednotlivých 

věcech, ale samotného ducha věcí. Je to umění předvídat poznané přírodní procesy a vycházet 

jim vstříc (například řízená sukcese, hledání podstaty, krásy vzorů a archetypů přírody a jejich 

přirozené zviditelnění s ohledem na charakter místa, nikoli však kýčovitá náhrada, překvapivé 

dotváření novotvary), omezení se na postupy a technologie, jež jsou s tímto poznáním v 

souladu (tradiční selská moudrost).  

Věci, objekty i prostory mají být právě jen tím, čím skutečně jsou: „konečným cílem 

není racionální kalkul, pouhý fyzický tvar, ale především kvalita a čistota jeho obrazu v lidské 

mysli“ (LYNCH, 1960).  Sem patří také kapacita vnímání přírodních procesů, růstu, zrání, 
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stárnutí, patiny a všech dalších aspektů, včetně vhodného a uspokojivého řešení všech 

provozních funkcí a limitů, o kterých byla řeč výše. 

Civilizační adaptační strategie člověka, jedinečným způsobem využívající, 

proměňující a kultivující tvář krajiny v dobách nedostatku, vytvářející bohatou paletu nik pro 

pestrou diversitu rostlinných a živočišných druhů, pozbyly v současném globálním světě 

materiální hojnosti svá primární funkční opodstatnění. Rozpoznání estetických funkcí a 

hodnot těchto (z velké části člověkem vytvářených) ekosystémů by mělo vést k jejich 

dokumentaci, evidenci, k péči, ochraně a zachování, v rámci spojeného a doplňujícího se úsilí 

(mj. územní památkové péče a ochrany krajiny, přírody, životního prostředí, územního 

plánování, zemědělství a dopravy). Jen tak může být kvalitativně rozpoznána a chráněna 

jejich komplexita, často spočívající právě v strukturálně kontrastním uspořádání liniových aj. 

vegetačních prvků v krajině, v jejich společných významech přírodních, ekologických a 

kulturně historických; ty všechny se obrážejí v hodnotách estetických, indikujících také 

celkovou harmonii toho kterého prostředí. Linie dřevinné vegetace, stromořadí a alejí v 

krajině, jsou tradiční, nedílnou a esenciální složkou životního prostředí.     

 

Krajina s alejemi ovocných stromů u Doupna. Foto Hendrych, 2012 
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Krajina prastarých cest s liniemi stromů u Teletína. Foto Jan Hendrych, 2013 

 

A.3           Aspekty péče a ochrany, úvod, východiska  

 Časem bezpečná provozní funkčnost jednotlivých stromů alejových struktur v krajině 

skončí, stromy dosáhnou klimaxu a zenitu své životnosti. Rozpad a zánik, jakkoli dynamický 

a hodnotný proces z hlediska ekologie krajiny a přírodní estetiky, může být (chybí-li 

odpovídající pravidelná a dlouhodobá péče a údržba, průběžné dosadby a ošetřování stromů) 

nebezpečím pro nejbližší okolí, ať pro pěší pohyb či dopravní provoz. Velké množství alejí a 

stromořadí, které v současné krajině známe, bohužel trpí dlouhodobou absencí odpovídající 

pravidelné péče a údržby. Je proto nutné zvažovat možnosti, postupy a řešení daného stavu 

(mj. HENDRYCH, 2008). Problematiku péče o dřeviny komplexně rozebírá, mimo jiné, 

používaná metodika ČSOP Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. – II. (KOLAŘÍK, 2003), 

inspirativní jsou poznatky, metody a praxe v některých zahraničních zemích, kde se tématem 

dlouhodobě zabývají (Německo, Francie, Anglie, USA aj.). V poslední době je téma alejí a 

stromořadí předmětem řady odborných studií, včetně expertů Rady Evropy, Asociace Trees 
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and Roads, či v rámci aktivit naplňování vizí Evropské úmluvy o krajině (PRADINES, 

2012). 

Péčí, ochranou a obnovou kulturních hodnot míst a krajiny (kde spočívá také základ k 

péči a ochraně alejí) se dnes zabývá řada mezinárodních chart a úmluv. Roku 1931 vydala 

Komise pro mezinárodní duševní spolupráci Athénskou chartu, která postuluje jako předmět 

studia otázky spojení architektury s přírodou; stromoví a rostlinná výzdoba mají být 

přizpůsobeny památkám nebo jejich skupinám s tím záměrem, aby byl zachován jejich starý 

charakter. Florentská charta z roku 1981 hovoří o architektonických a vegetačních 

kompozicích, které jsou z hlediska dějin nebo umění celospolečensky významné. Benátská 

charta z roku 1964, o zachování a restaurování památek a sídel, uvádí mj. specifická pravidla 

ochrany pro živé památky. Úmluva o ochraně architektonického dědictví v kategoriích 

ochrany vymezuje místa, jako kombinovaná díla člověka a přírody, oblasti částečně zastavěné 

a dostatečně charakteristické a homogenní, aby byly topograficky vymezitelnými jednotkami, 

a která jsou pozoruhodná svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, 

společenským nebo technickým významem. Tematikou krajiny sídel, udržitelného rozvoje a 

příměstských oblastí se zabývají charty urbanismu, Torremolinská charta (1983), 

Aalborská charta (1994); Nová Athénská charta (1998) pak přímo hovoří o degradovaném 

estetickém vzhledu měst, narušené kulturní integritě a poškozené kontinuitě městských 

struktur. Postuluje urbanistické plánování, kde podstatnou součástí je udržování biodiversity a 

zachování ekosystémů pomocí zelených koridorů prostupujících městy, se zvláštní pozorností 

věnované okrajovým částem měst (HRŮZA, 2002).    

Burská charta (1979, 2013) se věnuje místům kulturního dědictví, jejich konzervování 

a managementu; vztahuje se ke všem typům míst s kulturním významem, včetně přírodních a 
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historických, prošla několika revizemi a její novější znění je z roku 2013. Kulturní význam 

míst charta spatřuje v estetických, historických, vědeckých, sociálních a duchovních 

hodnotách pro minulé, současné a budoucí generace. Tento význam spočívá v místě samém, v 

jeho strukturách, scéně, využívání, asociacích, dílčích významech, v návazných příbuzných a 

přilehlých místech a objektech. Burská charta je pro svůj důraz na postupy konzervace, 

trvalé a kontinuální péče a údržby inspirativním zdrojem pro plánování a správu kulturně 

významných míst a krajin v celosvětovém měřítku (CHARTER OF BURRA, 2013).  

Česká republika přijala dokument Evropská úmluva o krajině z r. 2000, který stanoví 

a vymezuje ochranu kulturní krajiny v rámci signatářských zemí Evropy. Předmětem ochrany 

je kulturní krajina obecně, a to i krajina městská a taková, která doposud nepožívala ze zákona 

žádný speciální režim. Podle dikce úmluvy (ve shodě s nástroji na ochranu rázu krajiny dle 

§12/114 Sb.) zde ochrana krajiny znamená činnosti směřující k zachování a udržení 

význačných rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní 

konfigurace a/nebo z lidské činnosti. Povinnost péče a ochrany stromů vyplývá z Listiny 

základních práv a svobod, z povinnosti vlastníků pečovat o svůj majetek tak, aby 

nezpůsoboval škody jiným osobám. Zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje péči o 

dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, péče o dřeviny je také předmětem Zákona o 

státní památkové péči a Zákona o pozemních komunikacích.     

Aleje v sídlech, parcích, zahradách, či jako doprovody pozemních komunikací je 

tak tedy zapotřebí vždy hodnotit a posuzovat komplexně, včetně širšího krajinného či 

urbanistického kompozičního rámce a všech výše uvedených konsekvencí. Nikoli jen jako 

jednotlivé stromy, vytržené z celkového (krajinného, sídelního atp.) kontextu. Jen tak jsme 

schopni nalézt odpovídající a vhodné způsoby péče a údržby. Ty pak budou různé, podle 
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rozdílných hodnot a významů estetických, kulturně historických a přírodních. V obrazu 

krajiny stará alej u cesty, kterou tvoří stromy s velkými odstupy, může být esteticky hodnotná 

a jedinečná; budeme tedy chtít tento stav konzervovat a chránit, druhově vhodné a původní 

stromy průběžně dosazovat, namísto toho, abychom zbylé stromy vykáceli a celou alej znovu 

vysadili v původní monotónní linii (často dnes v praxi za použití jiných a nepůvodních druhů 

stromů, mnohdy ještě navíc importovaných ze zahraničí).  

Prastaré aleje na hrázích rybníků, jaké známe z historických úprav rybničních krajin na 

jihu Čech i jinde, jsou dnes často předmětem kontinuálního konzervování a údržby. Tady 

praxe prokázala správnost tohoto přístupu, kde pravidelně aplikované postupy konzervace a 

údržby jsou v souladu i s často intenzivním rekreačním využitím a s bezpečností provozu 

alejových cest a promenád.  

Naopak torzo rozpadlé a přestárlé aleje v prostředí historické zahrady, parku nebude 

často v koncertu s architektonicky komponovaným a udržovaným prostředím, jehož je 

nedílnou součástí; budeme se tedy snažit o její obnovu, byť podle významu a stavu s řadou 

možných řešení, včetně postupné obnovy po pečlivě vybraných úsecích, kdy z čelního i 

bočního pohledu je stále linie kompaktní a souvislá, s ponecháním kvalitních stromů a 

obnovováním havarijních částí. Příkladem může být takovýto druh revitalizace aleje 

pyramidálních dubů (jejichž habitus tento způsob revitalizace umožňuje) v zámeckém parku 

na Sychrově, která tam byla v tomto smyslu započata v polovině devadesátých let minulého 

století na základě rozhodnutí tehdejšího Státního ústavu památkové péče, Správy zámku 

Sychrov a Společnosti přátel zámku Sychrov (mj. Jan Hendrych, Miloš Kadlec, Marguerite 

Kottulinsky – Rohan) a nyní pokračuje dlouhodobě s podporou řady dalších odborných 

kapacit (mj. Jaroslav Kolařík, Přemysl Krejčiřík).  
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Někdy, tam kde životnost převážné většiny stromů v aleji je za zenitem a jejich stav 

bezprostředně ohrožuje bezpečnost svého okolí, bude nutno radikálním způsobem provést 

obnovu vymýcením starých, neudržovaných a poškozených stromů a dosadbou 

odpovídajících stromů nových. Taková praxe je dnes rozšířená například v Německu, kde 

řada alejí historických zahrad a parků byla v posledních desetiletích takovýmto způsobem 

obnovována (Herrenhausen v Hannoveru, Schwetzingen, Schleisheim aj.), v Británii byla 

takto obnovena soustava kompoziční trojice (pate d´oie) alejí v parku u paláce Hampton 

Court (s ponecháním prastarých památných tisů). Zde zbývající staré stromy byly těžkou 

technikou vytrhány ze země i s kořeny (bez pracného a nákladného frézování pařezů), aby 

uvolnily místo pro nové výsadby. Dnes, po dvaceti letech, začínají tyto aleje dosahovat 

měřítka, kdy se vrací prostorotvorný a kompoziční účin, který potrvá po několik dalších 

staletí. Zanedlouho se snad vrátí také jejich přírodní a ekologické funkce a hodnoty.  

Podobně by bylo možné přistupovat k obnově v minulosti neudržovaných a 

rozpadajících se havarijních alejí u pozemních komunikací, pokud budeme na této obnově 

trvat jak s ohledem na bezpečnost silničního provozu, faktor zorného pole a vnímání prostoru 

při vyšších rychlostech, tak s ohledem na drakonické podmínky provozu pro stromy samotné. 

Kompletní jednorázové obnovy však naráží na řadu problémů, ať již legislativní povahy 

(ochrana přírody, vzácných druhů), nebo technických norem (pozemní komunikace), které 

nové výsadbě souvislých linií alejí brání (ESTERKA, 2010; VELIČKOVI, 2013; ŠVÉDOVÁ, 

2010).   

Pokud budeme, s ohledem na estetický a kulturně historický význam, krajinný ráz, a s 

ohledem na výše uvedené mezinárodní úmluvy a charty, trvat na udržení linií alejí podél 

dopravních tras v krajině, pak nejen vzdálenost linií od krajnice, ale také rytmus (spon) 
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výsadeb stromů v řadách, který u pěších cest a silnic (s tradičním provozem kočárů) byl v 

řádu metrů, by mohly být s ohledem na zorné pole a rychlost pohybu současné dopravy 

odpovídajícím způsobem modifikovány. Zjevně půjde o stanovení nové formy alejových 

výsadeb pro současné podmínky provozu na rychlostních komunikacích.  

Musíme proto nejen zvažovat náhradu hustě zapojených alejí či stromořadí více 

rozvolněnými výsadbami s většími rozestupy mezi stromy, ale rovněž větší vzdálenost 

alejových řad od krajnice komunikací, za vnějším okrajem příkopů. V takových intencích 

probíhá v současnosti péče a ochrana historických krajinných struktur a alejí například v 

Meklenbursku – Předním Pomořansku, kde jsou aleje, meze a vegetační koridory plužin 

chráněny nejvyšším zákonem země, zemskou ústavou (§12, odstavec 2; 

http://www.verfassungen.de/de/mv/mv93-index.htm). 

V našich podmínkách jsou z hlediska legislativy důležitá ustanovení týkající se 

ochranných pásem silničních komunikací. Problematiku silničního ochranného pásma 

upravuje zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Silniční 

ochranná pásma slouží k ochraně dálnic, silnic a komunikací I. nebo II. třídy a provozu na 

nich mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena činnost, která by 

mohla ohrozit vlastní komunikace nebo provoz na nich. Silničním ochranným pásmem se 

rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 

m od osy dálnice, 50 m od osy vozovky silnice I. třídy a ostatních místních komunikací I. 

třídy, 15 m od osy vozovky silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.  

V ochranném pásmu je omezena možnost výstavby, výsadby stromů a zemědělské 

výroby, která by mohla být překážkou přehlednosti a viditelnosti. Podle § 33 tohoto zákona, v 
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silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. 

třídy, o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových 

křižovatek těchto pozemních komunikací, se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, 

vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s 

přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. 

Podle § 35 uvedeného zákona (k ochraně dálnice, silnice a místní komunikace) jsou 

vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace povinni strpět, aby na 

jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, 

lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, 

silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto 

vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu 

provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad. Tato a 

další ustanovení vymezují limity, které určují potenciál výsadeb a obnov stromořadí a alejí 

podél pozemních komunikací.  

Aleje jako prvky kulturní identity, nejen jejich ekologický, ale také kulturně 

historický význam, ráz dotčených krajin a kulturní tradice, urbanistické a architektonické 

hodnoty formování prostoru krajiny v okolí sídel a památkových areálů, tedy významné prvky 

kulturní identity, jaké představovaly aleje a stromořadí cest a komunikací v posledních 

staletích, si zaslouží speciální pozornost v rámci ochrany kulturní krajiny. V takovém rámci je 

nutno tyto linie chránit nejen tam, kde je to důležité z hlediska památkové péče a ochrany 

přírody, ale i na základě obecných ekologických, etických a morálních principů (podobně 

jako zemskou ústavou v Meklenbursku – Předním Pomořansku). Připravovaný nový 

památkový zákon by měl v souladu s deklarovanou kulturní politikou zohlednit ty aspekty 
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výše uvedené problematiky, které spadají do jeho kompetencí; kulturně historický význam 

tradičního členění krajiny, historické linie trasování alejí a stromořadí v kulturní krajině 

(urbanizující spojnice sídel atp.), které stále existují a jsou dokumentované v průběhu doby, 

na historických mapách z 18. a 19. století.  

Jako společná díla člověka a přírody to jsou často jedinečné doklady o 

prostorotvorných intencích kultivace krajiny panských sídel, klášterů, měst a vesnic, jejich 

hospodářských aktivit, o širších urbanistických počinech v krajině. Měly by být zapracovány 

mezi jevy a ukazatele územně analytických podkladů podle § 26 stavebního zákona 

183/2006 Sb. a patřit mezi nástroje územního plánování, které průběžně monitorují stav a 

vývoj území. Na rozdíl od zahrad a sadů, aleje a stromořadí mezi uvedenými druhy pozemků 

důležitými pro Koeficient ekologické stability (KES) chybí. Jsou však nedílnou součástí 

urbanistických a architektonických hodnot území, společných děl člověka a přírody, 

chráněných podle Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

 

Aleje ve struktuře krajiny (KPZ) na Orlicku. Foto Hendrych, 2014 
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Památné stromy v kontextu stromořadí a alejí 

 Stromy a jejich linie, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně 

přispívají ke krajinnému rázu, doprovázejí nějakou kulturní památku (viz také výše 

urbanistické a architektonické hodnoty), upomínají na historickou událost nebo pověst, nebo 

stromy mající mimořádný vzrůst, stáří, či zvláštní habitus mohou být vyhlášeny za Památné 

stromy podle zákona č. 114/1992 Sb. Památné stromy mohou být podle zákona č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlášeny buď na základě správního rozhodnutí místně 

příslušným orgánem ochrany přírody, což je většinou pověřený obecní úřad, městský úřad či 

magistrát statutárního města (odbor životního prostředí), nebo na základě smlouvy tohoto 

orgánu ochrany přírody s vlastníkem stromů. S ohledem na ráz krajiny je proto možné, 

budou-li podrobně zmapovány a dokumentovány (včetně zhodnocení významu pro ráz 

té které krajiny), podrobit zákonné ochraně množství linií alejí a stromořadí pro jejich 

prostorotvorné a krajinotvorné funkce a hodnoty, vedle hodnot habituálních, růstových či 

věkových u jednotlivých stromů.   

Podnět k vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan nebo občanské 

sdružení. Součástí podnětu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a důvod, 

proč mají být stromy vyhlášené za památné (historická souvislost, příběh, relikt historického 

urbanismu a členění krajiny atp). Další náležitosti – majitele stromů, čísla parcel dotčených 

ochranným pásmem apod. zajistí orgán ochrany přírody v rámci správního řízení. Před 

samotným vyhlášením musí záměr projednat s vlastníkem stromů. Druhou možností vyhlášení 

je uzavření smlouvy mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem stromů, k tomu většinou 

dojde na základě návrhu vlastníka, který chce stromy za památné vyhlásit. Smlouva musí 
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obsahovat jednoznačné určení dotčených stromů a způsob péče o ně. Ochrana je zajištěna ve 

smlouvě zřízeným věcným břemenem.  

Orgán ochrany přírody dohlíží na péči (ošetřování) a vymezuje ochranná pásma kolem 

památných stromů. Dokud neurčí jinak, je jím kruh o poloměru desetinásobku průměru 

kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Památné stromy nelze skácet, nebo jinak poškodit. 

 Poškození či pokácení památného stromu je přestupkem, za který hrozí pokuta až do 

výše 100 000,- Kč, u právnické osoby, u podnikající fyzické osoby až do výše 1 000 000,- Kč. 

V odůvodněném případě může hrozit trestní stíhání podle § 293 trestního zákoníku za 

Poškození a ohrožení životního prostředí, či podle § 294 trestního zákoníku za Poškození a 

ohrožení životního prostředí z nedbalosti, za které lze uložit trest zákazu činnosti či odnětí 

svobody, v nejvyšší sazbě až 8 let (REŠ, ŠTĚRBA, 2010). 

Aleje jako rozhrady. Je zapotřebí komplexněji formulovat úpravu, která podpoří nejen 

ochranu památných stromů, ale u alejí a stromořadí také průběžnou revitalizaci, obnovu a 

zachování jejich krajinotvorných linií, s ohledem na ráz krajiny, kulturně historický význam, 

architektonickou a urbanistickou hodnotu, pokud možno v proporcionalitě původních alejí (v 

rámci ochranných pásem komunikací, ve vztahu a s respektem k historické situaci vedení alejí 

v krajině, v terénu, jakož i k právům a povinnostem vlastníků dotčených pozemků, např. 

ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., mj. jeho § 1013, 1017, 1067, ale i 

§8 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči aj.). Podle § 1017 občanského zákoníku, má-li pro to vlastník pozemku rozumný 

důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 

pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní 

předpis, nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle 
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výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro 

ostatní stromy 1,5 m.  

Toto ustanovení se však nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li 

stromy rozhradu (cokoli, co rozděluje dva pozemky; plot, zeď, brázda, mez, potok, 

stromová alej apod.), nebo jedná-li se o stromy zvlášť chráněné podle jiného právního 

předpisu (památné stromy). Ochrana, zachování a obnova alejí a stromořadí je tedy (na 

základě povolení silničního správního úřadu) možná také v podobě linií (v rámci ochranných 

pásem pozemních komunikací) na pozemkových hranicích, kde podle dikce § 1017 

občanského zákoníku vytváří rozhrady se sousedními pozemky.  

U alejí pozemních komunikací by mohly být (s ohledem na přehlednost a bezpečnost 

provozu) rozteče alejových řad a spony výsadeb stromů velkorysejší, výsadby prováděné dále 

od krajnice, vně za příkopy, či jako zmíněné rozhrady na hranicích pozemků; to je v prostoru 

krajiny pochopitelná a logická proporcionalita, která ve vizuálním obrazu stále odpovídá 

parametrům historických alejí. Představíme-li si vzrostlé alejové stromy, s plně rozvinutými 

korunami, je to prostředí s vnímatelným interiérem, vytvářející prostorový rámec a 

psychologický komfort, pocit bezpečí vůči okolní, často prázdné industriální či zemědělské 

velkovýrobní krajině. Jsou to představitelné poměry alejí krajiny Čech.  

Ve vzorku bezmála čtyř tisíc v Čechách naším projektem identifikovaných a 

dokumentovaných alejí, se nejběžnější zjištěné rozteče alejových řad pohybují mezi 8 až 12 

metry; nejsou však výjimkou ani některé aleje s roztečemi většími (aleje císařských aj. silnic 

14 až 20 metrů). Menší rozteče v řádu jednotek metrů (cca 4 až 7 m) se týkají povětšině alejí 

starých cest v krajině. Lipová alej (Alej vzdechů) vedoucí ke skalnatému kaňonu řeky Střely v 
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Plasech má velmi intimní rozteč pouhé tři metry (spon stromů 5 m). Jako stinná kolonáda 

krajinou protínala tato alej nejpřímější trasou meandr řeky; její původní funkce stinné privátní 

cesty krajinou ale dávno odezněla. Dnes si tady ceníme přírodní estetiky monumentálních lip 

v krajině nivy, mohutných kmenů stromů, skýtajících útočiště rozmanité fauně. Podobně jako 

u jiných, obdobně dobou, růstem a zráním výjimečných alejí (Zahrádky, Lemberk a mnohé 

další), budeme chtít tyto kvality všemožně chránit a pečovat o ně, dokud to bude možné. 

Zakládání nových alejí a stromořadí tradičních domácích alejových dřevin a 

vysokokmenů ovocných odrůd stromů (Pyrus pyraster, Malus sylvestris atp.) při 

komunikacích nižších tříd, při místních komunikacích, při polních cestách krajinou, na 

hranicích katastrů, mezích atp., by mělo být také mnohem více podporováno. Prostorová 

struktura a distribuce alejí a stromořadí, známá z historických map, odpovídá jen zčásti 

současné situaci. Množství linií vzniklo také během 20. století, podél pozemních komunikací, 

často v podobě alejí ovocných stromů (hrušně, jabloně, slívy, třešně), mnohdy potvrzujících 

staré trasy historických alejových linií, dokumentovaných výše zmíněnými archivními 

mapami.  

Je také nutné zvažovat náhradní místa nových výsadeb s ohledem na obnovu 

krajinotvorných struktur, s využitím prostoru prázdné zemědělské krajiny, s inspiracemi 

členění té které krajiny ze starých vojenských map, z map stabilního katastru a jejich 

indikačních skic (www.mapire.eu, www.archivnimapy.cuzk.cz), dokumentujících do značné 

míry harmonický stav krajiny. Důležité je využití tradičních domácích druhů a odrůd stromů 

daných oblastí, významných pro místní ekosystémy a niky. K realizacím takovýchto projektů 

slouží mj. programy péče o krajinu (www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html), v současné 

době se připravují další dotační programy (MZE, Státní zemědělský intervenční fond). 
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 Aleje a stromořadí areálů památkové chráněných objektů, zahrad a parků mají 

specificky odlišný režim péče a ochrany než aleje ve volné krajině, byť i tam byly často 

utvářené s uměleckými a kompozičními záměry (jsou to kombinovaná díla člověka a přírody, 

s krajinným, urbanistickým, architektonickým aj. významem, či hmotné doklady lidské 

činnosti, podle Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a podle pracovních verzí 

nového památkového zákona). Aleje památkově chráněných a spravovaných parků, zahrad, 

památkových zón, jsou tak předmětem postupů péče a ochrany, které odpovídají historické a 

umělecké hodnotě, hodnotě historicky cenných architektonických a urbanistických děl, 

společných děl člověka a přírody. (Postupy a metody obnov alejí viz níže; odborná část, 

kapitola B.3). 

Je patrné, že strategie ochrany a péče budou klást důraz na postupy, které zajistí výše 

uvedené zájmy především tam, kde se bezprostředně dotýkají a těsně kompozičně souvisí se 

stavebními památkami, zpravidla se tak jedná o aleje parků a zahrad. Inspirativní vždy byly 

přístupy, které známe například ze zámeckých zahrad ve vídeňském Schönbrunnu, kde aleje 

byly kontinuálně upravovány a seřezávány; taková dlouhodobá údržba zachovává průběžně 

ideální stav vzhledem k podstatě památkové péče a ochrany, zachovává tento stav po 

maximálně možnou dobu v podstatě intaktní a celé generace se mohou těšit z formalizované 

krásy vzrostlých a upravených stromů, jejich vyznění v kontextu s celým památkovým 

komplexem.   

Aleje a stromořadí v otevřené krajině, třeba jako prvky krajinných památkových zón 

představují linie, jejich soustavy a kombinace, které často výrazně dotváří, či dokonce 

determinují obraz krajiny, krajinnou scénu. Jako společná díla člověka a přírody jsou 

významné pro své architektonické a urbanistické hodnoty. Někdy však svým stářím počínají 
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více splývat s přírodními prvky krajiny, přičemž se často navzájem posilují. Jejich hodnota je 

umocněna, dochází ke klimaxu, ekologicky a esteticky hodnotnému stavu, hodnému studia a 

zachování po co nejdelší dobu. Takové linie v krajině, byť jen v reliktech původních tras, jsou 

vnímány jako esteticky jedinečné a prostorově významné prvky historické kultivace krajiny. 

Je pak často zájmem (jako u jiných památek umění či památných stromů) jejich život uchovat 

a maximálně prodloužit, a to také s ohledem na další funkce, které jsou často povahy 

ekologické.  

Mnohé studie dokládají rozmanitost různých živočišných druhů, vázaných životními 

cykly na staré místní stromy (řádově až stovky druhů), v kontrastu k mnohým stromům 

introdukovaným (jakkoli populárním), kde se jedná o řád pouhých jednotek druhů (DAY, 

2004). Estetické a ekologické hodnoty jsou sledovány a chráněny ve společném komplexním 

a poučeném zájmu; postupy péče a ochrany by tak měly mít všude ve volné krajině, kde to 

není v rozporu s výše uvedenou legislativou (pozemní komunikace, bezpečnost provozu), 

spíše povahu konzervační, za používání měkkých metod péče; dosadeb ve vhodně 

stanovených úsecích, udržovacího řezu, postupné a průběžné péče a obnovy.  

 

Strukturovaná krajina s alejemi u Ratibořských hor. Foto Hendrych, 2014 
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A.3.1           Aleje a krajinný ráz 

 Důležitá, specifická a z krajinářského pohledu jedinečná jsou v tomto smyslu 

ustanovení Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz, kde kulturně 

historické a estetické hodnoty krajiny jsou chráněny podle § 12 tohoto zákona, je 

ustanovením, které je aplikovatelné na celý prostor krajiny, nikoli jen na určité specifické 

části. V souladu s výše uvedenou Evropskou úmluvou o krajině má tak nejen potenciál, ale i 

praktickou možnost ochrany nejen ekologicky významných památných stromů (a jejich 

souborů, linií), či vybraných kulturních památek v jednotlivých kategoriích, stanovených 

památkovým zákonem, ale také celých linií alejí a stromořadí; chrání jejich polohu, kulturně 

historický kontext, umístění, ekologický a estetický význam, účin a trvalou přítomnost v 

krajině, včetně zájmu na jejich trvalém zachování v obrazu krajiny. To jsou také, jak již bylo 

řečeno výše, (a z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle 

dikce verzí připravovaného nového památkového zákona) významné krajinné, urbanistické 

a architektonické hodnoty území, které jsou ideálně také v rámci územně analytických 

podkladů závazné při územním plánování a rozvoji území podle stavebního zákona (č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).  

 Je zřejmé, že svým záběrem především institut ochrany krajinného rázu (mj. 

ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, KUPKA, VOREL, 2014) dokáže postihnout všechny důležité 

hodnoty, které jsou jinak třeba jen obtížně uchopitelné (LACINA, 2010). Vlastnost linií alejí a 

stromořadí prostorově členit a utvářet krajinné scény, doložitelnost této kvality na 

družicových a leteckých snímcích, prokazatelnost často historického prostorotvorného záměru 

či souvislostí zřejmých z historických map, je exaktně doložitelnou a hodnotitelnou kvalitou. 

Krajinářské, urbanistické, architektonické či hospodářské struktury (uspořádání mezí, plužin, 
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cest, silnic atp.), v terénu dobře rozpoznatelné (často zvýrazněné právě liniemi a koridory 

stromové vegetace, alejí a stromořadí) tak na základě současné legislativy mohou podléhat 

ochraně, budou-li přesně identifikovány, dokumentovány, zhodnoceny, popsány a k této 

ochraně navrženy. Instituty památných stromů a krajinného rázu (podle zákona č. 114/1992 

Sb.) by měly být podpořeny vhodnou úpravou, syntézou a formulacemi výše uvedených 

skutečností a jevů, historických struktur krajiny (mj. JANČURA, 1998; GOJDA, 2000), také 

ze strany zájmů památkové péče, v rámci připravovaného památkového zákona a v souladu 

s proklamovanou kulturní politikou ČR; třeba v rámci spektra i jen drobných krajinných 

památkových zón v prostoru krajiny ČR, chránících historické liniové struktury. Zemskou 

ústavou přímo daná jejich ochrana v Meklenbursku – Předním Pomořansku (§12, odst. 2), 

může být v tomto ohledu inspirací. V této souvislosti je nutno níže uvést některé důležité 

aspekty problematiky krajinného rázu ve vztahu k alejím, které zpracoval a aktualizoval Doc. 

Ing. Arch Ivan Vorel, CSc., který se tématem dlouhodobě profesně zabývá a je také 

spoluautorem široce respektované metody hodnocení krajinného rázu.    

 

Aleje, krajinný ráz a prostorový řád krajiny  

 Krajina v sobě skrývá stopy kulturního a historického vývoje. Jsou to stopy hovořící o 

vývoji filosofie a umění, o hospodářském vývoji, o technických schopnostech a vyspělosti, o 

citovém vztahu ke krajině a k její kráse. Tyto stopy dokládají odlišnosti a specifické rysy 

vývoje krajiny v závislosti na přírodních podmínkách krajiny, na kulturních tradicích i na 

významných impulsech vývoje krajiny, jakými byly politické události nebo vliv významných 

osobností. Všechny tyto skutečnosti jsou významné pro ráz krajiny, neboť rázovitost a 

charakter krajiny, vyjádřené především působivostí vizuální scény, se skrývá též ve 
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vlastnostech nehmotných, v kulturních a historických hodnotách a v symbolických 

významech. Kulturní krajina v sobě nese stopy staleté kultivace, postupného osidlování – 

budování cest, získávání a kultivace zemědělské půdy, zakládání a rozvoje jednotlivých sídel 

a sídelní soustavy. Na rozmanitosti, mnohotvárnosti a pestrosti obrazu krajiny se vedle 

přírodních podmínek podílejí právě stopy kultivace krajiny. Aleje, provázející v kulturní 

krajině polní cesty, silnice a silničky i prostorové osy komponované historické krajiny, bývají 

významným znakem rázovitosti a jedinečnosti vizuální scény – rysem tvářnosti a svědectvím 

proměn a příběhů krajiny.  

