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Abstrakt 

V diplomové práci byla provedena retrospektivní analýza vývoje ovocných 

sadů v zájmové oblasti katastrálních území Církvice, Sebuzín a Tlučeň pomocí 

geoinformačních technologií. Podkladem byly výsledky terénního průzkumu, při 

němž byly vyhledávány staré ovocné sady, které byly zaměřeny a následně zaneseny 

do mapy. Poloha ovocných sadů v roce 1953 bylo interpretována z archivních 

leteckých snímků. Topologickým překrytím těchto vrstev byl v časovém období 

1953 - 2015 zjištěn 94 % úbytek ovocných sadů, způsobený především intenzifikací 

zemědělství a expanzí rekreační zástavby. 

V rámci terénního průzkumu byl také hodnocen stav současných ovocných 

sadů. Výsledkem je výběr lokalit vhodných pro obnovu extenzívních ovocných sadů 

a určení odrůd ovoce v těchto lokalitách. 

Součástí práce je ruční vektorizace současného pokryvu krajiny zájmového 

území se zaměřením na míru zarůstání náletovými dřevinami. Na Sebuzínsku 

a Tlučeňsku převládají plochy s vysokou sukcesí keřového a stromového patra, na 

Církvicku dominují plochy s mírnou hustotou náletu.  
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Abstract 

The thesis retrospectively analyses the development of orchards in the 

following cadastral areas of interest: Církvice, Sebuzín and Tlučeň with the aid 

of geoinformation technologies. The analysis is based on a field survey, during 

which old orchards were searched for and located, targeted and subsequently 

transcribed into a map. Location of orchards in 1953 was interpreted from archival 

aerial photographs. By topological overlapping of these layers, a 94 % decrease in  

orchards was identified within the time period of 1953 - 2015, mainly due 

to agricultural intensification and expansion of recreational areas. 

 

          The field survey also evaluated the current state of orchards and resulted 

in a selection of sites suitable for recovery of extensive orchards and determination 

of varieties of fruit trees in these locations. 

 

            Part of the work was a manual vectorization of the current landscape cover 

focused on the size of the ingrown self-seeding trees. High succession shrub and tree 

layers dominate in the areas of Sebuzín and Tlučeň, and locations with moderate 

density self-seeding plants dominate in Církvice. 

 

 

 

Key worlds 

orchard, recovery of orchards, landscape development, GIS, Církvice, Sebuzín, 

Tlučeň











9 

 

Obsah 
1. Úvod ............................................................................................................... 12 

2. Cíle práce ....................................................................................................... 13 

3. Krajina ........................................................................................................... 14 

3.1 Paměť krajiny .............................................................................................. 14 

3.2 Hodnocení krajiny ....................................................................................... 15 

4. Geografické informační systémy ................................................................. 17 

4.1 Použití GIS .................................................................................................. 17 

4.2 Zdroje dat .................................................................................................... 18 

5. Vymezení řešeného území ............................................................................ 19 

6. Analýza současného stavu ............................................................................ 20 

6.1 Geologie ...................................................................................................... 21 

6.2 Pedologie ..................................................................................................... 22 

6.3 Hydrologie................................................................................................... 23 

6.4 Fauna ........................................................................................................... 23 

6.5 Flóra ............................................................................................................ 25 

6.6 Přírodní dominanty řešeného území............................................................ 27 

6.7 Antropogenní vlivy ..................................................................................... 28 

6.7.1 Sídla řešeného území ........................................................................... 31 

7. Ovocnářství .................................................................................................... 34 

7.1 Význam starých ovocných sadů .................................................................. 38 

7.2 Obnova ovocných sadů ............................................................................... 40 

7.3 Financování obnovy ovocných sadů ........................................................... 40 

8. Metodika ........................................................................................................ 42 

8.1 Literární rešerše ........................................................................................... 42 

8.2 Tvorba geodatabáze .................................................................................... 42 

8.2.1 Vstupní data ......................................................................................... 42 

8.2.2 Použitý software .................................................................................. 44 

8.3 Úprava dat ................................................................................................... 44 

8.4 Analýzy dat ................................................................................................. 50 



10 

 

9. Výsledky ......................................................................................................... 52 

9.1 Vyhledání starých ovocných sadů v terénu ................................................. 52 

9.2 Zhodnocení vývoje a identifikace ploch zaniklých ovocných sadů ............ 55 

9.2.1 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Sebuzín .................................................. 55 

9.2.2 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Tlučeň ................................................... 58 

9.2.3 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Církvice ................................................. 61 

9.3 Výběr lokalit vhodných pro obnovu původních sadů ................................. 64 

9.3.1 Udržované ovocné sady ....................................................................... 64 

9.3.2 Neudržované sady, nevhodné k obnově .............................................. 65 

9.3.3 Neudržované sady, vhodné k obnově .................................................. 66 

9.4 Určení odrůd ovoce ve vybraných lokalitách .............................................. 70 

9.4.1 Odrůdy určené v k. ú. Sebuzín ............................................................. 70 

9.4.2 Odrůdy určené v k.ú. Tlučeň ............................................................... 72 

9.5 Vektorizace současného krajinného pokryvu krajiny ................................. 74 

9.5.1 Současný krajinný pokryv k. ú. Církvice ............................................. 78 

9.5.2 Současný krajinný pokryv k. ú. Sebuzín .............................................. 79 

9.5.3 Současný krajinný pokryv k. ú. Tlučeň ............................................... 80 

10. Diskuze ........................................................................................................... 82 

11. Závěr .............................................................................................................. 85 

12. Literatura ...................................................................................................... 87 

13. Seznam příloh ................................................................................................ 93 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Seznam zkratek 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR      Česká republika  

ČÚZK     Český úřad zeměměřický a katastrální   

GIS      Geoinformační systémy  

GPS  Globální polohový systém 

CHKO     Chráněná krajinná oblast  

k.ú.      Katastrální území  

MO  Ministerstvo obrany České republiky 

S-JTSK    Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

VVN  Velmi vysoké napětí 

ZABAGED    Základní báze geografických dat  

ZCHÚ  Zvláště chráněná území 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. Úvod 

Ovocné sady již několik staletí spoluvytváří kulturní krajinu Českého 

středohoří. Ovocné dřeviny plní funkci produkční, ale také neméně významnou 

funkci ekologickou a krajinářskou. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní. 

V poválečném období byly stráně v údolí řeky Labe především zemědělsky 

využívanou krajinou. Na velkých plochách se rozkládaly vysokokmenné ovocné 

sady doplněné pastvou. Ty v průběhu 2. poloviny 20. století přestaly být 

obhospodařovány. Většina z nich byla zlikvidována a nahrazena nejprve 

obdělávanou ornou půdou, později zatravněna či zastavěna. S ovocnými sady zmizeli 

i živočichové a rostliny, kterým vyhovoval tento typ biotopu.  Některé ovocné sady 

v krajině zůstaly, ale bez ruky hospodáře zarostly, splynuly s okolními lesy. 

Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří aktivně podporuje návrat 

ovocných stromů do krajiny. Od roku 2001 mapuje a určuje jednotlivé odrůdy, 

obnovuje staré sady, vysazuje aleje nebo zakládá biokoridory. Součástí realizace 

tohoto projektu je i předkládaná diplomová práce. Na základě požadavku Správy 

CHKO České středohoří se tato práce zabývá zjištěním současného rozsahu a stavu 

ovocných sadů v katastrálních územích Sebuzín, Církvice a Tlučeň a zhodnocením 

jejich vývoje v období od roku 1953 po současnost. Časoprostorová analýza je 

prováděna pomocí geoinformačních technologií. Součástí zadání práce je také výběr 

ovocných sadů vhodných k obnově a určení odrůd ovoce v těchto lokalitách. Účelem 

obnovy starých ovocných sadů je návrat na ně vázané flóry, entomofauny, avifauny, 

zvýšení biologické rozmanitosti a obnova původního rázu krajiny. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zhodnocení vývoje ovocných sadů v oblasti 

Sebuzínska od roku 1953 po současnost. Pro splnění cíle bude nutné nastudovat 

literaturu týkající se řešené problematiky a zpracovat literární rešerši. V rámci ní 

bude analyzován současný stav zájmového území (geologie, pedologie, hydrologie, 

klima, fauna, flóra, antropogenní vlivy). Bude vyložen význam ovocnářství 

v zájmové oblasti. 

Dílčí cíle práce byly stanoveny takto: 

 Vyhledání starých ovocných sadů v katastrálním území Sebuzín, Církvice, 

Tlučeň a jejich zaměření v terénu 

 Vektorizace současného pokryvu krajiny v katastrálním území Sebuzín, 

Církvice, Tlučeň a jeho zhodnocení 

 Zhodnocení vývoje ovocných sadů v letech 1953 – 2013 v katastrálním území 

Sebuzín, Církvice, Tlučeň 

 Identifikace ploch zaniklých ovocných sadů 

 Výběr lokalit vhodných pro obnovu původních sadů 

 Určení odrůd ovoce ve vybraných lokalitách 
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3. Krajina 

Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje krajinu jako část zemského 

povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem funkčně propojených 

ekosystémů a civilizačních prvků. [58] 

Pojem krajina pochází ze starogermánštiny a označoval pozemek obdělávaný 

jedním hospodářem, prostor, který lze vnímat z jednoho určitého místa. 

Krajinu rozlišujeme na přírodní a kulturní. Přírodní krajina je útvar, který je 

tvořen působením přírodních krajinotvorných procesů bez ovlivnění antropogenními 

faktory. V naší krajině ale už neexistuje ekosystém, který by člověk neovlivnil. 

Za kulturní krajinu označujeme kombinaci přírody a kultury. Nejvýznamnějšími 

faktory, které změnily přírodní krajinu na kulturní jsou zemědělství a lesnictví. [42] 

3.1  Paměť krajiny 

„Kulturní krajina, která nás obklopuje, se vyvíjela po staletí a zrcadlí se v ní 

ekonomická, technická a kulturní úroveň té které doby.  

V krajině jsou patrné stopy historického osídlení a určité doklady raně 

středověkého zemědělského hospodaření. Velká středověká kolonizace 12. až 14. 

století přinesla podstatný úbytek lesů a roztroušenou strukturu zemědělských ploch 

s lesy, lesíky a rozptýlenou zelení. Trojpolní zemědělská soustava vedla ke změně 

členění plužiny, zřetelně byly vymezeny plochy pastvin a luk. V pozdním středověku 

byly kolonizovány vyšší podhorské a horské polohy. Období renesance přineslo do 

krajiny velké změny, které jsou patrné i v četných historických stopách současné 

krajiny. Vznikaly mlýny, pivovary, ovčíny, hutě, sklárny, byly budovány rybníky 

a rybniční soustavy. V období baroka byla většina půdy obhospodařována panskými 

velkostatky. V úrodných polohách se vyskytovalo jen málo vzrostlé zeleně, členitější 

byly jen pastviny a nivy řek. Období romantismu a přineslo zjemnění velkorysých 

geometrických kompozic do podoby drobnějších krajinných areálů a do formy 

zdánlivě přirozené, avšak smysluplně aranžované pastorální nebo lovecké krajiny. Již 
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období průmyslové revoluce a dynamického rozvoje dopravy však přineslo do 

krajiny vedle romantických a ochranářských tendencí výrazné esteticky degradační 

zásahy. Vývoj krajiny a zemědělství 20. století, spojený s významnými politickými 

a demografickými změnami, pak přinesl další zásahy. Vývoj obrazu české krajiny 

dospěl v současné době do velmi problematické fáze. Na jedné straně stojí tendence 

rozvoje podnikání a tvrdé exploatace krajiny v zájmu okamžitého ekonomického 

efektu a na straně druhé stojí poměrně sofistikovaný systém ochrany přírodních, 

kulturních a historických hodnot krajiny.  Zřetelné zásahy některých subjektů do 

krajiny jsou příčinou degradace estetických hodnot, které můžeme také nazvat  

vizuálním znečištěním krajiny.“ [50] 

„Paměť krajiny představují dochované historické stavby, krajinářské úpravy, 

stopy zemědělského hospodaření. Připomíná nám historické a kulturní události. 

Krajina je také kulturní pamětí národa. Paměť krajiny nám poskytuje informaci 

o tom, jaký byl její vývoj, umožňuje nám krajině porozumět a vytvořit si k ní vztah.“ 

[50] 

3.2  Hodnocení krajiny 

Vývoj lidské společnosti stále zvyšuje tlak na životní prostředí a tím klade na 

vědy o Zemi náročné úkoly. Jejich cílem je nastolení rovnováhy mezi progresivní 

lidskou společností a zdravým životním prostředím ve vyvážené kulturní krajině. 

„Vyspělé společnosti se snaží regulovat vztah přírody a společnosti pomocí 

legislativních nástrojů. Potencionálně nejefektivnějším se jeví krajinné plánování. 

Aby postupy a výsledky krajinného plánování byly co nejlepší, je nezbytné studium 

území jako celku i jeho přírodních, ekonomických a sociálních složek.“ [21] 

„Hodnocení charakteru krajiny je nástroj používaný v územním a krajinném 

plánování, pro vymezení hlavních zásad ochrany určitého území. Jedním z hlavních 

cílů krajinářského hodnocení je identifikace krajiny s výjimečnou hodnotou 

a navržení opatření k její ochraně. V ČR není zatím stanoven závazný postup 
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hodnocení krajinného rázu, v praxi se používá několik metodik. Všechny postupy ale 

považují za klíčové kroky terénní práci, průzkumy a analýzy.“ [59] 

Hodnocením a ochrannou krajinného rázu se ve svých dílech blíže zabývají 

např. Löw, Míchal [27], Bukáček Matějka [6], krajinným plánováním pak např. 

Sklenička [50], Nepomucký, Salašová [32], Kubeš[23]. Zamyšlením nad současným 

stavem, výhledy, vývojem krajiny se zabývají např. díla Cílka [7,8], Hájka [10], 

Sádla a kol. [40] aj. 

Technologie moderní geoinformatiky umožňují analyzovat stav krajiny, 

hodnotit její vývoj a také simulovat nejrůznější alternativy budoucího stavu krajiny. 

[21] 
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4. Geografické informační systémy 

„Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na některém místě 

zemského povrchu (např. strom, dům, řeka) nebo má vztah k některému místu na 

zemském povrchu (občan má někde trvalé bydliště, výrobek byl vyroben v určité 

továrně). Zároveň se tyto objekty vyskytují v daném prostoru společně s mnoha 

dalšími objekty a navzájem se ovlivňují (např. hlukem ze silnice jsou postiženi 

obyvatelé v domech do určité vzdálenosti, komín zamoří zplodinami určité území, 

prosperita prodejny závisí mimo jiné i na její poloze a množství potenciálních 

zákazníků v okolí). Prakticky to znamená, že v našich datech v počítači musíme mít 

zaznamenáno obojí současně, tj. jak vlastní údaje o objektu, tak údaje o jeho poloze. 

Tomuto typu dat říkáme geografická (nebo prostorová) data a počítačovému 

systému, který umožňuje ukládat a využívat taková data říkáme geografický 

informační systém, zkráceně GIS.  

Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje 

ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či 

jevů v území.“ [1, 18] 

4.1 Použití GIS 

 „Historicky první oblastí užití geografických informačních systémů je životní 

prostředí. GIS jsou zde používány pro potřeby inventarizace přírodních zdrojů, pro 

potřeby modelování přírodních procesů, jako je eroze půdy, šíření znečištění nebo 

modelování šíření povodňové vlny v povodí řek při náhlém přívalu dešťových 

srážek.“ [38] 

GIS aktivně používají pro zpracování a analýzy prostorových dat například 

správy chráněných krajinných oblastí, ministerstva, obce a další instituce veřejné 

správy, dále například armáda nebo privátní subjekty. 

