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Abstrakt
Struktura krajiny je výsledkem interakce krajiny a společnosti, které utvářejí její vzhled a uspořádání
krajinných prvků v prostoru a čase. Tato práce se věnuje změnám struktury krajiny v rámci projektu
„Dědictví zaniklých krajin“, který řeší tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Teoretická část
slouží k přehlednému vysvětlení pojmů souvisejících se strukturou krajiny, které jsou posléze uvedené
v analytické části. Analytická část je věnována metodice práce, kde byly využity data poskytnuté
vedoucím práce k jejich harmonizaci a analýze. Pro charakteristiku změn struktury krajiny byly
porovnávány dvě časová období: stabilní katastr a současnost. Pomocí nástroje Patch Analyst byly na
základě využití krajiny a krajinného pokryvu vypočítány krajinné metriky, které byly podrobeny
klastrové analýze. Pro porovnání změn ve struktuře krajiny jsou vyhodnoceny pomocí klastrové analýzy
i přírodní podmínky, kde byly vybrány fyzickogeografické proměnné k typologii modelových území na
bázi přírodních podmínek. Výsledkem typologie modelových území na bázi změn ve struktuře krajiny
vzniklo 5 klastrů, které reprezentují míru podobnosti mezi jednotlivými zaniklými krajinami.
Klíčová slova: struktura krajiny, zaniklé krajiny, změny krajiny, typologie krajin

Abstract
Landscape structure is the outcome of the interaction between landscape and society, which create
its appearance and the arrangement of landscape elements in space and time. This thesis is dedicated
to change in landscape structure in the project „Heritage of the lost landscapes“, which is being
handled by a team from the Faculty of Science of Charles University. The theoretical part serves as
a clear explanation of the concepts related to the landscape structure, which are subsequently
mentioned in the analytical part. The analysis section is devoted to the methodology of the work,
where data provided by the leader of the work were used for their harmonisation and analysis. Two
time periods were compared to characterise changes in landscape structure: the stable cadastre and
the present. Using the Patch Analyst tool, landscape metrics were calculated from the land use and
land cover, which were consequently subjected to cluster analysis. To compare the changes
in landscape structure, both the cluster analysis and the natural conditions are evaluated, where
physicogeographic variables have been selected for typology of model territories based on natural
conditions. As a result of the typology of model territories based on changes in landscape structure,
5 clusters have been created to represent the degree of similarity between the individual lost
landscapes.
Key words: landscape structure, extinct landscapes, landscape changes, landscape typology
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1. Úvod a cíle práce
Krajina a společnost je výsledkem interakce přírodních a antropogenních procesů, které jsou
promítnuty jak v prostoru, tak i v čase. Výsledkem je pozorování změn ve struktuře, které můžeme
analyzovat pomocí různých metod a přístupů. Krajina je strukturována člověkem již po tisíce let, avšak
k největším změnám dochází v posledních staletích, kdy se na jejím vývoji nejvíce podílejí především
různé sociální, politické, přírodní a ekonomické faktory.
Struktura krajiny v České republice zaznamenala největší změny od konce druhé světové války, kde
jeden z největších vlivů na transformaci krajiny měl odsun Němců z pohraničních oblastí, ve kterých od
středověku převažovalo německé osídlení. Důsledkem bylo vysídlení horských krajin a zalesňování a
zatravňování orných půd v hůře dostupných polohách, kde orná pole pošla ladem a byla ponechána
přirozenému vývoji. Po intenzifikaci zemědělství došlo k unifikaci, kdy malé pole byli sloučeny do
velkých půdních bloků, což znamenalo vznik homogenní krajiny. Docházelo také k masivnímu
zastavování ploch důsledkem suburbanizace, které se i dodnes nadále rozvíjí. Návrat k tržní ekonomice
byl podmíněn restitucí i privatizací, kdy byl kolektivizovaný majetek navracen původním majitelům. Do
současnosti i nadále dochází k úbytku orné půdy ve vyšších polohách s méně příznivými přírodními
podmínkami, k zatravňování a zalesňování, či k nárůstu zastavěných ploch, které bývají jeden
z hlavních problémů úbytku úrodných ploch.
Výše uvedené procesy jsou hlavními faktory změn na celkovém stavu krajiny, a proto je práce zaměřená
na analýzu výzkumu změn v různých kategoriích využívání půdy a jejich struktur, kde bude cílem
porozumět změnám ve využití půdy a v krajinném pokryvu v různých regionech s ohledem na jejich
odlišný vývoj v daných oblastech. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretická a praktická část.
Cílem teoretické části je přiblížení problematiky struktury krajiny a její části na základě zahraniční a
české rešerše.
Hlavní cíle práce můžeme charakterizovat do následujících bodů:
•