 

Krajinný obraz, vizuální scéna, tvářnost, rázovitost a identita krajiny  

 Krajinu vnímáme jako prostorový vjem, zprostředkovaný pohybem v krajině a jejím 

více smyslovým vnímáním. Vedle pozorování krajiny vnímáme vůně, které přináší vánek či 

vítr z krajiny – vůně lesů, luk, zoraného pole, vlhkost zamokřených luk, tůní a bujných 

porostů podél potoků a říček. Pro základní orientaci v krajině, pro zapamatování si určitých 

situací, určitých souvislostí a dějů, je důležitý obraz krajiny, vnímaný nikoliv jako jediný 

obraz, nýbrž jako sled dílčích scenérií. Scenérie jsou pozorovány z jednoho místa – staticky -  

pohledy do různých směrů nebo dynamicky – při průchodu nebo průjezdu krajinou. Krajinné 

scenérie se dojmově skládají do ucelenější krajinné scény a posléze do poznání tvářnosti 

krajiny. Pojmy tvářnosti krajiny, její rázovitosti a identity jsou si velmi blízké a skrývají v 

sobě nejenom prvotní vizuální (event. Více-smyslové) vnímání a hodnocení, ale též 

hodnocení více či méně zjevných stop kulturního a historického vývoje, událostí a dějů. 

Nemusí se přitom jednat jenom o události dramatické či tragické, jakými jsou vítězné či 

prohrané bitvy, tragédie a neštěstí, ale též (a naštěstí častěji) o události příjemné, společenské, 
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kulturní, často i symbolické. Povědomí o krajinné scéně, tvářnosti či rázu krajiny se mění v 

chápání identity krajiny – v pocit porozumění souladu vnější (vizuální) formy a skrytých 

významů. Přítomnost alejí a jejich soustav představuje významný příspěvek k posílení 

identity krajiny jakožto stop kulturního vývoje, hospodářské kultivace nebo uměleckého a 

symbolického významu. Krajinný ráz je po stránce pojmové obdobným pojmem jako pojem 

charakteru krajiny. Má však i význam legislativní, jako pojem dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny. V jeho smyslu jsou aleje zřetelnými znaky krajinného rázu.  

 

Znaky krajinného rázu a rázovitosti krajiny   

 Důvody proměnlivosti charakteru krajiny tkví v přítomnosti či nepřítomnosti určitých 

jevů a jejich vizuálního projevu, v čitelnosti takových jevů, výraznosti a jedinečnosti, v jejich 

kombinaci a prostorových vztazích. Hovoříme o znacích přírodní, kulturní nebo historické 

charakteristiky krajinného rázu. Skupiny znaků mohou vytvořit specifické rysy krajiny. Jsou 

to znaky krajinného rázu, které odlišují od sebe různé oblasti a místa v krajině a které zároveň 

mohou být různým segmentům krajiny společné. Jsou to rysy georeliéfu, přítomnost určitých 

specifických vodních prvků, které určují charakter dílčích scenérií a projevují se i v celkových 

panoramatech krajiny. Je to také charakter porostů odpovídající přírodním podmínkám toho či 

onoho místa nebo oblasti. Stejný význam jako přírodní prvky mají pro vizuální scénu též 

prvky kulturní (civilizační). Jedná se o způsoby hospodářského využívání krajiny, o formy 

osídlení (včetně polohy sídel v krajině), o strukturu sídel a architektonický výraz jednotlivých 

staveb a siluet (forma, hmota, půdorys, materiály, barvy, architektonické detaily). Kulturní 

prvky a jejich vazby spoluvytvářejí krajinnou scénu a podobně jako přírodní prvky dotvářejí 

prostorovou skladbu, výraznost a nezaměnitelnost scenérií. Navíc velmi výrazně 
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spoluvytvářejí harmonii či disharmonii měřítka krajiny a také se výrazně projevují v harmonii 

či disharmonii vztahů v krajině.  

Těmito vlastnostmi jsou spoluurčovány také další důležité vizuální aspekty krajinné 

scény – prostorové členění krajiny, morfologie jednotlivých prostorů a uspořádání 

(konfigurace) jednotlivých prvků. Tak vznikají důležité znaky krajinného rázu, jakými je 

uzavřenost či otevřenost scény, způsob vymezení prostoru, návaznost jednotlivých prostorů, 

uspořádání a tvar horizontů, uspořádání dominant a podobně. Některé znaky rázu krajiny 

náleží jak mezi znaky přírodní charakteristiky, tak i mezi znaky kulturní a historické 

charakteristiky. V tomto smyslu je znakem přírodní charakteristiky alej cenných dubů, 

starobylá lovecká obora nebo skladba orné půdy a ovocných sadů. Tyto prvky budou 

současně znaky kulturní a historické charakteristiky – alej jako součást komponovaného 

areálu, obora a skladba zemědělské půdy a sadů jako významný doklad struktury feudálního 

hospodářského celku.  

V krajinných scénách různých segmentů krajiny často nalézáme společné znaky. 

Hovoříme o krajinách podobného charakteru a máme na mysli především vizuální projev 

různých prvků, jevů a rysů krajiny - vizuální scénu. V přítomnosti společných základních 

znaků přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky tkví podstata určitých typů krajinného 

rázu. Rozmanitost krajiny je však neobyčejná. K tomu přispívá neopakovatelnost situací, 

diverzita, výraznost a jedinečnost jednotlivých znaků krajinného rázu, prostorové uspořádání 

– konfigurace hmotných prvků krajinné scény a proměnlivost měřítka. 
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Prostorová morfologie krajinného obrazu   

 Obraz krajiny je formován v první řadě základními (resp. trvalými – relativně 

neměnnými) přírodními strukturami, ke kterým patří terénní morfologie – georeliéf – a 

struktura vodních toků a ploch. Georeliéf vytváří základní atributy prostorové skladby krajiny 

– vymezení a vizuální ohraničení specifických krajinných segmentů, dynamiku krajiny a její 

měřítko. Specifická struktura terénu a vodotečí vytváří logiku prostorového uspořádání 

krajiny. Přírodní struktury terénu a vodotečí a zejména pak vegetačního krytu však do menší 

či větší míry nesou pečeť podmínek historického vývoje a kultivace krajiny. Terén může být 

ovlivněn těžbou surovin, vodoteče byly upravovány, vznikly vodohospodářské úpravy 

krajiny, rybniční soustavy změnily tvářnost krajiny a vytvořily významné a jedinečné cennosti 

historické krajiny, přirozená vegetace původních lesů se změnila lesním hospodářstvím a 

vegetační kryt otevřené krajiny často ovládly hospodářské plodiny, louky a pastviny. Logiku 

do prostorového uspořádání krajiny vnášejí i struktury osídlení a hospodářského využití 

krajiny, přizpůsobující se přírodním podmínkám krajiny, ale i podmínkám a zákonitostem 

kulturního a historického vývoje. Jedná se zejména o strukturu sídel od středověkého založení 

po novodobé tendence urbanizace, suburbanizace a rozvoje infrastruktury. 

 

Prostorový řád   

 Jednotlivé struktury terénu, vody, vegetačního krytu a osídlení vytvářejí určité vrstvy 

(matrice), které z hlediska prostorové skladby krajiny představují určitý diagram. Tyto vrstvy 

jsou ve výsledku složené do logického souladu, přičemž některé z nich se uplatňují v té které 

krajině více a jiné zase méně. Provázání jednotlivých vrstev krajinné struktury v prostorové 

skladbě se projevuje v tvářnosti krajiny vlastností, kterou lze nazvat prostorovým řádem. 
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Prostorový řád může být ovládán výraznou terénní morfologií – např. uspořádáním terénních 

hřbetů a údolí nebo uspořádáním a výrazností terénních dominant, výraznou strukturou 

zemědělského využití krajiny (vinice, chmelnice, sady, velkoformátové či malo-formátové 

členění orné půdy atd.) nebo strukturou osídlení (síť kompaktních vesnic v úrodné 

zemědělské půdě, lánové vsi v potočním uspořádání, rozptýlená zástavba podhorských oblastí 

ad.).  

V prostorových formách a konfiguraci prvků krajinné scény, vyplývající často z 

organických tvarů a forem se výrazně uplatňují čitelné geometrické formy a vazby, které 

člověk obyčejně přisuzuje své vlastní lidské činnosti. Jsou to např. paralelní osy terénních 

hřbetů a údolí, výrazné terénní horizontály nebo rytmizace, opakování, shoda apod. 

Geometrické formy představují často nápadné a čitelné atributy odlišnosti a neopakovatelnosti 

krajinných scenérií, nejčastěji však bývají do krajiny vnášeny lidskou činností. Člověk měl 

vždy potřebu přizpůsobovat prostředí, ve kterém žije a pracuje svým představám a to nejenom 

po stránce praktické – užitkové, ale i po stránce formální. Proto se do krajiny vždy promítaly 

potřeby a záměry duchovní, kultovní, symbolické a nezřídka umělecké. Prostorový řád 

krajiny proto vyjadřuje děje, příběhy a symboliku obývané a užívané krajiny.  

 

Aleje v geometrizaci prostorového řádu   

 Užitkové i komponované krajinné úpravy vytváří v krajině geometrický prostorový 

řád. U utilitárních hospodářských úprav tento řád vychází převážně z logiky geometrie 

pozemkových hranic a tras cestní sítě, která byla založena nejenom jako spojnice určitých 

míst, ale také s ohledem na průchodnost krajinou – na terén, vodní toky a lesy. Komponovaná 
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struktura bývá založena na prostorových osách, spojujících významné body a místa v krajině 

a tvořících smysluplnou osnovu.  

Je velký rozdíl, jestli je prostorová osnova založena pouze na vizuálních vazbách (osy 

jsou nehmotné – virtuální) nebo na hranicích – liniích v území nebo jestli jsou tyto osy 

fyzicky zhmotněny alejemi, provázejícími cesty a hranice. Vzniká prostorový efekt neboť 

krajina je alejemi rozčleněna do menších prostorů – velké měřítko krajiny se v detailu mění v 

drobnější. Jedná se tedy nejenom o efekt geometrické liniové struktury alejových výsadeb, ale 

též o efekt prostorové struktury ploch vzájemně oddělených alejemi. Vzhledem k velikosti 

alejových výsadeb z okrasných stromů (dub, lípa) mohou aleje vytvářet (a také v mnohých 

krajinných areálech vytváří) výrazné krajinné osy, ovládající nebo alespoň výrazně 

spoluvytvářející prostorový řád krajiny. Svědčí o tom četné příklady krajin chráněných v 

rámci krajinných památkových zón a mnoho dalších cenných historických krajin. 

 

Aleje v ochraně krajinného rázu   

 Aleje představují z hlediska §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

znaky přírodní charakteristiky a také současně znaky kulturní a historické charakteristiky. 

Významně se projevují ve vizuální charakteristice, spoluvytvářejí estetické hodnoty krajiny a 

harmonické vztahy v krajině, prostorovým členěním krajiny napomáhají vzniku 

harmonického měřítka krajiny. Výrazná struktura alejí např. členících zemědělskou krajinu 

ovocnými alejemi podél polních cest a silnic nebo přítomnost alejí okrasných dřevin, 

členících krajinu v okolí hospodářského dvora, mohou představovat dominantní rys kulturní a 

historické charakteristiky a tím se stávají ve smyslu § 12 tzv. kulturní dominantou.  
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Soustavy alejí a dalších porostních celků a prvků (bažantnice, obory) se projevují v 

krajině četnými estetickými hodnotami, protože jsou komponovány s cílem vytvoření 

výtvarně-prostorových hodnot. Vznikají znaky a rysy (soustavy znaků) krajiny, které mohou 

mít v určitých případech jedinečný význam v rámci regionu nebo státu nebo mají neobyčejný 

význam v lokálním měřítku a jsou zcela neoddělitelnou součástí dalších hodnot krajiny – 

např. vazbou na soustavu historických architektur (zámek, lesní lovecký zámeček, 

hospodářský dvůr, kaple, křížek) nebo vazbou na přírodní hodnoty (rybník, břehové porosty, 

skalní výchoz atd.).  

 Z hlediska ochrany krajinného rázu tedy aleje v četných případech musí být 

považovány za zákonná kritéria ochrany krajinného rázu – mohou se podílet na vzniku 

přírodní a estetické hodnoty, mohou být kulturní dominantou, významným krajinným prvkem, 

mohou spoluvytvářet harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině. Dojmy působivosti, 

atraktivnosti a radosti mohou v krajině vyvolávat různé podoby alejí. Drobná ovocná alej 

patrná na horizontu a sbíhající podél úzké cesty do údolí, nebo cesta sledovaná alejí a mizící 

za ohbím údolí – to jsou skromné prvky vnášející do dílčích scenérií motiv neukončenosti, 

pokračování, které vyvolávají např. dojem napětí a zvědavosti. Soustavy ovocných alejí podél 

polních cest členících zemědělskou krajinu a s geometrickou přesností přinášející dojem řádu 

a pravidelnosti, staré aleje dubů, lip nebo jírovců v komponovaných krajinářských úpravách 

navazujících na dominanty zámků nebo kostelů přinášejí těžko vyjádřitelný pocit velkorysého 

uchopení krajiny a skrytých symbolických významů.  

Ochrana alejí institutem ochrany krajinného rázu je proto nejenom možná, ale i 

nezbytná (VOREL, 2010). 
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Lipová alej v Jičíně před poslední obnovou. Foto Hendrych, 2007 

 

A.3.2           Praktické aspekty konzervace, revitalizací a obnov alejí 

 Předmětem legislativní ochrany a konceptů péče a ochrany, odpovědných orgánů v 

řadě územně správních celků jednotlivých italských regionů a provincií, je z podobných 

důvodů například i pestrá mozaika dochovaného členění krajin římského katastru v Itálii. 

Členění krajiny, dané historickou (starších třiceti let) strukturou živých plotů (Hedges), dalo v 

Anglii vzniknout v roce 1997 její legislativní ochraně v rámci zákona The Hedgerows 

Regulations, zamezující jejich poškozování či likvidaci (THE  HEDGEROWS  
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REGULATIONS, 1997) a stanovující přísné podmínky ořezu, včetně doporučujících principů 

odpovídající dobré správy (STOKES, 2004).  

Spolková země Meklenbursko – Přední Pomořansko má od roku 1993 ochranu zelených 

koridorů mezí, plužin, stromořadí a alejí zakotvenu v zemské ústavě (§12, odst. 2; 

http://www.verfassungen.de/de/mv/mv93-index.htm). Problematiku péče a obnovy alejí tam před 

časem zpracoval a publikoval Ingo Lehmann (LEHMANN, 2002). V širším, knižně vydaném 

shrnutí bylo téma v rámci Spolkové republiky Německo předmětem publikace Alleen in 

Deutschland (LEHMANN, ROHDE, 2006). Poučný je také materiál vydaný r. 2005 

Německým pojišťovacím dopravním technickým ústavem (VERKEHRSTECHNISCHES 

INSTITUT DER DEUTSCHEN VERSICHERER, 2005) pod titulem Schutz von Mensch und 

Baum 

(https://www.bezregdetmold.nrw.de/500_Service/011_Broschueren/broschueren/060Broschuere_GdV.), 

který detailně analyzuje, řeší a na příkladech dokládá principy a možnosti zachování a obnovy 

alejí a stromořadí, s ohledem k jejich významu v krajině a v kontextu s provozem na 

pozemních komunikacích. Důležitost problematiky je v Německu doložena neustálými 

aktualizacemi, zpřesňováním formulací, které nacházejí odezvu v současných legislativních 

úpravách. Řadu relevantních studií a projektů podporuje stát mj. prostřednictvím organizace 

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), např. v Schleswig-Holstein i jinde, včetně České 

republiky (Arnika aj.). 

Vedle legislativní péče a ochrany jsou také důležité především aspekty a postupy v 

rovině obecné a praktické. Podle odborných studií a zkušeností (mj. WATKINS, 2007), je při 

správě a obnově historických alejí možné sledovat v zásadě tyto praxí ozkoušené a zavedené 

postupy:  
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- Vymýcení a výsadba celé nové aleje; tvrdý a drastický postup, ekologická újma může 

být velmi těžká (doupné stromy, refugia atp.). Postup používaný v urbanizovaném 

prostoru, uliční stromořadí, aleje památkových objektů.   

- Výměna alternativních sekcí (cca 30 metrů) protilehlých řad aleje a dosadba 

kvalitními vysokokmeny v zhruba desetiletém intervalu; důležité je odstranění pařezů 

a důkladná příprava půdy. V čelním i bočním pohledu přitom zůstává alej po celou 

dobu obnovy kompaktní a souvislá.  

- Skácení a náhrada každého druhého stromu aleje. Obvykle nepříliš úspěšné, okolní 

stromy konkurují mladým výsadbám (světlo, voda, živiny). Výsledkem jsou 

pokroucené a nedobře vyvinuté stromy. Výjimku mohou tvořit tisy, duby a buky, které 

lépe snesou zastínění. I přesto mladé stromy budou přistíněny a potáhnou za světlem, 

tento habitus si pak ponechají natrvalo. (Kombinace tohoto způsobu s postupem podle 

bodu 2 výše byla použita při postupné obnově aleje pyramidálních dubů, jejichž 

sloupovitý habitus to umožňuje, v parku na Sychrově, od roku 1997, viz výše).   

- U trojitých (čtyřřadých) alejí lze vymýtit vnitřní nebo vnější řady aleje a provést 

dosadby ve dvou odpovídajících fázích. Pokud jsou však řady příliš blízko, mladé 

stromy budou přistíněny a potáhnou za světlem, tento habitus si pak ponechají 

natrvalo. 

- Výsadba nové aleje uvnitř nebo vně stávající aleje, pokud to dovolí prostor. Tento 

postup však změní původní záměr, design, a spotřebuje mnoho místa. Je nevhodný pro 

významná a komponovaná historická místa. (Naopak se jako vhodné řešení jeví při 

obnovách alejových linií u pozemních komunikací, kde výsadby stromů dále od 

krajnice vozovky, na vnější straně příkopů, se zdají být možným řešením.)  
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- Ponechání a užívání si krás aleje tak dlouho, jak jen je to možné. Významná je zde 

pravidelná a trvalá péče a údržba, prořez, prosvětlení korun, provedení některého z 

udržovacích řezů (zdravotní, bezpečnostní, redukční) a statické zabezpečení korun, 

průběžný monitoring. (Příkladem mohou být působivé památné aleje v Plasech, 

Zahrádkách, či u zámku Lemberk a mnohé další.) 

- Dosadba stromů postupně tak, jak odumírají. Toto je nejběžnější, v dlouhém 

časovém měřítku však nejméně výhodné řešení pro formální aleje komponovaných 

historicky významných míst. Stromy budou v linii vždy nejednotné, nepřinesou efekt 

zaklenuté kolonády (což však nemusí být na závadu u alejí a stromořadí v otevřené 

krajině, kde spíše než nudný a jednolitý tunel stromů často uvítáme jejich rozředění a 

volné úseky s výhledy do krajiny).  

- Akceptování povahy smíšené a různorodé aleje s vtroušenými druhy; ta však 

přestává být formální alejí kolonádového typu a nebude vhodným řešením u 

komponovaných historicky významných památek; tento postup může být akceptován 

u alejí a stromořadí v otevřené krajině, i s ohledem na jejich ekologickou hodnotu, 

druhovou diversitu (viz také výše bod 7). 

- Redukční řez, hluboký řez korun k docílení jejich sourodého habitu, jednotného 

charakteru stavby korun stromů. Nutný je následující pravidelný udržovací řez a 

dlouhodobá údržba stromů v pravidelném cyklu několika málo roků. (V tomto ohledu 

je mj. principiálně významná celoživotní práce doktora Alexe Shiga, zaměřená na 

anatomii stromů, jejich údržbu, způsoby řezů, na moderní arboristiku vůbec; SHIGO, 

1989.)   
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          Abychom však byli schopni zvolit a formulovat správné a vhodné legislativní, 

teoretické i praktické postupy pro tu kterou danou situaci, je zapotřebí vycházet z ucelené a 

komplexní znalosti a dokumentovaného poznání současného i historického stavu a analýzy 

dat u jednotlivých prvků alejových linií, v rámci území ČR. Prvotním krokem se v tomto 

ohledu stalo mapování, evidence a dokumentace historického výskytu a současného stavu 

alejí na území krajiny Čech v rámci projektu DF12P01OVV050, předcházející této metodice, 

která je jedním z výstupů projektu, vedle specializované mapy s odborným obsahem 

(Významné aleje české krajiny) a interaktivní databáze alejových linií, včetně podrobné 

dokumentace všech významných prvků a parametrů (dendrometrie, krajinný ráz, památné 

stromy, průnik s historickými mapami, přemnožování vybraných významných donorových 

stromů alejí atp.). Postupy a metody obnov alejí v rámci legislativy ČR (zejména s ohledem 

na zákon č. 20 / 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

rozpracovány níže; odborná část, kapitola B.3. 

 

Lipová alej v Jičíně po poslední částečné obnově, v pozadí Libosad s čestným dvorem a bývalá 
Kartouza ve Valdicích s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Foto Jiří Podrazil, 2015 
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Následující odborné kapitoly metodiky ilustrují projektem NAKI ozkoušené postupy, 

které mají aplikovatelnou obecnou platnost a využitelnost v problematice významných alejí, 

stromořadí a jejich prvků a jevů v kulturní krajině 
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B.1          Mapování a dokumentace alejí 
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B.1          Mapování a dokumentace alejí 

 Tato kapitola je zaměřena na popis, metodické postupy a využitelné zdroje a 

technologie současnosti, pomáhající zachycení a dokumentaci jak současného stavu alejí v 

české krajině, tak i pohledu retrospektivního u těch linií v krajině, které byly v minulosti 

zachyceny různými historickými mapami. Aleje jsou významnými prvky, které už po staletí 

patří k dominantním liniovým prvkům kulturní krajiny. Její struktura po druhé světové válce 

však postupně ztrácí pestrost a fragmentaci, postavenou na zkušenostech předků a v souladu s 

přírodními hodnotami regionální i lokální úrovně. Nejvíce patrná je tato degradace právě na 

alejích a je tedy bezesporu důležité zmapovat mizející prvky, které možná v budoucím 

příznivějším společenském klimatu mohou být obnoveny nebo nahrazeny podobným 

funkčním společenstvem. Pro možnou obnovu a záchranu mizejícího fenoménu je kromě 

zachycení historické nebo současné struktury a stavby alejí také zachránit specifické kultivary 

dřevin, které se podařilo identifikovat a mají unikátní význam pro stavbu stromořadí nebo 

aleje v daném funkčním celku.  

 Aleje v kulturní krajině představují významnou součást polyfunkčního systému trvalé 

vegetace, tedy soustavu významných funkčních prvků, které jsou v dané lokalitě obtížně 

nahraditelné, přičemž v řadě případů se jedná o jedinečné a nenahraditelné prvky trvalé 

vegetace. Jako součást jednotlivých subsystémů přispívají k plnění různých funkcí v krajině. 

Často podceňovaný význam alejí v krajině podtrhuje nezbytnost systematického přístupu k 

obnově, ochraně a péči, aby nebyla dlouhodobě ohrožena jejich po staletí kontinuální a 

v mnoha ohledech nepostradatelná existence. Takový přístup současně přispívá i k omezení 

různých populistických a hmotně motivovaných akcí likvidace alejí, chaotičnosti, nahodilosti 

a nekompetentnosti v péči, obnově i ochraně, zpravidla s dlouhodobými negativními důsledky 
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pro okolní krajinu, člověka i ekonomiku. Ideálním nástrojem pro zajištění vhodné péče a 

ochrany je plán managementu prostřednictvím interaktivní databáze a s ní propojené digitální 

mapy alejí (respektive připojení dané grafické hladiny k stávajícímu geografickému 

informačnímu systému správce té které aleje v krajině). Výchozí etapu představuje právě 

mapování a podrobná inventarizace aktuálního stavu alejového fondu. 

           Současně s mapováním jednotlivých alejových linií se v databázi zaznamenávají 

základní údaje druhové, věkové i prostorové skladby, propojení na historické mapy, údaje o 

účinu té které aleje v krajině (krajinný ráz) a další relevantní data, včetně například návrhů na 

pěstební či obnovná opatření (tam, kde je to účelné). Propojením databáze s digitální GIS 

mapou vzniká geografický informační systém, který poskytuje základ optimálního 

managementu alejí a případně i dalších relevantních prvků v území. Pravidelný a průběžný 

záznam správcem provedených opatření pak zajišťuje aktuální stav databáze a možnost 

optimálního managementu podle stavu, naléhavosti, charakteru i druhové skladby 

jednotlivých alejí. Pro optimální management je nezbytná pravidelná komplexní aktualizace 

systému, obvykle uskutečňovaná po pěti letech. Ta je spojená s inventarizací a posouzením 

skutečného stavu v terénu. Průběžně je pro sběr aktuálních dat možné využít také 

počítačových a mobilních technologií, různých mapových a softwarových aplikací, které 

uvedeme níže.   

          Databáze společně s mapou zavádí systematický přístup k plánovitému managementu, 

obnově, ochraně a péči o jednotlivé aleje a systém liniových prvků trvalé vegetace v krajině. 

Takovýto management pak umožňuje prevenci různých negativních stresorů. Prostřednictvím 

databáze a mapy umožňuje také plánovitou správu a ochranu genofondu, ochranu starých 

stromů, liniové vegetrace a dalších navazujících solitér a porostů v krajině. 
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B.1.1          Východiska mapování 

          Mapování alejí a stromořadí lze koncepčně uchopit z několika hledisek podle účelu a 

cíle mapování. Mapování dřevin je v praxi řešeno pro výkon státní správy a samosprávy v 

rámci pasportu zeleně. V literatuře najdeme několik přístupů k mapování liniových prvků 

krajiny i práce věnované alejím a stromořadím. Významná je pasportizace také v památkové 

ochraně a péči o parky a zahrady. V neposlední řadě je mapování dřevin realizováno také v 

ochraně přírody a krajiny, kde je ale zvláštní péče věnovaná solitérním dřevinám ale i 

skupinám stromů nebo stromořadím (KOLAŘÍK; 2005; KOLAŘÍK 1998). Metodika 

mapování alejí a stromořadí koncepčně vychází z původního návrhu zpracovaného ve 

VUKOZ (HENDRYCH, STORM, 2008). Na základě této metodiky a ve spolupráci s Janem 

Hendrychem byla vyvinuta metodika pro potřeby mapování alejí Olomouckého kraje 

(LÉTAL, 2010), metodika byla také využita při mapování alejí Moravskoslezského kraje a 

Zlínského kraje, které pod záštitou občanského sdružení Arnika prováděla Katedra fyzické 

geografie PřF OU a Katedra geografie PřF UP v Olomouci.  

          Pro potřeby plošného mapování alejí včetně sledování dlouhodobého vývoje prozatím 

nebyla k dispozici žádná metodika ani doporučení. Výrazným posunem pro mapování alejí i 

hodnocení vývoje alejí v dlouhodobém horizontu jsou moderní technologie, které přispívají k 

efektivnějšímu zpracování dat bez dodatečných finančních nákladů. Z těchto důvodů byla 

metodika původně vyvinutá pro potřeby terénního mapování rozšířena o využití moderních 

metod při studiu a mapování tohoto fenoménu. 
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B.1.2          Moderní přístupy a technologie využitelné pro mapování a výzkum alejí 

          Stejně jako v jiných oborech věnujících se krajině a jejímu vývoji, tak i pro mapování 

alejí a stromořadí je žádoucí a neoddiskutovatelné zapojení a využití GIS technologií. Prudký 

rozvoj GIS v oblasti mapových serverů, veřejného sdílení map prostřednictvím internetových 

technologií, masová digitalizace historických map a mapových souborů společně s plněním 

směrnice INSPIRE (INSPIRE) přispívá k posílení možností výzkumných aktivit, které 

doposud byly spojeny s vysokými finančními náklady a nedaly se řešit na rozsáhlejším území 

České republiky. Současný stav poskytování prostorových dat umožňuje využití těchto 

podkladů efektivně a s minimálními finančními nároky. Následující podkapitoly jsou 

věnované využití moderních technologií při mapování alejí a stromořadí a poskytují 

informace a postupy, které je možné využít při jejich mapování. Jsou zde diskutovány a 

demonstrovány dostupné datové zdroje a aplikace, které mohou být využity bez nutnosti 

investice větších finančních prostředků.   

 

B.1.2.1          Mapové servery využitelné k mapování  alejí 

          Mapové servery jsou speciální GIS aplikace, vyvinuté pro sdílení a využívání GIS dat 

prostřednictvím internetu. Tato technologie má obrovské uplatnění v praxi a v rámci České 

republiky je velké množství mapových zdrojů i dat dostupných díky této technologii. Na 

bezplatném sdílení prostorových informací a jejich masové využití v praxi má největší podíl a 

zásluhu evropská směrnice INSPIRE. Díky nastavenému schématu poskytování a sdílení dat 

veřejné správy jsou k dispozici aktuální bezešvé mapové podklady všech složek životního 

prostředí (krajiny) včetně základních map a ortofotomap.  
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          Mapové servery, kromě aplikace mapového serveru pro internetové prohlížeče s 

vlastním uživatelským rozhraním, poskytují také prohlížecí (WMS) nebo stahovací služby 

(WFS), které umožňují ve vybraných klientských softwarových produktech (QGIS, ESRI 

ArcGIS, Intergraph Geomedia, apod.) přímé využití těchto dat pro vektorizaci, aktualizaci 

nebo analýzy potřebných dat.    

          Zvláštní kategorií jsou mapové servery budované nad technologií Google Earth nebo 

Google Maps, které mohou být jako aplikace přímo využity pro potřeby mapování a prvotní 

identifikace zájmových jevů, jakými jsou i různé vegetační linie v obrazu krajiny, v rámci 

tohoto grantu pak významná stromořadí a aleje.  Možné využití těchto technologií, které byly 

během mapování projektem využity, je diskutováno v kapitole softwarové nástroje. 

 

B.1.2.1.1                    Geoportál ČUZK (http://geoportal.cenia.cz) 

          Geoportál ČUZK je komplexní internetové rozhraní prostorových dat pořizovaným a 

aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).  

          Pro potřeby mapování alejí a stromořadí jsou využívány tyto datové sady:  

1)  Katastr nemovitostí  

          Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující 

jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence 

vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto 

nemovitostem. Pro potřeby mapování alejí a stromořadí je využit soubor geodetických 

informací (katastrální mapa) a soubor popisných informací (údaje o katastrálních územích, 
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stavbách a parcelách, atd. Tyto informace jsou využívány ve vazbě na péči o stromy ve 

stromořadích s případnou obnovou nebo dosadbou stromů ve formaci. Velkým problémem 

jsou komplikované vlastnické vztahy v zemědělské krajině, které obrážejí původní strukturu 

plužin. Ve většině případů je tento problém vyřešen u veřejných komunikací ve městech a u 

silnic 1. a 2. tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, státu nebo obcí.      

          Přístup k datům katastru nemovitostí je zajištěn prostřednictvím definovaných 

internetových služeb. Pro dané potřeby jsou využívány služby nahlížení do katastru 

nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), které slouží k získání informací o vlastnické 

struktuře pozemků, na kterých jsou jednotlivé stromy ve stromořadích. Pro pracovníky 

veřejné správy je k dispozici dálkový přístup, který pomocí specifických aplikací umožňuje 

propojení geodetických informací se souborem popisných informací. Běžný uživatel musí 

zjistit parcelní číslo z katastrální mapy a následně v aplikaci nahlížení do katastru zjistit 

skutečnou vlastnickou strukturu. V praxi se dobře osvědčila možnost využití webové mapové 

služby pro katastrální mapy (WMS KN).  Problémem s prostorovým určením vlastnických 

vztahů z katastrální mapy jsou analogové katastrální mapy v rastrové podobě. K 31. 12. 2014 

byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121 katastrálních územích, což je 84,9 % z 

jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou 

vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Právě tato 

území jsou problematická ve vztahu k přesnosti zobrazovaných dat a nepřesnosti se mohou 

projevit v chybném vedení hranic pozemku, nebo zobrazení neaktualizovaných katastrálních 

map. Ve výsledku je potom někdy chybně určen vlastník parcely.  
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2)  Ortofoto České republiky (letecké měřičské snímky) 

          Orotofo je v současnosti nejlepším mapovým podkladem pro detailní studium krajiny, 

včetně analýz vývoje a mapování aktuálního stavu stromořadí na celém území ČR. Digitální 

zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky je poskytováno v barevné škále 8 bitů s rozlišením 

cca 0,25m, se střední polohovou chybou v rovinatém terénu 0,25m a 0,5m v členitém terénu. 

Datová série ortofotomapy je v současnosti aktualizována ve dvouletých cyklech (polovina 

území ČR ročně). Tato aktuální data a jejich následné verze jsou poskytována v rámci služeb 

geoportálu ČUZK zdarma, ve formě WMS služby, nebo v internetové verzi geportálu v tzv. 

Geoprohlížeči 

(http://geoportal.cuzk.cz/(S(v1tck3cmileexo0sew53gven))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-

gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=prohlizet).  