Příkladem široce využívaného GIS je veřejně přístupný registr půdy LPIS, 

spravovaný Ministerstvem zemědělství. Jedná se o evidenci zemědělské půdy dle 
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uživatelských vztahů. LPIS vznikl dle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství na 

základě závazku ČR Evropské komisi. [54] 

  V praxi se GIS dále využívají například při správě a modelování 

inženýrských sítí, při správě zdrojů, v dopravě, územním plánování, vojenství, 

archeologii nebo zdravotnictví. [38] 

4.2 Zdroje dat 

„Důležitou roli v procesu hodnocení krajiny představují letecké snímky 

a ortofotomapy, jako cenný zdroj informací o studované krajině. Poskytují jedinečné 

informace o krajinné struktuře, mozaice, textuře, barevnosti, dále o prostorovém 

uspořádání sídel, jejich půdorysných typech nebo vzájemných prostorových vztazích 

a souvislostech. Jsou nezastupitelné při studiu vývoje kulturní krajiny a změn 

krajinného pokryvu.“ [58] 

„Globální polohový systém (GPS) vznikal v sedmdesátých letech minulého 

století původně pro vojenské účely Ministerstva obrany Spojených států. Cílem byla 

možnost zjistit aktuální polohu na libovolném místě na zeměkouli pomocí 

jednoduchého přijímače.  Celý systém GPS je možné rozdělit na tři části: kosmickou, 

řídící nebo také kontrolní a uživatelskou. Kosmickou část tvoří 24 satelitů, které 

obíhají Zeměkouli na šesti oběžných drahách. Z každého místa na Zemi je v ideálním 

případě vidět 12 družic. Každá z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač a další 

zařízení. Přijímač slouží k předávání dat z řídícího střediska na Zemi do vnitřního 

počítače družice. Vysílač je určen k vysílání dat uživatelům. Poslední část je 

uživatelská. Jde o klasické přijímače a přijímače zabudované do dalších zařízení 

(např. telefony a další). Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas 

z atomových hodin a dále přibližné polohy ostatních družic. Přijímač pro výpočet 

polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí 

dat. Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku 

a délku (tvz. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je pak potřeba signál ze 

satelitů čtyř (tvz. 3D poloha). Díky dalším satelitům se výpočet více zpřesňuje.“ [39] 
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5. Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno katastrálními hranicemi sousedících katastrálních 

území Sebuzín, Tlučeň a Církvice. Nacházejí se na pravém břehu malebného 

labského údolí v jihovýchodní části nádherné krajiny Chráněné krajinné oblasti 

České středohoří. Nejnižším bodem jsou břehy řeky Labe v obci Sebuzín (140 

m.n.m) a nejvyšším Varhošť (639 m.n.m.).  Rozloha území je 1 182 ha. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1  Lokalizace zájmového území, zdroj dat ©ČÚZK 
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6. Analýza současného stavu  

„CHKO České středohoří zaujímá části území sedmi okresů (Česká Lípa, 

Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Celkový počet 

dotčených katastrálních území činí 335, z toho je 236 úplných katastrů; 99 

katastrálních území je hranicí CHKO děleno. Výměra činí 1063,17 km
2
. Celkový 

počet sídel přesahuje 400. Správa CHKO sídlí v Litoměřicích. 

Vyhlášení CHKO České středohoří provedlo ministerstvo kultury ČSR 

výnosem čj. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Oblast zaujímá 84 % výměry 

geomorfologické jednotky České středohoří (1265 km2). Nejvyšším bodem je vrchol 

Milešovky (836,5 m n. m.), nejnižším hladina Labe v Děčíně (129 m n. m.).  

Maximální výškový rozdíl je tedy téměř 715 m. Převládající výšková členitost činí 

však jen 200-600 m při střední nadmořské výšce pouhých 362,9 m. 

Hlavními důvody pro vyhlášení Českého středohoří chráněnou krajinnou 

oblastí jsou: 

 středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního 

vulkanického pohoří, 

 pestrost geologické stavby, 

 druhové bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou 

faunou. 

Ke zvláštnostem této CHKO navíc patří strmý srážkový gradient ve směru 

jihozápad – severovýchod, kdy na 75 km délky pohoří vzrůstají roční srážkové 

průměry téměř o 100 %. 

V území se nezachovaly větší lesní komplexy. Nahrazuje je mozaika menších 

porostů a drobných lesíků s dlouhou a složitou hranicí s ostatními ekosystémy, a tedy 

i s bohatým uplatněním okrajového účinku promítajícího se do pozoruhodné druhové 

rozmanitosti rostlinstva i živočišstva, a tím i do ekologické stability. Poměrně vysoké 
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procento plochy je využíváno jako zemědělská půda, avšak její dosti podstatnou část 

tvoří trvalé travní porosty. 

Pro České středohoří je specifická venkovská sídelní struktura, daná hustou 

sítí malých obcí, osad a drobných sídel, čítajících často jen několik domů. Početné 

jsou památky lidové architektury, prolíná se tu několik regionálních typů lidových 

staveb (objekty zděné, roubené, hrázděné). O bohaté historii svědčí několik 

předslovanských a slovanských hradišť, řada středověkých hradů na vrcholech 

kopců, tvrzí, zámků a dalších šlechtických sídel.“ [13] 

6.1 Geologie 

„České středohoří je jedním z pěti celků Podkrušnohorské oblasti, která je 

součástí Krušnohorské subprovincie. Vnitřně se dělí na dva geomorfologické 

podcelky: Verneřické a Milešovské středohoří. Zatímco první z nich je víceméně 

zvlněnou plošinou na destruovaných lávových příkrovech, u druhého jsou 

základními prvky reliéfu geomorfologicky výrazné kužele, kupy a krátké hřbety. 

Mezi nimi se rozprostírají větší či menší části povrchu na křídových sedimentech. 

V rámci třetihorního vulkanismu má v severozápadních Čechách dominantní 

postavení tzv. oherský rift. Je to oslabená vulkanotektonická zóna zemské kůry, která 

vznikla jako odezva alpínských horotvorných pochodů. Zemská kůra byla porušena 

tak hluboko, že roztavené hmoty podél této poruchy vystoupily až na zemský povrch. 

Stalo se tak v průběhu třetihor od eocénu přes oligocén, kdy byla sopečná činnost 

nejintenzivnější, až do miocénu. Vulkancká činnost se na povrchu postupně 

projevovala vznikem silně explozivních vulkánů, tzv. maarů, a dále rozsáhlými 

výlevy především čedičových hornin. Vlivem erozních a sedimentačních pochodů 

probíhajících souběžně i následně s vulkanickou činností, se dnes pohoří již nachází 

ve značném stupni destrukce. [13]  

 „Řešené území se vyznačuje se hlubokým říčním údolím se strmými lesnatými 

svahy a několika kratšími příčnými erozními údolími drobných vodotečí, příkře 

spadajícími k Labi. Na svazích hlavního i bočních údolí jsou velmi časté ostré 
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povrchové tvary (skalní výchozy, věže, stěny s projevy charakteristické, především 

sloupovité odlučnosti, náznaky krátkých kozích hřbetů, čedičových zdí a pod.). Silné 

a dramatické projevy mají i odlučné a akumulační oblasti aktivních sesuvů. Krajinný 

obraz dotvářejí velmi rozsáhlá suťová pole na obou svazích říčního údolí. Z okrajů 

a někdy i uprostřed svahů vystupují jednotlivé vulkanické elevace, převážně 

asymetrické, s dlouhými svahy do údolí a s krátkými na přechodu do okolních 

náhorních plošin. Nejsilnější projevy z nich mají na pravé straně údolí masiv 

Varhoště s Krkavčí a Havraní skálou a Matrý. Území je převážně budováno 

čedičovými horninami a jejich vulkanoklastiky. V nižších polohách svahů těchto 

těles, např. pod Deblíkem jsou polohy hlinitokamenitých sutí. V úzkém pruhu podél 

Labe a v údolí Tlučeňského potoka jsou odkryty starší horniny - pískovce 

merboltického souvrství. Bezprostředně podél některých vodotečí jsou pak uloženy 

fluviální sedimenty, které podle vlastního toku Labe (s výjimkou Církvic) však 

většinou téměř chybějí. Horninové prostředí a krajinný ráz jsou na několika místech 

narušeny velkotěžbami kamene (Prackovice - Debus a Libochovany - Deblík, 

Trabice) s největšími negativními projevy, zahrnujícími i likvidaci krajinných 

dominant. Ke značným narušením původního stavu ostatně docházelo již v dávnější 

minulosti (zhruba od 40. let 19. stol.) v souvislosti se stavbou polabských 

železničních tratí a dalších komunikací (odlámání úpatních částí skal).“ [16] 

6.2 Pedologie 

„Pedologická stavba území je značně pestrá. Dominantním půdním typem je 

hnědá půda eutrofní, která pokrývá vrchy Varhošť, Matrý a Pahorek. Spodní partie 

svahů v Rytině soutěsce a jižního a jihozápadního svahu Varhošti pokrývají hnědé 

půdy eutrofní, nevyvinuté. Oblasti výstupů skal pokrývá ranker eutrofní. Území obce 

Sebuzín pokrývá hnědozem. Nivní půdy se nacházejí v nivě Labe a ve spodní části 

nivy Rytiny.“ [29] 
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6.3 Hydrologie 

„Centrální části obou geomorfologických podcelků CHKO České středohoří 

jsou odvodňovány systémem drobných vodních toků. Jejich stavy a průtoky během 

roku obvykle silně kolísají, v jihozápadním cípu oblasti má dokonce řada z nich 

pouze občasný charakter. Pozoruhodné jsou vodopády, soustředěné zejména 

v prostoru kolem Ústí nad Labem v prudce klesajících úsecích labských přítoků. Jsou 

to vlastně nejvyšší vodopády českého vnitrozemí, i když po větší část roku nemívají 

nadbytek vody. Jejich vznik je spojen s účinky zpětné eroze. K vytvoření 

vodopádového stupně dochází v místě sopečného tělesa, odolávajícího výmolné 

činnosti vody.“ [13] 

„Páteř vodních toků řešeného území tvoří Labe s průměrným průtokem 

290 m
3
/s., vzduté střekovskou přehradní nádrží. Z levé strany přijímá několik 

drobných přítoků z krátkých bočních roklí, z nichž nejvýznamnější jsou Mlýnský 

(Moravanka) a Podlešínský potok. Síť pravostranných přítoků je mnohem bohatší, 

toky jsou delší. Zprava Labe přijímá Tlučeňský potok, který tvoří hranici mezi 

Verneřickým a Milešovským středohořím, dále Rytinu a Němčí (Němčický potok). 

S výjimkou Labe, částí vodotečí v sídlech a několika protipovodňových přehrážek 

vybudovaných na dolních tocích nad sídly, nejsou toky technicky upravené a mají 

bystřinný ráz.“ [16] 

6.4 Fauna 

„Rozmanitost a zvláštnosti území, tj. výšková členitost, časté změny orientace 

ke světovým stranám, pestrost, výživnost a výhřevnost geologického podkladu, 

klimatický gradient, druhové bohatství rostlinstva a celková organizace a rozvržení 

jednotlivých druhů pozemků, vytváří nejrůznější životní prostředí, potřebné pro 

existenci i těch nejnáročnějších druhů, které zde v refugiích přečkaly méně příznivá 

období.“ [2] 

„Podle nadmořské výšky, klimatických poměrů a vegetačního krytu je možné 

v CHKO rozlišit alespoň dva faunisticky rozdílné celky, které přibližně korespondují 
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s vymezením fytogeografického okresu Lounsko-labského středohoří, resp. v širších 

vztazích s oblastí temofytika na straně jedné a s vymezením fytogeografických 

okresů Milešovského a Verneřického středohoří, resp. oblasti mezofytika na straně 

druhé. Poměry však nejsou zdaleka tak jednoduché a při odlišnosti fauny „horštější“ 

a lesnatější části Středohoří je třeba připočítat ke zvláštnostem tohoto území i velmi 

těsná sousedství či dokonce společný výskyt teplomilných a vyložené horských, 

chladnomilných druhů. Pro faunu bezobratlých jsou významnými živočichy 

především zástupci malakofauny, arachnofauny a hmyzu. Z měkkýšů nechybí druhy 

s mediteránním rozšířením, obývající vyprahlé skalní stěny a suché stráně. Žitovka 

obilná (Granaria frumentum) se vyskytuje na vápnitých jílovcích u Litoměřic. 

Xerotermním submediteránním prvkem je drobnička jižní (Truncatellina claustralis). 

Z rovnokřídlého hmyzu zasluhuje zmínku saranče Stenobothrus eurasius bohemicus.   

Řada druhů motýlů ustoupila chemizaci zemědělství v 60. až 80. letech 20. stol. 

Z Českého středohoří vymizel jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), okáč 

kostřavový (Eumenys arethusa), bělásek resedkový (Pontia daplidice) a modrásci: 

bělopásný (Eumedonia eumedon), hořcový (Maculinea alcon) a ligustrový 

(Polyommatusdamon). Podstatné snížení početního stavu populací postihlo otakárka 

ovocného (Iphiclides podalirius). Naopak některé druhy svým kalamitním výskytem 

ohrožují listnaté lesy. Po několik let se opakující holožír obaleče dubového (Toxtrix 

viridana), případně bekyně velkohlavé (Lymantria dispar), oslaboval porosty nejvíce 

podél labského údolí od Litoměřic po Děčín. Brouci, zejména střevlíkovití, 

drabčíkovití a vrubounovití citlivě reagují na zhoršenou kvalitu prostředí a na 

způsoby hospodaření. Řada stepních druhů se vyskytuje na izolovaných lokalitách 

velmi vzdálených od souvislého areálu nebo zde dokonce vytváří endemické 

poddruhy.  Zcela odlišné složení má naopak fauna brouků ve vyšších, lesnatějších 

oblastech Středohoří. Zástupci fauny listnatých lesů střední Evropy se tu setkávají 

s pronikajícími prvky podhorskými a horskými. Specifickými biotopy jsou suťová 

pole a ledové jámy při jejich úpatí. K zajímavějším pavoukům s mediteránním 

rozšířením patří stepník rudý (Eresus cinnaeberinus), který se vyskytuje mj. na 

Deblíku. Se zlepšením kvality labské vody v polovině 90. let došlo k rozšíření 

druhového spektra rybí obsádky, ale rozhodně nejde o návrat k předválečným 
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poměrům. Došlo totiž k nevratným úpravám břehů, změnám pobřežní vegetace, 

vlnobití při plavbě člunů vyhazuje jikry na břeh apod. K bohatství avifauny Labe 

přispívají druhy vodních ptáků a dravců, které často sledují na tahových cestách větší 

tok, i skutečnost, že v zimě řeka málokdy zamrzá. Ze savců jsou významní drobní 

hlodavci, letouni (18 druhů), kunovité šelmy (8 druhů).  Neúnosně vysoké stavy má 

zvěř černá, zvěř mufloní a místy i zvěř srnčí. Z Lužických hor se často zatoulá jelen 

evropský (Cervus elaphus) nebo kamzík horský (Rupicapra rupicapra). [13] 

Odlišnost živočišstva Českého středohoří od fauny okolních území však není 

tak markantní, jako je tomu u rostlinstva.“ [13] 

6.5 Flóra 

„Význam flóry a vegetace Českého středohoří je v celostátním 

i středoevropském měřítku především v druhové i genetické rozmanitosti, a to jak 

u druhů planě rostoucích, tak i u některých skupin pěstovaných a hospodářsky 

významných taxonů (místní odrůdy ovocných dřevin, místní ekotypy hospodářských 

dřevin). Druhová rozmanitost posiluje ekologickou stabilitu, což je důležité zejména 

v ústeckém regionu, kde na přírodní prostředí působí řada lidských činností. 