Rešerše změn krajiny ČR a její struktury se zaměřením na tzv. zaniklé krajiny

•

Rešerše metod hodnocení změn krajiny a její struktury

•

Vyhodnocení změn struktury krajiny za vybraná modelová území v rámci projektu „Dědictví
zaniklých krajin“

•

Typologie modelových území dle charakteru proměn struktury krajiny
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Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je přiblížení problematiky
struktury krajiny a jejího sledování na základě zahraniční a české rešerše. V praktické části jsou pak
uvedeny metody analýz změn struktury krajiny ve sledovaných oblastech a vlastní výsledky včetně
diskuze. K hodnocení krajinné struktury jsou využity krajinné metriky, které jsou důležité z hlediska
charakteriky krajinné struktury. Výpočet krajinných metrik je proveden pomocí nástroje Patch Analyst,
výstupy analýz jsou pak podkladem pro klastrovou analýzu v modelových oblastí. Výsledky klastrové
analýzy změn ve struktuře krajiny byly pro přehlednost porovnány s výsledky klastrové analýzy na
základě vybraných přírodních podmínek v jednotlivých modelových územích. Zde je brána v úvahu
hypotéza, zda vybrané fyzickogeografické proměnné mají vliv uspořádání struktury krajiny, či zda je jen
mírně ovlivňují. Dále práce pokračuje diskuzí nad jednotlivými postupy analytické části. V závěru jsou
shrnuty výsledky, které splnily stanovené cíle a potvrzují či vyvracejí danou hypotézu.
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2. Krajina a její struktura
2.1 Definice krajiny
Definice pojmu krajina jsou dodnes tématem nejen geografů, ale i jiných vědních disciplín, které s ní
souvisejí (viz Obrázek 1). Existence krajiny sahá do vzniku Země před 4,5 miliardy let a již od té doby je
postupem času formována různými biotickými a abiotickými procesy až do současnosti. Po roce 1990
se stala krajina středem pozornosti různých vědců, a to od ekologů po specialisty různých dalších
přírodovědných a sociálněvědních oborů, včetně široké veřejnosti (Fanta 2011).

Obr. 1 Schéma disciplín geografie zabývající se studiem krajiny
Zdroj: upraveno podle Kolejka (2014)

Právní pojetí krajiny nalezneme v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který definuje
krajinu jako „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. Se zákonem o ochraně přírody a krajiny přišla i reforma
životního prostředí, kdy se vědomí o zkvalitnění přírodního prostředí rozšířilo nejen mezi odborníky,
ale i pro laickou veřejnost, a to prostřednictvím různých zdrojů, na kterém se nejvíce podílí organizace
zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, což je například Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky (AOPK ČR), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) či Česká inspekce životního
prostředí (ČIŽP). V Evropské úmluvě o krajině je krajina chápána jako část území, ke kterému mají lidé
určitý vztah, což je výsledkem vzájemné interakce přírodních a/nebo lidských faktorů (MŽP
2008-2020).
Z geografického hlediska je krajina podle Kolejky (2014, str. 7) „územní celek kvalitativně se lišící
od celků sousedních“, a také je charakteristická územní homogenitou, ve které se odvíjí stejná
13