          Ortofoto je dispozici i ze starších období. V černobílé podobě v rozlišení cca 0,5m je k 

dispozici datová sada v rozmezí let 1998 - 2001. Od roku 2003 je poskytována barevná datová 

sada, která má do roku 2009 rozlišení 0,5m a od roku 2009 rozlišení cca 0,25m.  Tyto 

podklady jsou ale zpoplatněny a je možné je získat přímo na geoportálu v aplikaci E-shop, 

stejně jako další mapové zdroje včetně archivních materiálů. Ortofo bylo po roce 1989 

zpracováno také soukromými subjekty a datové sady archivních ortofotomap pro celou ČR 

(nebo vybrané části) poskytuje například firma Geodis.  Jsou k dipozici v aplikaci Mapy.cz, 

firmy Seznam.cz, a.s.   

          Mnohem cennějším zdrojem pro historické analýzy vývoje krajiny jsou letecké 

měřičské snímky případně zpracované ortofotomapy z 50. let 20. století díky projektu NIKM - 

Národní Inventarizace Kontaminovaných Míst (http://kontaminace.cenia.cz).  Právě aplikace 
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NIKM jsou v podobě bezešvé ortofotomapy (případně zdrojových dat) dostupné za poplatek v 

české informační agentuře životního prostředí – CENIA.    

 

Snímkování území v jednotlivých letech, pro aplikaci ortofotomapy z 50. let 20. století, projektu 
NIKM. Dostupné na stránce (http://kontaminace.cenia.cz/) 

 

          Nejcennějším zdrojem informací o vývoji území v průběhu 20. století jsou historické 

letecké měřičské snímky (LMS), které spravuje Vojenský geografický a hydrometeorologický 

ústav v Dobrušce (VGHMÚř). Letecké měřické snímky byly pořizovány nejčastěji ve 

formátech 18x18 cm (raně historické snímky), 23x23 cm (současný standard) a výjimečně i 

30x30 cm. Dnes jsou k dispozici ve formě černobílých kontaktních fotokopií v lesklé či matné 

povrchové úpravě, a dále jako negativy nebo diapozitivy na polyetylenové fólii v rozměrech 

formátu originálu, v případě fotokopií i jako jejich zvětšeniny. Další možností je dodání 

černobílých, popřípadě i barevných rastrových ekvivalentů leteckých měřických snímků s 

různým rozlišením (7, 14, 21, 28, 56m), v nekomprimovaném grafickém formátu TIFF.  



60 

 

          Zajímavou aplikací regionálního měřítka jsou zpracované historické LMS  pro Prahu na 

Geoportálu hl. města Prahy (http://mpp.praha.eu/OrtofotoArchiv/). Aplikace zachycuje území 

Prahy v jednotlivých obdobích leteckého snímkování a je praktickou ukázkou možností, které 

nabízí archiv LMS VGHMÚř Dobrušce.   

 

3)  Archiválie  

          Archiválie spravuje a shromažďuje Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK), 

organizačně začleněný do Zeměměřického úřadu (ČÚZK). Úkolem archivu je shromažďovat 

a zpřístupňovat laické i odborné veřejnosti výsledky rozsáhlých geodetických a 

kartografických prací, které v minulosti probíhaly na našem území. Archivní soubory jsou 

systematicky skenovány a jsou dostupné dálkovým přístupem v elektronické podobě 

(http://archivnimapy.cuzk.cz),  ale je možné objednat i barevné tištěné kopie, nebo rastrové 

skenované kopie. Cenným materiálem jsou pak především mapy stabilního katastru z první 

poloviny 19. století, které jsou a budou průběžně zveřejňovány i v podobě bezešvé mapy. 

Císařské povinné otisky a indikační skici stabilního katastru (v měřítku 1:2880) představují 

jedinečný zdroj často detailních informací o stavu krajiny první poloviny 19. století. Ve 

vztahu k mapování vývoje stromořadí se jedná o unikátní zdroj prostorových informací o 

plošném rozsahu a struktuře alejí a stromořadí v celé monarchii. Detailnější informaci o tomto 

fenoménu v takovém detailu lze získat jen z dat Dálkového Průzkumu Země (DPZ), v podobě 

leteckých měřičských snímků a jejich polohové zpřesnění v podobě ortofotomapy, případně 

ze satelitních snímků detailního rozlišení.   
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        Zdánlivě bezešvá mapa stabilního katastru na geoportálu ČUZK, zachycující aleje  

v okolí zámku Náměšť na Hané 

 

          Zajímavým a cenným historickým pramenem jsou také topografické mapy z 

poválečného období v měřítku 1 : 25 000 v systému S-42. Topografické mapy vydané v roce 

1952 zachycují kategorizované složky krajiny v poválečném období. Výchozím podkladem 

pro tvorbu topografických map byly mimo jiné i LMS (letecké měřické snímky). Pro období 

50. let je ale určitě vhodnější využít primárního zdroje dat o krajině, v podobě ortofotomapy z 

projektu NIKM (viz výše). Během zpracování topografických map hrál totiž významnou roli i 

lidský faktor, který mohl opomenout mnohé krajinné prvky. 

 

B.1.2.1.2           Mapový internetový portál Historical Maps of the Habsburg Empire                        

          Mapový portál georeferencovaných archivních mapových sad Rakouskouherské 

monarchie (http://mapire.eu) je založený na aplikaci technologií Google Maps, Google Earth 

and OpenStreetMap. Byl vytvořený na základě spolupráce národních archivů Rakouska, 

Maďarska a Chorvatska a vybraných firem řešících problematiku vektorizace, 
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georeferencování a sdílení prostorových dat. Obsahuje mapové sady I. II. a III. vojenského 

mapování, katastrální mapy a mapy měst vybraných území od poloviny 18. století.  Pro 

potřeby mapování alejí je klíčová bezšvá mapa I. vojenského mapování a kvalita 

digitalizovaných map. Mapové sady II. a III. vojenského mapování jsou pro potřeby 

mapování dostupnější v podobě WMS služby Národního geoportálu INSPIRE (blíže v 

samostatné kapitole).  

                                                      

Úvodní strana portálu Mapire. 

 

B.1.2.1.3                    Národní geoportál INSPIRE (http://Geoportal.gov.cz) 

          Od ledna 2011 byl spuštěn národní geoportál informací o životním prostředí. Aplikaci 

spravuje a vyvíjí příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, CENIA, Česká 

informační agentura životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, 

interpretace a distribuce informací o životním prostředí.  
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          Mapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE jsou dostupné také formou 

mapových služeb, které je možno využít v softwarových aplikacích pro další práci s daty. 

Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS, dlaždicované, nebo jako WMTS, a jsou 

dostupné i prostřednictvím SOAP služby Esri ArcGIS Serveru.  

Pro potřeby mapování proměn alejí a stromořadí v krajině jsou zde k dispozici dvě datové 

sady: 

1)  Datová sada tzv. „zdánlivě bezešvá“ mapa II. vojenského mapování  

          Služba zobrazuje rastrové dlaždice 2. vojenského mapování (Františkovo). Mapování 

území Čech, Moravy a Slezska probíhalo v letech 1836-1852. Zpracování tištěných map do 

digitální podoby provedl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.  

Služba je dostupná na adrese:  

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer 

2)  Datová sada tzv. „zdánlivě bezešvá“ speciální mapa III. vojenského mapování 

          Mapová vrstva vytvořená z ortorektifikovaných speciálních map III. vojenského 

mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, následně 

však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy datové sady byly vydány v období těsně před, 

nebo po druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji 

z konce 20. a začátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy obsahují dotisk 

kilometrové sítě souřadnic S-JTSK, nebo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají 

vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá a existují znatelné lokální deformace 

(odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů).  
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          Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny naskenované mapové 

listy speciálních map III. vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci řešení projektu VaV pro 

Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 Ostrava 

a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně 

prostřednictvím CENIA. Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA provedla 

Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení mapových listů do výsledného bezešvého 

mapového obrazu provedla CENIA.  

Služba je dostupná na adrese: 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer 

 

B.1.2.1.4                    Mapový portál Mapy.cz 

          Pro potřeby mapování alejí a stromořadí lze využít i komerční produkt firmy 

Seznam.cz, a.s. Mapový portál Mapy.cz obsahuje několik datových sad, které je možné využít 

při analýze proměn alejí a stromořadí v průběhu 21. století, případně porovnat současný stav s 

mapou II. vojenského mapování. Ortofotomapy pořízené a poskytnuté společností Geodis 

Brno jsou na mapovém portálu k dispozici pro období 2003, 2006 a 2012. Letecké 

snímkování je dostupné pro celou oblast území ČR, každý rok je snímána 1/3 území ČR, 

některá část území je tvořena snímky starými až 3 roky. Snímkování bylo prováděno 

analogovou leteckou kamerou (na film, snímek rozměru 23x23 cm), s rozlišením až 

10cm/pixel. Pro vektorizaci a tvorbu tematických vrstev nad daty firmy Seznam.cz lze využít 

vyvíjený GIS software GisOnline a GisManager. Za roční poplatek lze využívat všechna data 

poskytovaná firmou Seznam.cz. Pro potřeby pasportizace jsou to zejména ortofotomapy, 



65 

 

nepostradatelné šikmé letecké snímky a panoramatické snímky pořízené technologií na bázi 

StreetView. 

B.1.2.1.5      Mapový portál Národního zemědělského muzea  

          Mapový portál Národního zemědělského muzea (NZM) postupně zveřejňuje 

digitalizované staré lesní mapy a zahradní plány. Digitalizace byla zahájena v roce 2007. V 

roce 2011-2012 byla vytvořena webová aplikace, která byla v roce 2014 zpřístupněna 

veřejnosti. Průběžně jsou doplňovány nové mapové přírůstky.  

 

Mapový portál NZM projektu „digitalizace starých lesních map a zahradních plánů“ 

 

B.1.2.1.6                   Google Earth, Google Maps a Google Street View software          

          Podobným způsobem lze pro mapování alejí a stromořadí (podobně jako tomu bylo 

v rámci našeho projektu NAKI) využít moderní interaktivní technologie Google Earth, 
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Google Maps a Google Street View, se kterou je možné pracovat efektivně a rychle, přímo 

nad podkladem družicových snímků území (s nastavitelnou světelností, stářím snímků, 

snímků z různých ročních období atp., včetně instantní možnosti využití interaktivní 

fotodokumentace Google Street View k ověřování významu, kvality, účinu a dalších 

sledovaných jevů alejí a stromořadí v krajině). Do speciální mapové GIS vrstvy je možno 

přímo na podkladu družicového snímku vykreslovat a ukládat linie identifikovaných alejí a 

stromořadí (v našem projektu jsme použili rozlišení z výšky cca. 3 – 5 km nad zemí) ve 

formátu GE KMZ, který je jednoduše transponovatelný do dalších softvarů GIS (viz níže) a 

pak interaktivně propojitelný s předmětnou databází sledovaných prvků.   

          Řadu základních sledovaných jevů a prvků alejí a stromořadí tak lze rozpoznat a 

zachytit přímo z výše uvedených analýz. Významné aleje a stromořadí, jejich identifikované 

linie v matrici krajiny, které se opakovaně vyskytují na všech či na většině dostupných 

historických map (viz níže) a určují, výrazně dotváří či alespoň dotváří krajinný obraz 

(krajinný ráz), jsou pak předmětem sběru detailních informací a dat; jednak přímo in situ 

(přičemž zároveň dochází k odběru materiálu, semen či roubů k přemnožení identifikovaných 

významných donorových alejových stromů - viz kapitola B.2 níže) a pak zpětně  

transponováním linií GISovými softwary a aplikacemi v podobě mapové vrstvy se doplňují 

zbývající data z dostupných mapových serverů (CUZK, CENIA, INSPIRE atp.). Základní 

soubor dat databáze je tak průběžně doplňován o další data a informace, až do takové 

podrobnosti a detailu, jakého jsou schopny poskytnout uvedené mapové servery, respektive 

následnými terénními průzkumy přímo na vybraných lokalitách. Různí uživatelé mapy a 

databáze si tak mohou generovat různé sestavy a filtrovat údaje, podle jejich zaměření a 

partikulárního zájmu.   
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Příklad vykreslování alejových linií v mapě na podkladu družicového snímkování GE. 

 

Grafické znázornění průběhu každé linie terénem, včetně GPS, nadmořských výšek, délky linie atd., je 
další uživatelskou výhodou mapování v prostředí GE. 
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Stejně jako instantní zobrazení příslušné, neustále aktualizované fotodokumentace GE Street View 

 

 

 

Umožňující nejen posoudit účin aleje v krajině, ráz krajiny, druhy a vitalitu stromů, ale i další důležité 
údaje ještě před tím, než je ta která lokalita podrobena terénnímu průzkumu a sběru detailních dat (u 

významných alejí), resp. osiva či roubů (u významných donorových stromů z významných alejí). 
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          Základní soubor dat interaktivní ACCESS databáze, na mapě GE KMZ 

identifikovaných, evidovaných a dokumentovaných alejí a stromořadí české krajiny 

(odborný obsah mapy, k roku 2015 bylo evidováno 3 625 sledovaných linií) tvoří tato data a 

údaje: (pozn.: přehledová tabulka ve formátu PDF je k dispozici na stránce: 

http://www.kuks.estranky.cz/clanky/aleje---seznam.html, kde po zapracování všech 

zbývajících datových položek bude před ukončením projektu k dispozici její plná verze ve 

formátu ACCESS. Mapa alejí kompatibilní s databází je pak k dispozici na stránce: 

http://www.kuks.estranky.cz/file/32/aleje-a0_zakres-id_resize_1.jpg). 

Tučně zvýrazněné charakteristiky indikují kritéria významnosti té které aleje: 

- Identifikační číslo aleje / stromořadí 

- Lokalita 

- Okres 

- Kraj 

- Druh stromů 

- Převažující druhy / dominantní jedinci 

- Původní druh  

- Indikace, zda jsou stromy na pracovišti VUKOZ v.v.i. přemnožovány / vegetativně či 

generativně 

- Stav aleje (vitalita stromů) podle upravené metody hodnocení % defoliace 

(http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_HIO/kapitoly/Metody/.%5CDefoliace/Defoliace

uvod.htm, dále také na: www.mytaxon.com) při mapování linií, podle Machovce pak in 

situ u jednotlivých stromů  

- Délka aleje / stromořadí 
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- Rozteč řad aleje 

- Spon stromů v řadě 

- Spon výsadeb aleje / pravidelný či střídavý (quincunx) 

- Obvod kmene ve výšce 130 cm 

- Výška aleje / stromořadí (průměrná) 

- Zaklenutí či otevřenost korun stromů aleje 

- Výskyt památných stromů 

- Účin aleje na krajinný ráz 

- Indikace, zda je alej součástí systému alejí v krajině 

- Průběh alejové linie v terénu 

- Poznámka – vztah k místu, původ, historie aleje 

- Typ komunikace 

- Výskyt linie na Müllerově mapě Čech 

- Výskyt linie na mapách a indikačních skicách stabilního katastru, včetně 

interaktivního odkazu (kliknutím) přímo na daný mapový list 

- Číslo listu stabilního katastru 

- Výskyt linie na mapě I. vojenského mapování, včetně interaktivního odkazu přímo 

na daný mapový list 

- Výskyt linie na mapě II. vojenského mapování, včetně souřadnic a interaktivního 

odkazu přímo na daný mapový list (výskyt na mapách III. voj. mapování, který je 

generovatelný zpětně v prostředí GIS na mapovém serveru INSPIRE, podobně jako 

výskyt na historickém vojenském leteckém snímkování – ortofoto z 50tých let 

minulého století, CENIA)  

- Odkaz na současnou základní / leteckou mapu, včetně souřadnic 
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- Fotodokumentace (ta byla pořizovaná in situ na navštívených vybraných významných 

alejových lokalitách; k účelům identifikace a základního mapování a dokumentace 

byla pak rovněž využívána technologie Street View, veřejně přístupná 

fotodokumentace na interaktivní platformě GoogleEarth, viz níže): 

 

 Níže je příkladem ukázka mapové položky aleje č. 35 Jičín – Valdice z databáze ACCESS (v 
režimu rozdělené databáze), zpracované v rámci projektu NAKI (Jan Hendrych, Eva Malá, 2015); 
výřez části tabulky s interaktivními mapovými odkazy a vybranými základními sledovanými daty, 
včetně údaje o přemnožování stromů z té které aleje (V=vegetativně, G=generativně): 

 

 

Pozn.: Pracovní verze databáze je ve formátu PDF dostupná na adrese: 

http://www.kuks.estranky.cz/clanky/aleje---seznam.html 

JPEG verze GIS mapy alejí pak na adrese: 

http://www.kuks.estranky.cz/file/32/aleje-a0_zakres-id_resize_1.jpg 

 

      Panoramatické záběry Google Street View, s rozsahem 360° horizontálně a 290° 

vertikálně, je technologie aplikovaná plošně na silniční a uliční síti v ČR od 7.10. 2009.  
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V následujících letech (2011 – 14) proběhla další snímkování, která se zaměřila na aktualizaci 

velkých měst a doplnění chybějících území v rámci celé ČR. To bylo významné pro náš 

projekt, který tak mohl využít poměrně rozsáhlý soubor zpřístupněné fotografické 

dokumentace alejí a stromořadí i v otevřené krajině. Podobnou technologii má sice k dispozici 

také Seznam.cz (mapy.seznam.cz), nepokrývá ale tak rozsáhlé území. Technologie Street 

View proto představuje v současnou chvíli asi nejlepší a jedinou efektivně použitelnou 

technologii pro identifikaci, pasport a dokumentaci základních liniových prvků alejí a 

stromořadí v krajině, což plně potvrdila i zkušenost při řešení projektu NAKI. Ve spojení s 

technolgií Street View byla vyvinuta také aplikace tzv. videosmyčky Hyperlapse.   

          Bohužel je tato technologie zatím poněkud limitovaná snímáním především pozemních 

komunikací a ulic, nikoli všech drobných cest a místních komunikací (s výjimkami). Je ale 

možné, ve spojení s firmou Seznam, na zakázku provést snímání polních cest nebo úseků se 

stromořadím či alejí v otevřené krajině. Bezesporu je tato technologie nejvěrohodnější a 

nejpraktičtější metodou dokumentace liniových prvků podél komunikací a v jejich blízkém 

okolí; to bylo v pozitivním smyslu ověřeno i naším projektem během jeho zpracovávání. 

Těmito technologiemi obohacený výstup kompletního mapování alejí a stromořadí Čech, 

uložený ve formě KMZ gis souboru a databáze ACCESS, byl jednoduše převeden (překlopen 

z formátu do formátu) do softwaru QGIS a podroben dalšímu zpracování, až do fáze konečné 

prezentace a publikování v rámci mapového serveru INSPIRE (viz výše).  

 

B.1.2.2                   GIS software 

           V současné době existuje velké množství efektivně využitelných freewarových nebo 

opensource GIS aplikací.  Největší oblibě se v současnosti těší software QGIS (dříve 
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Quantum GIS, který je základní funkcionalitou srovnatelný s jinak nákladným a proprietárním 

produktem ArcGIS firmy ESRI).  Tento multiplatformní geografický informační systém 

poskytuje díky modulárnímu sytému přímé propojení na funkce jiných svobodoných 

softwarových produktů pod všeobecnou veřejnou licencí GNU – GPL GNU (GRASS GIS, 

SAGA GIS, ….).  

          Pro potřeby tvorby prostorové databáze alejí a stromořadí jsou využívány služby WMS, 

které umožňují použít data DPZ nebo zpracované aktuální nebo historické základní a 

topografické mapy. WMS služby pro získání podkladových map lze využít pro přímou 

digitalizaci (vektorizaci) průběhu stromořadí v daném období (např. z výše uvedených sad 

KMZ), případně aktualizaci datové sady pro komparativní výzkum vývoje stromořadí v 

průběhu posledních 250 let z map vojenských mapování, archivních LMS (NIKM), nebo 

archivních topografických map, či z císařských povinných otisků a indikačních skic map 

stabilního katastru (jak jsme již v rámci řešení projektu uskutečnili interaktivním propojením 

jednotlivých identifikovaných alejových položek databáze s výše uvedenými historickými 

mapami na jejich domovských serverech; tím se doložila účelnost této metody mapování). 

 

Ukázka vektorizace průběhu aleje ve formě identifikační linie vedené středem komunikace nad daty 
ortofoto ČUZK a Základní mapy 1:10 000 (WMS) v prostředí ArcGIS for Desktop 10.2.1 
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B.1.3          Software pro pasport zeleně a databáze památných stromů 

          Pasportizace zeleně je nezbytná pro veřejnou správu i správu komunikací. Data 

pasportizace lze využít i pro potřeby mapování stromořadí, získání přehledných dat ale není 

jednoduché i z důvodu velkého množství aplikací a datových formátů pro ukládání dat této 

pasportizace. Na našem trhu existují dvě podoby softwarových řešení pasportu zeleně. Jedna 

verze je založena na databázovém principu sběru dat a zákresu bodových prostorových dat.  

Druhá verze je založena na doplňkových modulech (rozšíření) existujících GIS aplikací 

používaných ve veřejné i komerční sféře.  

          V rámci inventarizace zeleně se bohužel stromořadí nebo aleje doposud nemapují 

systematicky a i když existuje volba společného atributu pro jednotlivé dřeviny (identifikující 

formaci stromořadí), v praxi se příliš nepoužívá. Pro inventarizaci dřevin se používá řazení 

jen podle ploch nebo skupin stromů. Na druhou stranu data pasportu zeleně v podobě 

prostorové databáze poskytují dendrologické ukazatele pro jednotlivé dřeviny a lze tak získat 

detailní informace o všech jedincích ve stromořadí, pokud byly systematicky zpracovány.  

Vhodným příkladem jsou aktivity spojené s projektem Stromy pod kontrolou. Díky aktivitě 

firmy SAFE TREES, s.r.o. je možné získat detailní dendrometrické informace na mapovém 

portálu Stromy pod kontrolou 

(http://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A8%2C%22lat%22%3A49.

819786218512604%2C%22lng%22%3A15.475113599999986%7D), fungujícím na 

technologii Google Maps API. Data v databázi aplikace jsou zveřejněna na základě souhlasu 

správce a poskytovatele. Projekt je založen na dobrovolnosti. Detailní informace jsou tudíž k 

dispozici jen na území vybraných obcí. Na druhou stranu je zde detailní informace o 
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jednotlivých dřevinách. V budoucnu by jistě bylo účelné o takovouto úroveň (v detailu 

jednotlivých stromů) rozšířit námi v rámci projektu NAKI zpracovaný a poskytnutý soubor 

významných alejí a stromořadí.  

 

 

 

B.1.4          LIDAR a mapování alejí 

          Nová technologie, která se v České republice v současnosti dostává do popředí zájmu 

při detailním studiu krajiny. Díky společnému projektu ČUZK, Armády ČR a dalších institucí 

proběhlo celoplošné Lidarové snímání povrchu celé České republiky. Výsledkem aktivit jsou 

nové produkty sloužící ke zpřesnění výškového modelu České republiky, tvorbě detailního a 

přesného digitálního modelu reliéfu a také tvorbě nového modelu povrchu tzv. DMP 1. 

generace  které bude pokrývat 100% území (více viz. DUŠÁNEK; 2014). Česká republika 

měla doposud k dispozici výškový model území pořízený na přelomu 50. a 60. let klasickou 

fotogrametrií.  

          Omezení daná tehdejšími technologiemi způsobila, že nepřesnosti v určení výšek 

dosahují v odkrytém rovinatém terénu cca 2 metry a v zalesněném terénu až 5 m. Právě 

digitální model povrchu umožňuje u vybraných vegetačních prvků získat přesné informace o 

struktuře a výšce vegetace. Přesná data lze získat u solitérních dřevin nebo nezapojených 

stromů, což je případ stromořadí ve volné krajině. Pozemní nebo letecké lidarové měření je 

technologie prozatím finančně velmi nákladná a svoje využití našla při inventarizaci 

nemovitostí v architektuře, památkové péči, nebo mapování krajinných prvků nebo dynamiky 

erozních a svahových procesů. 
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Ukázka zpracování Digitálního Modelu Povrchu (DMP) z lidarových dat se zdůrazněním výskytu 
stromů: zachycení aleje ve volné krajině a lesního porostu na SV okraji. 

 

 

Automatická identifikace stromů z lidarových dat, na pozadí ortofoto ČUZK v režimu WMS služby 

 

B.1.4.1        Ostatní technologie DPZ  

          Obrovský potenciál a nárůst využití dat DPZ v posledních 20. letech je způsobeno 

použitím nových družic se skenery s vysokým rozlišením, použitím multispektrálních skenerů 

a také pořizování snímků pomocí bezpilotních leteckých prostředků tzv. „dronů“. Tato levná a 
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dostupná technologie je masově nasazována v projektech mapování krajiny v lokálním 

měřítku a lze ji úspěšně použít při dokumentaci vegetace v bodovém i liniovém výskytu. 

          Metodické postupy jsou již vyvíjeny v rámci vědeckovýzkumných aktivit napříč 

spektrem oborů. Zajímavým projektem je například projekt Botanického ústavu AV ČR 

„Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků”. 

         Kromě technologie StreetView, která reprezentuje pozemní snímání lze tedy rozšířit 

dokumentační úroveň o další obrazový zdroj (šikmé snímky, atd.). Využití bezpilotních 

zařízení pro mapování krajiny se v současnosti stává běžným standardem podobně jako 

pořizování klasické nebo sférické fotografie. 

 

B.1.5          Aleje a stromořadí na topografických a starých mapách 

          Mapování souvislého území. Pro systematické mapování výskytu alejí ve vazbě na 

možný komparativní výzkum v regionálním měřítku jsou podstatné mapové prameny 

zachycující celé území nebo jeho větší části. V následujících příkladech jsou představena 

všechna mapová díla splňující výše uvedená kritéria, a která jsou používaná při mapování 

alejí v současnosti. V rámci našeho projektu NAKI byla nedílnou součástí metody zpracování. 

B.1.5.1          Topografické mapy 

          Topografické mapy patří mezi nejdůležitější mapové podklady, které v potřebném 

detailu zachycují reálný svět. Pomocí polohopisu a výškopisu jsou zřetelně vymezeny prvky 

krajiny. Tvorba topografických map byla významně posilována zejména vojenskými 

aktivitami, což je patrné v našich zemích zejména od druhé poloviny 18. století až do 90. let 

minulého století. Zásadní význam pro studium krajiny na rozsáhlejším území mají 
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pochopitelně projekty mapování souvislého území. V našich podmínkách jsou klíčová 

mapování ve stručnosti představena v následujících podkapitolách. 

 

B.1.5.2          Müllerovo mapování 

          Mapa Čech a Moravy Jana Kryštofa Müllera patří mezi naše nejcennější kartografická 

díla. Mullerova mapa Moravy z roku 1716 a Mullerova mapa Čech z roku 1720 jsou prvním 

mapovým dílem, na kterém jsou významné aleje zachyceny. V mapovém díle jsou zachyceny 

pouze nejvýznamnější aleje a nelze s jistotou potvrdit systematické zachycení daného 

fenoménu. Pro potvrzení existence alejí či stromořadí je nutné využít jiných mapových zdrojů 

lokální úrovně. Müllerova mapa byla v rámci grantových projektů převedena do digitální 

podoby. Jsou dostupné dvě varianty, které umožňují detailní studium. První variantou je 

existence mapy na mapovém serveru laboratoře geoinformatiky ÚJEP (http://www.geolab.cz), 

druhou potom mapy vydané na CD-ROM zpracované Pavlem Vychodilem na Historickém 

ústavu AV ČR.    

B.1.5.3          Vojenská mapování 

B.1.5.3.1       I.  vojenské mapování  

          Mapy I. vojenského mapování jsou prvním spolehlivým a věrohodným mapovým 

zdrojem zachycujícím aleje a stromořadí v patřičném detailu (ovšem s jistou mírou zkreslení) 

polohopisných dat vlivem omezeného použití geodetických metod konstrukce map a vlastního 

mapování. I. vojenské mapování Čech, Moravy a Slezska (v měřítku 1:28 800) bylo 

realizováno v období 1763 - 1786 (BOGUSZAK, CÍSAŘ; 1961). Pro detailní studium map je 

možné využít aplikaci mapových serverů. První aplikací je mapový server laboratoře 
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geoinformatiky ÚJEP, kde najdeme také Mullerovo mapování a mapy II. a III. vojenského 

mapování.  Mapový server nabízí jednotlivé mapové listy s výběrem mapy podle kladu listů.  

          Velmi zajímavá a pro efektivní identifikaci a mapování je aplikace vytvořená pro 

potřeby rakouského státního archivu „Österreichische Staatsarchiv“ konsorciem firem v čele s 

maďarskou společností Arcanum. Mapový server map Habsburské monarchie: 

http://www.mapire.eu (viz také výše) používá technolologie Google a unikátní je zejména 

zpřístupnění bezešvé mapy I. vojenského mapování. Použitá technologie transformace 

mapových listů do podoby bezešvé mapy má své limity (MOLNÁR a kol.; 2014), ale je v 

současnosti jediným dostupným řešením bezešvé mapy.  Unikátnost mapového serveru 

spočívá nejen v plošném rozsahu pokrytí území celé Rakousko uherské monarchie, ale je 

patrná také ve vysoké obrazové kvalitě zobrazených mapových děl. Pro komparativní analýzy 

krajinné struktury liniových prvků je nutné objekty vektorizovat nepřímou metodou nad daty 

novějšího mapového díla, s přesnějším polohopisným zákresem silniční a říční sítě nebo sídel. 

               

Ukázka bezešvé mapy I. vojenského mapování se zachycením alejí kolem Jičína v prolnutí s mapou 
současnosti z Google maps (http://www.mapire.eu) 
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B.1.5.3.2          II. vojenské mapování 

          Druhé vojenské mapování bylo stejně jako I. vojenské mapování realizováno 

postupně v celé monarchii v letech 1806-1869. Mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:28 800, 

vycházejí ze základů Stabilního katastru a mají tedy geodetický základ s vysokou metrickou 

hodnotou.  Jejich kvalita a zpracování detailů z nich činí bezesporu jeden nejdůležitějších 

mapových zdrojů středních měřítek pro oblast bývalé Rakouskouherské monarchie. Velmi 

záslužným počinem byla plošná digitalizace a uvolnění digitalizovaných map v podobě 

bezešvé mapy na mapovém serveru Národního portálu INSPIRE a na geoportálu Laboratoře 

geoinformatiky ÚJEP (http://oldmaps.geolab.cz).    

 

Výřez mapy II. vojenského mapování z geoportálu Laboratoře geoinformatiky ÚJEP se zachycením 
různých typů alejí, stromořadí, rastru ovocných sadů a plužin; krajina u Teplic. 
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B.1.5.3.3          III. vojenské mapování 

          Třetí vojenské mapování proběhlo v letech 1869-1887 v měřítku 1:25 000. Z daného 

měřítka byly odvozeny mapy menších měřítek, Speciální mapa v měříku 1:75 000 a Generální 

mapa. Právě „Speciální mapa“ pokrývala prakticky až do roku 1957 celé území 

Československa (PLÁNKA; 2007).  Pro rozpadu rakouskouherské monarchie byla od roku 

1921 do roku 1938 řešena revize a reambulace map. V poválečném období se tyto mapy 

používaly pro civilní účely až do období tvorby Státního mapového díla tj. Základní mapy 

ČSR.  

 

Výřez mapy III. vojenského mapování z portálu Archivní mapy ČUZK se zachycením stromořadí a 
jeho typů rozlišených v mapě 1:25 000 

 

 

B.1.5.4      Topografické mapy období 1920-1945 

          Nepříliš známé topografické mapy z našeho území vznikly v meziválečném období a 

během II. světové války. V letech 1928-1933 proběhlo tzv. prozatímní vojenské mapování 
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v měřítkách 1:10 000 a 1: 20 000 a topografické mapy tzv. „definitivní vojenské mapování“ 

v měřítku 1: 20 000. Během předválečného monitorování našeho území a v období II. světové 

války bylo naše území zachyceno na německých mapách tzv. Sonderausgabe, Karte des 

Sudetenlandes z let 1936 – 1944 a na tzv. Messtischblätterz let 1940-1944 (MACKOVČIN, 

2014). Meziválečné období je z pohledu vývoje liniových prvků krajiny zajímavé zimou let 

1928/29. V tomto období byla na našem území zaznamenaná tzv. arktická zima, klimatology 

označovaná za zimu století (maximum -42,2°C). Vlivem dlouhodobých nízkých teplot došlo 

k mimořádným škodám zejména na ovocných dřevinách (VAŠKŮ, 2015). Tato dramatická 

epizoda z pohledu plošné redukce dřevin v krajině by mohla být zachycena na těchto 

mapových dílech. Bohužel se z mapového fondu nedochovalo celé území našeho státu a 

kompletace tohoto cenného mapového ze soukromých sbírek a archívů u nás a v zahraničí 

teprve probíhá a nějakou dobu probíhat bude.  