Vegetace je také účinnou protierozní ochranou výškově značně členitého území.“ 

[13] 

„Lesnatost řešeného území dosahuje přibližně 65 %. Les porůstá prakticky 

všechny těžce přístupné svahové polohy (kromě skal a otevřených sutí). Jedná se 

přitom o velmi rozmanité porosty. Zvláště pro vyšší polohy pravého břehu - svahy 

inverzních roklí s výjimkou výslunných poloh jsou charakteristické bučiny. Pro 

ostatní polohy jsou typické listnaté lesy s převahou dubu, případně společně 

s habrem. Ve skalnatých podvrcholových částech některých kopců se setkáme se 

zakrslou doubravou, přecházející vzácně v lesostep.   

 Jehličnatou složku smíšených porostů tvoří kromě smrku i borovice lesní (na 

severním svahu Malého Deblíku vytváří v některých místech téměř čisté borové 

porosty) a místy i modřín. Při okrajích skal a sutí jsou nejčastější bříza, jeřáb a lípa. 
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V roklích podél vodotečí nejčastěji zastihneme jasan. Při lesních okrajích nad 

železničními tratěmi podél Labe byly založeny akátiny. Na svazích Varhoště byl 

vysázen smrk pichlavý (jeden z nejstarších porostů v s. Čechách - kolem 80. - 90. let, 

výrazně formovaný ledovkou). Kulturní smrčiny jsou ve vyšších polohách sice také 

zastoupeny, nemívají však nijak výrazný projev.“ [16] 

„Lesní společenstva jsou výrazně zasažena invazí Impatiens parviflora a místy 

také expanzí nitrofilních a ruderálních druhů (Galeopsis pubescens, Geum urbanum, 

Urtica dioica, aj.). V tomto směru nejméně zasažená společenstva představují jednak 

některé maloplošné teplomilné doubravy, místy také fragmenty květnatých bučin 

a i některých suťových lesů.“ [34] 

„Mezi rozšířená společenstva patří také biotopy vysokých křovin svazu 

Berberidion vyskytující se buď v liniových formacích, nebo jako sukcesní stádium 

i na mnohahektarových plochách někdejších polí a luk. Dosti rozšířená jsou v území 

také společenstva nízkých křovin svazu Prunion spinosae zastoupená jak 

sekundárními výskyty na neudržovaných suchých trávnících, tak primárními výskyty 

na skalách.  

V nelesních společenstvech jsou trvalé travní porosty etablované na někdejší 

orné půdě,  které mají v současnosti převážně charakter a využití jako kulturní louky, 

v menší míře jako pastviny. Zachovalejší fragmenty luční vegetace nejčastěji 

představují vegetaci svazu Arrhenatherion elatioris. Ve svahových a sušších 

polohách jsou rozšířené suché trávníky třídy Festuco-Brometea. Plošně nejvíce 

zastoupené jsou především ochuzené typy širokolistých suchých trávníků svazu 

Cirsio-Brachypodion pinnati, v reprezentativnější podobě, avšak pouze maloplošně, 

se na mělkých až skalnatých půdách vyskytují trávníky svazů Alysso-Festucion 

pallentis, Festucion valesiacae, Geranion sanguinei. Suché trávníky jsou až na 

výjimky v posledních desetiletích bez hospodářského využití a postupně podléhají 

zejména v méně exponovaných polohách sukcesi. Na skalních stanovištích 

a čedičových drolinách je četně zastoupena také vegetace svazu Asplenion 

septentrionalis.“ [34] 
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„V intravillánech obcí a na intenzivněji narušovaných plochách se hojně 

vyskytují různé typy ruderální vegetace tříd Polygono arenastri-Poëtea annuae, 

Stellarietea mediae, Atremisietea vulgaris i Galio-Urticetea.  

Zemědělských pozemků je zde již málo. Přímo v labském koridoru se tu a tam 

jedná pouze o malé roztříštěné, často silně svažité pozemky, na nichž převažují 

intenzivní malovýrobní formy hospodaření (zahrádkářství, popř. ovocnářství). Pro 

Sebuzínskou enklávu byla do nedávna neodmyslitelná pastva ovcí. Ve vyšších 

polohách vedle menších polních kultur naprosto převládají trvalé travní porosty, dnes 

velmi nedostatečně obhospodařované, což je příčinou mizení některých vzácných 

a ohrožených druhů rostlin (např. fragmenty orchidejových luk u Němčí). Relativně 

časté jsou zbytky extenzivních ovocných sadů.“  [16] 

6.6 Přírodní dominanty řešeného území 

„Havraní skála (385 m) je asi 10 m vysoká vrcholová čedičová skalka východně od 

Sebuzína, na výběžku hřebene, směřujícího z Varhoště k Labi.  

Krkavčí skála (430 m) je významný bod Litoměřického středohoří východně od 

Sebuzína. Je to skalnatý kuželovitý suk strukturního hřbetu na vypreparované  

limburgitové žíle v komínové brekcii a pyroklastikách nad pravým svahem 

Tlučeňského údolí. Na strmých svazích vysoké skalní stěny jsou mrazové sruby, 

hranáčové osypy, balvanové proudy a zřícené bloky. Vyskytují se zde smíšené 

listnaté porosty převahou dubu. Na skalách se nachází teplomilná květena. Jedná se o 

důležitý rozhledový bod. 

Matrý (597 m) je významný bod Litoměřického středohoří západně od Čeřeniště.  

Matrý je krátký plochý strukturně denudační čedičový hřbet se zbytkem 

mladotřetihorního povrchu, zvedající se mezi údolními zářezy potoků Němčí 

a Rytiny při okraji hlubokého údolí Labe. Na svazích se vyskytují balvanové sutě. 

Lesní porosty jsou většinou smíšené, ale jsou zastoupeny i jehličnany jako smrk 

a borovice.  
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Rytina (Ritina soutěska; 450 - 140 m) je méně dramatická obdoba Průčelské  rokle, 

přibližně k západu strmě spadající úzké údolí pravostranného přítoku Labe. Lesní 

porosty jsou většinou smíšené s převahou buku, místy se vyskytuje smrk a borovice.  

Hnízdí zde čáp černý.  

Tlučeňské údolí (375 - 140 m) je výrazná protáhlá širší, pod Krkavčí skálou zúžená 

sníženina zlomového údolí, protékaná Tlučeňským potokem (pravostr. přítok Labe). 

Tvoří horopisnou hranici mezi Verneřickým a Milešovským  středohořím. Při dně 

údolí se nacházejí zemědělské pozemky včetně orné půdy a starých ovocných sadů, 

výše listnaté lesní porosty. 

Údolí Labe (11,5 km dl. úsek toku; 140 - 133 m) v tomto místě charakterizuje 

hladina řeky vzdutá střekovskou přehradní nádrží. Šířka koryta 150 - 170 m, rychlost 

proudu 0,6 - 1,5 m.s
-1

. Břehy jsou technicky upravené, v souběhu s řekou se 

nacházejí dvě silniční a dvě železniční komunikace. Zahloubení toku proti úrovni 

temen okolních sopečných elevací činí více než 500 m. Tento výškový rozdíl je 

v případě Varhoště realizován na 2,5 km vzdálenosti.  

Varhošť (639 m) je významný vrchol Litoměřického středohoří severozápadně od 

Kundratic. Jedná se o suk ve tvaru výrazného krátkého asymetrického hřbetu směru 

jihozápad - severovýchod, budovaný olivinickým nefelinitem, zvedající se při pravé 

hraně údolí Labe. Na příkrých svazích jsou balvanové sutě. Varhošť je zalesněný 

smíšeným lesem s bukem, dubem, habrem a borovicí, část svahů je pokryta 

smrkovými porosty s těžkým poškozením. Partie nad Kundraticemi a při výstupové 

cestě ze sedla Průhon jsou porostlé kulturou smrku pichlavého, založenou ve 20. 

letech 20. století. Na vrcholu je rozhledna.“ [16]   

6.7 Antropogenní vlivy 

Vedle přírodních podmínek je pro pochopení současného stavu krajiny nutné 

znát i její kulturně historický vývoj. „Zvláště je třeba věnovat pozornost takovým 

událostem, které významně ovlivnily hospodaření a využívání krajiny, a tím i její 

vzhled. Územím, díky jeho poloze, procházely od nepaměti obchodní stezky. 
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Nejvýznamnější z nich byl vlastní tok Labe. Nejjižnější část území a okraje na 

jihovýchodě a jihozápadě, jsou osídlené již od neolitu a řadí se tak ke starosídelním 

krajinám. Území svými okraji náleželo mezi nejvyspělejší části Českého státu, 

patřilo tedy mezi místa, kde byly nejdříve přijímány a zaváděny nové trendy ve 

využívání území. I středověké kolonizace dosud neosídlených území zde započaly 

o desítky let dříve, než na většině území Českých zemí. Území Českého středohoří 

kolonizovala zejména šlechta, panovník a církev se tohoto procesu téměř neúčastnili. 

Při vrcholně středověké kolonizaci byla osídlena většina jižní části území a zejména 

z jihovýchodu osídlení proniklo i do severní části. Při pozdně středověké kolonizaci 

pak byly osídleny i nejvyšší polohy v jižní části a prakticky celá severní část 

Českého středohoří. Neosídleny a trvale zalesněny zůstaly jen nejextrémnější polohy, 

zejména strmé svahy zaříznutých údolí a sopečných kuželů a hřbetů. V novověku 

bylo osídlení území již jen lokálně doplněno. 

Území mělo zemědělský charakter. Zemědělství tedy tvořilo základ obživy 

obyvatel. V nižších polohách dominovalo pěstování polních plodin, ve vyšších 

vzrůstal význam chovu dobytka. V údolí Labe na severu a v celé jižní polovině hrálo 

významnou roli pěstování ovoce. Ovocné stromy byly zásadně pěstovány ve 

smíšených kulturách, tedy jako pole a louky s ovocnými stromy. Tento typ využití 

území často tvořil většinu plužiny a byl rozhodujícím znakem využití území.“ [26] 

„Odvětvím, které krajinu nápadných kopců těžce poznamenává, je těžba 

stavebního kamene, přičemž nevratné změny unikátního reliéfu jsou jen jedním, byť 

nejnápadnějším aspektem negativních vlivů člověka na prostředí.“ [13]             

„Lidé po staletí využívali dostupné nerostné suroviny – kámen, písky, štěrk, 

hlíny, jíly, uhlí. Intenzivně vyhledávány byly i české granáty. S rozvojem dálkové 

dopravy se zvýšily možnosti odbytu a zejména kámen se začal těžit v masovém 

měřítku. Významným rozvojovým impulzem bylo zejména budování železnic 

v 19. století. V návaznosti na něj pak začaly vznikat první průmyslové provozy 

papírenské, textilní (přádelny, tkalcovny, knoflíkárny, pletárny), později chemické. 

V sousedství továren často vznikaly malé domky pro zaměstnance. U stávajících 



30 

 

sídel tak vznikaly nové ulice a stála-li továrna v odlehlejší poloze dokonce i nové 

vesnice.  

Po druhé světové válce bylo vysídleno německé obyvatelstvo a následně 

částečně dosídleno českými obyvateli. Území se potom rozdělilo na dvě části. 

Naprostá většina území stagnovala, počet obyvatel již nedosáhl předválečných 

hodnot a dnes převažuje rekreační charakter sídel. Pouze menší část se dále rozvíjela. 

Intenzivně se rozvíjela zejména největší střediska, zejména rozvoj Ústí nad Labem 

vedl k masivní urbanizaci labského údolí. Krajinu Českého středohoří zásadním 

způsobem ovlivnila kolektivizace zemědělství. Velká většina historického členění 

plužiny byla setřena při scelování pozemků. Dříve vůdčí typ využití území - pole 

a louky s ovocnými stromy byly prakticky zlikvidovány. Smíšené pěstování 

ovocných stromů a polních plodin zcela zaniklo. Místo nich vznikly rozsáhlé plochy 

polí bez dřevin a rozsáhlé plantáže nízkokmenných ovocných stromů, které mají 

oproti původním vysokokmenným výsadbám zcela odlišný charakter. Dalším 

důsledkem kolektivizace zemědělství bylo opuštění obtížně obhospodařovatelných 

ploch. 

V posledních letech vzrůstá tlak na výstavbu i v dosud opomíjených 

vesnických lokalitách (zejména v zázemí velkých měst). Roste význam tranzitní 

dopravy, což si vynucuje stavby dopravních koridorů.“ [26] 

„Pro Sebuzínsko jsou typické těsné souvislosti mezi nejvyššími přírodními 

a krajinářskými hodnotami a urbanizovanými plochami, případně hojnými prvky 

technické infrastruktury. Naštěstí pronikání civilizačních vlivů do těžko přístupných 

a někdy i nestabilních poloh svahů labského údolí je silně ztížené a omezené 

přirozenými překážkami. 

Ve vlastním labském koridoru, v nejspodnějších částech svahů a při vyústění 

příčných údolí převládají negativní až neutrální projevy urbanizovaných ploch, 

včetně rozsáhlých rekreačních chatových a zahrádkářských kolonií, které zejména 
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v okolí Sebuzína, Církvic vystupují i výše do svahů a významných dopravních tepen 

- elektrizované dvoukolejné trati, silnice II. třídy a vodní dopravní cesty. 

 Výše ve svazích a v bočních údolích jednoznačně převažují silné pozitivní 

projevy přírodních a přírodě velmi blízkých složek. Dílčí narušení tu představují 

pouze převěsy linek velmi vysokého napětí (VVN) přes Labe s vykácením průseků 

v jejich ochranných pásmech napříč svahovými porosty. Převážná část osídlení je 

koncentrována opět do pruhu podél Labe.“ [16] 

6.7.1 Sídla řešeného území 

Sebuzín (143 m) je část města Ústí nad Labem, městský obvod Ústí nad Labem - 

Střekov. První zmínka se váže k roku 1251. „Osada se pravděpodobně jmenovala 

Chcebuzín od lidí Chcebuzových. Roku 1261 je doložen název Zobijzijn, okolo roku 

1279 Sebusin, 1282 Zobzin, 1357 Sebuzyn.  Prvními známými majiteli byli Ota 

a později Jan ze Sebuzína. Ves pak vystřídala mnoho majitelů. V roce 1787 měl 

Sebuzín 73 domů, z nichž většina v roce 1827 lehla popelem. Na počátku 19. stol. 

měla ves 59 domů včetně pěti mlýnů a jednoho hostince. V r. 1855 tu řádila epidemie 

cholery a vyžádala si mnoho obětí na životech. Tradičním způsobem obživy bylo 

ovocnářství, částečně i vinařství. Úroda se vyvážela do zahraničí po vodní cestě. 

Předmětem vývozu do Německa byly zejména rané třešně, meruňky, hrušky, jablka 

a broskve. Po zavedení železnice přicházelo sebuzínské ovoce na trh vedle Ústí 

a Litoměřic také v Teplicích a v Karlových Varech.“ [16] Vývoj počtu obyvatel 

ukazuje graf č. 1. 