dynamika stavů a procesů odvozené od stejného vývoje. Podle Kučery (2009), který se na konci
rozsáhlé analýzy, v níž zkoumá vztah krajiny a geografie v posledním století, se krajina v geografii stala
nedefinovaným pojmem vzhledem k vývoji konceptu krajiny v geografii. Ze zahraničních definicí je
zajímavý názor Gergel a Turner (2017), která chápe krajinu jako oblast, která je heterogenní alespoň
jedním charakteristickým znakem zájmu. Zdůrazňuje interakci mezi prostorovými prvky a ekologickými
procesy, jejíž výstupem jsou příčiny a následky prostorové heterogenity v celé škále měřítek (Turner,
Gardner 2015). West a Evers (2011) vyznačují krajinu jako část zemského povrchu, kterou lze
pozorovat v určitém momentu z jednoho místa, a která se skládá z geografických jednotek
charakteristický pro určitou oblast. Definice se tak přibližuje ke koncepci krajinného rázu.

2.2 Struktura krajiny
Jednou z nejznámějších definic krajinné struktury poskytl Forman a Godron (1993), kteří ji definují jako
rozložení energie, látek a druhů ve vztahu k velikostem, počtům a uspořádání krajinných složek
a ekosystémů. Podobnou definici krajinné struktury publikoval Walz (2011), kde struktura krajiny je
vzorem krajiny, která je daná typem jejího využití, ale také její strukturou, kterou se rozumí velikost,
tvar, uspořádání a rozmístění jednotlivých krajinných prvků. Tyto krajinné prvky jsou nedílnou součástí
k pochopení funkčních vlastností krajiny a jejím procesům. Stále častěji vztahy mezi strukturou a funkcí
krajiny zůstávají vedlejším tématem publikovaných prací. Analýza funkčnosti krajiny se však aplikuje
i v případech, kdy je potřeba vyhodnotit stav dané krajiny, sledovat její změny nebo porovnávat různé
krajiny z hlediska efektivity jejich řízení a využívání (Křováková, Semerádová, Mudrochová, Skaloš
2015).
Funkce krajiny jsou definovány dvěma aspekty, a to biocentrickým a antropocentrickým hlediskem.
Biocentrický aspekt popisuje krajinné funkce jako procesy, tvořené toky energie, materiálů a druhů
mezi jednotlivými složkami ekosystému, které samy tvoří její strukturu a řídí její dynamiku (Forman
a Godron 1993). Antropocentrický aspekt považuje krajinné funkce za nástroj k uspokojení lidských
potřeb, který přímo souvisí s konceptem ekosystémových služeb (Křováková, Semerádová,
Mudrochová, Skaloš 2015). Struktura krajiny, společně s funkcí a dynamikou, je jeden z předmětů
studia krajinné ekologie, což je doloženo Formanem a Godronem (1993) následující charakteristikou:
Struktura krajiny je formulována jednotlivými ekosystémy (složkami), včetně jejich prostorových
vztahů, tvarů, velikostí, uspořádáním, spojitostí a kvalitou. Můžeme proto dedukovat některé důsledky
vzniklé interakcí člověka s přírodou, které krajinu formují.
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Funkce krajiny vystihují vztahy mezi prostorovými složkami, tzn. toky energie, druhů organismů a látek
mezi zastoupenými ekosystémy ovlivňují fungování krajiny, které podléhá krajinné struktuře. Každá
modifikace krajinné struktury mění průběh toků materiálu, informací a energie v krajině.
Dynamika krajiny neboli její změna je úprava struktury a funkce krajinné mozaiky v čase a má
rozmanité časové a prostorové dimenze. Vývoj krajiny v čase a prostoru je neustále v pohybu, avšak
charakter těchto změn je pokaždé jiný.
Jejich provázanost určuje charakter krajiny a má vliv na strukturu, funkci a dynamiky krajiny (viz Obr.
2).