 

B.1.5.5          Základní mapy České republiky  

          Základní mapy středních měřítek jsou po katastrální mapě nejdůležitější součástí 

státního mapového díla. Pro potřeby mapování a sledování vývoje stromořadí lze vycházet z 

map měřítek 1:10 000 a 1:25 000. Obnova map probíhá nepravidelně v rámci dílčích částí 

území v různých letech, a proto není tento zdroj vhodný pro plošnou vektorizaci. 

Nejvhodnějším zdrojem prostorových informací jsou ortofotomapy nebo letecké měřičské 

snímky popřípadě satelitní snímky s vysokým rozlišením.   
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B.1.5.6             Letecké měřické snímky (ortofotomapy) 

          LMS a jejich zpracované varianty v mapové podobě – ortofotomapy jsou nejlepším 

mapovým zdrojem pro studium struktury a proměn stromořadí. Pomocí orotofomap lze 

identifikovat důležité parametry alejí, dynamiku vývoje v čase a případně i zdravotní stav 

pomocí blízkých infračervených snímků, které lze od roku 2003 objednat v archivu ČUZK, 

případně zakoupit od komerčních firem, nebo objednat aktuální snímkování vybraných 

lokalit. Jak již bylo řečeno výše, historické LMS lze pro naše území získat již z 30. let 20. 

století. Bohužel u historických LMS není pokryté 100% celé území a většinou část chybí, 

nebo je poškozený snímek, nebo území zakrývá oblačnost. Nelze tedy přeceňovat možnosti 

archivních pramenů, přesto jsou ale jediným relevantním zdrojem zachycujícím skutečný 

historický stav krajiny. 

B.1.5.7             Mapy velkých měřítek 

B.1.5.7.1          Císařské otisky a indikační skici map stabilního katastru 

          Unikátním zdrojem informací v potředném detailu i polohové přesnosti jsou mapy 

stabilního katastru. Detailní informace o vegetačních poměrech území včetně druhového 

zařazení vybraných dřevin a typologie leso-zemědělských kultur a barevné provedení map z 

tohoto zdroje činí nejcennější zdroj prostorově lokalizovaných informací o našem území z 

první poloviny 19. století. Největší potenciál pro získání informací ze souvislého území má 

pochopitelně bezešvá podoba map dostupných na mapovém serveru; postupně je 

georeferencováno a upravováno celé území České republiky.  
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Zachycení stromořadí (alejí) ve znakových klíčích map: A) stabilního katastru, B) II. 

vojenské mapování, C) III. vojenské mapování 1:25 000, D) speciální mapy III. vojenské 

mapování 1:75 000, E) topografické mapy S-42, F) I. vojenské mapování 

 

F     

 

 

Systém alejí a stromořadí ovocných dřevin, jabloní a hrušní, v okolí Fürstenberského hospodářského 
dvora Karlov na indikační skice stabilního katastru 

(http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/RAK/RAK289018410/RAK289018410_index.html) 
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B.1.5.8            Tématické mapy, plány, mapy panství, lesní mapy 

          Existuje velké množství tematických map tvořených pro specifické účely, na kterých je 

možné stromořadí a aleje sledovat v potřebném detailu. Tyto prameny jsou zdrojem informací 

lokálního maximálně regionálního měřítka například u map panství. Velice cenné jsou mapy 

zahrad a lesní plány, které v potřebném detailu zachycují stav krajiny a jejího vegetačního 

pokryvu. Zajímavým projektem pro zpřístupnění těchto unikátních map je projekt Národního 

zemědělského muzea (NZM) „Digitalizace starých lesních map a zahradních plánů“ 

(http://www.starelesnimapy.cz/). Zejména zveřejnění archivních zahradních plánů je důležité 

s ohledem na detailní prameny architektury dobových zahradních kompozic. Dalším 

příkladem můžou speciální vojenské mapy, u kterých jsou vegetační prvky v krajině zásadní 

pro orientaci v terénu, nebo speciální lesnické mapy a mapy panství.  
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Mapa nadačního panství Choustníkovo Hradiště F. A. Šporka z poloviny 18. století zobrazuje celý 
složitý systém alejí a stromořadí formující ojedinělou barokní krajinu panství (www.kuks.estranky.cz). 

Foto Hendrych, 2006   
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Mapa nadačního panství Choustníkovo Hradiště F. A. Šporka z poloviny 18. Století, detail lesních 
průseků, alejí a stromořadí v okolí Kuksu a Choustníkova Hradiště, formující ojedinělou barokní 

krajinu panství se soustavou rybníků a hospodářských ploch v údolí Labe (www.kuks.estranky.cz). 
Foto Hendrych, 2006 
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B.2          Množení alejových dřevin 
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B.2          Množení alejových dřevin k záchraně a obnově alejí, postupy a metody 

  Tradiční linie stromů podél cest a silnic v krajině, jako trajektorie pohybu 

člověka v prostoru a čase, jsou abstrakcí kultivujícího řádu člověka v krajině. Soustavy alejí 

vtiskly řád hospodářským krajinným scenériím. Sortiment druhů alejových stromů je obrazem 

doby, kdy byla krajina mnohde kultivována jako zahrada. V současnosti se však rychle mění 

tradiční měřítka v krajině, charakter, mizí paměť krajiny, stejně jako bohatá diverzita 

rostlinných a živočišných druhů. Zaniká různorodost přechodových poloh a struktur stromoví, 

hnízdiště, refugia, zdroje potravy. Fauna je obrazem místní flóry, výsledkem je úbytek spektra 

druhů. 

 V tomto ohledu významné jsou aspekty identifikace geneticky vhodných 

donorových stromů, jejich přemnožení a srovnání se stromy in situ. Úbytek vegetačních linií 

v krajině, kapacity vázat vodu a ztráta mnohofunkčnosti kultivace vede k zániku tradičního 

rázu krajiny; s ním je však spjata naše kulturní identita. Diverzita je závislá na zachování 

kontrastních poloh přírodního a umělého řádu, na pestrosti členění, na podpoře tradičních 

druhů dřevin. Kulturní krajina je prolnutí řádu přírody a řádu lidského, kde interakce jsou 

nositeli estetických a ekologických hodnot; stromořadí tradičních druhů, aleje a jejich 

strukturované sítě, jsou v členění krajiny nenahraditelné, dnes často jediné relikty tohoto 

charakteristického uspořádání. 

 Identifikování, lokalizace, ochrana a záchranné přemnožení donorových stromů 

z populací tradičních alejových dřevin je významným aplikovaným nástrojem mimo jiné 

k eliminování negativních a nevratných proměn a exploatace krajiny, kde důležitým cílem je 

výběr vhodných donorových stromů alejí, jejich selekce a přemnožení (vegetativní a 
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generativní) geneticky vhodných dřevin s ohledem na jak potenciální přirozenou vegetaci, tak 

na kulturně jejich historický význam. Dlouhodobě dobrá zdravotní stav a relativní odolnost ke 

škodlivým činitelům jsou při výběru takovýchto kandidátních jedinců významné vlastnosti. 

Z empirického hlediska je možné za takové jedince (genotypy) považovat stromy, které 

v období dosažení fyziologicky zralého věku, nebo na počátku věku senescenčního, vykazují 

tyto vlastnosti i v současných podmínkách klimatických změn a cyklického invazivního tlaku 

škodlivých vlivů. 

 Preventivní využití přirozeně odolných jedinců představuje koncepční přístup, 

predikující a eliminující dopady negativních vlivů. Odolní donoroví jedinci jsou takto jako 

matečné dřeviny vegetativně a generativně přemnožovány a u jejich potomstev hodnoceny 

charakteristiky s cílem ověření kvalitativních ukazatelů pro vyhodnocení donorových stromů 

a jejich porostů (alejí) in situ. Takové genetické zdroje mohou být označeny jako vhodné 

matečné zdroje pro dané fytogeografické regiony. To představuje perspektivní přístup k řešení 

problematiky alejových dřevin, často již jen reliktních výskytů tradičních domácích druhů a 

jejich odrůd, jejichž zdravotní stav se často zhoršuje působením různých vnějších stresorů.  

 Problematikou se zabývá odborné pracoviště Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i., které provádí přemnožování významných dřevin 

historických zahrad, parků a (s projektem  DF12P01OVV050 - Význačné aleje české krajiny) 

také významných donorových stromů alejí a stromořadí v rámci svých odborných aktivit a 

jako podporu státní správy. Zájemci o záchranu a přemnožení významných stromů mohou 

kontaktovat pracoviště VUKOZ v.v.i. na těchto adresách: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice. E-mail: 

vukoz@vukoz.cz Tel.: (+420) 296 528 256, (+420) 296 528 111 
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B.2.1          Hlavní cíle; technologie a postupy množení alejových stromů 

 Základním cílem této části metodiky je předat technologické postupy množení 

hodnotných taxonů listnatých stromů, vhodných pro záchranu a obnovu alejí v Čechách a 

charakterizovat množárenské a pěstební podmínky pro generativní a vegetativní množení 

dřevin a jejich dopěstování, s možností aplikace použitých školkařských metod pro významné 

taxony listnatých stromů. 

 

B.2.2          Rozbor problematiky množení alejových stromů 

 V krajině Čech, podél komunikací a v okolí historických objektů, se nalézají 

významné taxony dřevin, zachovalé nebo dožívající aleje z dlouhověkých dřevin. Vytypované 

vitální a prokazatelně významné stromy je vhodné využít jako zdroje (donorové stromy) 

výchozího množitelského materiálu, při obnovách význačných alejí a tím také zachovat jejich 

druhovou a charakterovou autenticitu. Potřeba zachovat a rozmnožením obnovit ohrožené, 

dendrologicky, sadovnicky a krajinářsky hodnotné dřeviny je naléhavá. V rámci záchranných 

programů obecně, stejně jako v námi řešeném projektu NAKI, se uplatňují dvě základní 

metody množení dřevin:  

a) Generativní množení výsevem osiva 

b) Vegetativní množení roubováním nebo očkováním na vhodné podnože  

U neplodících cenných druhů a odrůd je roubování a očkování jedinou účinnou 

metodou, která umožňuje co nejefektněji rozmnožit geneticky vysoce hodnotný materiál. 

Dopěstování výpěstků dřevin probíhá pak ve volné půdě nebo v kontejnerech (GORDON, 

ROWE 1982, BÄRTELS 1995, KRÜSSMANN 1997, MAC DONALD 1996, OBDRŽÁLEK, 
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PINC 1996; OBDRŽÁLEK, JÍLKOVÁ 2006, OBDRŽÁLEK, FRÝDL, NOVOTNÝ 2009; 

OBDRŽÁLEK, ŽLEBČÍK 2009, HENDRYCH, OBDRŽÁLEK, 2014, OBDRŽÁLEK, 

HENDRYCH, 2014, OBDRŽÁLEK, 2014). 

 

B.2.2.1          Taxonomie (názvosloví) a původ 

 V původních lesních a krajinných společenstvech se nachází významné autochtonní 

taxony listnatých stromů, které mají uplatnění ve výsadbách v sídlech a krajině jako alejové 

stromy. Jde především o zástupce rodů Acer, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, 

Sorbus, Tilia a Quercus. K domácím nejvýznamnějším listnatým stromům náleží buky, duby 

a lípy. Jsou dominantními, případně doplňkovými dřevinami středoevropského mírného 

pásma přirozených rostlinných společenstev typu QP Pino-Quercetum, Qp Quercetum 

pubescenti, Qr Quercetum roburi, QC Querceto petraea-Carpinetum, F Fagetum sylvaticeae, 

TC Tilio-Carpinetum.  Jeřáby, jasany, hrušně a jabloně jako doplňkové dřeviny jsou součástí 

uvedených  formacích typu F, Qr, QC, TC, kde tvoří často vtroušené či okrajové porosty ve 

vlhčích nížinných až horských lesích  a v sušších lesostepních společenstvech. 

Klimatyp: Střední a Východní Evropa (Karpaty) se nachází v mírném pásmu s chladnou 

zimní periodou - klimatyp VI 9b, VI(X)b s fytoformacemi 7 (eastilignosa) opadavé listnaté a 

smíšené s přechody k fytoformaci 8 (aciculignosa) – pásmo lesů jehličnatých, do nichž 

spadají i výše uvedená rostlinná společenstva. Zóny odolnosti dřevin (Hardines Zone Z): Pro 

území střední Evropy platí zóny Z5, Z6, Z7, (s minimální zimní teplotou v rozmezí od -12 °C 

do -29 °C), v nichž jsou autochtonní druhy listnáčů s ohledem na původ genotypů dostatečně 

mrazuvzdorné (OBDRŽÁLEK, 2010). 
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Z hlediska sadovnicko-krajinářského řadíme následně uváděné druhy listnatých stromů 

k nejdůležitějším dřevinám při utváření alejových výsadeb v sídlech a krajině. Z hlediska 

školkařského patří domácí druhy listnatých stromů a jejich kultivary k pěstitelsky 

k náročnějším skupinám ze sortimentů dřevin.  

 

B.2.2.2          Seznam tradičních a původních (autochtonních) druhů alejí 

Acer L. – javor 

Acer campestre L., javor babyka –  součást lesních a břehových porostů, podél vodotečí 

v nížinách a pahorkatinách, významný alejový strom. 

Acer platanoides L., javor mléč – na celém území v různých lesích dosti hojně se 

vyskytující dřevina, významný alejový strom.  

Acer pseudoplatanus L., javor horský (javor klen) – druh s těžištěm výskytu v bučinách, 

kde se vyskytuje dosti hojně na celém území. 

Betula L. – bříza 

Betula pendula Roth, bříza bělokorá, b. bradavičnatá – význačná obecně rozšířená dřevina 

s těžištěm výskytu v podhorských oblastech, strom u nás často vysazovaný a také 

používaný do alejí, esteticky hodnotná dřevina. 

Betula pubescens Ehrh., bříza pýřitá – dřevina především horských oblastí, v těchto 

specifických stanovištích je využitelná do alejí. 

 

Fraxinus  L. – jasan 

Fraxinus excelsior L., jasan ztepilý – domácí druh hojně se vyskytující na celém území; 

zejména v lužních lesích. 

Fraxinus ornus L., jasan zimnář – teplomilná dřevina u nás na hranici svého výskytu, 

dosti často pěstován. 
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Malus Mill. – jabloň 

Malus sylvestris Mill., jabloň lesní – dosti vzácně se nyní vyskytující náš domácí druh, 

roste hlavně v dubo-habrových a dubo-lipových lesích, snadno se kříží hybridní taxon. 

 

 

Prunus L.  –  třešeň 

Prunus avium L., třešeň ptačí – dosti hojně se vyskytující strom lesních okrajů na takřka 

celém území, význačná kmenotvorná a alejová dřevina, ekologicky významná jako ptačí 

potrava, ovocnářská podnož.  

Prunus cerasus L., třešeň višeň (višeň) – roztroušeně se vyskytující dřevina v teplejších 

oblastech a prosvětlených stanovištích, ptačí potrava. 

Prunus padus L., střemcha obecná – roztroušeně až hojně se vyskytující domácí dřevina 

rostoucí zejména kolem vodních toků a na vlhkých místech. 

Prunus domestica L., slivoň švestka (švestka) – známý ovocný druh, semeny i 

kořenovými výmladky se někdy dostává i do našich přirozených společenstev, ptačí 

potrava. 

Prunus cerasifera Ehrh., slivoň myrobalán (myrobalán) – u nás často vysazovaná dřevina 

jako podnož pod slivoně, nezřídka pak zplaňující a dočasně pronikající do přirozených 

společenstev, ptačí potrava. 

 

Quercus L. – dub  

Quercus cerris L., dub cer – původní jen na jižní Moravě; jinde, např. v teplejších 

oblastech Čech vysazován. 

Quercus frainetto Ten., dub uherský – známý jen z několika lokalit na jižní Moravě, snad 

ještě původní; jinde vysazovaný a pěstovaný zejména pro okrasu. 

Quercus dalechampii Ten., dub žlutavý – jižní Morava, pravděpodobně též v Českém 

krasu a v Českém středohoří. 
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Quercus petraea (Matt.) Liebl., dub zimní – na většině území, většinou ve středních 

polohách. 

Quercus polycarpa Schur, dub mnohoplodý – jižní Morava, ojediněle ve středních a 

východních Čechách. 

Quercus pubescens Willd., dub pýřitý – nejteplejší oblasti středních a západních Čech a 

jižní Moravy. 

Quercus robur L., dub letní – roste na většině území s těžištěm výskytu v nižších a 

středních polohách, v horách je jen vysazovaný. 

Quercus virgiliana (Ten.) Ten., dub jadranský – jižní Morava. 

 

Populus L. – topol 

Populus alba L., topol bílý (linda) – původní dosti hojná dřevina v lužních lesích kolem 

větších řek Čech a Moravy, často vysazován. 

Populus nigra L., topol černý – velmi roztroušeně až vzácně se již nyní vyskytující strom 

v Poohří, Polabí, úvalu Hornomoravském a Dolnomoravském; obvykle jsou za druh 

považovány velmi hojné a vitální hybridní topoly. 

 

Pyrus L. – hrušeň 

Pyrus communis L., hrušeň obecná – ovocný strom u nás pěstovaný v četných kultivarech 

a často zplaňující, ekologicky hodnotná dřevina. 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf, hrušeň polnička – roztroušeně se vyskytující strom 

zejména v sušších teplomilných doubravách. 

 

Sorbus L. – jeřáb 

Sorbus aria (L.) Crantz, jeřáb muk (muk) – význačný druh světlých šípákových doubrav 

a z nich vystupujících skal a sutí, roztroušený výskyt v našich teplých územích. 
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Sorbus aucuparia L., jeřáb ptačí (j. obecný) – na celém území se hojně vyskytující dřevina 

ve světlých lesích a jejich lemech, u nás nejvíce rozšířený jeřáb; zasahuje až do vyššího 

horského stupně. 

Sorbus domestica L., jeřáb oskeruše (oskeruše domácí) – druh k nám zasahující několika 

lokalitami na jižní Moravě, které jsou na severní hranici areálu; prastarý ovocný strom 

vysazovaný zejména ve vinorodých oblastech, nyní ojedinělé stromy hlavně na úpatí 

Bílých Karpat a v Českém Středohoří. 

Sorbus x intermedia (Ehrh.) Pers., jeřáb prostřední – vitální hybridní druh u nás dosti 

hodně vysazovaný. 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, jeřáb břek (břek) – v teplejších oblastech se roztroušeně 

u nás vyskytující strom, provází hlavně světliny a okraje doubrav a dubohabřin. 

 

Tilia L. – lípa 

Tilia cordata Mill., lípa srdčitá – hojně po celém území, především ve středních a 

východních Čechách a na jihozápadní Moravě. 

Tilia platyphyllos Scop., lípa velkolistá – hojně po celém území, především ve středních 

Čechách a na jihozápadní Moravě. 

Tilia × vulgaris Hayne, lípa obecná – kříženec předchozích druhů rostoucí v oblasti 

výskytu obou rodičů, hojně pěstovaný. 

 

B.2.3           Postupy záchranného množení alejových stromů 

 Metodika se opírá o praktické zkušenosti a pozitivní výsledky školkařského výzkumu, 

získané na základě vyhodnocení srovnatelných technologických postupů množení a pěstování 

obtížně množitelných (především listnatých) dřevin na školkařkém pracovišti VÚKOZ v.v.i. 

Průhonice. Při záchranném množení významných alejových stromů jsou používány dva 

základní technologické postupy: 
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a)  Generativní množení – výsevem osiva z výběrů plodících taxonů 

dlouhověkých dřevin v evidovaných alejích, krajinných a historických objektech Čech. 

Technologie výsevů zahrnuje posklizňovou úpravu a skladování semen, termíny výsevů a 

postupy dopěstování výpěstků do stavu výsadby schopných semenáčů. 

 b)  Vegetativní množení autochtonních druhů (ekotypů) a krajových odrůd 

dřevin, včetně památných stromů, za účelem záchrany genetických zdrojů listnatých stromů.  

          Ve školkařské praxi je používán ověřený způsob zimního až jarního roubování / 

očkování dřevin pod sklem (u některých druhů i letní řízkování ve skleníku pod vodní mlhou). 

Následují postupy dopěstování roubovanců v kontejnerech a ve volné půdě. Finální výpěstky 

pro cílené výsadby jsou pak tvarovány jako pyramidální a kmenné tvary stromků se založenou 

korunkou (4 - 6ti letý pěstební cyklus). Vzhledem k omezené době trvání grantového projektu 

v délce čtyř roků (2012 – 2015), není sice možné v této chvli předložit takto plně dopěstované 

potomstvo (projektem přemnožených alejových donorových stromů), nicméně lze nastínit a 

popsat použité metody a postupy, které mají obecnou platnost a užitnost pro široké spektrum 

uživatelů této metodiky. V uvedených technologických postupech níže jsou pak také v tomto 

smyslu formulovány efektivní a úsporné systémy hnojení a integrované ochrany rostlin, šetrné 

k životnímu prostředí. 

 

B.2.3.1        Generativní množení alejových stromů 

 Generativní rozmnožování je nejpřirozenější cestou umožňující získání i značného 

množství potomstva při relativně malých nákladech. Zachovává se variabilita rostlinného 

materiálu daná jak genotypem jedince, tak opylovacími poměry v jeho okolí. Z potomstva 
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takto vypěstovaného lze někdy selekcí získat nové pozoruhodné formy. Pokud se změny 

týkají vzrůstu nebo tvaru či zabarvení listu (a sem patří i perspektivní formy pro aleje), 

můžeme je nalézt za dva či tři roky; podstatně dříve než změny v květu a plodu. U semenáčů 

bývá zaručeno prorůstání apikálního pupenu i zakotvení kořenů do odpovídající hloubky. 

Získání standardního výsadbového materiálu z výsevů je sice pomalejší než např. u 

roubování, ale generativně množené dřeviny jsou pak na stanovišti maximálně dlouhověké. 

Mimo jiné je to způsobeno tím, že nehrozí možnost fyziologických problémů daných 

nerovnoměrným růstem podnože a roubu, ani případné narušení místa srůstu houbovými 

chorobami. Nevyskytují se nežádoucí výmladky. Základním předpokladem pro úspěšné 

efektivní generativní množení je uspokojivá a vyrovnaná klíčivost semene bez přeléhání. 

Semenářství a školkařství je na vysoké úrovni propracováno u základních lesních dřevin. 

Mimo dostatečnou pozornost však zůstalo u dalších druhů důležitých dřevin vhodných pro 

plnění ekologických a sadovnických funkcí vegetace v krajině. 

Zdaleka není každý rok u dřevin semenný. Plody se tedy často mohou vyskytovat 

v daném roce (či oblasti) v množství kriticky omezeném nebo dokonce nejsou žádné (např. 

buk). Na tvorbu základů květů má vliv fyziologický stav rostliny. Často také dochází 

k vyčerpaní z přeplození. Pokud dřevina už kvete, může dojít k poškození mrazem nebo 

nemusí nastat opylení. Vývoj mladých plodů je pak ovlivněn zejména výskytem chorob, 

škůdců a dostatkem vláhy. U plodných dřevin s klíčivými semeny je využito vhodných 

termínů sběrů osiva, přímých výsevů a posklizňové úpravy osiva.  

Sklizni je potřeba věnovat náležitou pozornost. Nelze spoléhat, že se podaří při první 

návštěvě stanoviště, jak jsme si také ověřili v průběhu řešení projektu. Sledujeme proto 
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morfologii a velikost vyvíjejících se plodů. V každém případě je potřeba provést sklizeň 

dřevin v optimálním termínu. Ten do určité míry závisí na stanovišti stromu, jeho oslunění, ba 

i na oslunění jednotlivých větví. Pro většinu druhů je vhodná doba pro sklizeň ve dnech, kdy 

nastává opad plodů a zárodek je již vyvinut, o čemž se můžeme přesvědčit řezem. U 

některých druhů kvalitní plody (např. žaludy) klesají ve vodě ke dnu (toto ovšem neplatí u 

semen vyschlých); odpad je u hladiny. 

Plody dělíme na dvě velké skupiny; tedy suché a dužnaté. U suchých plodů, kterých je 

mezi stromy vhodnými pro aleje většina, je posklizňové čištění celkem jednoduché. Spočívá 

v ručním přebrání, prosévání; případně profukování. U dužnatých plodů bývá žádoucí uvolnit 

semena, aby se zabránilo působení látek v dužnině, které inhibují klíčení. Toho se dá docílit 

kvašením po dobu týdne za občasného promíchání při teplotě alespoň 20° C. Někdy se plody 

prostě také jen nechávají vyhnívat ve vlhkém prostředí a následně promývají proudem vody. 

Další možností je například tření s pískem. 

Mezi alejovými stromy mají dužnaté plody zejména jeřáby (Sorbus), jabloně (Malus), 

hrušně (Pyrus), třešně a slívy (Prunus), hlohy (Crataegus), moruše (Morus), mišpule 

(Mespilus). Pokud by byla potřeba posoudit kvalitu většího množství osiva je vhodné před 

testem klíčivosti v laboratoři nebo vzcházivosti v polních podmínkách zvážit hmotnost 1000 

semen. 

Pro dřeviny se používají různé způsoby výsevů, zejména pak: 

a) Přímé podzimní výsevy těsně po sklizni. 

b) Podzimí výsevy po předchozí teplé stratifikaci (+20° C ) v různé době trvání. 
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c) Jarní výsevy suchého osiva. 

d) Jarní výsevy po různě dlouhé (do začátku klíčení) studené stratifikaci při teplotě +4° C ve        

vlhkém perlitu v mikroténových sáčcích. 

e) Různé kombinace stratifikačních teplot včetně zařazení mrazu. 

f) Nevhodné je delší skladování semen v suchu při pokojové a vyšší teplotě (žaludy). 

Pokud potřebujeme získat pouze nevelké množství semenáčů, což je případ alejových 

stromů, jsou nejvhodnější výsevy v říjnu a listopadu v podmínkách studeného skleníku. 

Teploty zde v zimě neklesají pod +2° C. Je vyloučen přístup hlodavců, dobře kontrolovatelné 

jsou případné houbové choroby. Optimalizuje se zálivka a větrání. Pro výsevy alejových 

dřevin doporučujeme použit kůro-rašelinový substrát typu A. Při přípravě se dává 1 kg 

superfosfatu a 3,5 kg mletého vápence na 1 m³. 

Podle velikosti je vhodné semena překrývat čistým nesléhavým pískem ve vrstvě 1 až 

4 cm. Semena, u nichž předpokládáme horší klíčivost, je vhodné těsně před výsevem namáčet 

po dobu 30 minut do roztoku se stimulačním a fungicidním působením; složení: směs roztoků 

Racine 0,03 % a Merpan 0,2 % (viz také tabulka výsevů v příloze). Výsevní nádoby volíme 

dle velikosti semen a předpokládané intensity růstu. Doporučujeme sadbové jednotky Quick 

Pot (QP), normalizované přepravky (NP) a kontejnery (KO). 

Úspěšnost výsevů průběžně hodnotíme podle vzcházivosti. Pokud by došlo k náhlému 

padání klíčících rostlin, doporučujeme neprodleně aplikovat přípravek Previcur. Na konci 

prvního vegetačního období se jakost semenáčů posuzuje podle jejich výšky, měřené po 
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terminální pupen a průměru kmínku. Následně je třeba semenáče přesadit do větších 

kontejnerů či převést do volné půdy a dopěstovat standardním způsobem. 

 

B.2.3.1.1        Technologie výsevů evidovaných taxonů listnatých alejových stromů a      

posklizňová manipulace s osivem 

 Sběr osiva (v pozdně letních až podzimních termínech) z vybraných (vitálních 

a dlouhověkých plodných) alejových stromů umožnil v poloprovozním rozsahu (v rámci 

projektu NAKI) výzkumně ověřit a uplatnit mj. především metodu přímých výsevů dubů v 

jednotkách QuickPot. Metodou generativního množení dubů z podzimních výsevů semen z 

výběrových semenných stromů (donorových stromů) jsou získávány kvalitní, do značné míry 

uniformní semenáče; primární potomstva s využitím nejen v sadovnické a školkařské praxi. 

V naší evidenci a pěstovaných kulturách jsou pak převážně památné a výjimečně hodnotné 

ekotypy alejových stromů Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens, Q. robur, Tilia cordata, 

T. platyphyllos, Sorbus domestica, S. torminalis, S. intermedia, S. aria a dalších, původem 

z krajinářsky a historicky významných alejí a jejich okolí na území Čech. Přebytečné 

semenáče z  výsevových sérií (cca nad 100 ks) byly pak použity jako podnože pro roubování 

v rámci projektu.  

  Z hlediska záchranného množení vzácných, dlouhověkých, donorových dřevin 

alejí a stromořadí, není z genetického hlediska rozdílu mezi taxony dřevin namnoženými 

generativním nebo vegetativním způsobem. V praxi můžeme vegetativní množení využívat 

bez obav ze snížení genetické variability především tam, kde se nám jedná o záchranu a 

zachování daného genotypu dřeviny, zpravidla v rámci alejí zahrad a parků památkově 

chráněných areálů a jejich přechodů do krajiny. Při takovéto potřebě záchranného množení 
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stromů byla využita nejefektivnější metoda množení na příkladech zimního roubování pod 

sklem s využitím roubů z dendrologicky a esteticky hodnotných, ale zpravidla již neplodících 

druhů a kultivarů stromů.  

Naopak pro přemnožení pro četnější výsadby stromů v krajině (např. včetně alejových 

stromů z volné krajiny krajinných památkových zón) a s ohledem k zachování druhové 

pestrosti a rozmanitosti upřednostníme semenáče. S výsevy domácích druhů listnatých stromů 

jsou i v lesních školkách převážně pozitivní zkušenosti. Semenáče zůstávají na záhonech 

zpravidla dva roky. V prvém roce po ukončení růstu, zpravidla koncem května, se semenáče 

podřezávají. Tímto zásahem dojde k žádoucímu větvení přerušených hlavních kořenů a 

provzdušnění půdy. Doporučovaná ošetření a ochrana výsevů, systémy hnojení jsou popsány 

níže (viz kap. B.2.3.2.4, B.2.3.3). 

Výpěstky získané v rámci projektu (z výsevů i roubováním) mohou být přednostně 

použity na cílené výsadby (mj. v projektem studovaných lokalitách) dle metodiky projektu 

DF12P01OVV050 Význačné aleje české krajiny. Vybrané a požadované taxony listnatých 

alejových dřevin známého původu jsou vysazovány na genofondové plochy Dendrologické 

zahrady VUKOZ v.v.i. Průhonice a v souladu s metodikou projektu kultivovány jako 

potomstvo vybraných matečných (donorových) stromů alejí Čech pro jejich zachování, 

studium a srovnávání s matečnými stromy alejí in situ a také jako zdroje pro další 

přemnožení. S výsevy domácích druhů listnatých stromů v lesních školkách jsou převážně 

pozitivní zkušenosti. Jako modelový příklad je níže předložen metodický postup (NOVÁK, 

2014) posklizňové přípravy osiva a výsevy listnáčů v dlouhodobě spolupracující velkoškolce 

Řečany nad Labem, nositelem licence pro nakládání s osivem a sadbou lesních dřevin, 

www.lesoskolky.cz: 
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Lípa malolistá (Tilia cordata). U osiva lípy malolisté (a jasanu ztepilého) je k 

překonávání dormance aplikována tzv. teplo-studená stratifikace. Semena od poloviny 

července do konce září prochází úvodní (teplou) fází stratifikace při teplotě 15–20 °C, a 

následně od konce září procházejí druhou (studenou) fází stratifikace, po dobu minimálně 5 

měsíců při teplotě 2–5 °C.  Stratifikované osivo lípy začne klíčit při zvýšení okolní teploty 

nad 5 °C.  

Dub letní (Quercus robur). Sběr osiva (z uznaných porostů) si firma Lesoškolky s.r.o. 

obstarává sama, nebo pomocí dodavatelů osiva. Při manipulaci s žaludy je důležité, aby si 

osivo v pletivech drželo vysoký obsah vody a při tom se nezapařilo. Skladuje se do výšky 

vrstvy max. 20 cm. Po sběru následuje plavení, termoterapie (2,5 hod. při 41°C ) a  moření. 

Osivo se poté skladuje při konstantní teplotě 2°C v hermeticky uzavřených obalech do jara 

příštího roku (II., III., IV.). Týden před vysetím se osivo aklimatizuje na venkovní teplotu, 

kdy se pravidelně namáčí. Před samotným setím se odstraní 1/4 - 
1/2 žaludu zahradními 

nůžkami (bazální část žaludu pod kloboučkem) z důvodu stejnoměrného a urychlenějšího 

vzcházení. Takto sestřižený žalud je poté umístěn do sadbovače. 