 
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel v Sebuzíně v letech 1850 – 1980 [16]  
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 Tlučeň (337 m) je část obce Hlinná ve střední části Tlučeňského údolí. „První 

zmínka je z roku 1057. Ves je velmi starého původu, zmiňovaná již v darovací listině 

Spytihněva II. svatoštěpánské litoměřické kapitule. V roce 1780 bylo v Tlučni 37 

domů, v roce 1900 zde bylo 46 domů a 4 mlýny. Ves díky chráněné poloze 

poskytovala možnosti pro rozvoj ovocnářství. Pěstovaly se zde především rané druhy 

třešní,  jahody, rybíz a angrešt. Zbytku území se využívalo k polaření. Školou 

náležela Tlučeň do Hlinné, farou do Církvic.“ [16] Vývoj počtu obyvatel znázorňuje 

graf č. 2 

Graf č. 2 Vývoj počtu obyvatel v Tlučni v letech 1869 – 1991 [16] 

 

Církvice (157 m) jsou součástí města Ústí nad Labem, městského obvodu Ústí nad 

Labem - Střekov. „První zmínka se váže k roku 1357. Název sídla pochází od 

dřevěného kostela, který tu kdysi stával. Archeologické nálezy z okolí vsi svědčí 

o historickém osídlení. Ves hodně utrpěla za třicetileté války. V r. 1780 měla 18 

domů, v r. 1820 pak 19 domů a 100 obyvatel. Z nich 11 domů s 57 obyvateli 

i s kostelem patřilo lovosickému panství, ostatní patřily Keblicím.“ [16] Vývoj počtu 

obyvatel znázorňuje graf č. 3. Obyvatelstvo se živilo ovocnářstvím, dobytkářstvím 

a vinařstvím. Značná část obyvatel hledala obživu mimo obec.  
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Graf č. 3 Vývoj počtu obyvatel v Církvicích v letech 1869 - 1995 [16]     

 

„Kundratice (470 m) jsou částí obce Hlinná. První zmínka se vztahuje k roku 1387. 

Školou patřila ves do Hlinné, farou do Litoměřic.“ [16] Vývoj počtu obyvatel 

zobrazuje graf č. 4 

Graf č. 4 Vývoj počtu obyvatel v Kundraticích v letech 1830 – 1991 [16]   

 

 

  „Kolibov je skupina chalup, která je součástí Sebuzína. První zmínka je 

doložena k roku 1407. V letech 1850-1910 se tato osada obce Sebuzína nazývala 

Kolebov, po roce 1950 již jako osada neuváděna.“ [16] 
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7. Ovocnářství 

„Díky teplému klimatu a příznivému podloží patří České středohoří mezi naše 

nejvýznamnější ovocnářské oblasti. První zmínka o ovocnářství v Českém středohoří 

pochází z roku 1088 (sady u Žitenic na Litoměřicku) a již ve středověku se 

významně podílelo na hospodářství regionu.“ [24] 

„Teplé podnebí s přiměřeným množstvím dešťových srážek, výhřevný půdní 

podklad, expozice svahů, chráněných od severu hradbou hor způsobily, že se krajina 

dolního Polabí a Českého středohoří stala nejvýznamnější ovocnářskou oblastí naší 

země. K rozvoji ovocnářství přispěly také výhodné odbytové možnosti a to jak na 

domácím trhu, tak i ve vývozu labskou vodní cestou do sousedních německých zemí.  

V 16. století se sady nacházely nejen u panských dvorů, ale i u poddanských 

usedlostí. Poddaní neměli ovocné stromy jen v sadech u svých usedlostí, ale také na 

polích, což poukazuje na vysloveně tržní charakter ovocnářství. Příjem za ovoce 

z vesnic Českého středohoří musel být značný a lze předpokládat, že se často jednalo 

o nejdůležitější zdroj příjmů. Rovněž pro část velkostatků představoval příjem 

z ovoce značný finanční přínos.  Konkrétní obraz o množství ovoce, které bylo 

v posledních desetiletích před Bílou horou v Litoměřicích procleno a vyvezeno po 

Labi do sousedního Saska, poskytují registra purkmistrovského úřadu města 

Litoměřic.“ [22] Množství ovoce, které se v tomto období z Litoměřic vyvezlo, 

znázorňuje graf č. 5  
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      Graf č. 5 Počet soudků ovoce proclených v Litoměřicích v letech 1595 - 1621 [22] 

 

„Hlavními odběrateli ovoce byla města Drážďany, Perno, Žandov 

a Königstein. Vyváželo se různé čerstvé i sušené ovoce. Nejvíce se vyvážely hrušky, 

jablka, ořechy. České středohoří je místem, které se proslavilo výbornými druhy 

hrušek (především Solanky), které se v německých městech těšily velké oblibě. 

Rozvoj ovocnářství netkvěl jen ve vhodných přírodních a ekonomických 

podmínkách, ale také v dlouhé tradici, znalostech a zkušenostech zdejších pěstitelů.“ 

[22] Ovoce bylo pěstováno i ve vyšších polohách z důvodu odstupňování doby zrání.  

„Největší rozvoj nastal v 2. polovině 19. století, kdy ovocné sady místy 

tvořily 40 - 60 % rozlohy zemědělské půdy, především v údolí Labe od Litoměřic po 

Děčín, na Třebenicku a Třebívlicku. Nejčastější byly vysokokmenné sady s většími 

rozestupy mezi ovocnými dřevinami. Prostor mezi stromy se využíval k pěstování 

plodin nebo pastvě. Ovocné stromy také velmi často tvořily hranici mezi 

jednotlivými pozemky a téměř každou cestu ve Středohoří lemovala ovocná 

stromořadí. Část sklizeného ovoce se dovážela do Prahy a lázeňských měst, část se 

dopravovala do přístavů na Labi a odtud na speciálně upravených labských člunech 

do německých měst (zejména do Drážďan a Hamburku). Významným produktem 
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bylo sušené ovoce, v každé obci se nacházely minimálně 2 sušárny. V Třebenicích 

byla v roce 1885 otevřena první česká továrna na zpracování ovoce.“ [24] 

„K velkým změnám došlo v 50. letech 20. století. Odsun Němců 

a socialistické průmyslové zemědělství se na zdejším kraji výrazně podepsaly. Staré 

ovocné sady nebyly obnovovány, mnohé byly vykáceny a nahrazeny ornou půdou. 

Kvůli scelování pozemků zaniklo mnoho ovocných stromořadí na mezích a podél 

cest. Těmito zásahy byla negativně ovlivněna ekologická stabilita a výrazně se 

změnil vzhled krajiny. Staré ovocné sady se dochovaly pouze místy na svazích 

s vyšším sklonem, které nebyly vhodné pro intenzivní hospodaření (například úpatí 

Oblíku a Lovoše, okolí Borče, Černčic). Část z nich nyní zarůstá náletovými 

dřevinami, protože chybí pravidelná údržba kosením nebo pastvou. Zanikly také 

sušárny ovoce. Jednou z posledních funkčních sušáren ovoce je sušárna v Souboru 

lidové architektury Zubrnice. Nově byly zakládány intenzivní sady s nízkokmennými 

dřevinami s malým sponem. Ty jsou ovšem z ekologického hlediska mnohem méně 

příznivé, protože se v nich často používají chemické postřiky a nejsou zde 

ponechávány staré stromy.“ [24] 

Pro České středohoří jsou typické jabloně, hrušně, třešně, švestky a meruňky. 

Na Litoměřicku a Lovosicku se můžeme setkat i s méně obvyklými teplomilnými 

druhy – s jeřábem oskeruší, mišpulí obecnou, mandloní obecnou, moruší bílou 

a černou. V poslední době se místní lidé začínají zajímat o staré odrůdy ovocných 

dřevin, které se u nás dříve běžně pěstovaly, ale dnes už je v krajině spatříme 

vzácněji. Jsou většinou méně náročné a bývají odolnější vůči chorobám. Z jabloní 

jsou to například Řechtáč soudkovitý, Červený hranáč, Panenské, Hvězdnatá reneta, 

Punčové, Míšeňské, Peasgoodovo, Strýmka a mnoho dalších. Mezi místní 

zajímavosti patří Třebívlický granát a Anýzové české. Z hrušní se často vyskytují 

Solanka, Koporečka, Charneuská, Pařížanka, Boscova lahvice, Avranšská, Clapova, 

Dielova ale i Hájenka, Solnohradka a Krvavka.“ [24] Odrůdy jabloní pěstované 

v oblasti Dolního Polabí a Poohří v padesátých letech dvacátého století popisuje 

tabulka č. 1, odrůdy hrušní pak tabulka č. 2 
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Odrůdy jabloní pěstované v oblasti Dolního Polabí a Poohří 

Odrůdy jabloní 

Vhodné pro 

Jakost Uchovatelnost 
sady 

vyšší 

polohy 

Hlavní odrůdy         

Croncelské + + I. IX. - X. 

Řechtáč soudkovitý + + I. IX. - XI. 

Kardinál žíhaný + + II. X. - XII. 

Matčino + + I. XI. - II. 

Blenheimská reneta + + I. XII. - III.  

Panenské + + I. XI. - VI. 

Kanadská reneta + - I. XII. - IV. 

Baumannova reneta + + II. XII. - V.  

Boskoopské + + I. XII. - V.  

Parkerovo + + I. XII. - V.  

Ontario + + II. I. - V. 

Bolkovo + + II. I. - VI. 

Vedlejší odrůdy         

Průsvitné žluté + + I./II. VII. - VIII. 

Astrachán červený + + II. VIII. 

Charlamowski + + II. VIII. 

Grávštýnské + + I. X. - XI. 

Gdánský hranáč + + II. X. - I. 

Landsberská reneta + + I. XI. - I. 

Harbertova reneta + + I./II. XI. - II.  

Parména zlatá + + I. XI. - III. 

Malinové hornokrajské + + I. XI. - III. 

Kožená reneta zimní + - I. XII. - V.  

Wagnerovo + - I. XII. - V.  

Krajové odrůdy         

Anýzové české + + I. XI. - II. 

Kutscherovo + + I./II. XI. - II. 

Punčové + + II. XI. - V.  

 

Tabulka č. 1 : Odrůdy jabloní pěstované v oblasti Dolního Polabí a Poohří [14] 
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Odrůdy hrušní pěstované v oblasti Dolního Polabí a Poohří 

Odrůdy hrušní 

Vhodné pro 

Jakost Uchovatelnost 
sady 

vyšší 

polohy 

Hlavní odrůdy         

Clappova + + I. VIII. - IX. 

Solanka + + I. VIII. - IX. 

Williamsova + - I. VIII. - IX. 

Hardyho máslovka + + I. IX. - X. 

Avranšská + + I. X. 

Charneuská + + I. X. 

Boscova lahvice + + I. X. - XI. 

Lucasova máslovka + - I. XI. - I. 

Vedlejší odrůdy         

Magdalenka + - I./II. VII. 

Červencová + - II. VII. - VIII. 

Špinka + + I. VIII. - IX. 

Kongresovka + - II. VIII. - IX. 

Salisburyho + + I. IX. - X. 

President Mas + - I. XI. - XII. 

Dielova máslovka + - I. XI. - I. 

Pastornice + - II. XI. - I. 

Pařížanka + - I. XII. - II. 

Krajové odrůdy         

Koporečka + + I. XI. - II. 

 

Tabulka č. 2: Odrůdy hrušní pěstované v oblasti Dolního Polabí a Poohří [14] 

 

7.1 Význam starých ovocných sadů 

„Staré ovocné sady představují tradiční péči o krajinu a významné kulturní 

dědictví, dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel a jsou důležitou složkou 

životního prostředí.“ [48] 

Ovocné sady kromě produkce kvalitního ovoce plní řadu významných funkcí 

v krajině, zejména estetickou a ekologickou. „Jsou domovem řady živočichů, hlavně 

ptáků a hmyzu. Pro ně mají největší význam extenzivní vysokokmenné sady se 
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starými stromy, které skýtají útočiště celé řadě brouků (krasci třešňovému, páchníku 

hnědému, tesaříku bukovému, různým druhům zlatohlávků a dalším). Dutiny ve 

starých stromech využívají k hnízdění ptáci, například sýkora koňadra, krutihlav 

obecný a také velmi vzácný dudek chocholatý. V sadech žije pestrá škála motýlů 

(bělásek ovocný, otakárek ovocný a další).“ [24] 

Extenzívní ovocné sady se vyznačují stabilními výnosy, druhovou 

a odrůdovou různorodostí, která zajišťuje postupnou sklizeň. Často se kombinují 

s pastvou hospodářských zvířat. Extenzívní ovocné sady mají významnou 

ekologickou funkci. „Je to trvalá kultura žijící na jednom místě desítky let. Listové 

plochy korun vzrostlých ovocných stromů zajišťují příznivé mikroklima a společně 

s mohutným kořenovým systémem ovlivňují i stabilitu a biologickou aktivitu v půdě. 

Chrání půdu před erozí, teplotními a vláhovými výkyvy, opadané listí se podílí na 

tvorbě humusu. Díky věkové, druhové a odrůdové různorodosti se extenzivní sady 

vyznačují silnou ekologickou stabilitou a biodiverzitou. Nesklizené či spadané plody 

a listí zajišťují zdroj potravy, úkryt a životní prostor pro hmyz, ptáky i savce. 

Extenzívní sady bývají součástí pravidelných migračních cest a jsou proto 

zařazovány do prvků územního systému ekologické stability.“ [48] 

„Ovocné sady významně formují krajinný ráz. Tradičně propojovaly 

extravilán a intravilán obce, a podporovaly tak průchodnost do volné krajiny. Ovocné 

stromy svou sezonní proměnlivostí v barvě i tvaru jednoznačně ovlivňují estetické 

vnímání člověka a působí na všechny smysly. Sady mají i funkci kulturně 

společenskou, péče o ně je zdrojem místních zvyků a tradic, které se přenášejí 

z generace na generaci.“ [48] 

V posledních letech došlo k významnému úbytku extenzívních ovocných 

sadů. Důvodem bylo především vylidňování venkovských oblastí, přeměna na 

zástavbu s neprodukčními okrasnými zahradami, nebo rozšíření pěstování 

jednoletých plodin. Některé sady zarostly, zpustly. 
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7.2 Obnova ovocných sadů 

Před započetím prací na obnově ovocných sadů je nejprve třeba zjistit 

stávající stav ovocného sadu. Zjišťuje se počet ovocných stromů, druhové složení, 

určí se odrůdy a zdravotní stav jednotlivých stromů. Na základě zjištěného se stanoví 

harmonogram potřebných prací a sestaví rozpočet. Zpravidla se nejprve odstraňuje 

nežádoucí vegetace (nálet). Poté probíhá zmlazovací řez starých a neudržovaných 

ovocných stromů (jádroviny v předjaří, peckoviny v létě). Je-li potřeba doplnit sad 

novou výsadbou, je nejprve nutné zvolit správné odrůdy ovocných stromů. Volba je 

závislá na smyslu a účelu sadu, nesmí se také opominout opylovací poměry. 

Vysazovaným stromkům je třeba zajistit podpěru, ochranu proti okusu a dostatek 

vláhy.  

7.3 Financování obnovy ovocných sadů 

Obnova starých ovocných sadů je finančně náročná. Výpočtem nákladů na 

obnovu sadů se na několika konkrétních příkladech zabývá Součková [46]. 

V programovém období 2014 - 2020 lze obnovu sadů financovat 

z Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu.  

Dotaci na obnovu sadů lze také získat z rozpočtu ČR z Programu péče 

o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Oba programy administruje 

Ministerstvo životního prostředí. 

S financováním obnovy ovocných sadů mohou pomoci také soukromé zdroje 

a lokální grantové systémy, či obecní rozpočty. Příkladem je obnova ovocných sadů 

na Košíři (Prostějovsko) financované ze soukromé nadace VIA [55], obnova sadů na 

Sychráku financovaná Městem Tišnov [56], obnova sadu v Praze – Stodůlkách 

financovaný Nadací Partnerství a společností Skanska, obnova sadu na Šárynce 

financovaná občanským sdružením Ekodomov a Hlavním městem Prahou [48] 
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a další. S pracemi na výsadbě a údržbě sadů často pomáhají místní občané, školy, 

neziskové organizace. 

Péči o cenná území ve vlastnictví státu zajišťuje AOPK ČR v rámci 

podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ, dále Programu péče 

o krajinu a z Operačního programu Životní prostředí. 