Obr. 2 Schéma provázanosti struktury, funkce a dynamiky krajiny
Zdroj: upraveno podle Lipský (1998)
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2.2.1 Základní charakteristiky struktury krajiny
STRUKTURA SOUČASNÉ KULTURNÍ KRAJINY
Strukturu současné krajiny můžeme rozdělit na 4 fáze, a to na primární (přírodní) strukturu krajiny
vznikající působením přírodních procesů, které můžeme považovat za původní strukturu. Přírodní
struktura bez zásahu člověka se na Zemi však již nevyskytuje, či jsou minimální oblasti nedotčené
antropogenními vlivy. Studiem primární struktury krajiny se zabývají především přírodovědné
disciplíny (Lipský, Bičík, Chromý 2016). Primární krajinná struktura je utvářena již od počátku vzniku
Země, a to především vlivem klima, poté geologickým podložím, biotou, vláhou, reliéfem a půdou
(Romportl 2009).
Sekundární (ekonomická) struktura krajiny se vyznačuje vlivem člověka na přírodu, kde krajina je
tvořená mozaikou využití ploch (land use/land cover), kterou můžeme sledovat v různých časových
intervalech (Lipský, Bičík, Chromý 2016). Jedná se o současnou podobu krajiny, která je neustále pod
tlakem antropogenních vlivů transformována.
Terciérní (humánní, sociální) struktura krajiny je určena společenskými a individuálními zájmy, které
se vyznačují využíváním přírodních zdrojů pro zvýšení kvality života obyvatel (Kolejka 2007). Můžeme
tak hovořit o socioekonomické sféře, jejíž příkladem jsou nehmotné zájmy, dopady antropogenních
činností či jednotlivé odvětví v krajině – např. ochranná pásma (UAKE 2007).
Poslední úrovní je kvartérní (duchovní, spirituální) struktura krajiny, která se vyznačuje vztahem
člověka k danému místu. Můžeme tak hovořit o symbolickém prostorovém vzoru zvaném „genius loci“
neboli „duch místa“, což je tématem stále více se vyskytující v dílech krajinných ekologů (Kolejka 2007).
Do kvartérní struktury krajiny řadíme i historii krajiny.
PROSTOROVÁ STRUKTURA KRAJINY
Prostorová struktura krajiny zohledňuje vzájemné pozice, konektivitu a směry vazeb stavebních
součástí jak v rámci samostatné krajinné jednotky mezi jejími stavebními složkami, tak mezi
jednotlivými krajinnými prvky (Kolejka 2007).
Vertikální struktura je efektem působení přírodních procesů na strukturu krajiny. Mezi hlavní vlivy
řadíme klimatické, geologické a hydrologické podmínky, dále geomorfologie a výšková členitost území,
včetně půdního typu a dalších krajinných jednotek (Lipský 1998). Souhrnně vyjadřuje vertikální
struktura „prostorové rozmístění stavebních složek krajiny“ (Kolejka 2007, str. 77).
Horizontální struktura vystihuje krajinu jako mozaiku složenou z krajinných jednotek. Vyjadřuje tak
vztahy mezi krajinnými jednotkami na dané ploše (Kolejka 2014).
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Strukturu krajiny z hlediska prostorového rozmístění a vzájemných vazeb rozlišujeme na
mikrostrukturu a makrostrukturu krajiny. Makrostruktura představuje odlišující se soubor krajinných
složek v jednotlivých částech krajiny. Mikrostruktura se věnuje souborem typů krajinných složek, které
mají stejný charakter ve sledovaném území (Lipský 1998).