 

Hrušeň obecná (Pyrus communis), jabloň lesní (Malus domestica), třešeň ptačí 

(Prunus avium), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), jeřáb 

muk (Sorbus aria), jeřáb břek (Sorbus torminalis). Sběr osiva je prováděn od 1.7. do 31.8. 

Plody se co nejdříve zbaví dužniny. Nedochází tak k nežádoucímu kvašení a kvalita osiva je 

tím lepší. Luštění plodů probíhá na pasírce (podle potřeby i několikrát) až do získání čistých 

semen/pecek. Následuje fáze plavení osiva ve vodě (prázdná semena zůstávají na hladině). Po 

vyluštění se osivo bez předsušení stratifikuje. Pro účely jarního časného setí je stratifikace 

osiva nezbytná. Nastává teplo-studená fáze stratifikace. Teplá fáze stratifikace trvá 30 dní při 
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toplotě 15-25°C, studená fáze trvá 120 dní při teplotě 1-5°C. V tomto období se osivo 

pravidelně kontroluje a vysévá při náznacích klíčení (pukání semen/pecek). 

 

Výsevy do volné půdy na tabule. V lesních školkách se osivo, smíchané s tříděným 

říčním pískem, vysévá do řádků secím (5ti a 6ti řádkovým) strojem na úpravené plochy v 

časném jaru, za vhodných půdních podmínek. Během klíčení a růstu semenáčů je pravidelně 

prováděna kontrola a potřebná celoplošná integrovaná ochrana podle druhové skladby výsevů. 

Semenáče zůstávají na záhonech zpravidla 2 roky. V prvém roce po ukončení růstu, zpravidla 

koncem května, se semenáče podřezávají. Tímto zásahem dojde k žádoucímu větvení 

přerušených hlavních kořenů a zároveň k provzdušnění půdy. 

 

Příkladová tabulka:  Dvouleté podřezávané semenáče (2/0) z volné půdy (vp) habr obecný  
Carpinus betulus (HB), jasan ztepilý Fraxinus excelsior (JS), třešeň ptačí Prunus avium (TR) 
dosahují na konci druhého vegetačního období následujících velikostních/jakostních 
parametrů: 

 

Druh                   Technologie vp               krček                 velikost  
  
                          prostokořenné                             (mm)                      (cm) 
  

HB, JS, TR        2/0 podřez                                   5              26-35 (15-30) 

HB, JS, TR        2/0 podřez                                   6              36-50 (30-50) 

HB, JS, TR        2/0 podřez                         7              51-70 (50-80) 

HB, JS, TR        2/0 podřez                         8              51-80 (50-80) 
 

Poznámka: Jakostní parametry a velikosti semenáčů podle oborové normy Sadební materiál lesních 
dřevin (ČSN 48 2115). Velikosti semenáčů uvedené v závorce podle oborových norem: ,,Výpěstky 
okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“ (ČSN464902-1). 

 

 
 

B.2.3.1.2 Technologický postup přímých výsevů semen do jednotek QP, ROOT 

 

Na školkařském pracovišti VUKOZ v.v.i. Průhonice bylo dosaženo velmi dobrých 

výsledků z podzimních výsevů semen (žaludů) ekotypů dubů, lip, jeřábů a dalších dřevin.  
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Termín a způsob výsevů: Semena sebraná v srpnu až říjnu jsou vyseta přímo do 

jednotek QuickPot (QP15 T/15,5 a QP 24T /16). Výsevový substrát z borkované rašeliny 

s hrubým jílem typ D, event. kůrorašelinný pro obalovanou sadbu RKS doplněný o startovací 

dávku živin v dávce 1Kg PG Mix + 0,5 Kg NP/m3. Zvlhčené osivo je vyseto jednotlivě nebo 

po dvou semenech a překryto 1 - 2 cm vrstvou říčního písku zrnitosti 1/4 mm. Do písku je 

přimíchán mletý dolomitický vápenec (20-30 g/10 l směsi). 

Ošetření výsevů: Doporučená preventivní zálivka systémovým přípravkem Previcur, 

 popř. kontaktním fungicidem Dithane. Jako prevenci při výsevu menších sérií nemořených 

semen lze použít biofungicid Supresivit zálivkou v dávce 2,5 g/10 l vody na 2 m2 (viz kap. 

3.3). 

 

 Přezimování a dopěstování výsevů: Výsevy v jednotkách QP jsou umístěny do 

temperovaného, větraného skleníku nebo do vysokého fóliového krytu na drenážované 

záhony š. 145 cm opatřené černou podkladovou tkaninou. Prostorová teplota v zimních 

měsících ti 0 až + 4 °C je řízena automatikou. V březnu s prodlužujícím se dnem a vyšší 

teplotou výsevy klíčí. Větrání při denní vnitřní teplotě nad +7 °C. Klíčící výsevy se 

doporučuje preventivně ošetřit fungicidním přípravkem Merpan v 0,3% koncentraci v dávce 

10 l/2 m², který je spolehlivě účinný proti padání klíčních rostlin. Semenáče po mrazovém 

období (V./VI.) lze přemístit na chráněné venkovní záhony pod závlahu. V pozdním létě a na 

podzim, kdy byl růst ukončen, nastává vhodné období pro přesazování semenáčů do 

kontejnerů. Podle velikosti a síly krčku sazenic, použijí se 1 až 3 l kontejnery (např. RP, VCE, 

průměr 11 až 16 cm). Pokud semenáče některých ekotypů např. dubů v průběhu dlouhého dne 

znovu prorůstají, je nutné při přesazení nevyzrálé letní přírůstky zkrátit. Následná ošetření, 

ochrana a systémy hnojení při dopěstování sazenic (viz kap. B.2.3.2.4, B.2.3.3).  
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          Příkladová tabulka: Jedno a dvouleté semenáče (1/0, 2/0) z přímých výsevů do jednotek Quick 
Pot (QP, ROOT) Carpinus betulus (HB), Q. petraea (DBZ), Q. robur (DBL), T. cordata (LPM), T. 
platyphyllos (LPV) dosáhnou na konci vegetačního období následujících velikostních / jakostních 
parametrů: 

Druh                               Technologie                      krček                            
velikost 

                                        QP, ROOT    (mm)                             (cm) 

 

HB, DBL, DBZ                 1/0 QP,ROOT                               4                  15-25 (15-30) 

HB, DBL, DBZ                 1/0 QP,ROOT                    5                  26-35 (15-30) 

HB,DBL, DBZ                  1/0 QP,ROOT       6                  36-50 (30-50) 

HB, DBL, DBZ                  2/0 QP,ROOT       7                  51-70 (50-80) 

HB, DBL, DBZ                  2/0 QP,ROOT                              8                  51-80 (50-80) 

LPM, LPV                  1/0 QP,ROOT       7                  15-25 (15-30) 

LPM, LPV                  1/0 QP,ROOT       8                  36-50 (30-50) 

LPM, LPV                  2/0 QP,ROOT       9                  51-80 (50-80) 

 
      Příkladová tabulka: Jedno a dvouleté semenáče (1/0, 2/0) z přímých výsevů do jednotek 
QuickPot (QP, ROOT) třešeň ptačí Prunus avium (TR), hrušeň planá Pyrus pyraster (HR), jabloň 
lesní Malus sylvestris (JB), jeřáb břek Sorbus torminalis (BRK) a jeřáb ptačí Sorbus aucuparia (JR) 
dosáhnou na konci vegetačního období následujících velikostních-jakostních parametrů: 

Druh                             Technologie                      krček         
velikost 

                                      QP, ROOT                       (mm)          
(cm) 

 

TR                               1/0 QP,ROOT                     5       26-35 (15-30) 

TR                               2/0 QP,ROOT                     6       36-50 (30-50) 

TR                               2/0 QP,ROOT                     7       51-70 (50-80) 

HR, JB, BRK, JR              1/0 QP,ROOT                                              4       15-25 (15-30) 

HR, JB , BRK, JR             1/0 QP,ROOT                                 5       36-50 (30-50) 

HR, JB, BRK, JR              2/0 QP,ROOT                                              6       51-70 (50-80) 
 

Pozn. Výpěstky v uvedených velikostech jsou standardně využívány v rámci revitalizačních 
programů (zalesňování, rekultivace apod.). Semenáče ve větších velikostech jsou ve školkách 
vzrostlých dřevin používány k dopěstování kmenných a pyramidálních kmenů stromů, vhodných pro 
výsadby alejí. 

Naším úkolem bylo v rámci projektu realizovat výsevy tradičních a perspektivních 

alejových stromů, mimo jiné k získání potomstev původních semenných (donorových) dřevin 

pro další využití. Výsevy do sadbovačů typu QP byly uplatněny u dřevin s rychlým vývojem 
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po vyklíčení, u dřevin s drobnějším semenem a tam, kde se dalo předpokládat zdlouhavější 

vzcházení, byla dávána přednost normalizovaným přepravkám; případně u nepočetných 

vzorků osiva kontejnerům. Uspokojivé vzcházení (nad 30 %) bylo dosaženo u většiny dřevin. 

Kvalita semenáčů zjišťovaná výškou rostliny po terminální pupen a šířkou kořenového krčku, 

byla velmi uspokojivá, což se dalo konstatovat i u dřevin řízkovaných (platan javorolistý, 

topol bílý, topol černý). Podařilo se získat kvalitní rostlinný materiál, který je dopěstováván v 

kontejnerech odpovídající velikosti. Představuje velké množství taxonů z různých stanovišť, 

jak je patrno z následujících příkladových tabulek, dokumentujících postup generativního a 

vegetativního přemnožování vybraných alejových stromů. 

 

Příkladová tabulka: Přehled vybraných výsevů z r. 2012 

Druh Stanoviště, 
charakteristika 

V
ýp
ě
st

ky
 

(k
s)

 

V
ýš

ka
 

(c
m

) 

K
oř

en
ov

ý 
kr
če

k 
(m

m
) 

P
oz

n
ám

k
a 

Aesculus 
hippocastanum 

Lemberk 14 30-40 6-10 mohutný zdravý strom 

Quercus cerris Lány, bývalá obora 25 10-30 4-6 netrpí padlím 
Quercus robur Stochovský dub, 

památný strom 
33 90-110 6-9  

Quercus petraea Křivoklátsko, Tři Stoly, 33 80-100 5-8 výrazně žlutý list 
Quercus petraea Křivoklátsko, Tři Stoly,  30 70-110 4-7 velký list 
Quercus petraea  Újezd u Manětína 34 40-80 4-8 pyramidální forma 
Quercus robur Martinice, památné stromy 

ve stromořadí 
31 90-100 4-8  

Quercus robur Petrohrad u Lubence, 
památný strom 

36 80-140 6-9  

Quercus robur Spálené Poříčí 25 60-100 7-10  
Quercus robur Šternberk, pam. stromy 35 90-140 6-9  
Quercus robur 
´Fastigiata´ 

Krušovice stromořadí 24 70-100 5-8  

Sorbus torminalis Brejl u Lán, alej 
památných stromů 

20 5-17 1-4  

Sorbus torminalis Kroučová 119 5-12 2-3  
Tilia plataphyllos L. Johanky z Rožmitálu 75 10-18 2-3  
Ulmus laevis Nové Strašecí, stromořadí 

u hájovny 
5 50-90 6-10 temně červený květ 
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Příkladová tabulka: Přehled vybraných výsevů z r. 2013 

Druh Stanoviště, 
charakteristika 

O
pa

k
ov

án
í 

(č
ís

lo
) 

V
ýs

ev
 (

p
oč

et
 

se
m

en
) 

V
ze

šl
o 

(r
os

tl
in

) 

V
ze

šl
o 

(%
) 

V
ýš

ka
 

(c
m

) 

P
rů

m
ěr

ná
 

vý
šk

a 
(c

m
) 

K
oř

en
ov

ý 
kr
če

k 
(m

m
) 

P
oz

n.
 

Acer 
pseudoplatanus 

Blovice 1 250 100 40,0 4-47 14,3 2-7  

 Blovice 2 250 99 39,6 4-66 9,4 2-7  
 Blovice 3 250 84 33,6 4-61 20.0 3-8  
 Blovice 4 250 69 27,6 4-54 20,2 3-7  
Quercus robur Veltrusy 1 24 21 87,5 15-51 24,7 3-5  
 Veltrusy 2 24 23 95,3 10-45 20,1 3-5  
 Veltrusy 3 24 22 91,7 18-62 25,0 3-5  
 Veltrusy 4 24 20 83,4 10-40 19,3 3-5  
 Veltrusy 5 24 14 58,3 10-31 16,6 3-5  
Sorbus aria Ladronka 1 200 1 0,5 32 32 10 Blíží se k S. 

intermedia 
Sorbus torminalis Kolna, Kublov 1 200 0 0 - - -  
Sorbus torminalis Brejl u Lán 1 200 69 34,5 4-58 25,4 3-6 trháno 
Tilia platyphyllos Smiřice 2 100 10 10 6-29 15,2 3-5  
 

Příkladová tabulka: Přehled technologicko - ekonomických ukazatelů u vybraných dvouletých 
přesazovaných semenáčů dubů, podle různého původu ekotypu, dopěstovaných v kontejnerech (3l.) na 
venkovním záhonu 

Druh / cv. Původ  Počet ks/ 
opakování 

Průměrná 
velikost 
 (cm) 

Výšková 
třída 
(cm) 

Výtěžnost / Ks. 

   Quercus robur Petrohrad; Pam. strom 10 
10 
10 

89 
91 
94 

50-80 
80-100 
100-125 

9 
11 
10 

 

Q. robur Alej Šternberk u Smečna, 
pam. stromy 

10 
10 
10 
 
10 

90 
103 
91 

50-80 
80-100 
100-125 

6 
4 
20 

 
 
 
 

Q. robur Svatováclavský dub, 
Stochov; Pam. strom 

10 
10 
10 
 

78 
144 
93 

50-80 
80-100 
100-125 

14 
7 
9 

 

Q. robur  Pam. Stromořadí 
Martinice 

10 
10 
10 

77 
80 
93 

50-80 
80-100 
100-125 

12 
12 
6 

 

Q. petraea Alej Tři Stoly, 
Křivoklátsko 

10 
10 
10 

51 
58 
43 

30-50 
50-80 
80-100 

13 
15 
2 

 

Poznámka k tabulkám: Z přehledů byly odstraněny dřeviny z lokalit v intravilánu, zahrad a parků (na základě 
požadavku poskytovatele vzneseném po prvním roce řešení projektu), které byly přemnoženy v prvním roce 
řešení projektu. Tabulky neuvádí kultivary, klony či ekotypy jednotlivých přemnožených druhů, jejichž další 
studium, výzkum a selekce pokračuje v současné době a výsledky budou zpracovány postupně. 
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Ilustrační fotografie, výsevy a řízkováním množené stromy na záhonech, foto Hendrych 2014 

 

   

Roubované hrušně a lípy, sortiment roubovaných jeřábů na záhoně, foto Hendrych, podzim 2014 

 

   
 

Roubované lípy na záhoně a semenáče dubů ve skleníku, foto Hendrych, léto 2014 
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B.2.3.2            Vegetativní množení alejových stromů 

Za určitou výhodu dřevin vegetativně množených je někdy považována možnost 

zpětného zjištění diverzity výsadbového materiálu. U materiálu z vegetativního množení lze 

získat informaci o podílu konkrétních klonů, z nichž se směs skládá; zatímco u reprodukčního 

materiálu generativního původu takové informace získat nelze, tj. není např. známo, do jaké 

míry se na potomstvu získaného zvláště z výběrových stromů ve skupinových výsadbách 

podílejí jedinci z příbuzenského křížení. Pro uplatnění dalších, ve školkařské praxi 

používaných způsobů množení (letní řízky, technologie in vitro), jsou často limitující 

zdravotní stav, stáří a plodnost matečných dřevin. V mnohých případech (malá dostupnost 

množitelského materiálu z oslabených či přestárlých jedinců) se způsoby autovegetativní 

reprodukce stávají zcela nespolehlivými, neekonomickými (nízká výtěžnost zakořeněných 

řízků, vysoké ztráty při jejich přezimovaní a při založení primárních in vitro kultur), a tedy 

nepoužitelnými. Autovegetativní množení řízkováním, z výše popsaných primárních zdrojů, 

nelze proto u převážné většiny tradičních alejových druhů stromů efektivně použít. Totéž platí 

pro založení primárních kultur technologie in vitro.  

Roubování tak často představuje jedinou účinnou metodu, která umožňuje co 

nejefektněji rozmnožit geneticky hodnotný zdrojový materiál. Vypěstovaní roubovanci pak 

většinou vstoupí do dalších fází výzkumu, ve kterých mohou být aplikovány i metody 

vegetativního množení technologií in vitro, která může umožnit zisk většího množství 

geneticky identických potomků, potřebných k realizaci některých záchranných programů. 

Metodika je také tímto novátorská; přenáší známé a ve školkařské praxi používané metody 

množení dřevin do oboru péče o tradiční, autentické dlouhověké dřeviny 

v převážně historických alejích a prokazuje jejich účinnost předloženými výsledky 
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prováděného záchranného množení. V západních zemích Evropy a v zámoří trvá v oblasti 

ochrany a obnovy životního prostředí dlouholetý trend, zaměřený mj. na evidenci, využití a 

srovnávání růstového potenciálu dlouhověkých původních a introdukovaných dřevin. Ze 

semenných (donorových) stromů, ekotypů a proveniencí dřevin jsou selekcí získávána 

vyrovnaná, geneticky identifikovatelná potomstva, určená také pro velkoprodukci a trvalé 

výsadby (BÄRTELS, A., 1995, MAC DONALD, B., 1996).  

Jinde probíhají programy vyhodnocování a udržování hodnotných zdrojů trvalé 

vegetace, především stromů v okolí historických objektů a v kulturní krajině, s využitím 

tradičních množitelských metod včetně technologie in vitro (SCHMIDT, A. 2014) a s 

využitím analýzy DNA (MICHAEL, A., SCHRODER, H., 2014). Výzkumné pracoviště ND – 

Baume das Landkreises, University Kassel, zavádí certifikace sazenic ´´Junge Reisen´´, 

získaných množením originálních, výběrových materiálů cenných stromů (tzv. Baum 

giganten) v krajině a v sídlech. Výzkumné, záchranné programy mají vždy vazbu na 

školkařské a sadovnické podniky; www.junge-reisen.de (GERMEROTH, R., KOENIES, H., 

NIGGEMEYER, H., 2014, WECKE, C., WEBER, K., 2014). V ČR specializované lesní 

školky jsou nositeli licence pro nakládání s osivem a sadbou lesních dřevin a mají zákonnou 

povinnost uvádět do oběhu výpěstky dřevin - doplněné listem o původu osiva, jak pro 

zalesňování, tak v rámci krajinotvorných programů.   

Technologické postupy vegetativního přemnožování byly v rámci projektu ověřeny na 

mnohých příkladech, mimo jiné na metodě zimního roubování základních, tradičních a 

dlouhověkých taxonů rodů Quercus, Tilia a dalších taxonů, vhodných pro výsadby 

(revitalizace a obnovy) historických alejí a stromořadí v krajině;  mimo další pak různých 

ekotypů rodů Malus, Pyrus, Prunus a Sorbus.  
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Potenciální uplatnění předkládaných metodických postupů generativního a 

vegetativního množení autochtonních ekotypů listnatých stromů a dalších vzácných taxonů 

uvedených rodů spočívá  především v záchranných aplikacích a programech. Tam je často 

nutné prvotně využít věkově starší zdrojové materiály (dožívající dřeviny na původních 

lokalitách), dostupné v omezeném množství a horší kvalitě. V programech sledujících 

záchranu, zachování a reprodukci ohrožených, či jinak cenných populací, porostů, 

významných neplodících jedinců (u kterých došlo k dosažení či překročení optimální věkové 

hranice pro autovegetativní množení), je dobře využitelné právě heterovegetativní 

rozmnožování roubováním. V následných fázích, kdy je k dispozici dostatek 

heterovegetativně namnoženého materiálu, je díky procesu zmlazení (rejuvenace) možno 

přistoupit k dalším schématům jednotlivých programů, v nichž se uplatní především metody 

autovegetativního množení, včetně technologie explantátových kultur in vitro. 

Matečnice založené z generativního a heterovegetativně namnoženého materiálu 

mohou následně sloužit k odběru výchozího množitelského materiálu za účelem vypěstování 

sazenic využitelných ve školkách a zejména pak v sadovnicko - krajinářských programech; 

k revitalizacím, obnovám či novým založením liniových a alejových výsadeb. Na těch by měl 

být zpětně (ve srovnání s charakteristikami originálních standardů z primárního množení) 

posouzen a ověřen výsledný technologický a selektivní efekt.  

V lednu 2014 byly podány Žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě, podle 

zákona č. 408/2000 Sb. Součástí žádosti je návrh názvu odrůdy a technický dotazník (nová 

odrůda Tilia cordata´Troja Upright´ a Tilia cordata ´Troja Long Green´). Referenční 

výsadby, nezbytné k legislativnímu řízení, jsou založené na Dendrologické zahradě VUKOZ, 

v.v.i., Průhonice. V dohledné době předpokládáme podání dalších žádostí o udělení 
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ochranných práv podle výše uvedeného zákona pro některé další ekotypy perspektivních 

alejových stromů, přemnožených a vyselektovaných v rámci řešení projektu:  

 Příklad donorového stromu; Tilia platyphyllos vynikající 
kompaktně vejčitým charakterem stavby koruny. 

 Příklad donorového stromu; Quercus petraea s pyramidálním 
charakterem stavby a větvení koruny. 

 Příklad donorového stromu; Sorbus torminalis s pyramidálním 
charakterem stavby a větvení koruny. 
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B.2.3.2.1           Podnožový materiál 
 

Použití vhodných druhů podnoží, odpovídající způsob přípravy podnoží a výběr roubů 

pozitivně ovlivní výsledek roubování, jeho výtěžnost. Jako nejvhodnější podnože pro 

roubování jsou jednoleté až dvouleté semenáče 1/0, 2/0, velikosti 15-30  a 30-50 cm, 

vypěstované z přímých výsevů v sadbovacích jednotkách QuickPot. Při záchranném množení 

byly přednostně využívány právě tyto (tzv. obalované sazenice), ze sadbovačů typu QP D 

60T/17 (rozměr 48×48 mm, výška 170 mm; 365/m²) a dodávané ve standardní kvalitě ze 

specializovaných lesních školek. (Poznámka: Dodavatel – Lesoškolky s.r.o. Řečany nad 

Labem, nositel licence pro nakládání a distribuci s osivem a sadbou lesních dřevin).  

Kvalitní nepoškozené prosto-kořenné semenáče lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos) 

lze spolehlivě použít k zimnímu roubování druhů a odrůd rodu Tilia. K roubování dubů se 

použití prosto-kořenných podnoží nedoporučuje. Důvodem je kromě redukovaných 

(podřezaných) kořenů časté poškození kořenového krčku nebo kůry kmínku sazenic. Přílišné 

zkrácení kořenů u silnějších prosto-kořenných sazenic je příčinou nežádoucích ztrát 

u roubovanců, bez ohledu na kvalitu roubů a přesnost roubování. Duby náleží k nejcitlivějším 

dřevinám, u nichž dochází jen k pomalé regeneraci redukovaného kořenového systému. 

Poznámka: Podle praktických zkušeností, z půdy na podzim vyzvednuté semenáče dubů 

(skladované i neskladované) a následně hrnkované, mnohdy dobře nezakoření během 

vegetačního období a při jejich použití k zimnímu roubování dochází k častějšímu podrůstání 

podnoží a ujímavost roubů je špatná.  

 Podnože je vhodné umístit v říjnu až listopadu na venkovní zastíněné záhony. 

Prostokořenné podnože lípy se zakládají do přepravek NP 60x40x20 cm, do standardního 

pěstebního substrátu. Ochrana proti holomrazům je účelná. Nízké teploty pod -5 °C a ledová 
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vrstva mohou poškozovat nechráněné kořeny semenáčů (zvláště pak dubů). Jako účinnou 

ochranu lze doporučit hobliny. Proti zimnímu slunci a mrazu se podnože kryjí bílou netkanou 

textilií typu Pegatex o hmotnosti 45 g/m2. Textilie se ze strany utěsní proti nárazovému větru. 

Podnože se přemístí do studeného dobře větraného skleníku v lednu až únoru a přibližně po 

týdnu jsou již připraveny k roubování. Noční teploty ve skleníku v rozmezí +2 až +4 °C jsou 

postačující.  Podnože lípy jsme použili ihned po rozmrznutí balu s dobrými výsledky. Při 

bezmrazém zimním počasí, teploty pod sklem vystupují i nad 10 °C, u obalovaných semenáčů 

jsou již patrné bílé kořenové špičky. Před vlastním roubováním se báze kmínků podnoží očistí 

vlhkým hadříkem namočeným ve zředěném roztoku manganistanu draselného (hypermangan) 

v 0,003% koncentraci. 

 

B.2.3.2.2  Zimní roubování listnatých stromů  – leden / únor 

 

Rouby a očka, termín a technika roubování 

 

V rámci záchranného množení byly odebírány rouby z evidovaných stromů 

(donorových dřevin) z mapovaných a dokumentovaných alejí v rámci projektu, z památných 

stromů v blízkém okolí, z evidovaných alejí podél komunikací a v okolí historických objektů, 

z alejí v okolí sídel i ve volné krajině. Množitelský materiál (rouby) se doporučuje sklízet v 

prosinci až v únoru za bezmrazých dnů, což jsme v rámci projektu až na výjimky také 

dodržovali, stejně jako následující níže popsané metody a postupy. Zpravidla se používají 

rouby s dvouletým dřevem nebo dobře vyzrálým jednoletým dřevem, s dvěma až třemi 

pupeny, upravené na délku čtyř až dvanáct cm (podle druhu a utváření pupenů). U jabloní, 

jeřábů a třešní jsou vhodné dobře vyzrálé rouby s jednoletým i dvouletým dřevem, se dvěma 
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až čtyřmi vegetativními pupeny. Mnohem méně vhodné jsou rouby s květními pupeny. 

Upravené rouby se krátce opláchnou v 0,003% roztoku manganistanu draselného a ihned se 

zpracují, popřípadě se jen krátkodobě skladují v PE rukávcích v chladírenském boxu, při 

teplotě +4 °C. S roubováním se začíná v průběhu ledna. Používá se ostrý roubovací nůž (Tina, 

CH.), který je třeba během práce dezinfikovat laboratorním lihem (ethylalkohol). 

Pokud jde o způsob roubování, roubuje se osvědčenou kopulací, v případě silnějších 

roubů i do rozštěpu, v případě slabších roubů se použije plátkování. Delší šikmý řez se vede 

jedním tahem na kořenovém krčku podnože nebo těsně nad krčkem. Takto se předejde 

nežádoucímu podrůstání podnože při dopěstování roubovanců a zvláště pak po výsadbě na 

trvalém stanovišti. Čisté řezné plochy roubu a podnože se musí svými obvodovými aktivními 

pletivy (kambiem) a kůrou dokonale krýt, následuje pevné vázání elastickými páskami 

(Flexiband 3,5×120 mm, případně 6×160 mm). Rouby včetně místa vázání se ponoří do 

tekutého parafinu Revilan zahřátého na 72 – 75 °C a okamžitě se ochladí ve studené vodě. 

K zamazání odkrytých řezných ploch je rovněž možné použít štětce namočeného v tekutém 

rozehřátém parafinu. 

K očkování např. jeřábů se používají vyvinuté zdravé pupeny (očka) i ze slabších 

výhonů, které nelze využít jako roubů k roubování. V zimním období pod sklem a v jarním 

období venku ve volné půdě lze doporučit třískové očkování (chip-budding) na kořenový 

krček nebo těsně nad něj. V naší školkařské praxi je používaná technika očkování Forketem. 

Očka se odebírají ostrým nožem s kouskem dřeva. Očko se umístí za zkrácený jazýček na 

krček podnože nebo těsně nad něj. U kmenných tvarů lze použít letní očkování na spící očko 

ve výšce  korunky. Aktivní pletiva obou řezů tvaru písmene „U“ se musí po celém obvodu 

krýt. Vážeme pak pevně očkovací nebo roubovací / očkovací gumičkou.  
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Podmínky množárenského prostředí 

Roubovance ihned po naroubování doporučujeme sázet do sadbovačů typu QuickPot 

QP 15T (rozměr 67x67 mm, výška 155 mm; 187/m²) a QP 24T (rozměr 55x60 mm, 

výška160mm, 240/m²), s následným umístěním na záhony do skleníku nebo vysokého 

foliového krytu, s vnitřním i vnějším stíněním. Ke stínění je vhodná zelená tkanina, 

stabilizovaná proti UV záření, stínící efekt 50 %. Záhony s roubovanci se kryjí mikrotenovou 

folií (0,015 mm) nataženou na ocelové oblouky. Folie by se neměla přímo dotýkat roubů. 

Výška tunelu nad záhonem je cca 75 cm, tj. postačujících 15 až 30 cm nad rostlinami. Pokud 

je použito očkování na hrnkované podnože, záhony s očkovanci se nemusí folií krýt. 

Prostorová teplota ve skleníku je udržována automatickou regulací (ve dne 14 až 

18 °C, s nočním poklesem na 10 až 12 °C). Půdní teplota se během týdne ustálí na 14 až 

15 °C. Jakmile pupeny roubů vyraší, foliové tunely během dne větráme. Květy, pokud se 

objeví, je třeba opatrně odstranit tak, aby se nepoškodily rašící listy. V prostředí s vysokou 

vzdušnou vlhkostí se snadno na květech s pylem objeví šedá plíseň. Po vyvinutí listů folii 

odstraníme. Kontrolovaná závlaha může být zásadní pro konečný výsledek roubování. 

Potřebnou zálivku / závlahu rostlin provádíme v ranních hodinách, kdy je ve skleníku 

nejchladněji. Rašící pupeny nesmí být zamlžovány. Rostliny nezaléváme nebo nemlžíme za 

slunného horkého počasí. Vodou ochlazujeme pouze zpevněné plochy vymezující záhony ve 

skleníku. Voda na rašících roubech při vysoké teplotě zapříčiní vadnutí pupenů. Naopak 

nedostatky v závlaze, i krátkodobé opakované přesychání substrátu, způsobí popálení listů již 

vyrašených roubovanců. V obou extrémech dochází k nežádoucím ztrátám v množárně. 

Celodenní větrání skleníku je nutné. Roubovance se v červnu / červenci přemístí na venkovní 

zastíněné záhony. Zelená tkanina s 50 % stínícím efektem je nejspolehlivější a nejlépe chrání 
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vyvinuté listy před poškozením (popálením) za extrémně horkých slunečných dnů. Při 

manipulaci především s  roubovanci je nutné povolit špičkou nože úvazky, jinak  dochází k 

“zaškrcení“ roubů a tím k znehodnocení rostlin. 

 

B.2.3.2.3  Konstrukce množárenských a pěstebních záhonů 

Drenážované záhony šíře 145 cm jsou opatřeny vyrovnávací vrstvou písku 3 až 7 cm, 

na který je položena bílá podkladová geotextilie (Geofiltex) o hmotnosti 250 g/m2 a propustná 

tkanina typu Astex (Agrotextilie). Geofiltex váže vlhkost a zároveň zabraňuje prorůstání 

kořenů do drenážní vrstvy písku. Při časově delším vystavování rostlin na záhonech se 

prorůstající kořeny ze sadbovačů (kontejnerů) rozloží do stran na povrchu černé podkladové 

tkaniny, přičemž nenastávají problémy s následnou manipulací s rostlinným materiálem. 

Rostliny v sadbovacích jednotkách – kontejnerech lze rovněž pokládat na drátěná síta. Jde o 

konstrukčně upravený povrch venkovních záhonů – tzv. pěstování dřevin v kontejnerech na 

vzduchovém polštáři, tzv. AIR POT systém. Tento technologický postup klade zvýšené 

nároky na přesnost závlahy a množství závlahové vody během vegetačního období. Je 

zaveden především ve velkoprodukčních lesních školkách.   

 

B.2.3.2.4           Pěstební substráty a systémy výživy 

Pro pěstování dřevin v sadbovačích a kontejnerech jsou vhodné standardní pěstební 

substráty. Používané projektem byly rašelinové substráty (RS) připravené ze světlé 

vrchovištní rašeliny, frézované nebo borkované, s podílem více rozložené tmavé rašeliny, 

případně s podílem drobtovitého jílu (např. bentonitu). Vhodné jsou i rašelino-kůrové 

substráty (RKS), směsi různých typů rašelin, fermentované kůry, případně jílu. Substráty jsou 
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obohacené o základní živiny (tzv. startovací dávku živin), pH substrátů je upraveno mletým 

dolomitickým vápencem a pohybuje se v rozmezí 5,5 až 6,5 podle obsahu kůry a jílové 

složky. Vhodné pěstební substráty pro dřeviny v kontejnerech v ČR průmyslově vyrábí např. 