„Na podporu přírodně cenných území spadajících do systému  Natura 2000 

lze získat dotace z programu Evropské komise LIFE+. Projekty LIFE+ mají přispět 

k zastavení poklesu biodiverzity aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů 

evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením 

stavu jejich ochrany. Jedním z hlavních cílů projektů je zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti a péče o území např. zapojením místních zemědělských subjektů.“ [51] 
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8. Metodika 

8.1 Literární rešerše 

Nejprve byla nastudována literatura týkající se řešené problematiky 

a zpracována literární rešerše. Byl analyzován současný stav zájmového území - 

geologie, pedologie, hydrologie, klima, fauna, flóra, přírodní dominanty 

a antropogenní vlivy. Byl vysvětlen význam ovocnářství v zájmovém území. 

8.2 Tvorba geodatabáze 

8.2.1 Vstupní data 

8.2.1.1 Mapové podklady 

Byly získány dostupné mapové podklady zájmové oblasti. 

Vrstvy 

 Ortofoto ČR (2,5 x 2 km, jpg, S-JTSK), z roku 2013 

 Polohopis ZABAGED (shp, S-JTSK) 

na základě žádosti poskytl Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK). 

 

Dále byla použity: 

 Archivní ortofoto černobílé z roku 1953 ze serveru ArcGis Services, Zaniklé 

obce [25], 

 Současná katastrální mapa z WMS serveru ČÚZK [15].   

Z uvedených mapových podkladů byly lokalizovány konkrétní oblasti, kde by 

se staré sady stále mohly nacházet.  

8.2.1.2 Terénní práce 

Ve vytipovaných oblastech bylo provedeno terénní šetření. Nalezené ovocné 

sady byly zaměřeny pomocí přijímače GPS značky Garmin, typ Dakota
TM

 20. 
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Vzhledem k nepřesnosti měření běžnou GPS v členitém terénu bylo potřeba 

v některých lokalitách nejprve odečíst z mapových podkladů souřadnice 

předpokládaného výskytu ovocných sadů, pomocí GPS takové body vyhledat 

v terénu a porovnat se skutečností.  Skutečně nalezené ovocné sady byly zaneseny do 

mapy.   

Pro účely této práce byly za ovocné sady považovány plochy osázené 

souvislou výsadbou ovocných stromů nebo keřů bez ohledu na velikost plochy 

a počet jedinců.  Plochy se stromy rostoucími podél cest byly zahrnuty pouze 

v případě, že přímo navazovaly na spon dřevin přilehlého sadu. Nesouvislá, 

roztroušená výsadba ovocných stromů byla zahrnuta do kategorie „ostatní plochy, 

TTP s ovocnými stromy“.    

Sběr dat v terénu byl proveden v první polovině května 2015 - v době kvetení 

ovocných stromů, kdy jsou tyto v krajině snadno identifikovatelné a dále v měsíci 

září z důvodu odběru vzorků zralých plodů a listů plodných jabloní a hrušní pro 

určení odrůd. K pomologickému posouzení bylo třeba odebrat z každého stromu 3 až 

5 zralých plodů a část větve s listím. Odebrané vzorky z ovocných stromů byly 

předány k pomologickému posouzení Správě CHKO České Středohoří, která je 

předložila k determinaci na  pravidelném podzimním setkání pomologů. 

   

Obrázek č. 2:  Sběr plodů k pomologickému posouzení 
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8.2.2 Použitý software 

Pro zpracování dat byl použit program ArcGIS Desktop ve verzi 10.2. Tento 

software je určený pro tvorbu geografických dat, jejich správu a analýzu. Byl 

poskytnut firmou ESRI na základě studentské licence. ArcGIS Desktop 10.2 je 

aplikací pro vytváření, shromažďování, vyhodnocování a publikování informací 

o území.  

Tabulky a grafy byly vytvořeny v programu Excel sady Microsoft Office. 

8.3 Úprava dat 

Nejprve byla v ArcCatalogu vytvořena vhodná datová struktura ve formě 

databáze (Personal Geodatabase) s členěním na složky rastrů (Raster 

DataSet)  a složky vektorových vrstev (Feature DataSet) pro roky 2013 a 1953. 

Ve složkách vektorových vrstev byly definovány jednotlivé liniové a polygonové 

třídy (Feature Classes). Pro vrstvu povrch_2013 byly definovány subtypy dle 

požadovaných kategorií krajinného pokryvu. Byla vytvořena topologie, která slouží 

k určení vztahů mezi prvky.  Následně byla nastavena topologická pravidla Nesmí se 

překrývat (Must Not Overlap) a Nesmí mít mezery (Must Not Have Gaps). 

Byla provedena úprava dat formou vektorizace současného krajinného krytu. 

Jako podklad sloužila ortofotomapa z roku 2013 a současná katastrální mapa. 

Vektorizací se rozumí převedení informací obsažených v rastru (obrázku) do 

vektorové formy, která na rozdíl od rastru umožňuje další práci s takto získanými 

daty. [4] 

Liniové vrstvy (vodní toky, silnice, železnice) byly převzaty ze základní báze 

geografických dat (ZABAGED). 

Kategorie 

 ovocné sady, 

 ovocné sady zarostlé do 25 %, 
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 ovocné sady zarostlé do 50 %, 

 ovocné sady zarostlé do 75 %, 

 ovocné sady zarostlé do 100 %, 

 ostatní plochy, TTP s ovocnými stromy, 

které jsou subtypy polygonové vrstvy Povrch 2013, byly vektorizovány na základě 

údajů zaměřených pomocí GPS v terénu. Ostatní kategorie této polygonové vrstvy 

byly ručně vektorizovány.  

.  Proces vektorizace je nedílně spojen s interpretací mapy a generalizací 

v závislosti na rozloze řešeného území, typu potřebných informací a dalším použití 

takto získaných dat. Interpretací se rozumí proces získávání požadovaných informací 

z mapového podkladu na základě identifikace významu mapových značek pomocí 

legendy. Interpretace v prostředí GIS zahrnuje kromě vlastní vektorizace také tvorbu 

vhodné datové struktury, která umožňuje kromě rychlého vyhledávání také další 

operace se získanými daty. [4] 

Prostorová data ortofotosnímku z roku 2013 a katastrální mapy ve formě 

rastrů byla interpretetována na základě požadavků ze strany Správy CHKO České 

středohoří do 25 kategorií, jak je zobrazeno v tabulce č. 3. 
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Kód Kategorie krajinného pokryvu Popis kategorie 

1 ovocný sad souvislá výsadba ovocných stromů nebo keřů 

2 ovocný sad zarostlý do 25 % 
souvislá výsadba ovocných stromů nebo keřů zarostlá náletem do 

25 % 

3 ovocný sad zarostlý do 50 % 
souvislá výsadba ovocných stromů nebo keřů zarostlá náletem do 

50 % 

4 ovocný sad zarostlý do 75 % 
souvislá výsadba ovocných stromů nebo keřů zarostlá náletem do 

75 % 

6 hospodářský les pozemky určené pro funkci lesa s lesním porostem 

7 bezlesí pozemky určené pro funkci lesa bez stromového porostu 

8 agrární valy agrární valy bez přítomnosti ovocných stromů nebo keřů 

9 orná půda plochy obdělávané orné půdy 

10 zatravněná orná půda plochy zatravněné orné půdy 

11 orná půda zarostlá do 25% plochy obdělávané orné půdy zarostlé náletem dřevin do 25 % 

12 orná půda zarostlá do 50% plochy obdělávané orné půdy zarostlé náletem dřevin do 50 % 

13 orná půda zarostlá do 75% plochy obdělávané orné půdy zarostlé náletem dřevin do 75 % 

14 orná půda zarostlá do 100% plochy obdělávané orné půdy zarostlé náletem dřevin do 100 % 

15 ostatní plocha, TTP 
plochy označené v katastru nemovitostí jako ostatní, nebo trvalé 

travní porosty 

16 ost. plocha, TTP zarostlá do 25 % 
plochy označené v katastru nemovitostí jako ostatní, nebo trvalé 

travní porosty zarostlé náletem dřevin do 25 % 

17 ost. plocha, TTP zarostlá do 50 % 
plochy označené v katastru nemovitostí jako ostatní, nebo trvalé 

travní porosty zarostlé náletem dřevin do 50 % 

18 ost. plocha, TTP zarostlá do 75 % 
plochy označené v katastru nemovitostí jako ostatní, nebo trvalé 

travní porosty zarostlé náletem dřevin do 75 % 

19 ost. plocha, TTP zarostlá do 100 % 
plochy označené v katastru nemovitostí jako ostatní, nebo trvalé 

travní porosty zarostlé náletem dřevin do 100 % 

20 zahrada zahrady ve volné krajině bez intenzívního využití 

21 
zástavba a intenzívně využívaná 

zahrada 
zástavba a intenzívně využívané zahrady 

22 vodní plocha vodní plochy 

23 agrární valy s ovocem agrární valy s přítomností ovocných stromů nebo keřů 

24 dobývací prostor plochy dobývacího prostoru 

25 ost. plocha, TTP s ovocnými stromy nesouvislá, roztroušená výsadba ovocných stromů 

 

Tabulka č. 3:  Kategorie krajinného pokryvu použité při interpretaci 
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Při určování jednotlivých kategorií byly zohledňovány druhy kultur pozemků, 

evidované v katastru nemovitostí. Při vektorizaci každé pozemkové parcely bylo tedy 

nutné nejprve nahlédnout do katastru nemovitostí, který je volně přístupný na 

webových stránkách ČÚZK [15], a zjistit druh kultury.  

U kategorií ovocné sady, orná půda, trvalé travní porosty a ostatní plochy byl 

dále rozlišován stupeň zarostlosti těchto pozemků stromy nebo keři a to v pěti 

stupních na plochy zarostlé do 25 %, do 50 %, do 75 % a zarostlé do 100 % a plochy 

nezarostlé. Důvodem je sledování zarůstání svahů keřovým a stromovým patrem 

Správou CHKO České středohoří. Potřeba analýzy postupného zarůstání vyvolala 

potřebu pořídit tato data ve vektorové podobě. Změnu pokryvu vrchu Deblík ilustruje 

obrázek č. 3. 

   

Obrázek č. 3: Vrch Deblík na fotografiích z 30. let minulého století a z roku 2010 [53] 

Pozemky určené pro funkci lesa byly rozlišovány do dvou kategorií – les 

a bezlesí. 

Plochy zástavby a intenzívně využívaných zahrad byly generalizovány 

do jediné kategorie. Pro účely této práce nebylo potřeba identifikovat je podrobněji.  

Do zvláštní kategorie byly zařazeny zahrady ve volné krajině. Jedná se o pozemky, 

které jsou v katastru nemovitostí vedené jako zahrady, ale nejsou takto využívány. 

Příklad interpretace ukazuje obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4: Ukázka interpretace leteckého snímku z roku 2013, zdroj podkladových dat 

©ČÚZK   

 

Pomocí funkce Validate Topology byly nalezeny topologické chyby. Ty byly 

opraveny skrze příkazy  Subtract (polygony se odečtou), Merge  (polygony se spojí), 

Create Feature (vytvoří nový polygon) a Mark as Exception  (akceptuje jako výjimku 

z pravidla). 

Pro přesné vymezení katastrálních území Církvice, Sebuzín a Tlučeň bylo 

potřeba stanovit přesné hranice jednotlivých katastrálních území. Na podkladu 

současné katastrální mapy byly ručně vektorizovány hranice jednotlivých k. ú. do 

polygonové vrstvy hranice.shp. V atributové tabulce této vrstvy byly pak 

jednotlivým polygonům přiřazeny příslušné názvy katastrálních území. 
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Pomocí funkce Clip, která se nachází v analytických nástrojích (Analysis 

Tools) byly postupně ořezány vstupní vrstvy povrch_2013.shp, silnice.shp, 

železnice.shp, potok.shp dle polygonů definovaných ve vrstvě hranice. Vznikly 

vrstvy povrch_2013_clip.shp, silnice_clip.shp, železnice_clip.shp a potok_clip.shp, 

které svými rozměry přesně odpovídaly stanovenému zájmovému území. 

Z výsledných vrstev byl vyhotoven mapový výstup. 

Na ořez ortofotomapy z roku 2013 byla použita funkce Clip, která se nachází 

v nástrojích správy dat (Data Management Tools/Raster/Raster Processing). Vstupní 

vrstvou byla ortofotomapa roku 2013 v rastrové reprezentaci a rozsah ořezu byl 

určen polygony vrstvy hranice.shp. U funkce je třeba zvolit příkazy pro zachování 

rozsahu ořezu dle vybraných polygonů (Use Input Features Clipping Geometry 

a Maintain Clipping Extent). Stejným postupem byla ortofotomapa 2013 ořezána dle 

polygonů definovaného ve vrstvě hranice_Církvice.shp pro vznik ortofotomapy 

katastrálního území Církvice, dále dle vrstvy hranice_Sebuzín.shp pro vznik 

orgtofotomapy k. ú. Sebuzín a nakonec dle polygonu definovaného ve vrstvě 

hranice_Tlučeň.shp pro vznik ortofotomapy k. ú. Tlučeň.  Ze vzniklých vrstev byly 

vyhotoveny mapové výstupy. 

Při hodnocení vývoje ovocných sadů byly zohledněny možnosti interpretace 

černobílých snímků.  Pět kategorií ovocných sadů, které jsou součástí vrstvy 

povrch_2013_clip.shp bylo pro účel analýzy vývoje ovocných sadů nutné 

transformovat do vrstvy s jedinou kategorií, bez ohledu na stupeň zarostlosti.  

V atributové tabulce vrstvy povch_2013 byly atributovým dotazem (Select by 

Attributes) vybrány všechny kategorie ovocných sadů. Pomocí funkce Export Data 

byla pak vygenerována vrstva sady_2013.shp.  

Při vektorizaci sadů v roce 1953 v katastrálních územích Církvice a Sebuzín 

bylo postupováno tzv. metodou zpětné vektorizace (Bacround Edit). V ArcCatalogu 

byla pomocí příkazu Load Data načtena do vrstvy sady_1953.shp data vrstvy 

sady_2013.shp. Jednotlivé polygony sadů roku 2013 byly nad podkladovým 

leteckým snímkem z roku 1953 upraveny tak, aby nová vrstva odpovídala 
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archivnímu snímku z roku 1953. Pro úpravu byly použity funkce Edit verticles 

a Reshape Feature Tool. Plochy zaniklých ovocných sadů byly pak nad podkladem 

archivního leteckého snímku z roku 1953 ručně vektorizovány. 

Plochy ovocných sadů roku 1953 v k. ú. Tlučeň ve vektorové reprezentaci 

byly převzaty z diplomové práce Lucie Hotové. [12]   

8.4 Analýzy dat 

Pro přehled plošného a procentuálního zastoupení jednotlivých subtypů vrstvy 

povrch_2013_clip byly v atributové tabulce této vrstvy sečteny plochy polygonů 

každé kategorie pomocí funkce Summarize. Obdobně byly sečteny plochy polygonů 

jednotlivých kategorií u každého katastrálního území. 

Pro analýzu prostorových změn kategorie ovocných sadů mezi lety 1953 až 

2013 v jednotlivých katastrálních územích byla použita funkce Union, která patří do 

analytických nástrojů (Analysis Tools/Overlay). Nejprve byly připraveny vstupní 

vrstvy pro tuto analýzu. Funkcí Clip byla vektorová vrstva sady_1953 postupně 

oříznuta dle polygonů ve vrstvách hranice_Církvice, hranice_Sebuzín 

a hranice_Tlučeň. Vznikly vrstvy sady_1953_Církvice, sady_1953_Sebuzín 

a sady_1953_Tlučeň. Obdobně byly připraveny vektorové vrstvy sadů z roku 2013. 