2.3 Základní skladebné části struktury krajiny
Krajinná struktura jako mozaika krajinných jednotek je základní předpoklad pro pochopení uspořádání
krajiny a jednotlivých krajinných prvků. Každou krajinnou složku lze označit jako ekosystém, kde se
plocha rozmezí ekosystému pohybuje řádově od metrů po kilometry, které jsou ovlivněny přírodními
či antropogenními procesy. Severoameričtí vědci využívají tzv. patch-corridor-matrix model (viz Obr.
3), který popisuje strukturu krajiny jako matrici nějaké dominantní formy využití půdy, do které jsou
ostatní krajinné prvky vloženy („patches“ neboli plošky). Existují i lineární spojovací prvky jak
přírodního potenciálu (např. vodní toky), tak i prvky vytvořené člověkem (např. silniční sítě), které
označujeme jako koridory. V souladu s tím Forman a Godron (1993) rozdělují 3 základní skladebné
prvky struktury krajiny: krajinná matrice, krajinná ploška a krajinný koridor. V případě evropské
krajiny, jejíž historie je natolik obsáhlá, že je obtížné jasně určit dominantní maticovou („matrix“)
strukturu. Spíše se předpokládá, že krajina připomíná mozaiku plošných a lineárních prvků, které jsou
ve vzájemné interakci (Walz 2015).

Obr. 3 Ukázka krajinného modelu patch-corridor-matrix
Poznámka: „urban matrix“ označuje urbánní matrici; „farmland matrix“ označuje zemědělskou matrici, „woodland patch“
označuje lesní plošku, „grassland patch“ označuje pravděpodobně pastviny a louky, „corridor“ označuje koridor
Zdroj: Markuszewska (2013)
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2.3.1 Krajinná matrice
Matrice je plošně největší skladební část krajiny, která hraje dominantní roli ve funkčnosti krajiny,
jelikož bývá nejrozsáhlejším a nejspojitějším typem krajinné složky (Forman a Godron 1993). K jejímu
narušení dochází vlivem využívání půdy, kdy matrice může pozitivně či negativně ovlivnit kvalitu
jednotlivých stanovišť, což zapříčiňuje změnu podmínek v mikroklimatu, ve stavu živin nebo může dojít
ke změně biotických interakcí na okrajích stanovišť (Lindborg, Sjödin, Bommarco 2012). Matrice díky
své výměře, která je ze skladebných částí většinou největší, obklopuje krajinné složky a má tak největší
vliv na dynamiku krajiny jako celku. Identifikace krajinné matrice je rozdělena do tří kritérií (Forman a
Godron 1993):
•

relativní plocha
-

převažující typ krajinné složky je automaticky z logických důvodů pokládán za matrici, tudíž
má největší vliv na vývoj procesů v krajině

-

relativní plocha je sice klíčovým kritériem pro určení matrice, ale hraje nejmenší roli v
důležitosti

•

spojitost
-

složka, která ovlivňuje ostatní krajinné složky, je zcela spojitá a utváří fyzickou bariéru
oddělující ostatní složky, nazýváme matricí

-

můžeme však hovořit o pouhé domněnce, jelikož se spojitá matrice obvykle rozpadá do
několika fragmentů

•

řízení dynamiky
-

dynamiku krajiny ovlivňuje takový typ krajinné složky (matrice), který nad ostatními
převládá

-

všechny tři kombinace můžeme využít při identifikaci krajinné matrice, která by měla tvořit
nejrozsáhlejší a nejspojitější plochu, a která by měla mít určitý podíl vlivu na okolní
dynamiku krajiny