AGRO Česká Skalice (tab. 3.), Rašelina Soběslav a BBcom Letohrad; z Německa jsou 

dováženy substráty firem Klassmann, Stender a Gramoflor, z Litvy substráty firem Durpeta a 

Rékyva. Ceny substrátů pro listnaté dřeviny v kontejnerech se pohybují v rozmezí 780 až 

1 700 Kč/m3 (bez DPH). 

Příklady složení pěstebních substrátů pro dřeviny v sadbovačích a kontejnerech firmy AGRO CS (RS 
– rašelinový substrát, RKS – rašelinokůrový substrát) a Rékyva Litva (RS s jílem – typ D). 

Typ Název (označení) substrátu a jeho složení (komponenty v % obj.) 

RS Rašelinový kontejnerovací substrát (KS) 

70 % rašelina světlá borkovaná 0–20 mm, 30 % rašelina tmavá 0–20 mm, 5 kg/m3 vápenec, 1,5 kg/m3 
PG Mix 

RS RS II s jemným jílem (RS II-J) 

70 % rašelina borkovaná 0–20 mm, 30 % rašelina tmavá 0–20 mm, 50 kg/m3 jíl 0–2 mm, 4 kg/m3 
vápenec, 1,5 kg/m3 PG Mix 

RS Typ D s hrubým jílem 

100 % rašelina borkovaná 0–20 mm, 40 kg/m3 jíl hrubý 0–4 mm, 4 kg/m3 vápenec, 1 kg/m3 PG Mix 

RS RS II s hrubým jílem (RS II-H) 

55 % rašelina světlá borkovaná 0–20 mm, 25 % rašelina tmavá 0–20 mm, 20 % hrubý jíl 0–10 mm, tj. 
cca 200 kg/m3, 1 kg/m3 vápenec, 1,5 kg/m3 PG Mix 

RKS Substrát pro obalovanou sadbu (OS) 

45 % rašelina světlá borkovaná 0–20 mm, 35 % rašelina tmavá 0–20 mm, 20 % kompostovaná kůra 
0–15 mm, 3 kg/m3 vápenec, 1,3 kg/m3 PG Mix, 0,5 kg/m3 NP hnojivo 

RKS RKS II (RKS II) 

45 % rašelina světlá borkovaná 0–20 mm, 35 % rašelina tmavá 0–20 mm, 20 % kompostovaná kůra 
0–15 mm, 50 kg/m3 jemný jíl 0–2 mm, 2,5 kg/m3 vápenec, 1 kg/m3 PG Mix, 0,5 kg/m3 NP hnojivo 

Charakteristika hnojiv a vápence: PG mix (14 % N, 16 % P2O5, 18 % K2O, 0,7 % Mg, stopové živiny: 0,09 % 
Fe, 0,16 % Mn, 0,04 % Zn, 0,12 % Cu, 0,03 % B, 0,2 % Mo), NP hnojivo (26 % N, 14 % P2O5), dolomitický 

vápenec (85 % CaCO3, 5 % MgCO3). 
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Charakteristika a výhody standardních substrátů na bázi světlé vrchovištní rašeliny: 
 

- Substráty obsahují optimální startovací dávku živin v přijatelné formě (v mg/l 

substrátu: 120–200 N, 40–90 P, 120–180 K, 80–160 Mg) a optimální obsah stopových 

živin v přijatelné formě (v mg/l substrátu: 10–30 Fe, 2–15 Mn, 2–6 Zn, 1,5–2 Cu, 0,2–

0,3 B, 0,02–0,1 Mo). 

- Mají optimální obsah rozpustných solí charakterizovaný hodnotou elektrické vodivosti 

- EC vodního výluhu 1:5 vol (0,3– 0,5 mS/cm) a stabilní optimální hodnotou pH (5,5–

6,5). 

- Mají vhodné fyzikální vlastnosti pro pěstování dřevin v sadbovačích a kontejnerech: 

vysokou pórovitost (85–92 % obj.) a vodní (kontejnerovou) kapacitu (80–85 % obj.), 

v nasyceném stavu mají příznivou vzdušnou kapacitu (4–6 % obj.). Díky přijatelné 

vodní kapacitě mají vysoký obsah vody lehce dostupné pro rostliny (30–35 % obj.), 

zbylý obsah vody (45–50 % obj.) připadá na vodu pro rostliny hůře a obtížně 

dostupnou (DUBSKÝ, ŠRÁMEK, 2008). 

 

V průběhu pěstování je možné použít následující dva systémy výživy: 

B.2.3.2.4.1  Základní hnojení rozpustnými hnojivy a přihnojování hnojivými          

roztoky: 

- Použijeme standardně vyhnojený substrát se startovací dávkou živin (viz Tab. 3). 

- Přihnojování se doporučuje zahájit 3–4 týdny po výsadbě. 

- Pro přípravu hnojivých roztoků jsou nejvhodnější rozpustná NPK prášková hnojiva 

s hořčíkem a stopovými prvky (např. řada hnojiv Kristalon). Z těchto hnojiv lze vybrat 

typy s vhodným poměrem hlavních živin pro danou růstovou fázi. Tato hnojiva jsou 
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použitelná pro všechny závlahové systémy, je možné z nich připravit koncentráty pro 

přesné přihnojovací zařízení typu Dosatron. 

- Pro přihnojování v 14denních intervalech se doporučují vyšší koncentrace hnojivých 

roztoků, 0,2 % v dávce 10 l/m2. 

- Při použití sadbovačů typu Quick Pot QP 12T/18 (rozměr 26×38 cm), připadne na 

plochu 1m2 deset sadbovačů po 12 jednotkách o objemu 650 ml, tedy 120 rostlin a 

odpovídající objem substrátu (cca 78 litrů). Na jeden litr substrátu připadne cca 125 ml 

roztoku. Hnojivá závlaha by se měla aplikovat na mírně vyschlý substrát, kdy vlhkost 

substrátu poklesne na cca 65 % obj. a kdy je spotřebováno cca 50 % lehce dostupné 

vody. Dávkou 125 ml roztoku na litr substrátu se substrát dosytí na plnou vodní 

kapacitu. 

- Během období růstu (květen – červen) se doporučuje hnojivo s vyrovnaným poměrem 

N:K, např. Kristalon modrý (19-6-20-3), 3-4 aplikace po dvou týdnech (tab. 4). 

V pozdním létě, tj. koncem srpna a v září, se pro vyzrávání dřeva a vývoj nových 

pupenů doporučuje hnojivo se sníženým obsahem dusíku a zvýšeným obsahem draslíku, 

např. Kristalon oranžový (6-12-36) nebo Kristalon hnědý (3-11-38) ve dvou aplikacích 

po 14 dnech. 

- V případě častější aplikace hnojivých roztoků se snižuje jejich koncentrace na 0,1 %, 

případně až na 0,05 %.  
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B.2.3.2.4.2           Použití hnojiv s řízeným uvolňováním:  

  Typ hnojiva podle doby účinnosti s řízeným uvolňováním volíme podle 

termínu výsadby. Pro mladé rostliny dubu a lípy – podnože, roubovance v sadbovačích při 

výsadbě březen/duben, jsou vhodná hnojiva s účinností 5–6 měsíců, např. Osmocote Exact 

standard 5–6 (15-9-9), případně typ se zvýšeným obsahem draslíku Osmocote Exact standard 

hi – start K 5–6 (10-11-18). Hnojiva se před výsadbou rovnoměrně zapravují do substrátu 

v dávce 3–4 kg/m3. 

 Dávku 4 kg/m3 použijeme pro nevyhnojené substráty. Pokud se použije standardně 

vyhnojený substrát se startovací dávkou živin (viz tab. 3), použijeme dávku 3 kg/m3. Při 

tomto systému hnojení můžeme použít na konci léta jedno doplňkové přihnojení hnojivem se 

zvýšeným obsahem draslíku (tab. 4 - B.3), především pokud použijeme Osmocote Exact 

standard 5–6 (15-9-9). 

Při aplikaci hnojiv s řízeným uvolňováním je zajištěn rovnoměrný a stálý přísun živin, 

uvolňování živin z hnojiv je ovlivněno pouze teplotou substrátu. Hospodárné využití živin, 

bez rizika jejich předávkování a vyplavování. Kromě hlavních živin obsahují tato hnojiva i 

hořčík a stopové prvky. 

Aplikace hnojiv s řízeným uvolňováním zjednodušuje systém hnojení – celková dávka 

potřebných živin se aplikuje na začátku vegetace, přihnojování odpadá nebo se výrazně 

omezuje. Je zajištěno hospodárné využití živin, bez rizika jejich předávkování a výrazných 

ztrát vyplavováním. 

 

 



123 

 

Příklady systémů hnojení - pevná hnojiva 

Systém 

hnojení 

Hnojivo Obsah 
živin % 

Dávka – g/l, 
koncentrace 

Počet 

při- 

Dávka živin  

mg/l substrátu 

  N-P2O5-K2O roztoku – % hnojení N P K 

A PG MIX 14-16-18 1,5 g/l  210 106 224 

 Kristalon modrý 19-6-20 0,2 % 3 143 20 125 

 Kristalon oranžový 6-12-36 0,2 % 2 30 26 149 

 Celková dávka    383 152 498 

B.1 Osmocote 5–6 15-9-9 4 g/l  600 158 299 

B.2 Osmocote 5–6 hi K 10-11-18 4 g/l  400 194 598 

B.3  PG MIX 14-16-18 1,5 g/l  210 106 224 

 Osmocote 5–6 15-9-9 3 g/l  450 119 224 

 Kristalon oranžový 6-12-36 0,2 % 1 15 13 75 

 Celková dávka    675 238 523 

Poznámka: aplikace 125 ml roztoku na litr substrátu. 

 

 Roubovance ze zimního roubování (jednoleté, X/1/0) ve velikostech 15-30 až 30-50 

cm z QP 15T a QP 24T, je vhodné přesadit v létě (VII.-IX.) do kontejnerů 2 až 3,5 l., méně 

vzrůstné taxony do j. QP 12T, eventuelně do kontejnerů 1,5 l. Při užití profesionálních RS II-

J, RKS II-J substrátů a vhodného systému hnojení dosáhnou přesazované roubovance  X/1/1 

ve druhém roce pěstování velikosti 40 - 50, 60 - 80, 80 - 100 a 100 - 125 cm. V podzimním 

nebo jarním termínu jsou připraveny k vysázení na určené plochy (matečnice a 

genofondových výsadby). V případě potřeby výpěstků větších velikostí jsou roubovance 

pěstovány další dvě vegetační období v kontejnerech o objemu 10 až 25 l. a jako čtyřleté až 

šestileté roubovance pyramidálních a kmenných tvarů stromů pak připraveny pro výsadby na 

trvalá stanoviště. 
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B.2.3.2.5           Postup zimního roubování hrušní, jabloní a jeřábů "v ruce" na 

prostokořenné podnože 

Podnože: jednoleté a dvouleté prosto kořenné podnože lípy ve velikostech 15-30 cm až 

50-80 cm (průměr kořenového krčku 4-8mm), připravíme k naroubování v lednu. 

Rouby: Výhony k roubování se sklízí v lednu až začátkem února a v PE rukávci 

skladujeme v chladírně při teplotě +2 až +4 °C. Rouby z jednoletého a dvouletého dřeva 

upravíme těsně před roubováním na délku 7 až 12 cm a ponecháme 2 až 3 vyvinuté 

pupeny. 

Termín a způsob roubování: leden, únor. Roubuje se těsně nad kořenovým krčkem podle 

síly podnože a roubu - kopulací, nebo plátkováním. Vážeme PE páskou nebo 

gumičkou, namáčíme do rozehřátého  štěpařského vosku  Revital (s teplota 72 až 75 °C) 

a následně ochladíme ve studené vodě. 

Množárenské prostředí: Roubovance se zakládají do hlubokých přepravek 40x60x20 cm 

po 35 (140 ks/m2) při použití podnoží vel. 30-50 cm a 50-80 cm, nebo po 50 (200 ks/m2) 

při použití slabších podnoží vel. 15-30 cm. Přepravky umístíme do skleníku s teplotou 

vzduchu ti 14 až 16 °C, teplota půdy tp 15 °C.  Vhodnější je sázení roubovanců do 

QuickPot jednotek QP 12T až QP24T, podle velikosti podnoží a jejich kořenů.  

Pěstební substrát a systém hnojení (viz kap. B.2.3.2.4) 

Ošetření a ochrana semenáčů a roubovanců (viz kap. B.2.3.3)  

 Nejpozději koncem června přemístíme roubovance na záhony pod závlahu a stínění. 

Roubovance jsou schopny expedice v srpnu za zelena, nebo po opadu listů v říjnu. Pro 
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jednoleté roubovance X/1/0 platí velikostní skupiny 15-30 cm, 30-50 cm a 50-80 cm. 

Poznámka: Jakostní parametry a velikosti školkařských výpěstků listnatých stromů jsou 

v souladu s oborovou normou Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a 

ukazatele jakosti (2001), která doplňuje platnou normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných 

dřevin. Společná a základní ustanovení. Jakostní parametry generativně množených výpěstků 

stromů specifikuje ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.  

Použitím kvalitních podnoží a kvalitního roubového materiálu je zaručena vysoká 

výtěžnost rostlin – zvláště u taxonů r. Tilia, zároveň zdárný vývoj sazenic při zachování 

růstových vlastností původních genotypů. Originalita technologického postupu 

heterovegetativního způsobu množení roubováním spočívá v tom, že tímto postupem 

dopěstované vzácné taxony dubů i lip, které nelze namnožit generativně tj. výsevem osiva, 

vysazené nejen na cílených stanovištích, zaručují dlouhověký zdárný růst a funkční působení. 

Rovněž se nabízí možnost autovegetativního množení využitím technologie in vitro. 

 Popsané technologické postupy přímého výsevu a zimního roubování druhů, 

krajových genotypů a klonů, včetně dopěstování sazenic a výsadby schopných výpěstků, 

představuje v praxi vysoce efektivní metodu záchranného množení. Prezentované postupy 

množení jsou metodicky využitelné při záchraně a zachování dlouhověkých, dožívajících, z 

dendrologického a historického hlediska významných či památných dřevin, dále zbytků 

cenných autochtonních populací, včetně tradičních druhů alejových dřevin Čech. Nesporný a 

v současné době ojedinělý význam to bude mít v dendrologicko školkařském výzkumu; nejen 

při zakládání primárních matečnic donorových stromů z kulturní krajiny, ale i v rámci 

realizace genofondových a archivních programů na Dendrologickém pracovišti VUKOZ 

v.v.i., Průhonice. 
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Příkladová tabulka: Přehled zimního roubování vybraných listnatých alejových stromů, 2013  
 
Druh/cv. 
Termín 

Původ  Podnož Počet 
roubování 

Pěstební 
jednotka 

Výtěžnost 

ks % 

Fraxinus excelsior 
´Diversifolia´  
P 4.1.13 

Hořín  Fraxinus 
excelsior 

15 QP 15 T 5 33 

Fraxinus excelsior 
´Hessei´ 

Zalužany  F. excelsior 12 QP 12T 10 83 
Prunus avium 
P 7.10.13 

Jaronín  P. avium 9 QP 12 T 0 0 

Prunus cerasus 
P 7.10.13 

Nová Ves 
u Holašovic 

Prunus 
cerasus 

15 QP 15 T 14 93 

Pyrus communis 
P 3.4.13 

Nový Dům, Tři 
Stoly 

Pyrus 
communis 

15 QP 15 T 11 73 

Pyrus communis 
P 10.4.13 

Červený Újezd, 
Hájek 

P. communis 39 QP 15 T 22 56 

Pyrus communis č.1 
P 10.4.13 

Červený Újezd, 
Hájek 

P. communis 15 QP 15 T 14 93 

Pyrus pyraster  
P 3.6.13 

Nový Dům, Tři 
Stoly 

P. communis 30 QP 15 T 6 20 

Sorbus torminalis 
fastigiátní forma 
 P 23.3.2013  

Broumy, 
Křivoklátsko 

Sorbus 
torminalis 

30 QP 15 T 21 70 

Tilia cordata 
P 3.3.13 

Šporkova lípa - 
Stanovice u Kuksu 

Tilia cordata 57 QP 15 T 54 95 

Tilia cordata 
P 4.3.13 

Císařská cesta 
Kněževes 

T. cordata 15 QP 15 T 15 100 

Tilia cordata 
P 4.3.13 

Středokluky u 
Císařské cesty 

T. cordata 39 QP 24 T 31 79 

Tilia cordata 
P 23.3.13 

Karlov T. cordata 15 QP 15 T 15 100 

Tilia platyphyllos 
P 11.4.12 

Řevničov T.platyphyllos 15 QP 15 T 13 87 

  Tilia cordata 
P 19.11.12 

Alej Lemberk T. cordata 15 QP 15 T 13 87 

Tilia plathyphyllos 
P 19.12.13 

Alej Žinkovy T.platyphyllos 39 QP 12 T 33 85 

Tilia plathyphyllos 
P 3.1.13 

Rožmitál pod 
Třemšínem 

T.platyphyllos 60 QP 12 T 46 77 

Tilia plathyphyllos 
P 3.1.13 

Lípa Johanky z 
Rožmitálu 

T.platyphyllos 15 QP 24 T 10 67 

Tilia platyphyllos 
P 5.1.13 

Smiřice T.platyphyllos 27 QP 15 T 21 78 

Tilia platyphyllos 
P 23.3.13 

Karlov T.platyphyllos 15 QP 15 T 9 60 
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Příkladová tabulka: Přehled zimního roubování vybraných listnatých alejových stromů, 2014 
 
Druh/cv. 
Termín 

Původ  Podnož Počet 
roubování 

Pěstební 
jednotka 

Výtěžnost 

ks % 

Quercus robur 
P 3.3. 14 

Svatá Hora u Příbrami,  
památný strom 

Q. robur 13 QP 15T 5 38 

Quercus cerris 
P 12.1. 14 

Koda u Srbska, Údolí 
děsu 

Q. cerris 12/2leté QP 12T 9 75 

Tilia cordata  
P 4.2.14 

Husitská lípa, 
Žďár nad Metují 

T. cordata 24/2leté 
15/1leté 

QP 24T 
QP 15T 

24 
12 

100 
80 

Tilia cordata  
P 27.1.14  

Ptice u Kladna, pam. 
strom 

T. cordata 30  QP 15T 30
  

100 

Tilia cordata 
P 10.2.14 

Žleby, pam. alej T. cordata 24 
15 

QP24T 
QP15T 

23 
13 

96 
87 

Tilia cordata 
P 10.2.14 

Bolehošť / památný 
strom 

T. cordata 24 
15 

QP 24T 
QP 15T 

24 
14 

100 
93 

Tilia cordata 
P 10.2.14 

Zásmuky/ památný 
strom 

T. cordata 24 QP 24T 24 100 

Tilia cordata 
P 10.2.14 

Valdice / památný 
strom 

T. cordata 24 QP 24T 24 100 

Tilia cordata 
P 10.2.14 

Všedobrovice u Stiřína T. cordata 24 QP 24T 24 100 

Tilia platyphyllos 
P 7.1. 14 

Šárecké údolí 
Svatomatějská lípa 

T. 
platyphyllos 

15/1eté 
12/2leté 

QP 15T 
QP 12T 

15 
12 

100 
100 

Tilia platyphyllos 
P 29.1.14 

Zahrádky, alej T. 
platyphyllos 

30 QP 15T 16 53 

Tilia platyphyllos Zásmuky / památný 
strom / alej 

T. 
platyphyllos 

15 QP 15T 15 100 

Tilia platyphyllos 
 

Český Brod  T. 
platyphyllos 

15 QP 15T 7 47 

Tilia platyphyllos 
P 18.2.14 

Měšice / památný 
strom 

T. 
platyphyllos 

15 QP 15T 8 53 

Tilia platyphyllos Železná / kompaktní 
koruna 

     

Tilia platyphyllos 
P 4.2.14 

Štichovice - Křečov 
kompaktní koruna 

T. 
platyphyllos 

30 QP 15T 24 80 

Tilia platyphyllos 
P 4.2.14 

Ročov / památný strom T. 
platyphyllos 

30 QP 15T 24 80 

Quercus petraea  
P 4.3.14 

Malá Víska, pam.strom Q. petraea 15 QP15T 7 47 

Q. pubescens 
P 30.1. 14 

Vonoklasy Q. petraea 15/1leté 
30/2leté 

QP15T 
QP15T 

1 
5 

 
17 

Q. pubescens 
P 30.1. 14 

Košťálov Q. petraea 15/1leté 
30/2leté 

QP15T 
QP15T 

3 
4 

20 
13 

Sorbus aria 
P 28.1.14 

Kyšice, pam.strom S. torminalis 24 QP 12T 18 75 
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Sorbus domestica Košťálov      
Sorbus domestica Radobýl      
Sorbus x 
intermedia 
P 28.1.14 

Kyšice u Kladna, 
památný strom 

S. torminalis 24 QP 12T 18 75 

Malus sylvestris Podkozí / památný 
strom 

     

Sorbus torminalis 
P 14.1.14 

Kublov, památná alej 
Kolna 

S. torminalis 30 QP 15T 21 70 

Sorbus torminalis 
P 14.1.14 

Vonoklasy, Mořina S. torminalis 15 QP 15T 11 73 

Sorbus torminalis 
P 14.1.14 

Bubovice / výrazná list. 
čepel 

S. torminalis 30 QP 15T 21 70 

Pyrus communis Ořech      
Pyrus communis Řeporyje      
Pyrus communis Hájek      

 
Pozn.: Bude hodnoceno na konci vegetace 2015 
 
 
 
 
          U ekotypů r. Platanus a Populus byl úspěšně použit také způsob přímého zakořenění 
zimních dřevitých řízků v sadbovačích (QP 15T) pod kontaktním mikrotenem ve studeném 
skleníku. 

 

Příkladová tabulka: Přehled vybraných řízkovaných stromů z r. 2013 - 2014 

Druh Stanoviště, 
charakteristika 

Ř
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m
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Platanus x acerifolia Josefov, alej v nivě 
Labe 

24 15 62.5 38-63 45,1 4-7 

Populus alba Kounice, hráz rybníka 24 3 12,5 60-85 69,7 5-7 
Populus 
nigra´Italica´ 

Hřibov u Hradce 
Králové 

24 20 83,3 20-120 64,2 5-8 
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Příkladová tabulka: Velikostní parametry vybraných dvouletých přesazovaných roubovanců ekotypů 
lípy (Tilia L.) X/1/1, pěstovaných jedno vegetační období v kontejnerech o objemu 2 a 3 l. (2013 / 
2014).  Poznámka: V letech 2012 – 2014 bylo provedeno přes 700 roubování s následnou výtěžností 
jednoletých roubovanců (X/1/0), vybrané příklady:  
 
 
Druh Původ Výtěžnost 

% 
Přesázeno  
(Ks) 

Výška- 
rozmezí  
(cm) 

Průměrná velikost  
(cm) 

Tilia cordata 
P 3.3.2013 

Šporkova lípa - 
Stanovice u Kuksu 

97 35 72-127 98,5 

Tilia cordata 
P 4.3. 2013 

Středokluky u 
Císařské cesty 

79 24 83-135 114,0 

Tilia cordata 
 

Sloup, U Hřebenáče 100 13 84-158 113,0 

Tilia cordata 
P 19.11.2012 

Alej Lemberk 87 13 91-138 115,0 

Tilia 
platyphyllos 
P 3.1. 2013 

Rožmitál pod 
Třemšínem 

77 8 77-118 93,0 

Tilia 
platyphyllos 
P 3.1. 2013 

Lípa Johanky z 
Rožmitálu, Rožmitál 
pod Třemšínem 

67 10 55-121 83,0 

Tilia 
platyphyllos 
P 11.4.2012 

Řevničov, alej 
u císařské silnice 

87 13   

Tilia 
platyphyllos 
P 19.12.2012 

Alej Žinkovy 85 33   

Tilia cordata 
P 4.3. 2013 

Kněževes, Císařská 
cesta 

100 15   

 
Pozn.: Bude hodnoceno na konci vegetace 2015 
 

Pozn.: Výtěžnost dále byla u tří kultivarů r. Fraxinus: 33 až 100 %, u tří ekotypů r. Prunus: 0 až 93 %, 
u čtyř ekotypů r. Pyrus: 20 až 93 %, u dvou cv. Sorbus: 70 až 87,5 %, u pěti ekotypů Tilia cordata: 87 
až 100 % a u deseti ekotypů Tilia platyphyllos: 0 až 80 %.  
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Příkladová tabulka:  Přehled vybraných druhů alejových stromů z české krajiny (tradičních 
domácích a některých zdomácnělých), generativně a vegetativně množených v rámci projektu NAKI  
DF12P01OVV050 v letech řešení 2012 – 2015. V rámci jednotlivých druhů byla přemnožena řada 
různých ekotypů stromů z různých lokalit alejí na území Čech. 

Druh výsevy Roubování řízkování 
 

Acer campestre X   
Acer platanoides X   
Acer pseudoplatanus X   
Aesculus hippocastanum X   
Carpinus betulus X   
Fagus sylvatica X   
Fraxinus excelsior   X  
Fraxinus ornus X X  
Malus sylvestris X   
Morus alba X X  
Pinus silvestris   X  
Platanus x acerifolia X  X 
Populus alba    X 
Populus nigra    X 
Prunus avium  X  
Prunus cerasus  X  
Pyrus communis  X  
Pyrus pyraster  X  
Quercus cerris X X  
Quercus petraea X X  
Quercus pubescens X X  
Quercus robur X X  
Sorbus aria X X  
Sorbus aucuparia X   
Sorbus domestica X X  
Sorbus intermedia X X  
Sorbus torminalis  X X  
Taxus baccata X   
Tilia cordata X X  
Tilia platyphyllos X X  
Ulmus laevis X   
Ulmus glabra X   
 

Poznámka k tabulkám: Z přehledů byly odstraněny dřeviny z lokalit v intravilánu, zahrad a parků 
(na základě požadavku poskytovatele vzneseném po prvním roce řešení projektu), které byly 
přemnoženy v prvním roce řešení projektu. Tabulky také neuvádí kultivary, klony či ekotypy 
jednotlivých přemnožených druhů, jejichž další studium, výzkum a selekce pokračuje v současné době 
a výsledky budou zpracovány postupně. 
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B.2.3.3         Ochrana proti chorobám a škůdcům 

 Při zachování výše uvedených množitelských postupů a pěstebních zásad ve školce lze 

značně omezit napadení a šíření chorob a škůdců během klíčení a růstu rostlin. Přesto se musí 

počítat s účinnou integrovanou chemickou ochranou rostlin proti napadení a šíření 

karanténních chorob a škůdců. Profesionální substráty RSII-J pro výsevy semen musí být 

prosty chorob a škůdců. 

 Preventivní ochrana proti patogenním houbám 

Osivo, obdobně jako substráty před výsevem, se doporučuje ošetřit mořením / zálivkou 

systemickým fungicidem Previcur 607 SL (účinná látka propamocarb) v 0,15% konc., 10 l. / 

2 m², popřípadě kontaktními fungicidy se širokým spektrem účinnosti Merpan 80 WG (účinná 

látka: captan), v 0,3% konc., v dávce 10 l./ 2 m² (1,2 kg na 300 až 400 l vody / 1 ha). Captan 

je účinný proti padání klíčících semenáčků, proti kořenovým hnilobám a listové skvrnitosti. 

Obdobný efekt vykazuje Dithane DG NeoTec (účinná látka: mankozeb) v 0,2% konc. v dávce 

10 l./ 2 m².  

Jako prevenci při výsevu menších sérií nemořených semen dubů i lípy lze použít 

biofungicidní přípravek Supresivit (aktivní složka: Trichoderma harzianum) zálivkou v dávce 

2,5 g/10 l vody na 2 m2 pěstební plochy. Navíc bylo prokázáno, že Trichoderma stimuluje 

růst aktivních kořenů obdobně jako přirozená půdní mykoflora. 

 V případě výskytu šedé plísně na rašících pupenech v množárně je nutné aplikovat 

kontaktní fungicidní přípravek Teldor 500 SC (účinná látka fenhexamid) v 0,075-0,15% 

koncentraci, který je mj. nově registrován pro lesní, okrasné a ovocné dřeviny. 
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Ekotypy a provenience především Quercus robur mohou být citlivé v letních měsících 

na padlí dubové. Účinný je postřik fungicidem Discus (účinná látka: kresoxim-methyl) 

v 0,02%-0,025% koncentraci okamžitě při prvních příznacích padlí na listech. 

Vyrašené listnáče mohou být napadány savým hmyzem (mšicemi) nebo housenkami. 

Pravidelná kontrola a aplikace insekticidů v období invaze savého hmyzu je nezbytná. Proti 

mšicím je spolehlivě účinný Pirimor 50WG (aktivní složka pirimicarb) v 0,05-0,1% 

koncentraci, popřípadě Karate Zeon5 CS (účinná složka lambda-cyhalothrin) v 0,05% 

koncentraci. Pro lepší účinnost přípravků se doporučuje přimíchat do roztoku 100 ml 

ethylalkoholu na 10 l vody, který rozpustí ochranný vatový povlak škůdce. 

V případě výskytu mechů a játrovky je účinná aplikace přípravku Mogeton 25WP 

(účinná složka: quinoclamin) v dávce 150 g / 100 m2 při kontejnerovém pěstování dřevin 

v RS a v RKS substrátech. 

Ochranné chemické přípravky používáme výhradně za chladného, oblačného počasí 

nebo v ranních hodinách. Postřiky rostlin zásadně neprovádíme za horkého slunečného 

počasí. 

Poznámka: Použití chemických přípravků ve školkách je podmíněno jejich registrací a 

je definováno zákonem č. 326/2004 Sb., vyhláškou č. 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších 

prostředcích na ochranu rostlin. Rody Malus, Prunus, Pyrus, Sorbus (Rosaceae) a Quercus 

(Fagaceaee) náleží ke dřevinám, na nějž se vztahují předpisy podle zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, ve znění zákona č. 131/2006Sb. a prováděcích předpisů, vyhl. č. 

494/2006 Sb. o opatřeních proti zavlečení škodlivých organismů rostlin a rostlinných 

produktů, ve znění vyhl. č.662/2004 Sb., 247/205 Sb. a č. 244/2006 Sb. Dle výše citovaných 
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zákonů produkční školky podléhají pravidelné rostlinolékařské kontrole. Výpěstky rodů 

Malus, Prunus, Pyrus, Sorbus a Quercus, uváděné do oběhu, musí dodavatel opatřovat 

rostlinolékařskými pasy (RP). 

Závěrečná doporučení  

Vlastník nebo správce pozemku, komunikace, či památky zahradního umění, kde se 

alejové dřeviny vyskytují, pokud má zájem získat geneticky identické jedince památného 

stromu, historicky, esteticky a kompozičně významné dřeviny (donorového stromu), má 

možnost obrátit se na regionální (krajský, obecní) odbor památkové péče, odbor kultury a 

odbor ochrany přírody a životního prostředí. Pracovník příslušného odboru strom či porost 

zhodnotí na místě a případně doporučí množitele.  

Pozvání specialisty (školkař, dendrolog, sadovník, arborista) je žádoucí pro určení 

druhu / kultivaru / ekotypu dřeviny a pro volbu nejvhodnějšího metodického postupu 

přemnožení, termínu a způsobu odběru množitelského materiálu - semen, roubů či řízků 

(např. u topolu černého a bílého). Důležitá je posklizňová úprava osiva a doba výsevů, 

zajištění podnoží a jejich příprava a bezpodmínečné ovládání techniky roubování / očkování / 

řízkování. Využití jarního roubování / očkování dubu, lípy venku (III. / IV.), na zakořeněné 

podnože v kontejnerech i ve volné půdě, je také možné. Výše uváděné přípravné a pěstební 

fáze jsou předmětem této metodiky (viz kap. B.2.3.2).  

Výše popsané technologické postupy jsou v zahradnické praxi použitelné bez ohledu na 

požadované počty hotových sazenic pro cílenou výsadbu (dosadbu). Školkařské pracoviště 

VUKOZ v.v.i. Průhonice na základě objednávky provádí množení a dopěstování výpěstků 

podle požadavků objednatele. Přemnožení významného alejového (donorového) stromu může 
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ve své podstatě provést jakýkoli školkařský a množitelský podnik, zabývající se generativním 

a vegetativním množením dřevin, popřípadě fyzická osoba, která zvládá roubování aj. metody 

množení a dodržuje výše uvedené metody a postupy. 