V atributových tabulkách vzniklých vrstev byly hodnoty pole KOD_1953 

a KOD_2013 sjednoceny na hodnotu 1.   

Nejdříve byla zjišťována časoprostorová změna sadů k. ú. Sebuzín. Vstupními 

vrstvami funkce Union byly vektorové vrstvy sady_1953_Sebuzín a sady 

2013_Sebuzín. Spojením těchto vrstev vznikla nová vrstva vyvoj_sadu_Sebuzín. 

V atributové tabulce této vrstvy bylo pomocí příkazu Add Field přidáno nové pole 

nazvané vyvoj_sadu. Pomocí funkce Field Calculator byla v tomto poli vypočtena 

prostorová změna (vyvoj_sadu=KOD_2013-KOD_1953). Vznikly tři druhy označení 

jednotlivých polygonů: 0, 1 a -1.  Polygony, které se v období 1953–2013 nezměnily, 

byly v poli vyvoj_sadu označeny 0. Označení 1 bylo přiřazeno polygonům sadů, 

které ve zkoumaném období přibyly. Pod označením -1 se nacházely polygony 
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ovocných sadů, které v letech 1953–2015 zanikly. V poli vyvoj_sadu byl proveden 

součet vzniklých, nezměněných a zaniklých ploch ovocných sadů pomocí příkazu 

Summarize.  

Obdobným způsobem byl zjišťován vývoj ovocných sadů v katastrálním území 

Tlučeň.  Pro katastrální území Církvice nebylo třeba analýzu provádět, v tomto 

území se v roce 2015 již nenacházely žádné sady.  Následně byly vytvořeny mapové 

výstupy, tabulky, grafy. 

Analýzou provedenou pomocí funkce Union byly zároveň identifikovány 

plochy zaniklých ovocných sadů. 

Účelem obnovy starých ovocných sadů je mimo jiné návrat na ně vázané flóry, 

entomofauny, ptactva, ale také obnova původního rázu krajiny. Výběr, které 

z nalezených ovocných sadů jsou vhodné k obnově, vychází z individuálního 

posouzení každé lokality. Je třeba zohlednit několik faktorů, především: 

 zdravotní stav jednotlivých ovocných stromů 

 věkovou strukturu ovocných stromů 

 vzdálenost lokality od frekventovaných komunikací 

 vzdálenost lokality od zástavby a intenzívně využívaných zahrad 

 vlastnické poměry 

 přístup k ovocnému sadu apod. 

 

Nalezené lokality byly rozděleny do třech skupin na: 

 udržované ovocné sady, které nepotřebují obnovu, 

 neudržované ovocné sady, které nejsou vhodné k obnově, 

 neudržované ovocné sady k obnově vhodné. 
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9. Výsledky 

9.1 Vyhledání starých ovocných sadů v terénu 

V katastrálním území Sebuzín bylo na základě terénního šetření v roce 2015 

nalezeno a zaměřeno 11 ploch ovocných sadů. Celková plošná výměra těchto sadů je 

40 580 m
2
. Polohu a označení lokalit ukazuje obrázek č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 ©ČÚZK   

 

 
Obrázek č. 4:  Číselné označení lokalit ovocných sadů v k.ú. Sebuzín 

V lokalitě označené číslem 1 se nachází třešňový sad, který je silně zarostlý 

listnatými dřevinami. Odrůdy ovocných stromů byly v minulosti roubovány na 

vysoké podnože a stále plodí. Sad není v současné době udržován. 

Ovocný sad označený na obrázku č. 4  číslem 2 je neudržovaný, slabě zarostlý. 

Nacházejí se zde plodné třešně a jedna částečně plodící jabloň, ostatní bez plodů. 
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V lokalitě č. 3 se nachází pozůstatek středně zarostlého jabloňového sadu. 

Jedna jabloň nese plody. 

Lokalita č. 4 je starý ovocný sad s mohutnými jabloněmi, některé z nich 

částečně plodí. Bylinné patro je spásáno stádem mladých býků. 

Ovocný sad č. 5 je funkční, plodný, udržovaný sad, doplněný pastvou hovězího 

dobytka. Nacházejí se zde jabloně a hrušně na vysokých kmenech. 

Lokalita označená číslem 6 je pozůstatek vysokokmenného třešňového sadu. 

Stromy jsou plodné. 

V lokalitě č. 7 se nachází švestkový sad doplněný pastvou ovcí. Kromě starých 

ovocných stromů se zde vyskytuje značné množství planých slivoní. 

Ovocný sad č. 8 je smíšený vysokokmenný sad s třešněmi, jabloněmi 

a hrušněmi. Bylinné patro je spásáno ovcemi, telaty a dokonce několika kusy lam. 

Ovocný sad označený číslem 9 je udržovaný, plodný sad s jabloněmi na 

nízkých kmenech. 

V lokalitě č. 10 se nachází pozůstatek smíšeného sadu s hrušněmi a jabloněmi 

na vysokých kmenech. Stromy jsou plodné. Vyskytuje se zde i několik planých 

stromků. 

Ovocný sad č. 11 je silně zarostlý, neudržovaný. Nacházejí se zde převážně 

třešně, ale také jabloně a hrušně na vysokých kmenech. 

V katastrálním území Tlučeň byly nalezeny a zaměřeny 4 plochy ovocných 

sadů. Celková plošná výměra těchto sadů je 11 942 m
2
. Polohu a označení lokalit 

ukazuje obrázek č. 5. 
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Obrázek č. 5  Číselné označení lokalit ovocných sadů v k. ú. Tlučeň 

 

Ovocný sad označený na obrázku č. 5 číslem 1 je neudržovaný, středně 

zarostlý. Nacházejí se zde třešně, hrušně a neplodné jabloně.  

Ovocný sad č. 2 je smíšeným sadem, nacházejí se zde především třešně 

a jabloně na vysokých kmenech, ale i plané stromky. Sad je silně zarostlý, 

neudržovaný. 
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V lokalitě č. 3 se vyskytuje pozůstatek vysokokmenného sadu. Stromy jsou 

udržované, nesou plody. 

Ovocný sad označený číslem 4 je poměrně mladý, do nedávna udržovaný, se 

stromy na nízkých kmenech, které nesou plody. 

V katastrálním území Církvice se do současné doby staré ovocné sady 

nedochovaly. Byly zde nalezeny pouze dvě plochy s roztroušeným výskytem 

ovocných stromů. Bohatá ovocná výsadba podlehla v sedmdesátých letech minulého 

století expanzi rekreační výstavby. Ovocné stromy se nacházejí v zahradách a místy 

podél cest. 

 

9.2 Zhodnocení vývoje a identifikace ploch zaniklých ovocných 

sadů 

Celková rozloha zájmového území je 1 182 hektarů. V roce 1953 se zde 

vyskytovaly ovocné sady na ploše 94,8 ha, což představuje 8 % celkové rozlohy 

zájmového území. V roce 2015 se zde vyskytovaly ovocné sady na ploše 5,3 ha, což 

představuje 0,4 % celkové rozlohy zájmového území. V období mezi lety 1953 

a 2015 přibylo 2,3 ha a zaniklo 91,3 ha ovocných sadů. Výskyt sadů v letech 1953 

a 2015 zobrazuje příloha č. 1. 

9.2.1 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Sebuzín 

Již z vizuálního porovnání leteckých snímků z let 1953 a 2013 je patrný 

zásadní rozdíl v rozloze ovocných sadů na Sebuzínsku (obrázek č. 6).  
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Obrázek č. 6: Vizuální porovnání výskytu sadů na snímcích z let 1953 a 2013 v části obce 

Sebuzín 

 

Zatímco v roce 1953 se ovocné sady rozkládaly na ploše 55,4 ha, v roce 2015 

již jen na ploše 4 ha. V roce 1953 ovocné sady zaujímaly 7,6 % celkové rozlohy k. ú. 

Sebuzín o výměře 724 ha. V roce 2015 se sady vyskytovaly jen na 0,6 % území. 

Výskyt sadů na Sebuzínsku přibližuje obrázek č. 7, podrobněji příloha č. 2. 

©ČÚZK  

ČÚZK   

©MO ČR 
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Obrázek č. 7  Výskyt ovocných sadů v letech 1953 a 2015 na Sebuzínsku, 

zdrojpodkladových dat ©MO ČR a ©ČÚZK 

Prostorovou změnu plošné výměry ovocných sadů v k. ú. Sebuzín mezi lety 

1953 a 2015 vyjadřuje obrázek č. 8. 

 

Obrázek č. 8: Vývoj ovocných sadů na Sebuzínsku v letech 1953 – 2015, zdroj 

podkladových dat ©ČÚZK   
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Na Sebuzínsku mezi lety 1953 a 2015 zůstalo nezměněno 3,2 ha ovocných 

sadů, což představuje 5 % z celkové výměry ovocných sadů v daném období. Sady 

o výměře 1,5 ha v daném období přibyly (3 %).  

V k. ú. Sebuzín byly identifikovány plochy ovocných sadů zaniklých ve 

sledovaném období o výměře 52,2 ha, což představuje 92 % ploch ovocných sadů, 

které se v období 1953 – 2015 na tomto území vyskytovaly. (Příloha č. 5) 

9.2.2 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Tlučeň 

Rovněž v tomto katastrálním území je již z vizuálního porovnání leteckých 

snímků z let 1953 a 2013 patrný značný rozdíl v rozloze ovocných sadů. (obr. č. 8). 

 

 

Obrázek č. 9: Vizuální porovnání výskytu sadů na snímcích z let 1953 a 2013 v části obce 

Tlučeň, 1:3000 

© MO ČR 

© ČÚZK 
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V roce 1953 se ovocné sady na Tlučeňsku rozkládaly na ploše 28,6 ha, což 

představuje 9,4 % celkové rozlohy katastrálního území Tlučeň o výměře 305,4 ha. 

Naproti tomu v roce 2015 se ovocné sady rozkládaly na ploše 1,2 ha, tedy jen na 

0,4 % celkové rozlohy území. Rozdíl ve výskytu ovocných sadů v letech 1953 

a 2015 ilustruje obrázek č. 10 a příloha č. 3. 

 

Obrázek č. 10: Výskyt ovocných sadů v letech 1953 a 2015 na Tlučeňsku, zdroj 

podkladových dat ©MO ČR a ©ČÚZK   
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Prostorovou změnu plošné výměry ovocných sadů v k. ú. Tlučeň mezi lety 

1953 a 2015 vyjadřuje obrázek č. 11. 

 

 

 

Obrázek č. 11:  Vývoj ovocných sadů na Tlučeňsku v letech 1953 - 2015, zdroj 

podkladových dat ©ČÚZK   

 

Na Tlučeňsku mezi lety 1953 a 2015 zůstalo nezměněno 3 869 m
2
 ovocných 

sadů, což představuje 1 % z celkové výměry ovocných sadů v daném období. Sady 

o výměře 8 074 m
2
 v daném období přibyly (3 %).  

V k. ú. Tlučeň byly identifikovány plochy ovocných sadů zaniklých 

ve sledovaném období o výměře 28,2 ha, což představuje 96 % ploch ovocných sadů, 

které se v období 1953 – 2015 na tomto území vyskytovaly. (Příloha č. 6) 
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9.2.3 Vývoj ovocných sadů v k. ú. Církvice 

Vizuální porovnání leteckých snímků z let 1953 a 2015 ukazuje také v tomto 

území značný rozdíl v pokryvu krajiny a v rozloze ovocných sadů (obrázek č. 12). 

Ze snímků je patrné, že ovocné sady byly nahrazeny především rekreační 

zástavbou a zatravněnou ornou půdou. 

 

 

Obrázek č. 12:  Vizuální porovnání výskytu sadů na snímcích z let 1953 a 2013 v části obce 

Církvice, 1:3000 

© MO ČR 

ČR %C 

©ČÚZK 
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V roce 1953 se ovocné sady na Církvicku rozkládaly na ploše 10,9 ha. Polohu 

sadů zobrazuje obrázek č. 13. Jedná se o 7,2 % celkové rozlohy katastrálního území 

o výměře 1 52,4 ha. V roce 2015 se zde ovocné sady již nevyskytovaly. 

 

Obrázek č. 13: Výskyt ovocných sadů v roce 1953 na Církvicku, zdroj podkladových dat 

©MO ČR 

 

 

Prostorovou změnu plošné výměry ovocných sadů v k. ú. Církvice mezi lety 

1953 a 2015 vyjadřuje obrázek č. 14 
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Obrázek č. 14: Vývoj ovocných sadů na Církvicku v letech 1953 – 2015, zdroj 

podkladových dat ©ČÚZK 

 

V k. ú. Církvice byly identifikovány plochy ovocných sadů zaniklých 

ve sledovaném období o výměře 10,9 ha, což představuje 100 % ploch ovocných 

sadů, které se v období 1953 - 2015 na tomto území vyskytovaly. (Příloha č. 4) 

Mezi nejsilnější faktory, které v druhé polovině dvacátého století způsobily 

zánik 94 % ovocných sadů, patří především kolektivizace a intenzifikace zemědělství 

doprovázená zcelováním pozemků a snahou o potravinovou soběstačnost. Trvalé 

kultury ovocných sadů musely na úrodných půdách labského údolí ustoupit 

jednoletým plodinám. Došlo k omezení druhové rozmanitosti, jež v krajině posiluje 

ekologickou stabilitu. Byly zničeny cenné biotopy, které chrání půdu před erozí, 

zajišťují příznivé teplotní a vláhové mikroklima, mohutným kořenovým systémem 

podporují biologickou aktivitu v půdě, podílí se na tvorbě humusu, bývaly součástí 

migračních cest řady živočichů. 
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Zbylé neudržované ovocné sady podlehly sekundární sukcesi, jež má za 

následek nahrazování původních společenstev jinými. Tím je ohrožována přítomnost 

druhů vázaných na ovocné sady (např. dudek chocholatý, krutihlav obecný, páchník 

hnědý, otakárek ovocný, přástevník kostivalový, bělásek ovocný a další).  Jejich 

výskyt byl ve zkoumaném území ještě před pár desítkami let hojný, nyní vzácný. 

Některé druhy zmizely docela, např. modrásek hořcový nebo tesařík obrovský. 

Příklady vzácných druhů hmyzu ovocných sadů je uveden v příloze č. 13. 

9.3 Výběr lokalit vhodných pro obnovu původních sadů 

Lokality s nalezenými ovocnými sady byly rozděleny do třech skupin na sady:  

 udržované (zcela, nebo částečně) 

 neudržované, které nejsou k obnově vhodné 

 udržované, vhodné k obnově 

Přehled rozdělení lokalit ukazuje tabulka č. 4 

 k. ú. Sebuzín 

lokalita číslo 

k. ú. Tlučeň 

lokalita číslo 

Udržované sady 4, 5, 6, 8, 9 3, 4 

Sady neudržované, 

nevhodné k obnově 
2, 7 2 

Sady vhodné k obnově 1, 3, 10, 11 1 

 

Tabulka č. 4: Rozdělení ovocných sadů dle údržby a vhodnosti obnovy 

 

9.3.1 Udržované ovocné sady 

Do této skupiny byly zařazeny ovocné sady, které jsou v současné době 

obhospodařované a není třeba je obnovovat. 

Katastrální území Sebuzín 

Ovocné sady nacházející se v lokalitách označených čísly 4, 5, 6, a 8 jsou staré 

ovocné vysokokmenné sady. Převažují jabloně, ale také hrušně, třešně a sad 
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v lokalitě č. 4 je z jižní strany lemován keři lísky obecné. Bylinné patro je udržováno 

pastvou dobytka. Jedná se o typickou ukázku původního způsobu hospodaření. 