Při identifikaci krajinné matrice je důležité dbát na heterogenitu krajiny, která může zeslabit rozdíly
mezi matricí a ploškou, neboť jen nepatrně odlišující se matrice od svého okolí, může být považována
za plošku. Krajina však může být považována za homogenní, jsou-li její okolní krajinné složky stejné, či
se významně neliší od modelové oblasti, ve kterém se průzkum nachází (Forman a Godron 1993).
Matricí jsou často ty typy krajinné složky, které jsou již rozvinutější, např. urbanizované a městské zóny,
zatímco plošky jsou pozůstatky, které mají jinou rostlinnou a živočišnou komunitu než okolí
(Markuszewska 2013).
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2.3.2 Krajinná ploška
Podle Formana a Godrona (1981) jsou plošky komunity nebo druhy společenstev obklopené matricí
s odlišnou strukturou nebo složením společenstev. Plošky jsou mozaiky, jejichž plocha je relativně
homogenní, avšak odlišná od svého okolí. Mají svůj tvar a velikost, proto čím větší je ploška, tím větší
je vnitřní prostor habitatu pro druhy fauny a flóry (Markuszewska 2013).
Dynamikou plošek se rozumí jejich vznik a zánik, což jsou například procesy kolonizace, migrace,
vymírání druhů, procese sukcese, disturbance apod. (Lipský, Bičík, Chromý 2016). Dle Wu (2019) se
dynamikou plošek v ekologii přistupuje jako k teoretickému přístupu, který předpokládá, že strukturu,
funkci a dynamiku ekologického systému lze objasnit z analýzy jeho prostorových jednotek (plošek).
Jedná se o označení změn, které nastanou v průběhu času v prostorových jednotkách krajinných složek
(Wu 2019).
Velikost plošky je jednou z nejdůležitějších vlastností, jelikož mají vliv na energii a živiny, kde celkové
množství energie nebo živin je odvozeno od velikosti plošky. Ne však vždycky velikost hraje roli
v množství biomasy, například remízek obklopený poli má větší produkci na okraji, nežli uvnitř plošky
(Forman a Godron 1993). Jestliže je velikost plošky pod určitou minimální hranicí, kterou stanovíme za
účelem posuzování, nelze dojít k vytvoření charakteristického vnitřního prostředí důležité pro
podmínky trvalé existence a rozmnožování druhů fauny a flóry (Lipský 1998).
Důležitým pojmem krajinné plošky je ekoton, kterou Forman a Godron (1993, str. 101) definuje jako
„přechodovou zónu oddělující plošku a krajinnou matrici“, což je obvyklé u plošek vzniklých narušením.
Společenstva žijící v ekotonech jsou charakteristická druhy, které jsou specifické pro ekotony, a také je
tvořena řady druhů z okolních sousedících ekosystémů (Hou, Walz 2013).

2.3.3 Krajinné koridory
Koridor je výrazně protáhlá až liniová krajinná složka, která se viditelně odlišuje od svého okolí nejen
vzhledem, ale i funkcí (Lipský, Bičík, Chromý 2016). Koridor je lineární jednotka, síť lineárních jednotek,
které obvykle spojují plošky, ve které je konektivita měřítkem fungování sítě koridorů. Potencionální
hodnota koridorů pro propojení jednotných plošek závisí na typu a stavu matrice (Markuszewska
2013).
Koridory tvoří izolované pásy, avšak se často propojují s ploškou podobné vegetace, např. můžeme na
poli spatřit dlouhý pás remízku, který nemusí být navázaný na les, ale ve většině případů se koridory
v bezprostřední blízkosti plošek se stejnou, či podobnou vegetací nachází (Forman a Godron 1993). Jak
zmiňuje Haddad (2014), ne vždy plní koridory funkci ochrannou, ale můžou mít i potenciální negativní
vliv na krajinu. Příkladem jsou různé disturbance, či invazní druhy, které koridory (jsou-li napojené na
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plošky) ovlivňují. Lze to vysvětlit na příkladu šíření invazních druhů, které se lépe přenášejí přes
propojené koridory s ploškami (např. remízek-les) (Haddad 2014).
Forman a Godron (1993) rozlišují 3 základní typy struktury koridorů:
1) liniové koridory – tvoří je dopravní infrastruktura (silnice a železnice), meze a živé ploty, většina
pěšin, vlastnický hranic, odvodňovacích kanálů a pruhy okrajů, ve kterých dominují druhy
přizpůsobené existenci v těchto podmínek
2) pásové koridory – širší pruhy, které mají své vlastní interní prostředí, kde žijí organismy jemu
vlastních; příkladem jsou dálnice, široké pruhy lesa a široké pruhy pro vedení vysokého napětí
3) koridory podél toků – ohraničují vodní toky; regulují odtok vody a minerálních živin, čímž
zabraňují záplavám a ztrátě úrodnosti půdy, a také zamezují erozi břehů; nejčastějším
příkladem jsou pásy vegetace, které se liší od okolní matrice