 

 

Péče o semenáče a roubovance, množárenské skleníky VUKOZ v.v.i. Průhonice. Foto Hendrych 
2013 

 

Zájemci o záchranu a přemnožení významných stromů mohou kontaktovat pracoviště 

VUKOZ v.v.i. na těchto adresách: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,  

Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice.  

E-mail: vukoz@vukoz.cz .  

Tel.: (+420) 296 528 256, (+420) 296 528 111 
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B.3             Současné metody a postupy obnov alejí a stromořadí  

B.3.1          Úvod 
 

  V současnosti řada přestárlých alejí ustupuje z obrazů měst a krajin, jak jsme je 

znali v mládí anebo jak ho znali naši předkové. O takový stav jistě našim předkům nešlo, 

když aleje zakládali. Současníci si na rozdíl od nich u těchto alejí cení jejich ekologického 

významu, neboť představují biotop mnoha chráněných druhů. Mezi tyto aleje patří i takové, 

které jsou chráněny jako součásti kulturních památek, jako naše kulturní dědictví, a jako 

takové by měly být spravovány a průběžně obnovovány. Způsoby obnov budou záležet na 

tom, v jakém stavu je udržován či obnovován areál, (zóna a rezervace), kde se ta která alej 

nachází (nacházela), a na charakteru památky při jejím založení či v její nejhodnotnější 

historické podobě. V každém případě v souladu s § 14 (4) zákona 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, který uvádí, že „Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu 

poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace 

zamýšleného záměru“, včetně obnov.  

 

 Dle Štoncnera (ŠTONCNER, 2007) byla při četných rekonstrukcích snaha ukázat: „… 

jak taková památka mohla kdysi vypadat.“ Novým pohledem a současnou praxí je upouštět 

od těchto rekonstrukcí a klade se důraz na konzervování památek: „Památka začala být 

respektována v celém svém historickém vývoji,… Předmětem ochrany a hranicí možného 

návratu se stal poslední hodnotný dochovaný stav.“ Jak lze zachovat, konzervovat nebo 

dokonce obnovit památku, formuluje Pejchal (2008) takto: „Důležitou roli při řešení složitých 

problémů praxe památkové péče má (správně chápaná) kreativita. Ta se projeví nalezením 

optimální cesty k tomu, jak předat svěřené objekty dalším generacím v co nejautentičtější 

podobě, navzdory řadě faktorů, které to komplikují. 



137 

 

B.3.2            Metody a postupy obnov památkově chráněných alejí a          

           stromořadí  

 

Předmětem této části metodiky je popis a nastínění postupů a metod obnov alejí a 

stromořadí v památkově chráněných místech, které jsou pod ochranou ustanovení Zákona č. 

20 / 1987 Sb. o státní památkové péči (dále jen ZSPP), přestože tento zákon neobsahuje 

samotný pojem alej nebo stromořadí. Metodika se bude zabývat vlastní technikou a teorií 

obnov v rozsahu, který je zapotřebí pro rozhodování orgánů památkové péče. Nebude se 

zabývat všemi (sdostatek známými a již výše v úvodní kapitole popsanými) bezpečnostními 

aspekty starých dožívajících alejí u pozemních komunikací, ani dalšími aspekty, 

upravovanými zákonem vodním, elektrizačním, energetickým, telekomunikačním, o 

vodovodech a kanalizacích; povšechně pak zákonem o pozemních komunikacích a o drahách, 

kde je to z hlediska této práce účelné.  

 

B.3.3           Pojmy 

B.3.3.1        Aleje a stromořadí 

          V našem právním systému se tyto pojmy objevují zřídka. Na základě zákona č. 114 / 

1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v §§ 42 a 47) je veden Ústřední seznam ochrany 

přírody. Zde je vedeno v kategorii “Památné stromy“ 140 „alejí“ a 63 „stromořadí“ (stav 

březen 2015 pro celou ČR).  

- Stromořadí je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy dle 

vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která 

popisuje dále „… chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů 

některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí“.  
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- Alej je „dvou nebo víceřadé stromořadí podél pozemní komunikace“ podle ČSN 83 

9001 (ČSN 83 9001 (1999): Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní 

odborné termíny a definice. ČNI Praha.)  

- Stromořadí je „liniová výsadba stromů, zpravidla jednoho druhu, obvykle 

v pravidelných rozestupech“ – (ČSN 83 9001, 1999). 

- „Aleje a stromořadí jsou liniové výsadby stromů ve více méně  pravidelných 

odstupech s keřovým patrem nebo bez něho, jednostranné (stromořadí) nebo 

oboustranné (aleje) podél cest a silnic.“ Formulace Úřadu pro životní prostředí pro 

Brandenburg Fuchs (FUCHS, 2009), s. 13.  

- Stromořadí je soubor dřevin; dle § 1 a) vyhlášky č. 189/2013 Sb. je stromořadí 

tvořeno souborem dřevin, v němž se můžou nadzemní části dřevin jednoho patra 

vzájemně dotýkat, prorůstat nebo překrývat, ale není zapojeným porostem, jak 

vychází z definice „Zapojeného porostu“, kterým je „…soubor dřevin, v němž se 

nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, 

s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin 

měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v 

souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.“ 

   

 

B.3.3.2          Druhy alejí z hlediska výtvarného a prostorotvorného 

 

  Lze rozlišovat mezi „uzavřenými“ a „otevřenými“ alejemi. U těch prvních 

srůstají koruny nad cestou a vzniká „klenba“. U těch druhých jde o široké cesty anebo o aleje 

z úzkých, vejčitých či pyramidálních stromů. Je-li povrch otevřené aleje travnatý, jedná se o 
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alej zelenou, alée vert. Tak je umožněn hloubkový prostorový pohled nebo pohled například k 

průčelí dominantní stavby, k sídlu v krajině, či k jiné významné dominantě.  

Pomocí „allée double“, čtyřřadé výsadby stromů, lze tyto efekty ještě vystupňovat 

kombinací „krytých, uzavřených“ alejí s alejí „otevřenou“ -  volně dle W. Gaida (GAIDA, 

2000). Příkladem je Valdická (Jičínská) alej, která umožňuje výhled od Jičína na průčelí 

Čestného dvora u Libosadu a Valdickou kartouzu; respektive zpět na Valdickou bránu a vrch 

Veliš v pozadí za městem Jičínem. V úvodní kapitole metodiky jsme popsali mnohé další 

kvality a skutečnosti, principy, které jsou z hlediskek výtvarna, estetična, krajinotvorby či 

z prostrotvorných aspektů historického urbanismu a architektury krajiny významné. Pro tyto 

kvality jsou pak četné aleje a stromořadí nedílnou součástí památkově chráněných objektů, 

míst, areálů, rezervací či zón, především krajinných památkových zón; ať již těch 

vyhlášených, nebo doposud na vyhlášení čekajících.  

 

B.3.3.3           Památkově chráněné aleje a stromořadí (dále v textu aleje, kromě citací) 

 

  Památkově chráněné aleje a stromořadí jsou tak pro potřeby této metodiky 

takové aleje, které jsou pod ochranou zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Jde o 

aleje a stromořadí, které jsou součástí „nemovité kulturní památky“, „památkové rezervace“ 

nebo „památkové zóny“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči nebo jsou 

součástí památek kulturního dědictví zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

 

B.3.3.4          Pojem obnova v kontextu alejí a stromořadí 

 

          Pod pojmem obnovy (dle ZSPP § 14 „Obnova kulturních památek“), se rozumí pro 

potřeby této metodiky „…údržba, rekonstrukce… …nebo jiná úprava kulturní památky nebo 
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jejího prostředí…“. Florentská charta z r. 1982, čl. 16 (ICOMOS-IFLA) v komentáři k 

obnově historických zahrad nemluví přímo o alejích, objasňuje však, co takovou obnovou (v 

originále textu charty je termín „Restoration“) chceme docílit. „…respektovat vývoj… …, v 

zásadě by se nemělo privilegovat jedno historické období na úkor druhého, s výjimkou 

skutečnosti, kdy chátrání nebo odumírání nějakých částí může být mimořádnou příležitostí 

pro restituci založenou na dochovaných pozůstatcích původní koncepce nebo na dochované 

dokumentaci." 

Není proto na místě ponechat porosty, které vznikly ze samovolných náletů – sukcesí, 

neodbornou dosadbou druhově a odrůdově nehomogenních stromů, z nevhodných tvarových 

výpěstků nebo výsadeb bez respektu k původní dispozici. Tyto neodborné „dosadby“ by se 

proto neměly posuzovat jako „poslední hodnotný dochovaný stav“ aleje v kontextu 

s ochranou danou památkovým zákonem. Dle platného ZSPP se rozumí obnovou též 

restaurování. § 14 (8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), … U alejí, které jsou 

součástí kulturních památek, nelze zpochybnit, že zpravidla bývají částí uměleckého díla, ať 

zahradního, tak stavebního, urbanistického; přesto se pojem restaurování (jak je tomu např. 

v německé legislativě) pro obnovu alejí u nás obvykle nepoužívá a obecně se tak hovoří o 

„obnově“.  

 

B.3.3.5              Dendrologický průzkum 

 

 Jde o souhrn specializovaných činností, zajišťujících identifikaci dřevin a zjištění 

jejich kvalitativních a kvantitativních hodnot. Pro potřeby památkové péče je součástí tohoto 
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průzkumu dokumentace terénních nálezů, shromáždění písemných, plánových a obrazových 

materiálů, které se vztahují k dané historické aleji, vyhodnocení takto získaných dat.     

 

B.3.4            Legislativa 

B.3.4.1         Kácení stromů a obnovy alejí v prostředí kulturních památek 

 

 Určující zákonnou normou je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

(ZOPK). Nejnovější výklad k dané problematice poskytuje „Metodický pokyn odboru obecné 

ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) 

upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody.“  

Ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, Ročník 14, částka 5/2014 (dále 

Metodický pokyn z roku 2014) se v bodě 3.3.3 praví: „V případě, že jsou dřeviny součástí 

národní kulturní památky nebo kulturní památky, chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči, 

ZSSP), je nutné postupovat ve spolupráci s příslušným orgánem památkové péče. Zákon o 

státní památkové péči uvádí, že pokud při rozhodování jiného orgánu mohou být 

dotčeny zájmy státní památkové péče, je tento jiný orgán povinen vyžádat si závazné 

stanovisko orgánu státní památkové péče. Kácení lze v tomto případě povolit pouze za 

předpokladu souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče. Pokud však OOP 

(orgán ochrany přírody) po vyhodnocení ekologické a estetické funkce dřevin (a 

závažnosti důvodů kácení) shledá, že nejsou splněny předpoklady pro povolení kácení, 

takové kácení nepovolí, a to i v případě souhlasného závazného stanoviska vydaného 

orgánem státní památkové péče.“  
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Kompetence, vyplývající ze ZSPP v této problematice formuluje dřívější 15. Sdělení 

odboru legislativního a odboru péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (2008) o 

kácení dřevin rostoucích mimo les v prostředí kulturních památek takto: „Ze zákona o státní 

památkové péči nevyplývá zvláštní oprávnění ke kácení dřevin a k provedení kácení je tedy 

zásadně nutné povolení orgánu ochrany přírody.“ 

 

B.3.4.1.1           Ochrana a obnovy alejí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále ZOPK) 

 

  Funkce dřevin, potažmo alejí a cíle ochrany pro naše účely nejlépe formuluje 

8. Metodická instrukce Ministerstva životního prostředí (2008): „Kromě ekologických a 

estetických funkcí dřevin samotných mohou dřeviny dále přispívat k charakteristice 

krajinného rázu, být součástí významného krajinného prvku, památným stromem či zvláště 

chráněnou rostlinou, biotopem zvláště chráněných druhů, evropsky významnou lokalitou, 

případně na nich mohou hnízdit ptáci. Dle § 1. jde při obnově především o „…obnovu 

přírodní rovnováhy v krajině…“.  Zákon (ZOPK) uvádí jednotlivé nástroje ochrany alejí a 

výjimky z ochrany chráněných druhů; jednou z nich může být i obnova alejí. 

 

Památné stromy 

Aleje jsou chráněny především jako „památné stromy“, pokud jsou dle § 46 odst. 1. 

„Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí…“ (viz též výše v hesle aleje) 

anebo smluvní ochranou dle § 39, jsou-li aleje a stromy umístěny v chráněných evropsky 

významných lokalitách. Ochranou se dle zákona míní, že je strom zakázáno poškozovat, ničit 

a rušit v přirozeném vývoji (viz také úvodní kapitola, str. 29-30).  



143 

 

Krajinný ráz 

Dle § 12 odst. 1  ZOPK: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 

historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 

estetickou a přírodní hodnotu….“ Mohlo by se zdát, že jelikož alej má kulturní a historickou 

charakteristiku, že zde jsou „otevřené dveře“ pro celkovou obnovu aleje. Ve skutečnosti však 

dočasné odstranění aleje z daného místa nebo oblasti, za účelem její nové výsadby, je třeba 

podle ZOPK chápat narušením (i když dočasným, střednědobým) stávajícího krajinného rázu 

a je třeba příslušného povolení (dle informace Ministerstva životního prostředí). Viz také 

úvodní kapitola, str. 35-42. 

 

Bezpečnost 

Ta je v zákoně takto formulována termíny: „funkční význam“, „na silničních 

pozemcích“ a „bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozí-li škoda značného 

rozsahu“, ale v podstatě i „na silničních pozemcích“ u železničních drah. V § 8 odst. 1 lze 

povolení ke kácení vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního významu dřevin. 

Rovněž zákon cituje možnost povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích po dohodě 

se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán 

ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. Odst. 4 stejného § 

umožňuje kácení bez povolení, „…je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či 

zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.“  Viz také úvodní kapitola, str. 30-32. 

 

Veřejný zájem 

Veřejný zájem ZOPK nijak nespecifikuje, uvádí ho však pro možnost udělení výjimky 

z ochrany, kterou poskytuje. ZSPP poskytuje formulaci veřejného zájmu dle 6 A 106/2002 - 



144 

 

81 (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004) „Veřejný zájem prohlášení věci 

za kulturní památku je obecně vymezen v ustanovení § 1… …podle něhož stát chrání kulturní 

památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného 

činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství lidu.“.  ZSPP se zmiňuje rovněž o 

„kulturně historické hodnotě“. Krom toho „kulturně historická hodnota“ je „sociální a 

kulturní potřebou obyvatel a patří do regionálních a místních poměrů“, jak zohledňuje § 1 

ZOPK.  

 

U památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 

odst. 2, § 49 a § 50, je třeba se řídit odst. 1 § 56  ZOPK: „ …kdy jiný veřejný zájem převažuje 

nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje (udělení výjimky 

z ochrany) orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou 

předmětem ochrany podle práva Evropských společenství 1c), lze výjimku podle věty první 

povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné 

uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z 

hlediska ochrany. Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze 

povolit:  

a) „v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních 

stanovišť,  

b) „v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a 

ostatních typech majetku,“- zde možno uvažovat i o škodě na aleji.  

c) „v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu,… … a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro 

životní prostředí,“ - a takový význam obnovená alej po svém počátečním vývoji jistě má. 
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Dle § 43 ZOPK, ve zvláště chráněných územích jsou výjimky možné; tam, „…kde 

veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody“ jsou výjimky schvalovány 

vládou. Orgánem ochrany přírody pak v ostatních případech, „…kde veřejný zájem převažuje 

nad zájmem ochrany přírody…“(např. obnova aleje z „geograficky nepůvodních druhů 

rostlin“), nebo je“… v zájmu ochrany přírody… …nebo neovlivní zachování předmětu 

ochrany… “.  

 

B.3.4.1.2             Obnovy alejí dle § 14 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči  

B.3.4.1.2.1          Ochrana 

 

Cenné aleje mohou být chráněny dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči (dále 

ZSPP), jsou-li součástí areálu „kulturní památky“ §2, „národní kulturní památky“ § 4 nebo se 

nachází na území „památkové zóny“ § 5 nebo „památkové rezervace“ § 6, ačkoli je zákon 

necituje, ale jsou „významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti… … jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka….“. § 6a uvádí, že v 

plánech ochrany památkových rezervací a památkových zón lze mj. určit, u jakých druhů 

prací, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen "úprava dřevin") 

je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného úřadu.  

 

B.3.4.1.2.2           Pojem obnovy; od konzervace a údržby po rekonstrukci 

Kulturní památka 

 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování 

nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen 
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si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o 

národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. Jde tedy také o aleje v 

památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 

památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové 

zóny. 

 

 (2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové 

rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k 

zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, 

odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem 

vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 

povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17). 

 

Základní podmínky 

 (3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z 

hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých 

lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu 

poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace 

zamýšleného záměru. 

 

 (4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn 

staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích 

prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní 
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památková péče 9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se 

stavbou, změnou stavby, terénními úpravami 1), umístěním nebo odstraněním zařízení, 

odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje 

stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského 

úřadu.  

 

 (5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě stavbu, 

změnu stavby, terénní úpravy 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo 

udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební 

úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu. 

 

 (6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po 

předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou 

projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné 

vyjádření předloží odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní 

památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, 

nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která 

nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán 

státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto 

vyjádření. 
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B.3.4.1.3             Obnovy alejí v prostředí dopravních komunikací a technických zařízení 

 

         Pozemní komunikace 

Podle zákona č. 13/1997 Sb., „o pozemních komunikacích“ aleje rostoucí na krajnici 

tvoří pevnou překážku a ty je silniční správce povinen odstranit (ŠVÉDOVÁ, 2010). Podle 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic se výsadba nových a obnova stávajících souvislých 

stromořadí nedovoluje u dálnic, rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy a dopravně 

významných silnic II. třídy; a u ostatních silnic II. třídy a dopravně významných silnic III. 

třídy ve vzdálenosti menší než stanovuje…“ graf v normě uvedené. „Stromy nelze vysazovat 

v dopravních ostrůvcích, v rozhledových polích (např. v blízkosti křižovatek, při výjezdech z 

polí, na vnitřní straně směrových oblouků a všude tam, kde by bránily dostatečnému 

rozhledu), v ochranných pásmech sítí technického vybavení, v těsné blízkosti mostních a 

jiných stavebních objektů a prvků komunikace, v místech kde by mohly zastiňovat dopravní 

značení, apod.“ (ŠVÉDOVÁ, 2010). 

 

Inženýrské sítě 

Pravidlem je, že existující inženýrské sítě mají přednost před obnovou stávající aleje. 

Šíře ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých není přípustná výsadba stromů, a další 

podrobnosti jsou obsaženy v příslušných zákonech v platném znění: č. 458/2000 Sb., 

222/1994 Sb., 79/1957 Sb. 274/2001 Sb., 151/2000 Sb. 

 

 

B.3.4.1.4           Dokumentace k projektu  

 

Dle ZSPP § 14 je předepsána dokumentace v odstavci 7.: Přípravnou a projektovou 

dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, 
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umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací 

na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v 

průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění 

podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná 

organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke 

každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové 

péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro 

závazné stanovisko krajského úřadu.  

 

B.3.4.1.5           Kácení alejí a náhradní výsadby 

 

Kácení 

 Obnova stávající aleje se zahajuje zpravidla likvidací stávající aleje, nebo jen stromů 

nevyhovujících. § 8 ZSPP upravuje kácení dřevin. Podle odst. 1. lze povolení ke kácení vydat 

„…ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.“ Též již 

zmiňovaná vyhláška č. 189/2013 Sb. (viz odst. Pojmy) o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení v § 3 mj. ve své podstatě sděluje, že pro dřeviny, které jsou součástí stromořadí je 

třeba povolení ke kácení. 

Metodický pokyn (viz výše B.3.4.1) z roku 2014 nás rovněž informuje kromě bodu 

3.3.3 (uvedeno v odstavci A. 1.) v bodě 3.3.4 takto: „Ke kácení dřevin za účelem obnovy 

nemovité kulturní památky podle § 14 zákona o státní památkové péči je vedle 

závazného stanoviska k obnově kulturní památky vydávaného orgánem státní památkové 

péče zásadně třeba povolení podle § 8 odst. 1 ZOPK, nejsou-li shledány důvody pro postup 
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podle § 8 odst. 2, 3 nebo 4 ZOPK.“ Z uvedených odstavců lze pro aleje použít odst. (4) z 

důvodu bezpečnosti:  Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a 

bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. 

 Tento metodický pokyn (viz výše B.3.4.1)  v bodě 3,1,16 nám též sděluje, že: Dřeviny 

vyhlášené jako památné stromy podle § 46 odst. 1 ZOPK nelze za doby trvání jejich ochrany 

kácet (§ 46 odst. 2 ZOPK). V případě odůvodněné žádosti o jejich kácení je nutné před 

vydáním rozhodnutí o povolení ke kácení zrušit ochranu předmětného památného stromu 

podle § 46 odst. 4 ZOPK ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 tohoto zákona.“ 

 

Náhradní výsadba 

§ 9 (ZOPK) upravuje náhradní výsadbu v odstavci 1 takto: „Orgán ochrany přírody 

může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní 

výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. …“   

 

 

B.3.5           Dendrologický průzkum 

 

          Tato část je zformulovaná v souladu s dikcí připravovaného zákona o ochraně 

památkového fondu (viz průběžně aktualizované pracovní verze, 2015; 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-

pamatkoveho-zakona-126465/) a v některých předmětných bodech pro účely této metodiky 

doplněna. 

B.3.5.1        Dendrologický průzkum obsahuje:  

- Označení a umístění zkoumané aleje nebo stromořadí. 



151 

 

- Popis důvodu a okolností dendrologického průzkumu, zjištění současného stavu a  

          

                zamýšlené využití aleje, včetně přilehlých cest a okolních objektů.   

- Archivní rešerše a její vyhodnocení. Vyhodnocení historického průzkumu. Je třeba 

definovat kulturně historickou hodnotu ve spojení s výsledky historického 

průzkumu, který, kromě studia písemných podkladů, obsahuje studium 

ikonografických podkladů a historických map, především vojenského mapování a 

map stabilního katastru. U historických grafických podkladů – vedut a plánů je 

obzvláště důležité jejich vyhodnocení. Jak bylo ozřejmeno výše (v kapitole B.1) 

aleje jsou zakresleny např. na mapách panství, vojenských mapováních apod., 

nevyhneme se studiu dokumentovaných anebo zachovalých alejí stejného typu a 

stáří, především na jednotlivých listech přesných map stabilního katastru; císařských 

otisků a indikačních skic s mnohdy až překvapující úrovní detailu. Archeologický 

průzkum může ověřit nejen historické prameny ale i hypotézu, vypracovanou na 

základě analogie, chybí-li potřebné historické prameny. Je rovněž třeba vyhodnotit 

jednotlivá údobí aleje či jejich soustav a rozhodnout, které z nich je pro obnovu 

nejvhodnější. Zjištění dochovaných pozůstatků původní koncepce nebo nalezení 

dochované dokumentace nám pomůže zvolit vhodný návrh obnovy, v souladu s 

Florentskou chartou z r. 1981 (ICOMOS-IFLA). „Restaurátorské akce (v našem 

případě způsoby a metody obnovy) musí respektovat vývoj, v zásadě by se nemělo 

privilegovat jedno historické období na úkor druhého, s výjimkou skutečnosti, kdy 

chátrání nebo odumírání nějakých částí může být mimořádnou příležitostí pro 

restituci, založenou na dochovaných pozůstatcích původní koncepce nebo na 

dochované dokumentaci."  
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- Obrazové zachycení historického i současného stavu, např.: letecké snímky, 

družicové snímkování, archivní ikonografie, fotodokumentace mapová díla, a další 

vhodné archiválie.  

- Přehled vývoje zkoumané aleje nebo stromořadí 

- Zaměření zkoumané aleje nebo stromořadí. Při terénním průzkumu zjistíme 

významné i rušivé prvky v krajině a jejich vzájemné působení ve vztahu k aleji (širší 

krajinné vztahy).  

- Zjištění objektů technického charakteru, např. inženýrských sítí. Tyto je možné 

zjistit dle "orientačních sloupků", "orientačních tabulek", "orientačních štítků", 

jímek, krytů inspekčních a čistících šachet, vtoků, hydrantů. 

- Identifikace dřevin a zjištění jejich kvalitativních a kvantitativních hodnot podle 

uznané metodiky dendrologického průzkumu pro potřeby památkové péče. Toto se 

provede na základě „Inventarizace dřevin“ v aleji a nejbližších, na alej přímo 

navazujících porostů podle ČSN 83 9001. Jde o soupis jednotlivých dřevin 

rostoucích na hodnocené lokalitě s uvedením botanického názvu, aktuálních hodnot 

dendrometrických údajů1 a sadovnické hodnoty 2, popřípadě zdravotního stavu, 

stáří, charakteristiky růstu, zda kvete, plodí apod.; její součástí je plán (schéma) se 

situačním (orientačním) zakreslením jednotlivých dřevin. (1 Dendrometrickými 

údaji se rozumí dle ČSN 83 9001 základní rozměry dřevin; zahrnují zpravidla 

výšku dřeviny, výšku a průměr koruny, obvod nebo průměr kmene ve výšce 1,30 m 

nad zemí; někdy obsahuje výšku kmene, podjezdovou nebo podchozí výšku koruny, 

průměr koruny na bázi aj. 2Sadovnická hodnota se stanoví např. dle Machovce).  
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          Dle Machovce v bodě 4. (MACHOVEC, 2009) je třeba u posuzovaných 

porostů (v našem případě alejí):  

-      Vymezit krajní a průměrné hodnoty 

-      Stanovit percentuálně zastoupení druhové skladby, velikostních hodnot, 

věkových kategorií i sadovnické kvality (hodnoty). To je možné na základě zjištění 

celkového počtů stromů, počtů stromů dle botanického druhu a odrůdy a počtů 

stromů dle jednotlivých hodnotových stupňů a kategorií. U specifikace dle 

Machovce je účelné a potřebné vycházet u aleje navíc z původního - kompletního 

počtu stromů, zjištěného ze stávajícího sponu dosud zachovalých starých stromů, 

z listinných podkladů a podrobných map (např. mapy stabilního katastru / 

indikačních skic), není – li zbytí, pak dle slohově a druhově obdobné aleje, buď 

zachované, nebo archivně (ikonograficky) podchycené, apod. Tento údaj tak 

představuje 100 % (ideální kompletní alej) pro požadované percentuální 

vyhodnocení. Tyto údaje umožní především stanovit početní a percentuální podíl, 

jak všech zachovalých stromů, tak stromů perspektivních. 

-      Uvést postupy, které byly při provedení dendrologického průzkumu využity 

-      Popsat a vyhodnotit sledované aleje nebo stromořadí.  

       Do popisu patří širší vztahy, zohlednění aleje v krajinném a územním plánu (v 

územně analytických podkladech - ÚAP), a její estetické působení v krajině, 

krajinný ráz. Zahrnutí linie aleje do územního plánu (ÚAP) jí zajišťuje 

dlouhodobější ochranu, není-li chráněna jiným způsobem, jak je popsáno 

v předcházejících bodech. Širší vztahy lze vyhodnotit na územním (ÚAP), příp. 

krajinném plánu. Estetické působení aleje v krajině lze dokumentovat např. pomocí 
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fotodokumentace, zákresem do mapových podkladů, zákresem či průmětem do 

letecké či družicové fotografie, historických map apod. 

               -      Návrh jednotlivých opatření 

               -      Seznam použitých pramenů a literatury  

 

B.3.5.2         Oprávnění k dendrologickému průzkumu 

 

Dendrologický průzkum a zprávu o údržbě aleje nebo stromořadí může zpracovat 

k tomu oprávněný subjekt v souladu s platnými právními předpisy, např.: 

 

          Autorizovaný architekt se specializací zahradní a krajinářská tvorba, který je absolvent 

univerzitního oboru Zahradní a krajinářská architektura (Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu 

povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů). 

          Arborista s certifikační zkouškou „Evropský arborista“ ("European Treeworker"). 

          Soudní znalec se specializací „Dendrologie“. 

 

 

B.3.6           Stav aleje 

 

             Základem pro obnovu aleje je zjištění jejího stavu. To je především její úplnost, její 

zachovalost, která je ovlivněna dosavadní údržbou, zdravotním stavem stromů, jejich 

stabilitou, stářím, vitalitou, perspektivou, způsobem využití přilehlých komunikací, okolními 

porosty, apod.  

Na příkladu Veltrus lze ukázat stav aleje, vyjádřený procentem jejího zachování. Její 

délka je 1330 m – porost v dvouřadé aleji je nyní nepravidelný, nehomogenní, alej je 

v rozpadu. Při stanovení původního sponu ca 6 m by jedno stromořadí mělo obsahovat ca 220 
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stromů, celá alej jako čtyřřadá by měla obsahovat 880 stromů. Dnes je alej dvouřadá. V roce 

2008 bylo v aleji už jen 163 stromů, které jsou bez chráněného hmyzu, a 49 stromů s jeho 

výskytem. Celkem má alej 212 stromů. Je tedy z předpokládaného počtu stromů aleje 

zachováno 18,5 %. Velké množství těchto stromů bylo však v přestárlém, dožívajícím věku. 

116 stromů z toho bylo hodnoceno jako perspektivní na dobu delší než 10 let. Tento stav by 

předurčoval alej k celkové obnově výsadbou. S ohledem na zákonnou ochranu bude problém 

s ochranou přírody u 49 stromů s výskytem chráněného hmyzu.  

 

 Bericht (Zpráva k zajištění ochrany, údržby a vývoje alejových porostů u spolkových a 

zemských silnic Meklenburska -  Předního Pomořanska, dále jen Bericht; BERICHT, 2008) 

uvádí: „U dosadeb v mezernatých alejích je v zájmu jednotné struktury a vzhledu aleje stále 

ke zvážení, zda místo dosadby nemá být provedena kompletní obnova. Přitom je třeba 

zohlednit stáří, vitalitu, stanoviště a druh stromů. Dosadba jednotlivými stromy se provede 

jen výjimečně. Při větších dosadbách s ohledem na dlouhodobou obnovu aleje je třeba 

respektovat stávající stromové řady (podélné i příčné).“  

Pejchal připouští, že výsadba na stejném místě je nutná u stromořadí a dalších 

formálních kompozic. Nutnost nahradit množství havarijních stromů může někdy vyvolávat i 

požadavky na nahrazení stromů doposud zdravých a vitálních (funkčních), anebo vede 

k odložení této náhrady až do doby, kdy velká většina stromů ve stromořadí nebude 

v přijatelném stavu.  Důvodem je stejnověkost, která je základní vlastností těchto stromořadí 

„kolonádového“ typu. Někdy tak „nutnost nahradit jeden exemplář může vyvolat požadavky i 

na nahrazení jedinců funkčních, popřípadě vést k odložení náhrady až do období, kdy většina 

kompozičně svázaných exemplářů nebude v přijatelném stavu“ (PEJCHAL, 2007). 
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B.3.6.1            Třídění zachovalosti alejí pro potřeby obnovy 

-   Uzavřené aleje na minimálně 100 m délce, oboustranně s více než pěti 

stromy, o obvodu kmene ve výši 130 cm větším nežli 10 cm. Chybějící stromy nemají tvořit 

více než 20 % aleje.  

- Mírně narušené aleje, které jsou jako v bodě a), kde však chybějící stromy představují 

21 až 40 % aleje.  

- Mezernaté (přerušované) na minimálně 100 m délce oboustranně, s více než třemi stromy 

o obvodu kmene ve výši 130 cm větším nežli 10 cm. Chybějící stromy představují 41 – 60 %.  

- Rozpadající (R) se aleje, které jsou jako v bodě c), kde ale chybějící stromy představují 61 

až 80 % aleje. 

Stromořadí jsou hodnocena analogicky. 

(Převzato ze společné „stromové vyhlášky“, Baumerlass Ministerstva hospodářství a 

Ministerstva životního prostředí Meklenburska -  Předního Pomořanska.)  

 

B.3.7           Metody obnov  

 

Z hlediska historické autenticity je třeba se při údržbě, konzervaci, revitalizaci či 

celkové obnově aleje co nejvíce přiblížit vzhledu, který zamýšlel její zakladatel. Příkladem 

může být Valdická alej v Jičíně, založená Albrechtem Valdštejnem, jejíž dobový vzhled 

popsal Bohuslav Balbín (BALBIN, 1986): „Samotné stromy jsou všechny stejného stáří, mají 

stejnou korunu, pod nimi pak je tráva a květiny,… “. Na jiném místě pak jako: …“lípy, jež 

trojitou širokou alejí vedou z města k vévodově zahradě. Je to dílo tak ušlechtilé, že mu 

v celých Čechách, ba ani v sousedních zemích nenalezneš nic rovného. Více než sedm set lip, 
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vysázených úhlopříčně, otevírá čtyřmi řadami (pozn.: stromořadími) trojitou cestu (trojitou 

alej), a to prostřední, vhodnou pro povozy, jakoby královskou a dvě menší, postranní. 