Rozložité koruny stromů jsou vhodným úkrytem pro bezobratlé a dutinové 

(doupové) druhy ptactva.  

Ovocný sad v lokalitě č. 9 je také obhospodařován původním způsobem. 

Na políčko ohraničené řadou ovocných stromů navazuje louka. V této lokalitě je 

tráva udržována sečením. Stromy v sadu jsou nové nízkokmenné odrůdy, dostupné 

na trhu a méně vhodné pro výsadby do volné krajiny.  

Katastrální území Tlučeň 

Ovocný sad v lokalitě označené číslem 3 je příkladem původního způsobu 

hospodaření na pozemcích za obytnými stavbami. Jedná se o pravidelně sečenou 

louku s řadou udržovaných ovocných stromů na vysokých podnožích, které stále 

plodí. 

Ovocný sad č. 4 je nově založený se stromy na nízkých kmenech. Obsahuje 

nové odrůdy, dostupné na trhu, které nejsou vhodné pro výsadby do volné krajiny. 

9.3.2 Neudržované sady, nevhodné k obnově 

Lokalita označená v k. ú. Sebuzín číslem 2 je starý jabloňový sad ve svažitém 

terénu. Většina stromů již uschla, zbylé nejsou v dobrém zdravotním stavu. Pouze 

jedna jabloň plodí a to ve spodní části z podnože (semenáče), ve svrchní části koruny 

se nachází několik plodů roubované odrůdy. 

Švestkový sad označený v k. ú. Sebuzín číslem 7 se nachází v náročném 

terénu. Přesto, že se v něm v současné době mají možnost pást ovce, je silně zarostlý 

náletem a planými slivoněmi. Původní výsadba není vitální, neplodí. Obnova tohoto 

sadu by byla příliš nákladná a následná údržba náročná. 

Lokalita označená v k. ú. Tlučeň číslem 2 je starý smíšený sad. Nacházejí se 

zde třešně, jabloně, hrušně a slivoně. Hrušně nesou plody semenáčů. Byla zde 
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nalezena pouze jedna plodná jabloň, ostatní stromy jsou bez plodů. Lokalita je ve 

svahu, obtížně prostupná, silně zarostlá náletovými dřevinami. Obnova tohoto sadu 

není perspektivní vzhledem k vysokým nákladům a špatnému zdravotnímu stavu 

ovocných stromů. 

9.3.3 Neudržované sady, vhodné k obnově 

Do této skupiny byly zařazeny neudržované ovocné sady, které vhledem 

ke svému stavu, vitalitě stromů a poloze mají perspektivu obnovy. Poloha těchto 

lokalit je zobrazena v příloze č. 7. 

Katastrální území Sebuzín 

Na Sebuzínsku byly nalezeny čtyři ovocné sady vhodné pro obnovu. Ovocné 

sady označené čísly 1 a 3 na sebe navazují. Jsou číselně označeny zvlášť z důvodu 

rozlišování stupně zarostlosti ovocného sadu. 

Ovocný sad označený číslem 1 je zarostlý, neudržovaný třešňový sad se stromy 

na vysokých kmenech (obrázek č. 15). Stromy v tomto sadu jsou vitální, částečně 

plodné. Sad je zarostlý náletem dřevin, je ohrožen zalesněním. V případě, že by se 

podařilo nežádoucí dřeviny odstranit, prodlouží se život ovocných stromů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15:  Třešňový sad v lokalitě č. 1 na Sebuzínsku 
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Ovocný sad č. 3 je neudržovaný smíšený sad třešní a jabloní na vysokých 

podnožích (obrázek č. 16). 

Sad je středně zarostlý keři růže šípkové. Třešně omezeně plodí, jsou 

v uspokojivém zdravotním stavu. Z jabloní plodí pouze jedna, plody byly odebrány 

k určení odrůdy. Adekvátním zásahem a vhodným managementem může být 

obnovena vitalita a plodnost tohoto sadu. 

 

Obrázek č. 16: Třešňovo-jabloňový sad v lokalitě č. 3 na Sebuzínsku 
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Ovocný sad označený číslem 10 je neudržovaný smíšený ovocný sad. 

Nacházejí se zde jabloně a hrušně na vysokých kmenech a několik planých jablůněk 

(obrázek č. 17). 

Ovocný sad je dobře přístupný, pouze částečně zarostlý náletem dřevin 

a planých jabloní, travní porost je dlouhodobě neudržovaný. Staré stromy mají 

mohutné kmeny a košaté koruny, které mohou být vyhledávaným úkrytem hmyzu 

i dutinových druhů ptactva. Většina stromů plodí, u některých jabloní se plody 

nacházejí jen ve svrchní části koruny. Pravidelná údržba travního porostu by vedla 

k prodloužení životnosti stromů. 

 

Obrázek č. 17: Ovocný sad v lokalitě č. 10. Uprostřed Punčové, vpravo Parména zlatá 

 

V lokalitě označené číslem 11 je neudržovaný smíšený sad. Nacházejí se zde 

převážně třešně, ale také jabloně a hrušně na vysokých podnožích (obrázek č. 18). 

Sad se nachází ve svahu s jihozápadní expozicí. Tento sad je silně zarostlý 

náletem dřevin. Ty je potřeba odstranit. Sad navazuje na udržovanou louku. 

V případě rozšíření údržby na travní porost v sadu, mají ovocné stromy perspektivu 
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prodloužení života a plodnosti, zejména vitální jedinci při okrajích sadu. Z plodné 

jabloně byly odebrány vzorky k determinaci odrůdy. 

 

Obrázek č. 18: Smíšený ovocný sad v lokalitě č. 11 na Sebuzínsku 

 

Katastrální území Tlučeň 

Na Tlučeňsku byl nalezen pouze jeden ovocný sad perspektivní pro obnovu. 

Jedná se o lokalitu označenou číslem 1 (obrázek č. 19). 

Jedná se o smíšený ovocný sad s třešněmi, jabloněmi a hrušněmi. Jabloně již 

neplodí, nebo nesou plody semenáčů. To znamená, že strom ovládla podnož, která 

plodí, ale roubovaný materiál je bez plodů. Z plodné hrušně byly odebrány plody 

k pomologickému posouzení. Ovocný sad je na svažitém terénu, středně zarostlý 

maliníkem a kopřivami. Po odstranění keřového patra a při následné údržbě travního 

porostu mají stromy naději na delší život. Masivní kmeny s rozložitými korunami 

budou velmi vhodným domovem pro řadu bezobratlých a dutinových druhů ptactva. 
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Obrázek č. 19: Pohled na částečně rozkvetlý ovocný sad na Tlučeňsku od jihozápadu 

 

 

9.4 Určení odrůd ovoce ve vybraných lokalitách  

Z plodících jabloní a hrušní ve vybraných lokalitách byly odebrány vzorky 

plodů. Správou CHKO České středohoří bylo zajištěno pomologické posouzení 

těchto vzorků plodů odebraných v terénu. 

9.4.1 Odrůdy určené v k. ú. Sebuzín 

Na Sebuzínsku byly určeny plody pocházející z lokalit č. 9, 10 a 11. 

V lokalitě č. 10 byly determinovány tři odrůdy jabloní – Punčové, Panenské 

a Parména zlatá. Hrušně v této lokalitě jsou odrůdy Boscova lahvice, zvaná také 

Koruna (obrázky č. 20 a 21). 

 

Obrázek č. 20: Parména zlatá 
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Obrázek č. 21: Odrůdy určené v lokalitě č. 10 na Sebuzínsku 

 

V sebuzínské lokalitě označené číslem 11 byla rozpoznána odrůda jabloně 

Harbertova reneta. 

Dále byla v k. ú. Sebuzín určena odrůda jabloně Rubín a to v udržovaném sadu 

označeném číslem 9 (obrázek č. 22). Tato odrůda byla rozpoznána i ve stromořadí 

lemujícím silnici č. III/24721 vedoucí ze Sebuzína směrem na Tlučeň.  

 

Obrázek č. 22: Odrůda jabloně Rubín z lokality č. 9 na Sebuzínsku 

 

 



72 

 

Západně od lokality č. 11 se nachází v louce čtveřice rozptýlených mohutných 

hrušní. Jedna z odrůd byla rozpoznána, jedná se o Pastornici (obrázek č. 23). 

 

Obrázek č. 23: Ukázka odrůdy hrušně Pastornice 

U vzorků plodů jablek, odebraných z lokalit označených čísly 2 a 3, se odrůdy 

nepodařilo určit. 

 

9.4.2 Odrůdy určené v k.ú. Tlučeň 

Na Tlučeňsku v lokalitě č. 1 byla rozpoznána odrůda hrušně Merodova, 

v lokalitě č. 2 pak odrůda jabloně Gloria Mundi (obrázek č. 24). 

Na Tlučeňsku byly dále rozpoznána odrůda jabloně Bleinheimská reneta, a to 

ve stromořadí u polní cesty, nacházející se jižně od lokality č. 2. Podél silnice 

č. III/24721 vedoucí z Litoměřic přes Tlučeň do Sebuzína pak byla určena odrůda 

hrušně Boscova lahvice a odrůda jabloně Zvonkové (severně od lokality č. 1).  
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Obrázek č. 24: Odrůdy ovoce určené na Tlučeňsku 

 

 

Poloha ovocných stromů, z nichž se podařilo determinovat odrůdy je 

zobrazena v příloze č. 8. 

V předešlém roce byly Správou CHKO České středohoří v sídle Tlučeň určeny 

odrůdy jabloní Bernské růžové, Blenheimská reneta, Boskoopské, Krasokvět žlutý 

a odrůdy hrušní Avranšská a Merodova. 
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9.5 Vektorizace současného krajinného pokryvu krajiny  

Prostorová data ortofotosnímku z roku 2013 a katastrální mapy ve formě rastrů 

byla interpretetována na základě požadavků ze strany Správy CHKO České 

středohoří do 25 kategorií. Jednotlivé kategorie krajinného pokryvu se v katastrálním 

území Církvice, Sebuzín a Tlučeň rozprostírají na plochách o rozlohách, které 

zobrazuje tabulka č. 5. 

Kód Kategorie krajinného pokryvu 
Krajinný pokryv v roce 2013 v m

2
 

Církvice Sebuzín Tlučeň 

1 ovocný sad 0 15 313 974 

2 ovocný sad zarostlý do 25 % 0 13 895 945 

3 ovocný sad zarostlý do 50 % 0 2 440 4 941 

4 ovocný sad zarostlý do 75 % 0 6 131 0 

5 ovocný sad zarostlý do 100 % 0 2 801 5 083 

6 hospodářský les 513 086 3 753 905 1 338 092 

7 bezlesí 6 861 167 024 69 354 

8 agrární valy 0 11 614 3 583 

9 orná půda 1 495 24 799 0 

10 zatravněná orná půda 83 347 164 924 218 610 

11 orná půda zarostlá do 25% 8 298 29 917 3 161 

12 orná půda zarostlá do 50% 235 4 521 1 014 

13 orná půda zarostlá do 75% 0 1 458 0 

14 orná půda zarostlá do 100% 953 57 304 49 021 

15 ostatní plocha, TTP 37 824 374 652 409 797 

16 ost.plocha, TTP zarostlá do 25 % 217 095 281 441 120 615 

17 ost.plocha, TTP zarostlá do 50 % 31 932 179 956 47 218 

18 ost.plocha, TTP zarostlá do 75 % 32 270 145 691 41 787 

19 ost.plocha, TTP zarostlá do 100 % 63 513 1 169 556 526 097 

20 zahrada 5 978 16 532 19 199 

21 zástavba a intenzívně využívaná zahrada 257 902 473 419 147 538 

22 vodní plocha 202 954 258 919 443 

23 agrární valy s ovocem 1 919 57 327 41 326 

24 dobývací prostor 50 600 0 0 

25 ost.plocha, TTP s ovocnými stromy 7 304 27 200 4 973 

  celkem 1 523 566 7 240 739 3 053 771 

 

Tabulka č. 5:  Zastoupení kategorií krajinného pokryvu v zájmovém území v m
2 
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Tabulka č. 6 ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií 

krajinného pokryvu z celkové plochy každého katastrálního území. 

Kód Kategorie krajinného pokryvu 
Krajinný pokryv v roce 2013 v % 

Církvice Sebuzín Tlučeň 

1 ovocný sad 0,00 0,21 0,03 

2 ovocný sad zarostlý do 25 % 0,00 0,19 0,03 

3 ovocný sad zarostlý do 50 % 0,00 0,03 0,16 

4 ovocný sad zarostlý do 75 % 0,00 0,08 0,00 

5 ovocný sad zarostlý do 100 % 0,00 0,04 0,17 

6 hospodářský les 33,68 51,84 43,82 

7 bezlesí 0,45 2,31 2,27 

8 agrární valy 0,00 0,16 0,12 

9 orná půda 0,10 0,34 0,00 

10 zatravněná orná půda 5,47 2,28 7,16 

11 orná půda zarostlá do 25% 0,54 0,41 0,10 

12 orná půda zarostlá do 50% 0,02 0,06 0,03 

13 orná půda zarostlá do 75% 0,00 0,02 0,00 

14 orná půda zarostlá do 100% 0,06 0,79 1,61 

15 ostatní plocha, TTP 2,48 5,17 13,42 

16 ost.plocha, TTP zarostlá do 25 % 14,25 3,89 3,95 

17 ost.plocha, TTP zarostlá do 50 % 2,10 2,49 1,55 

18 ost.plocha, TTP zarostlá do 75 % 2,12 2,01 1,37 

19 ost.plocha, TTP zarostlá do 100 % 4,17 16,15 17,23 

20 zahrada 0,39 0,23 0,63 

21 

zástavba a intenzívně využívaná 

zahrada 16,93 6,54 4,83 

22 vodní plocha 13,32 3,58 0,01 

23 agrární valy s ovocem 0,13 0,79 1,35 

24 dobývací prostor 3,32 0,00 0,00 

25 ost.plocha, TTP s ovocnými stromy 0,48 0,38 0,16 

  celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka č. 6: Procentuální zastoupení kategorií krajinného pokryvu v jednotlivých 

katastrech 

 

 

Krajinný pokryv zájmového území je zobrazen v příloze č. 9. 
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U kategorií ovocné sady, orná půda, trvalé travní porosty a ostatní plochy byl 

dále rozlišován stupeň zarostlosti těchto pozemků stromy nebo keři a to v pěti 

stupních na plochy zarostlé do 25 %, do 50 %, do 75 % a zarostlé do 100 % a plochy 

nezarostlé. Celkové rozlohy těchto ploch v m
2
 jsou uvedeny v tabulce č. 7.  Graf č. 6 

ukazuje míru náletu stromy a keři v procentech. 

Míra náletu stromů  

a keřů 

Plocha v m
2
 v k. ú. 