Propojující se koridory v krajině nazýváme sítě, které obklopují ostatní krajinné složky a jejich množství
ovlivňuje dynamiku a fungování krajiny. Soustava biokoridorů, které vážou centra biotické diverzity a
umožňují pohyb organismů ve fragmentované krajině, nazýváme ekologické sítě (Lipský 1998). Tyto
sítě jsou v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat v krajinné ekologii. Využití ekologických sítí
uplatníme především v krajinném plánování, a to např. v územním systému ekologické stability (ÚSES)
a na evropské úrovni to je projekt evropských ekologických sítí neboli ECCONET (European Ecological
Network).
Jak již bylo zmíněno výše, patch-corridor-matrix model je vyjádřením heterogenity v krajině, kde
krajina je reprezentována jako soubor odlišných plošek, jejichž nespojitost je v environmentálních
odchylkách je zobrazována jako konkrétní hranice mezi ploškami. Důsledkem je zanedbání ostatních
jevů a procesů, které jsou pro daný model irelevantní, avšak hrají významnou roli ve struktuře krajiny.
Důležité je proto zmínit koncept gradientního modelu struktury krajiny, který ke konceptu krajinných
plošek přispívá názorem, že většina environmentálních faktorů je spojitá a mnoho z nich jsou vnímány
nejen organismy, ale i ekologickými procesy (McGarigal, Cushman, cit. ve Wiens a Moss 2005).
Gradientní analýza tak vysvětluje vegetační jevy, kde druhy a společenství se mohou měnit
s postupujícím globálním oteplováním (Turner 2015), které pravděpodobně ovlivňuje dynamiku
krajiny, a tak i její struktury. Příkladem gradientního konceptu je teorie ostrovní biogeografie od
MacArthura a Wilsona (1967), která vysvětluje závislost počtu druhů na ploše a izolovanosti ostrova,
či teorie metapopulací od Hanskiho a Gilpina (1997), která vysvětluje životní cyklus populací
propojených občasnou migrací jedinců.
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2.4 Krajinné metriky
K analýze krajinné struktury je potřeba zjistit její prostorovou charakteristiku, kterou lze vypočítat
pomocí krajinných indikátorů neboli krajinných metrik. Výpočet krajinných metrik pomáhá
k hodnocení krajinné struktury a procesů, dále dokážou určit vlastnosti krajiny, a to prostřednictvím
prostorových prvků, které nazýváme data. Dle Turner (2015) dochází ke vzniku nových krajinných
metrik, které se v průběhu času neustále mění z důvodu stále vyššího rozvoje technologií a jejich
softwarových programů. Například pro analýzu krajinné struktury různí vědci navrhli stovky krajinných
metrik, avšak většinu z nich pokrývá počítačový program FRAGSTATS, který se stal základním a
standartním nástrojem pro výpočet krajinných metrik (Mander, Müller, Wrbka 2005). V práci je pro
výpočet krajinných metrik využit nástroj Patch Analyst (Rempel a kol. 1999).
Krajinné metriky jsou v této práci využity k výzkumu krajinných změn (land use / land cover), dále
můžou sloužit k pozorování funkcí habitatů (např. biodiverzita), k výzkumu regulačních krajinných
funkcí (kontrolování mikroklimatu) a mají informativní funkci. Dále nabízejí příležitost vyhodnotit vliv
chráněných oblastí, rehabilitačních programů (revitalizace, sukcese), či těžby (Uuemaa, Mander 2013)
na krajinné prvky. Většina krajinných metrik má však podobnou vlastnost nebo charakter ve
vyhodnocování krajinné struktury. Dokazuje to průzkum Ritterse a kol. (1995, cit. v Turner 2015), kde
pomocí faktorové analýzy z 55 různých metrik identifikoval pouze 5 nezávislých faktorů, a to:
1) počet tříd nebo krajinných typů na mapách
2) hrubost nebo jemnost krajinné struktury
3) míra kompaktnosti a členitosti krajinných jednotek
4) zda jsou krajinné jednotky rovinné nebo lineární
5) zda má krajinná jednotka jednoduchý nebo složitý tvar
Jednoduše řečeno by se měly krajinné metriky v některých výzkumech přetřídit do takového počtu,
který je nezbytný pro charakteristiku složení a konfigurace krajiny. Krajinné metriky můžeme vypočítat
jak pro jednotlivé krajinné typy tříd, tak i pro celou krajinu, a to nejen nad vektorovými, ale i rastrovými
daty.