Samotné stromy jsou všechny stejného stáří, mají stejnou korunu, pod nimi pak je tráva a 

květiny, slovem je to hésiodovská cesta rozkoše, od níž se odchýlil po konečném rozhodnutí 

mladý Prodikův Herkules.“ Je proto důležité zvážit, do které autentické podoby alej obnovit, 

neboť aleje se vyvíjely a byly mnohdy průběžně obnovovány (ořezávány, dosazovány atp.); 

zda upřednostníme mladou a čerstvě vysazenou alej, jakou znal vévoda Albrecht z Valdštejna, 

alej již vzrostlou a překypující krásou, jakou popisuje Balbín, či současnou alej, která 

prochází občasnými udržovacími řezy, často až drasticky působícím sesazením korun. Níže 

jsou uvedeny některé současné metody a postupy obnovných opatření v kontextu alejí a 

stromořadí.  

 

B.3.7.1          Výhody a nevýhody jednotlivých metod obnov u přestárlých, zpravidla 

poškozených a mezernatých alejí:  

 

- Dosadba mezer. Zde je třeba akceptovat, že se alej stává souborem různých věkových 

kategorií a je třeba účelně provádět řez stromů s cílem dosáhnout plného zapojení aleje. Podle 

Baumanna (BAUMANN, 2000), str.18 – 24. 

- Sesazení korun u alejí poškozených mnohaletou zanedbanou údržbou, která vede k 

usychání vrcholů – zde je třeba několikaleté následné údržby, spočívající především v 

odborném řezu, především při odstraňování výhonů (vlků, tj. vzhůru rostoucích výhonů) v 

nově se tvořící koruně. Podle Baumanna (2000) str. 18 – 24. 

- Úplná jednorázová obnova přichází v úvahu u zestárlých anebo zvláště poškozených alejí. 

Příkladem je Herrenhausenská alej (Hannover). Autoři se domnívají, že je třeba u nové 
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výsadby, po výměně půdy, dodržet původní spon a původní botanický druh. Více v části C, 

kapitole III. sekci 7. Podle Baumanna (2000) str.18 – 24. Tato obnova spočívá dle Pejchala 

(1995) ve výměně stávající generace dřevin, případně jeho části. Tímto lze chápat v našem 

případě u alejí její kompletní, celkovou obnovu vykácením staré a výsadbou nové, případně 

provedení této obnovy plánovitě po částech. Kompletní obnova aleje je možná tam, kde to 

podmínky dovolují (finanční zdroje, současná společenská hlediska, hledisko ochrany přírody 

-biodiverzita, hledisko bezpečnosti provozu, apod.). 

- Regenerace. Ta spočívá v alespoň částečné obnově potřebné vlastnosti aleje, ztracené 

v důsledku pěstování, přírodní kalamity apod. Přitom nedojde k podstatnější trvalé změně 

struktury aleje (druhové a věkové složení, spon). V aplikaci na aleje se tento způsob docílí 

především řezem – tj. sesazováním korun, redukcí korun, uvolněním z porostního zápoje 

především konkurujících okolních porostů, apod., dle Pejchala (1995). 

 

- Přestavba. Vede k trvalé a podstatné změně struktury aleje s ohledem na novou funkci, 

nebo naopak aleji takto vrátí její původní funkce, které neplní, anebo je plní nedostatečně (alej 

se nezachovala v původním stavu), dle Pejchala (1995). 

 

 Pozn.: Na závěr úvodní kapitoly byly pro úplnost rovněž uvedeny relevantní metody 

podle dlouhodobých zkušeností památkové péče v Británii. 

 

B.3.7. 2          Hledisko funkční u obnov alejí zahrnuje: 

 

Ohled na požadované provozní a kompoziční vztahy a hledisko umělecko-historické, jak 

dalece je alej plní.  
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Perspektivnost aleje je předpokládaná délka existence stávající aleje v přijatelném stavu 

(provozní bezpečnost a další hlediska).  

 

Schopnost zlepšit nebo obnovit požadované vlastnosti je závislá jak na vývojovém stadiu 

stromů, tak na botanickém druhu, odrůdě, vitalitě, zdravotním stavu, změněných podmínkách, 

na stanovišti (PEJCHAL, 1995) a dalších vnějších stresorech. 

 

B.3.7.3          Obnovy po etapách – spolupráce s veřejností – dokončení zahájené obnovy 

          Mnohdy je třeba provést obnovu v jednotlivých etapách tak, aby si veřejnost na zásah 

zvykla a ocenila pozitiva obnovy. Dle Baumanna (2000) str.22 „Za jistých předpokladů 

potřebná obnova celé aleje nemusí proběhnout v jedné akci. Toto zejména u široké veřejnosti, 

z důvodu nepochopení nebo dokonce z masové konfrontace kvůli kácení lze obejít tím, že se 

obnova provede postupně po jednotlivých úsecích. Dle zkušeností se tato kritika drží v mezích 

a porozumění pro takovou změnu roste především při výsadbě každého jednotlivého úseku.  

Podkladem však musí být jasné stanovení cíle s jednoznačným časovým konceptem.“ 

Je třeba také uvážit, že obnova celé aleje v jedné akci dopomůže dosažení takového 

jednotného vzhledu, který měly původně založené aleje. Obnova po etapách nemusí být 

naopak vhodná, pro zpravidla nezajištěné průběžné investiční prostředky na celou obnovu po 

etapách, pro změněný přístup (nového) managementu, veřejnosti, změnu platných zákonných 

ustanovení, aj. 

 

B.3.7.4          Perspektivnost aleje ovlivní způsoby obnovy  

          Způsob obnovy aleje by měl být stanoven na základě její současné perspektivy.  
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Fuchs (2009) na str. 93 klade otázku, jakou prognózu přežití mají dnešní, často již staré aleje 

za dalších padesát let, s ohledem na jejich mezernatost a poškození (zhoršení zdravotního 

stavu). Tuto prognózu následně uvádí pro jednotlivé úseky saské části projektu „Německé 

silniční aleje“.  

          Bericht (2008) na str. 8 poukazuje na zachování stávajícího alejového porostu 

z hlediska ochrany přírody, které je však často na úkor hlediska historického:  „V zájmu péče 

o krajinu a o ekologické funkce (ochrana přírody) poskytované pouze starými (stromovými) 

porosty, jsou potřebné smysluplné (účelně uplatněné) aktivity k jejich konzervaci a údržbě, 

s výhledem na dobu dožití toho kterého konkrétního stromu nebo té které konkrétní aleje. 

Přesto se bude vytrácet náš emoční obraz, střednědobě tvořený starými porosty alejí, z nichž 

postupně zbudou jen malé zbytky.“ Pokud přirozeně nebudou tyto aleje průběžně dosazovány 

a ošetřovány.  

 

B.3.7.5          Ekonomická nákladnost  

Ekonomická nákladnost té které varianty obnovy aleje je zjistitelná na základě 

ekonomické prognózy. Jako základní ukazatel poslouží porovnání nákladů uvažovaných 

variant obnovy v období 10 let. Např. při porovnání nákladů úplné obnovy aleje (náklady na 

odstranění stromů, frézování pařezů, přípravou substrátu, novou výsadbu a výchovný řez) 

s variantou obnovy formou průběžné dosadby aleje (výsadba, výchovný řez, bezpečnostní řez, 

redukční řez, zdravotní řez, tvarovací řez a další potřebná ošetření stávajících stromů) ve 

srovnání s perspektivou u každé varianty obnovy. 
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Podle Berichtu (2008) na str. 8.: „Nákladná opatření, jako je údržbový řez, redukce, 

zabudování, tvarování a zabezpečení koruny, příp. sanace stanoviště mohou často jen 

dočasně oddálit celkovou obnovu aleje“. 

 

B.3.7.6           Biodiverzita a bezpečnost 

B.3.7.6.1        Biodiverzita  

 Podle Gürlicha (GÜRLICH, 2009), str. 55 „Páchník hnědý je přísně chráněný druh dle 

FFH-směrnice 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat směrnice EU 92/43) charakteristický a 

„krycí druh“ pro silně ohrožená druhová společenství starých stromů. Vhodné stromy jsou 

v naší Schleswig-Holštýnské kulturní krajině téměř pouze mimo les, v alejích, starých parcích 

a panských statcích a ve výrazných krajinných stromových skupinách a u osamocených 

stromů.“  

Jak z citace vyplývá, právě aleje v rozpadu jsou předmětem ochrany, neboť bývají 

zařazeny mezi Evropsky významné lokality a vlivy vyvolané navrhovaným postupem obnovy 

aleje je třeba hodnotit podle § 45 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Proto se vypracovává odborný posudek vlivů záměru (obnovy aleje) na 

Evropsky významnou lokalitu, který popíše lokalitu (např. entomologická lokalita, refugium 

xylofágního hmyzu) a předmět ochrany (např. páchník hnědý). Je stanovena hlavní příčina 

ohrožení. Tou je např. u brouka páchníka odstraňování starého dřeva, ať již větví nebo celých 

stromů. Zjišťuje se, v jakém rozsahu může mít záměr (obnova aleje) vliv na poskytovanou 

ochranu, identifikují se stromy s výskytem předmětu ochrany (chránění brouci) a uvádí se 

způsob ošetření těchto stromů.  
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U stromů s výskytem chráněného hmyzu je třeba respektovat navržená zmírňující 

opatření, např. tato: nesmí dojít k zásahu do dutin ve stromech, ořez větví je nutné omezit 

pouze na část nad cestou. Do větví nad např. polem, loukou atp., které neohrožují provoz na 

cestě, nesmí být zasahováno. 

 

B.3.7.6.2           Bezpečnost 

Konfliktní situace zpravidla nastává u starých alejí mezi ochranou stávající aleje 

z hlediska ochrany přírody a bezpečnostním rizikem pro uživatele. Jde o padání celých stromů 

anebo jejich pozvolný rozpad a opad suchých větví, především za bouří, či v době dešťů a 

následného promáčení podloží, ve kterém se již chatrný kořenový systém neudrží. Gürlich 

(2009) na str.7 uvádí časté konflikty mezi požadavky po rostoucí dopravě a podmínkami pro 

přežití starých alejí.  

 

B.3.7.7          Výměna druhů stromů nebo autentičnost  

Zachování původního druhu, jeho změna, nebo použití nové odrůdy, to vše ovlivňuje 

autenticitu, budoucí údržbu a náklady s ní spojené. Baumann (2000), str. 24 uvádí: „K 

památkářským zásadám patří na úseku historických zahrad, že použitý materiál ve své 

autentické výpovědi bude trvale zajištěn. To znamená obnovit porosty dřevin zásadně 

v původní dřevinné druhové skladbě. Takto k tomu došlo mimo jiné s úspěchem též ve Velké 

zahradě (Grossen Garten) v Drážďanech, v Tiergarten v Berlíně, v Pillnitz u Drážďan a v 

Herrenhausenské aleji v Hanoveru. Změna druhu je velice problematická a může být 

akceptována jen z biologických důvodů.“  
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Například nově vysazená jírovcová alej (Pücklerova Kastanienallee u zámku Branitz 

v Braniborsku), má dnes převážnou většinu stromů infikovánu (infekce z průmyslové 

velkoškolky v Hamburku, odkud byly stromy pořízeny - nebyl totiž bližší zdroj!) závažnou 

bakterií Pseudomonas syringae pv. Aesculii (bleeding canker, bakteriální korová nekróza 

jírovce). Alej bude muset být nyní (pár let po výsadbě) odstraněna a stromy nahrazeny jiným 

druhem. Tento příklad, vedle zkušeností z grafiózou jilmů, klíněnkou jírovcovou aj., dokládá 

velký význam, který v současnosti (a do budoucna) má záchrana a přemnožení odolných 

místních druhů tradičních dřevin, (viz výše, donorové stromy, přemnožování, kapitola B.2), 

které jsme v rámci projektu NAKI úspěšně metodicky i prakticky rozpracovali.  

Novák (NOVÁK, 2001) str. 33 jinak na toto téma správně (tam kde nejsou jiné 

rostlinolékařské důvody) uvádí, že v obecné rovině není vhodné nahrazovat druhy (odrůdy) 

při obnově jiným druhem tak, jako zemědělci střídají kultury, již z toho důvodu, že v lese pod 

jedním stromem vyrůstají stromy stejného druhu a v podstatě jde o přirozenou obnovu, porost 

vzniklý z plodů či výmladků mateřských jedinců.  

Fuchs (FUCHS, 2009), str. 16 uvádí: „Již v 18. století byly kromě dalších druhů, jako 

jsou javory, též použity jako stromy cizího původu akáty, později též jerlíny a dřezovce.“  Na 

příkladu osové aleje ve Veltrusech se jeví, že mezi nejstaršími stromy byly hojné i medonosné 

akáty. Dosadba aleje těmito stromy, kterých je v současnosti zachováno asi 25, z toho 13 jako 

perspektivní nad 10 let, se jeví jako problematická. Důvodem je, že akáty (Robinia 

pseudoacacia) jsou zařazeny mezi invazní a expanzivní rostliny, které narušují funkci 

ekosystémů a mohou způsobovat hospodářské škody (příloha 2. vyhlášky č. 482/2005 Sb.). 

V současnosti neexistuje povědomí akátové aleje ve Veltrusech, neboť většinu stromů tvoří 

dnes (rovněž medonosné) lípy a javory a i ostatní aleje v parku jsou lipové. Proto je v tomto 
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případě nejvíce vhodná lipová alej k budoucí obnově; přitom prodloužení doby kvetení 

(potrava pro včely) lipových alejí bylo často zajištěno kombinací dříve kvetoucí lípy 

velkolisté a později kvetoucí lípy srdčité, jak lze dokumentovat na řadě historických alejových 

lokalit. 

Bericht (2008), str. 21 říká, že je třeba nalézt vhodný stromový druh pro nové 

podmínky: „Dodávka vhodných alejových stromů na Evropském trhu je vzhledem k velké 

poptávce stále obtížnější, a toto hospodářství není této zvýšené poptávce přizpůsobeno. 

Vypěstování standardního alejového stromu o obvodu kmínku 16-18 cm trvá okolo deseti let. 

Řešením je výsadba menších (s obvodem kmene 12-14 nebo 14-16 cm), snadněji se 

ujímajících stromů s tím, že zpravidla 3 roky trvající povýsadbová údržba se prodlouží.“ 

Výsadba již větších stromů o obvodu kmínku ca  14-16 cm se zemním balem dříve umožní 

vnímání výsadby jako aleje.  

V místech formálních zahrad, kde je potřebný historicky odůvodněný pravidelný řez 

stromů (často s ohledem na snížení nákladů na údržbu), se při obnově někdy uplatní i 

(mnohdy však nepatřičné a podivně působící, s malou podchozí výškou nasazení korun, 

„lízátka“ s tenkými knínky atp.) malokorunné odrůdy původního botanického druhu. Tedy 

pokud nebudeme tradiční postupy a metody péče a údržby rovněž chápat a upřednostňovat 

jako nedílnou součást historické autenticity a hodnoty té které památky a poučené metody  

konzervátorské praxe. Právě takový postup jsme stanovili (tehdy Státní ústav pam. péče) 

například v devadesátých letech minulého století pro habrovou alej v klášterní zahradě 

Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty kláštera Řádu svatého Benedikta 

v Břevnově, kde byly ponechány prastaré stromy a intenzivní péčí a údržbou postupně 

dopěstovány do autentické formy.  
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Podobně bylo nedávno této konzervátorské metody využito například při regeneraci 

alejových loubí a stromových stěn v Květné zahradě v Kroměříži. Pokud tomu tak 

z nejrůznějších důvodů (nejčastěji ekonomických) nebude, pak například některé méně 

vzrůstné kultivary lip oddálí potřebu stříhat stromy především u formální „otevřené“ aleje, 

která byla za dob baroka bočně sestřihována, zpravidla pro zachování výhledu na osovou 

dominantu. Například v případě obnovy původního historického sponu stromů šesti metrů 

(příčný spon / rozteč řad aleje je 5 – 9,5 – 5 metrů) u hlavní Veltruské aleje, by bylo takto 

možné použít například méně vzrůstné odrůdy lípy Tilia cordata ‘Rancho’. Jde o kultivar 

lípy, spíše s kónickou korunou, avšak menší než původní druh. Z nověji (v rámci tohoto 

projektu NAKI) vyvíjených odrůd VUKOZ v.v.i., se do budoucna jeví jako vhodné alejové 

kultivary vejčitě pyramidální Tilia cordata ´Troja Upright´ či Tilia cordata ´Troja Long 

Green´, či další přemnožované ekotypy lip a dalších druhů vhodných stromů, které jsou 

v současné době na našem pracovišti vyhodnocovány (viz výše kapitola B.2).  

 

B.3.7.8          Volba sponu a historické míry 

          Jak již bylo řečeno výše, rekonstruovat alej je zapotřebí na základě dochovaných 

historických archivních mapových a dalších podkladů a na základě detailního terénního 

průzkumu. Neměli bychom proto vycházet pouze ze současné metrové míry a spon vždy 

zaokrouhlovat na celé metry, když v době zakládání alejí byly užívány jiné míry jako sáhy, 

kročeje či lokty. Je třeba však upozornit na to, že byly územně nejednotné.  

          Baumann str. 23 (2000). „Úplná obnova byla po dlouho doporučovanou alternativou u 

historických alejí. Je však nutné zachovat druhovou skladbu a odchylky od originálního sponu 

nejsou přípustné. Je však třeba vždy zvážit mezi odchylkami a úplnou ztrátou aleje.“  
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          Fuchs na str. 16 (2009) uvádí, že odstupy jednotlivých stromů u řady alejí byly zřídka 

větší nežli 10 m. Převážně jde o spon 4 – 8 m. Aleje běžných cest, jak prokázaly výsledky 

našeho projektu, měly rozteče řad většinou mezi pěti až devíti metry, významnější cesty a 

silnice pak rozteče mezi devíti až dvanácti metry. Výjimkou nejsou ani rozteče větší, 

například některé císařské silnice měly rozteče třeba i čtrnáct metrů.  Příčný spon (rozteč) 

jednotlivých stromořadí v aleji v Jičíně činí 4,10 – 11,85 – 4,10 metrů. U Veltruské aleje bylo 

navrženo současnou dvouřadou alej obnovit na čtyřřadou z doby baroka, zachycenou na 

nejstarších historických mapách. Zájem je umístit vnější stromořadí 5 m na každou stranu od 

současné dvojřadé aleje, jejíž současná šířka (příčný spon) je 9,5 m. Rozestup stromů 

v bočních dvou alejích je navrhován do trojsponu. Tím by se umožnil lepší vývoj korun a 

výsadba by lépe začlenila chráněné rozpadávající se stromy. 

          Dnešní metrová míra se začala používat až zákonem ze dne 23. července 1871, 

s platností od r. 1875. Před touto dobou byl základní jednotkou loket (die Elle, cubit, braccio, 

aune). O používání tehdejších měr vypovídá zápis Valdštejnovy kanceláře, např. při 

vyúčtování s havířem J. Šiflerem: "... kterýž od zámku Bradce až do města trúbám, po kterýž 

voda do příkopy kopal. A jeho díla se vyměřilo 38 800 loket…“ Délkové jednotky při 

vyměřování aleje, pokud nejsou odvoditelné z archivních pramenů, popisujících založení 

aleje, můžeme jen odvodit. Od sáhu se odvozovaly další jednotky: sáh (3 lokte) a kročej (2 

lokte).  

          V případě obnovy aleje v Jičíně byl požit kročej odvozený ze dvou českých loktů po 

59,3 cm - dle Hofmanna G. (HOFMANN, 1984) délka 1 kročeje (2 lokte)  = 1,185 m.  Spon 

je v každé boční aleji trojúhelníkový, v hlavní aleji čtvercový.  
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Srovnání sponu v metrech u některých vybraných alejí 

Lokalita podélný spon šíře střední aleje šíře boční aleje 

Jičínská alej 5,93 11,85 4,14 

Hanover, Herrenhausen alej ca 6 17 5,5 

 

B.3.7.9          Výsadba nové aleje 

          Postup realizačních prací by měl navazovat na sebe tak, že nejdříve budou odstraněny 

stávající stromy, bude vytyčena budoucí výsadba a odstraněny pařezy odfrézováním 20 cm 

pod úroveň terénu. Následně dojde k vyrovnání zasypáním zeminou a k osetí travní směsí. Na 

místech, kde dojde k výsadbě a posun stromů není možný, je nutné odstranit pařez i s kořeny, 

pokud není vyhnilý. Alternativním řešením je vyfrézování pařezů do hloubky 70 cm, pro 

vytvoření výsadbové jámy (technologie nabízena německými firmami). Na ostatních místech 

dojde k výkopu jam a k vlastní výsadbě. Pokud dojde k posunu stromů při výsadbě, je třeba 

postupovat tak, že se posune vždy dvojice stromů v aleji osově protilehlých, jedná-li se o 

pravidelnou výsadbu.  

 

B.3.7.10          Dosadby a konkurenční tlak na dosazované stromy 

Úspěch obnovy aleje průběžnou dosadbou závisí významně na nutné úpravě korun 

sousedních konkurenčních stromů, změnou udržovacího řezu a odstraněním případných 

okolních náletových a konkurenčních porostů, jak jsme již uvedli na závěr úvodní kapitoly 

výše, v souvislosti s růstem a vývojem stromů rostoucích v zástinu.    
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          Pejchal (2008) se ptá: „Jakou váhu mají přednosti kontinuální obnovy prvku (v našem 

případě aleje) ve srovnání s jejich případnými nedostatky?“, a dodává: „ Mezi negativa může 

patřit dlouhodobá až trvalá ztráta žádoucí stejnověkosti jedinců, v některých případech i 

jejich snížená vitalita v důsledku potlačování staršími rostlinami, často jde o zvýšené náklady 

na péči.“ 

          Baumann str. 21 (2000) uvádí: „Konkurenční tlak dobře vyvinutých vysokých starých 

stromů mnoha alejí nás nutí vyhnout se dosadbám, neboť dosazené stromy přes veškerou 

odpovídající péči zakrní v nevzhledné mrzáky. Pak je na zvážení ponechat tyto aleje bez 

dosadby, pokud ještě vytváří jako celek dojem aleje.“ 

          Baumann, str. 25 (2000) dále uvádí o alejích: „…to, že se často nachází v bosketech je 

okolnost, že stávající stín jen omezeně dovolí druhově charakteristickému vývoji dosazených 

stromů. Sanace cenných alejí ve stínu přilehlých starých stromových porostů je smysluplná, 

jen pokud současně dojde k pěstebním opatřením na těchto okolních stromech. Především u 

výsadby nových stromů nesmí být zúžen světelný prostor vysokými postranními porosty, proto 

je třeba uvolnit okolní prostory a tak vytvořit potřebný světelný prostor. Toto je zapotřebí, i 

když se jedná o radikální zásah do okolního porostu. Proto je třeba jasného rozhodnutí, zda 

bude alej obnovena anebo zachována, anebo budou zachovány přilehlé porosty. Především 

v místech, která jsou charakteristická rozsáhlým systémem alejí, je potlačení přilehlých 

porostů nevyhnutelné, neboť stín ohrozí charakteristický tvar alejí.“ „Tak bylo postupováno 

již za Petzolda v roce 1888 v zámeckém parku v Quedlingburgu, kde „…lipové a kaštanové 

aleje byly obklopeny vysokými stromy…“, které byly odstraněny a nahrazeny travními 

porosty, neboť aleje z doby baroka pro své stáří a výtvarný efekt byly pro Petzolda obzvláště 
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významné.“  (Carl Eduard Adolph Petzold 1815 – 1891, významný zahradní umělec působící 

i u nás – Smiřice, Skřivany, Dobřenice, Josefův Důl, Český Dub, Lysá nad Labem.) 

 

B.3.7.11         Inženýrské sítě 

Jednotu a celistvost aleje může ohrozit vedení inženýrských sítí, které je třeba 

respektovat. Zákonné úpravy se nezmiňují o stávajících stromech v blízkosti podzemních 

inženýrských sítí, a proto dovolují dožití těchto stromů v jejich blízkosti. Tyto sítě jsou 

uloženy v blízkosti starých stromů dávno po jejich výsadbě. Zákonná úprava však brání 

obnově těchto stromů formou nové výsadby. Šíře ochranných pásem inženýrských sítí, ve 

kterých není přípustná výsadba stromů, a další podrobnosti jsou obsaženy v příslušných 

zákonech v platném znění: č. 458/2000 Sb., 222/1994 Sb., 79/1957 Sb. 274/2001 Sb., 

151/2000 Sb. Nové materiály používané pro vedení sítí, nové technologie ochrany sítí, 

průchodky, kolektory a kořenové membrány umožňují zákonem stanovené minimální 

vzdálenosti výsadby stromů zmenšit pouze se souhlasem správce příslušné sítě.  

 

B.3.8          Nová náplň (často vynucená změna funkce a využití) 

Máme se vrátit k původnímu „měkkému“ využití (jak vyžaduje např. postata kultuní 

památky), nebo přijmout současné (často tvrdé; doprava atp.), či navrhnout nové využití 

(parkové, rekreační atp.) dané aleje? Podobně jako u řady alejí městských bulvárů, příkladem 

třeba alej v Jičíně i Herrenhausenská alej v Hanoveru v Německu mají čtyři stromořadí a tak 

tvoří prostor pro tři cesty (aleje), přičemž ta střední byla zpravidla určena pro kočáry, jedna z 

postranních pro jezdce a druhá pro pěší. Projížďky v kočárech jsou někde jako turistická 

atrakce zachovány a i jezdectví hraje dnes důležitou rekreační roli. Investor však může hledat 
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mnohdy nové využití. Např. město Jičín chce uspokojit dnešní poptávku obyvatel po rekreaci, 

a tak uvažuje využít cesty ve Valdické aleji nejen pro pěší, kočárky, ale i pro cyklisty a 

případně kolečkové brusle. Proto jedna z bočních cest byla po r. 2008 zvažována pro pěší a 

kočárky, druhá pro kola a kolečkové brusle. Střední cesta bude ponechána jako zelená 

travnatá alej „allée vert“ pro využití jako rekreační louka. Oproti tomu ve Veltrusech je 

současná alejová cesta využívána také jako mezinárodní cyklistická stezka, kde 

upřednostněný povrch tvoří asfalt, i přesto, že je alej v památkově chráněném objektu parku.   

 

B.3.9          Následná údržba a zpráva  

           Bericht (2008) str. 17 zmiňuje, že cílem údržby stromů je mj. udržet možná 

nebezpečí na co nejmenší míře. Proto má proběhnout jednou ročně kontrola aleje v olistěném 

stavu. Probíhají-li dvě kontroly, probíhá druhá v době podzimního zbarvení listů a výsledky 

kontrol je třeba protokolovat a následně stanovit vhodné opatření. 

          Bericht (2008) str. 19 uvádí, že:  „Mnoho chráněných, ohrožených a vzácných druhů 

ptáků, hmyzu, netopýrů, a hlodavců právě využívá poškozené alejové stromy jako své životní 

prostředí a urychluje tak rozpad stromů. Tento konflikt vede k tomu, že důležitá opatření nelze 

provést v optimální době. Přitom se stává právě těmito vzácnými druhy osídlený prostor 

alejového stromu, který je v bezprostřední blízkosti silného dopravního provozu, častým 

místem smrtelných nehod.“  … Vedle starých stromů je kontrolu třeba provádět i pro nové 

výsadby (do 15 let stáří), aby se zamezilo chybnému vývoji koruny.   

          „Ideální by bylo mít odborně školené ošetřovatele stromů, kteří by byli specializováni 

na základní údržbu (jako je odstraňování suchého dřeva, péče o mladé stromy, dosadby, 

včasná zálivka a vedení drobné evidence (pasportu) stromů v aleji.“  Zvýšená motorizace, 
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zatížení prostředí těžkou nákladní dopravou a stárnutí dnes již přestárlých stromů vede ke 

zvýšení počtu defektů a k rychlému snížení vitality většiny stromů. …“Lze pozorovat, že 

nutné zásahy na ošetření stromů u silnic ve stáří 50 až 80 let  jsou stále častější a požadavky 

na personál a finance jsou proto stále vyšší. Kontroly jsou stále časově náročnější a 

rozhodování o jednotlivých opatřeních jsou stále komplikovanější, především s ohledem na 

dosažení trvalejšího stavu a na hospodárnost.“  

Součástí návrhů obnov by měly být rámcové návrhy údržby, jak krátkodobé, na dobu 

několika let po realizaci [výchovný řez – dle německé literatury může trvat 15 let, nebo až 20 

let -Seiler (2006) ], tak výhledové, pro stanovení udržovacího řezu pro zachování 

požadovaného vzhledu aleje. O údržbě udává Michael Seiler (SEILER, 2006), spoluautor 

Alleen in Deutschland, že aleje baroka a rokoka po přísném výchovném řezu v prvních 20 

letech mohly své vysoko nasazené koruny volně rozvinout. Boční aleje a aleje bez 

architektonického výhledového bodu byly upravovány ke klenbovitému zápoji korun. Větve, 

které pohled na architekturu v hlavní aleji zužovaly anebo jinak rušily pravidelné orámování 

výhledu, byly v tříletém rytmu odstraněny. Problémy se stoletými stromy nebyly, neboť 

zahradníci v této době zformulovali již nové myšlenky krajinářských zahrad a parků, anebo 

v případě Versailles aj., řešili vše novými výsadbami a pravidelným ořezem a tvarováním 

korun, zelených stěn.  

 

B.3.10         Zpráva o údržbě aleje nebo stromořadí 

Zpráva o údržbě aleje nebo stromořadí obsahuje harmonogram kontroly stavu aleje 

nebo stromořadí a popis údržby o ně, minimálně na dobu 20 let nebo do doby plánované 
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zásadní obnovy. Existující zpráva o údržbě aleje nebo stromořadí je průběžně doplňována na 

základě pravidelných kontrol, monitoringu a prováděné údržby.  

 

B.3.11          Závěr 

Reiner Schomann ve svém článku „Historické aleje v Dolním Sasku – památková péče o 

umírající památky“ (SCHOMANN, 2013) je názoru, se kterým lze velmi dobře souhlasit: 

„Rozmanité druhy alejí vyžadují zcela osobitá řešení, která nelze vždy zevšeobecňovat, ale lze 

z nich získat poznatky, které mohou ovlivnit nové projekty (obnovy aleje) nebo i jejich běžnou 

údržbu“. 

Při poukazu na celkovou obnovu můžeme vycházet též z názoru Thomase Kowola a 

prof. Dirka Dujesiefkena, z Ústavu o péči o stromy v Hamburku (KOWOL a DUJESIEFKEN, 

2012), že: „Je výhodou celkové obnovy, že se původní vzhled aleje postupně obnoví (myšleno 

postupným narůstáním nově vysazené aleje – autor článku). Výhodou je, že vznikne alej s 

dlouhou životností, bez stromů s poškozením. Je sice nutné počítat s vysokými náklady na 

kácení a výsadbu a z počátku se zcela odlišným vjemem pro občany.  Sanace však nebude 

třeba pro mnoho desítek let.“ V úvodní kapitole jsme uvedli právě takovýto příklad obnovy 

alejí v Hamton Courtu u Londýna z devadesátých let minulého století. 

Formulace převažující společenské hodnoty konkrétní aleje (hodnotu kulturní identity 

nebo biodiverzity) by mělo upřesnit způsob obnovy. Půjde-li o památkově chráněné aleje 

v rámci areálů kulturních památek, pak by mělo být zřejmé, že převažuje hodnota kulturní a 

historická, celková obnova aleje, případně provedena po etapách, by měla být umožněna. 

Toto hodnocení by mělo být použito i u památkově nechráněných alejí, které jsou však 
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historicky cenné součásti zahradních architektonizovaných komplexů památkových areálů. 

Tam, kde by hodnota biodiverzity a ochrany přírody převažovala, měla by být odůvodnitelná 

dosadba aleje a případně i další pěstební zákroky tak, jak je tomu dnes. Je třeba si rovněž 

uvědomit, že i chráněné druhy fauny nebudou v biotopu vytvářeném rozpadající se alejí 

věčně, ale jen do úplného rozpadu posledního umírajícího stromu. 

 

 

Lipová alej v oboře Hvězda, foto Hendrych, 2015 
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