Církvice Sebuzín Tlučeň 

plochy zarostlé do 100% 64 466 1 229 661 580 201 

plochy zarostlé do 75% 32 270 153 280 41 787 

plochy zarostlé do 50 % 32 167 186 917 53 173 

plochy zarostlé do 25 % 225 393 325 253 124 721 

plochy bez náletu 122 666 579 688 340 199 

 

Tabulka č. 7:  Míra pokryvu náletem stromů a keřů u sledovaných kategorií 

 

Graf č. 6:  Porovnání míry náletu stromy a keři v jednotlivých katastrech 
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V katastrálním území Církvice dominují ostatní plochy a trvalé travní porosty 

s mírnou hustotou náletu (do 25 %). Naproti tomu v katastrálních územích Sebuzín 

a Tlučeň převládají ostatní plochy a trvalé travní porosty s vysokou sukcesí keřového 

a stromového patra (zarostlé do 100 %). V ostatních stupních zarostlosti jsou všechna 

tři k. ú. na srovnatelné úrovni. 
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9.5.1 Současný krajinný pokryv k. ú. Církvice 

V současném krajinném pokryvu na Církvicku dominují pozemky určené pro 

plnění funkce lesa, a to 34 %, dále ostatní plochy a trvalé travní porosty, které 

zabírají 24 % území. Zásadní zastoupení v krajinném pokryvu zaujímá zástavba 

a intenzívně využívané zahrady, které se nacházejí na 17 % území. Vodní plocha 

tvořená řekou Labe se rozkládá na 16 % území. V katastrálním území Církvice 

se nachází dobývací prostor, který zaujímá 3 % rozlohy k. ú.   Ovocné sady se zde 

nevyskytují. Nacházejí se zde jen plochy s roztroušenými ovocnými stromy, ty 

se rozkládají na ploše 0,5 % katastrálního území Církvice. Krajinný pokryv 

Církvicka zobrazuje obrázek č. 25 a příloha č. 10. 

 

Obrázek č. 25: Krajinný pokryv k. ú. Církvice v roce 2013, zdroj podkladových dat ©ČÚZK 
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9.5.2 Současný krajinný pokryv k. ú. Sebuzín 

V současném krajinném pokryvu na Sebuzínsku rovněž dominují pozemky určené 

pro plnění funkce lesa, a to 54 %, dále ostatní plochy a trvalé travní porosty, které 

zabírají 29 % území. Zástavba a intenzívně využívané zahrady se nacházejí na 7 % 

území. V katastrálním území Sebuzín ovocné sady představují 0,6 % krajinného 

pokryvu. Plochy s roztroušenými ovocnými stromy se rozkládají na ploše 0,4 % 

území. Krajinný pokryv Sebuzínska zobrazuje obrázek č. 26 a příloha č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26: Krajinný pokryv k. ú. Sebuzín v roce 2013, zdroj podkladových dat ©ČÚZK 
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9.5.3 Současný krajinný pokryv k. ú. Tlučeň 

V současném krajinném pokryvu na Tlučeňsku rovněž dominují lesní 

pozemky, a to 44 %, dále ostatní plochy a trvalé travní porosty, které zabírají 37 % 

území. Zástavba a intenzívně využívané zahrady se nacházejí na 5 % území, orná 

půda na 7 %. V katastrálním území Tlučeň ovocné sady představují 0,7 % krajinného 

pokryvu. Plochy s roztroušenými ovocnými stromy se rozkládají na ploše 0,2 % 

území. Krajinný pokryv Tlučeňska ukazuje obrázek č. 27, podrobněji příloha č. 12. 

 

 

Obrázek č. 27 Krajinný pokryv k. ú. Tlučeň v roce 2013, 

 zdroj podkladových dat ©ČÚZK 

 

 

 V současném krajinném pokryvu řešeného území dominují pozemky určené 

pro plnění funkce lesa, dále ostatní plochy a trvalé travní porosty. V k. ú. Církvice 

se navíc nachází dobývací prostor. Několikanásobně vyšší míra zástavby 

na Církvicku je způsobena především chráněnou polohou a malebností místa. 

Církvice se staly vyhledávanou rekreační oblastí a v 70. – 80. letech 20. století zde 
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vznikla rozsáhlá chatová osada. Současně platný územní plán s další expanzí 

zástavby do krajiny v k. ú. Církvice naštěstí nepočítá.   

Faktorem, který v poslední době ovlivnil změnu v krajinném pokryvu, je 

zatravňování orné půdy. Travní porosty značně omezily erozi půdy a přispěly 

k retenční schopnosti krajiny. Na druhé straně z některých oblastí zcela vymizela 

orná půda. Příkladem je katastrální území Tlučeň. 
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10.  Diskuze 

V katastrálních územích Sebuzín, Tlučeň byly zmapovány plochy ovocných 

sadů, z nichž 67 % zarostlo náletem. Jedná se především o vysokokmené odrůdy 

jabloní, hrušní a třešní, ale také slivoní. V minulosti byly zpravidla doplňovány 

pastvou dobytka nebo sečením trávy. V k. ú. Tlučeň se tato tradice takřka 

nedochovala, naproti tomu na Sebuzínsku je spásán travní porost na většině ploch 

nalezených sadů, díky tradičnímu (extenzívnímu) způsobu chovu dobytka místními 

zemědělci. Výsledky terénního šetření potvrdily konstatování Kyselky a Kopecké 

[24], že „staré ovocné sady se zachovaly pouze místy na svazích s vyšším sklonem, 

které nebyly vhodné pro intenzívní hospodaření. Část z nich nyní zarůstá náletovými 

dřevinami.“  Avšak v katastrálním území Církvice se do současné doby staré ovocné 

sady nedochovaly vůbec. Byly zde nalezeny pouze dvě plochy s roztroušeným 

výskytem ovocných stromů. Bohatá ovocná výsadba podlehla nejprve kolektivizaci 

zemědělství, zbývající pak expanzi rekreační výstavby v sedmdesátých letech 

minulého století. Ovocné stromy se nacházejí alespoň v zahradách a místy podél 

cest.   

V řešeném území byl zjištěn velmi výrazný pokles rozlohy ovocných sadů. 

V období mezi lety 1953–2015 zaniklo 94 % ploch ovocných sadů. K obdobnému 

závěru došla i Zacharová [57] při hodnocení vývoje ovocných sadů na nedalekém 

Verneřicku, kde v období mezi lety 1938–2011 identifikovala zánik 93 % ploch 

ovocných sadů.  

Pro obnovu ovocných sadů bylo navrženo 5 lokalit s ovocnými sady, 

zmapovaných v rámci terénního šetření. Jedná se o neudržované ovocné sady, které 

vhledem ke svému stavu a vitalitě stromů mají perspektivu obnovy.  Rizikem obnovy 

extenzívních ovocných sadů je, že ekonomická návratnost nákladů na jejich obnovu 

a údržbu se pohybuje v horizontu desítek let. V poslední době jsme odvykli 

investovat ve prospěch budoucích generací. Pokud se vlastník pozemků do obnovy 

sadů nebude ochoten pustit, může obnovu realizovat Správa CHKO České 

středohoří. Příkladem je obnova třešňových sadů na úpatí Oblíku v Lounském 
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středohoří, kde Správa CHKO vyčistila staré sady od křovin a vysadila několik 

stovek nových stromů. Ale i v tomto případě je realizace závislá na dohodě 

s vlastníkem pozemků. Doporučuji dostatečně informovat majitele dotčených lokalit 

o významu extenzívních ovocných sadů, o výskytu vzácných druhů a motivovat je 

k vhodnému způsobu péče o tyto biotopy a s péčí jim odborně pomoci. 

Z plodících jabloní a hrušní ve vybraných lokalitách byly odebrány vzorky 

plodů.  V členění dle Kamenického a Kohouta [14] byly z hlavních odrůd jabloní 

determinovány Bleinheimská reneta a Panenské, z vedlejších odrůd Harbertova 

reneta a Parména zlatá, z krajových odrůd Punčové. Z hlavních odrůd hrušní byla 

určena Boscova lahvice a z vedlejších Pastornice. Dále byly rozpoznány odrůdy 

jabloní Gloria Mundi, Zvonkové, Rubín a odrůda hrušně Merodova, které 

Kamenický a Kohout [14] v Dolním Polabí neevidují. Přesto se kromě Rubínu jedná 

rovněž o staré odrůdy, ve zkoumaném území pěstované. Nedostatkem práce je malé 

množství rozpoznaných odrůd. Příčinou byla značně omezená plodnost ovocných 

stromů, způsobená nevhodnými klimatickými podmínkami letošní ovocné sezóny. 

Stromy, které v předchozích sezónách plodily, byly letos zcela bez plodů, nebo 

s plody natolik snížené jakosti, že nebylo možné odrůdy rozpoznat. Doporučuji 

provést odběr vzorků pro determinaci odrůd v příznivější ovocné sezóně. V zájmu 

zachování genofondu starých a krajových odrůd ovocných stromů by mohla být 

přínosná pomologická studie stromů, které se nacházejí v mnohých agrárních valech 

řešeného území. 

Prostorová data ortofotosnímku z roku 2013 a katastrální mapy ve formě rastrů 

byla interpretetována na základě požadavků ze strany Správy CHKO České 

středohoří do 25 kategorií. Při interpretaci krajinného pokryvu byly zohledňovány 

druhy kultur pozemků evidované v katastru nemovitostí a rozlišována míra 

zarostlosti v pětistupňové škále.  Bylo by velmi zajímavé provést retrospektivní 

analýzu pokryvu krajiny v takto podrobném rozlišení. Bohužel nepřesné nebo 

chybějící prostorové údaje týkající se druhů kultur pozemků a nižší rozlišení 

archivních leteckých snímků porovnání s minulostí znemožňují. Zpracovaná vrstva 
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současného krajinného pokryvu ve vektorové reprezentaci je připravena jako výchozí 

stav pro budoucí analýzy změn krajinného pokryvu a míry zarůstání řešeného území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

11. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na zhodnocení časoprostorové změny výskytu 

ovocných sadů v zájmovém území k. ú. Církvice, Sebuzín a Tlučeň od roku 1953 po 

současnost. Pro retrospektivní sledování vývoje ovocných sadů bylo třeba seznámit 

se s krajinou v zájmovém území a historií ovocnářství v této oblasti.  

Cílem práce bylo také zjištění současného rozsahu a stavu ovocných sadů, 

výběr ovocných sadů, které jsou vhodné k obnově a určení ovocných odrůd v těchto 

lokalitách.  

V katastrálních územích Sebuzín, Tlučeň bylo na základě terénního šetření 

v roce 2015 zmapováno 15 ploch ovocných sadů. Celková plošná výměra těchto sadů 

je 52 522 m
2
, z toho 36 236 m

2
 (67 %) zarostlých náletovými dřevinami. 

V katastrálním území Sebuzín bylo nalezeno a zaměřeno 11 ploch ovocných sadů 

o celkové plošné výměře 40 580 m
2
.  Jedná se především o vysokokmené odrůdy 

jabloní, hrušní a třešní, ale také slivoní. V katastrálním území Tlučeň byly nalezeny 

a zaměřeny 4 plochy ovocných sadů o celkové ploše 11 942 m
2
. V katastrálním 

území Církvice se do současné doby staré ovocné sady nedochovaly. Byly zde 

zmapovány pouze dvě plochy s roztroušeným výskytem ovocných stromů. Ovocné 

stromy se nacházejí v zahradách a místy podél cest.  

Ovocné sady se v řešeném území v roce 1953 vyskytovaly na ploše 94,8 ha, 

což představuje 8 % celkové rozlohy území. V roce 2015 se zde vyskytovaly ovocné 

sady na ploše 5,3 ha, což představuje 0,4 % celkové rozlohy zájmového území. 

V období mezi lety 1953 a 2015 přibylo 2,3 ha a zaniklo 91,3 ha ovocných sadů. 

 V řešeném území byly identifikovány plochy ovocných sadů zaniklých 

v období 1953 – 2015. V k. ú. Sebuzín zaniklo 92 % ploch ovocných sadů, v k. ú. 

Tlučeň 96 % ploch ovocných sadů a v k. ú. Církvice dokonce 100 % ovocných sadů, 

které se v roce 1953 na tomto území vyskytovaly. 
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Na základě provedeného terénního průzkumu bylo pro obnovu ovocných sadů 

navrženo 5 lokalit s ovocnými sady, které vhledem ke svému stavu a vitalitě stromů, 

mají perspektivu obnovy. V těchto vybraných lokalitách byly determinovány odrůdy 

jabloní Harbertova reneta, Panenské, Parména zlatá, Punčové. Z hrušní byly určeny 

odrůdy Boscova lahvice a Merodova. 

Z podrobné analýzy současného krajinného pokryvu řešeného území vyplývá, 

že dominují pozemky určené pro plnění funkce lesa, dále ostatní plochy a trvalé 

travní porosty. Zásadní zastoupení v krajinném pokryvu v k. ú. Církvice má zástavba 

a intenzívně využívané zahrady, které zaujímají 17 % území. V k. ú. Sebuzín se 

zástavba nachází na 7 % území a v k. ú. Tlučeň zaujímá 5 % rozlohy. V katastrálních 

územích Sebuzín a Tlučeň převládají ostatní plochy a trvalé travní porosty s vysokou 

sukcesí keřového a stromového patra (zarostlé do 100 %). V katastrálním území 

Církvice dominují ostatní plochy a trvalé travní porosty s mírnou hustotou náletu (do 

25 %). V ostatních stupních zarostlosti jsou všechna tři k. ú. na srovnatelné úrovni. 

Sledované území patřilo po několik století mezi významné ovocnářské 

oblasti. V posledních desetiletích ale došlo k velmi výraznému poklesu rozlohy 

ovocných sadů. Výsledky diplomové práce, která bude předána Správě CHKO České 

středohoří, by měly napomoci zachování a obnově významných biotopů a snaze 

o zachování místního genofondu ovocných dřevin. 
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PŘÍLOHA č. 13 

 

Hmyz ovocných sadů (příklady) a statut jejich ochrany 

podle Horáka [11] 

    
Český název druhu Výskyt 

Statut ochrany 
podle vyhl. 395/1992 

Sb. 

Stupeň ohrožení 
dle červeného 

seznamu 

Páchník hnědý * dutiny silně ohrožený kriticky ohrožený 

Zdobenec proměnlivý dutiny, květy silně ohrožený ohrožený 

Zdobenec zelenavý dutiny, květy silně ohrožený zranitelný 

Roháč obecný * odumírající a odumřelé dřevo ohrožený ohrožený 

Nosorožík kapucínek odumírající a odumřelé dřevo ohrožený ohrožený 

Zlatohlávek květy ohrožený  -  

Kovařík rezavý dutiny silně ohrožený kriticky ohrožený 

Krasec temný kořeny, větve kriticky ohrožený v ČR vymizelý 

Krasec hnědý kořeny, větve  -  v ČR vymizelý 

Krasec třešňový větve  -  zranitelný 

Tesařík broskvoňový větve, květy kriticky ohrožený v ČR vymizelý 

Lesák rumělkový * přezimuje pod borkou silně ohrožený ohrožený 

Střevlík zlatý přezimuje pod borkou kriticky ohrožený zranitelný 

Střevlík přezimuje pod borkou ohrožený  -  

Krajník přezimuje pod borkou silně ohrožený zranitelný 

Tesařík obrovský * hnijící ovoce silně ohrožený ohrožený 

Otakárek fenyklový přezimuje  ohrožený  -  

Otakárek ovocný listy, květy ohrožený zranitelný 

Martináč hrušňový listy, květy silně ohrožený téměř ohrožený 

Bělásek ovocný listy, přezimuje v hnízech  -  téměř ohrožený 

    * Druh chráněný celoevropsky v soustavě Natura 2000 
   

 



 

Fotodokumentace (archiv autora)                       PŘÍLOHA č. 14    

 

Foto č. 1  Pohled na Sebuzín z Pahorku 

 

 

Foto č. 2 Kvetoucí třešeň na Sebuzínsku 



 

Foto č. 3  Mohutné jabloně doplněné pastvou dobytka jsou ideálním domove dutinových ptáků  

a hmyzu ovocných sadů 

 

Foto č. 4 I neudržovaný sad může nést bohatou úrodu (Parména zlatá na Sebuzínsku) 



 

Foto č. 5 Panenské české na Sebuzínsku 

 

Foto č. 6 Hrušně na Tlučeňsku 



 

Foto č. 7 Ovocné sady se často nacházejí ve svažitém terénu (třešně na Pahorku) 

 

 

Foto č. 8 Plody Mišpule obecné (agrární val na Sebuzínsku) 