2.4.1 Typy krajinných metrik
Jak již bylo výše zmíněno, metriky můžeme rozdělit do několika skupin a jejich počet je s vývojem
softwarových programů, které s analýzou krajinných metrik pracují, neustále v rozvoji. Popisy
krajinných metrik jsou věčným tématem dnešních ekologů a jsou uvedené v několika odborných
publikací, například v odborném článku o krajinných metrikách a jejich využití v dalších publikací od
Uuemaa a kol. (2009), v knize „Landscape Ecology in Theory and Practice“ od Turnerové (2015).
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Deskripce vybraných krajinných metrik je použitá práce McGarigala a Marksové (1995), ti je rozdělují
do následujících kategorií (pro přehlednost byly rozděleny do 5 kategorií:
1) Metriky velikosti, počtu a hustoty plošek
Number of Patches (NP) – počet plošek
Patch Density (PD) – hustota plošek (ha), počet plošek na celkovou rozlohu krajiny
Largest Patch Index (LPI) – index největší plošky (%); podíl největší plošky na celkové rozloze
krajiny
Percentage of Landscape (%PLAND) – podíl celkové rozlohy třídy na celkovou rozlohu krajiny
Patch Size Standard Deviation (PSSD) – standartní odchylka velikosti plošky, která vyjadřuje
průměrnou velikost plošky a rozdíly ve velikosti plošek

2) Metriky okrajů (hran) plošek a jejich kontrastu
Total Edge (TE) – celková délka okrajů (hran) plošek (m)
Edge Density (ED) – hustota okrajů (hran) (m/ha); vyjádření délky okrajů (hran) na určité
rozloze území; v Obr. 4 je vysvětlení výpočtu této krajinné metriky
Edge Contrast Index (EDCON) – index kontrastu okrajů (hran)
Total Edge Contrast Index (TECI) – index kontrastu hranic na úrovní krajiny a tříd (%); index se
zaměřuje na kontrast hran pro krajinu jako celek a udává, že čím vyšší je %, tím je větší
koncentrace hran; zaměřuje se na stav krajiny
Contrast Weighted Edge Density (CWED) – hustota okrajů vážená kontrastem; standardizuje
okraje na jednotku plochy, což usnadňuje srovnání různých velikostí mezi krajinami

22

Počet okrajů (hran) mezi biotopy

Obr. 4 Ilustrace výpočtů okrajů. Mapa obsahuje tři
biotopy (černý, šedivý a bílý). Obvod mapy je obvykle
vynechaný z výpočtu okrajů. V této mapě je 9
horizontálních (modrých) a 8 vertikálních (zelených)
okrajů. Celkově se hustota okrajů počítá sumací délky
hrany, které se pak dělí celkovou plochou mapy.
V předpokladu, že máme buňky o rozloze 1 ha,
hustota

okrajů

bude

vypočtena

následovně:

[(9+8)*100]/25=68 m/ha.

Zdroj: převzato z Turner (2015)

3) Metriky tvaru a rozlohy plošek
Total Landscape Area (TLA) – celkové rozloha krajiny (ha)
Class Area (CA) – celková rozloha třídy (ha)
Patch Area (PA) – celková rozloha plošky (ha)
Mean Patch Size (MPS) – průměrná rozloha plošky (ha)
Mean Patch Edge (MPE) – průměrná délka okrajů (hran) tříd v ha
Mean Shape Index (MSI) – průměrný index tvaru plošky; měří průměrný tvar plošky nebo
průměrný poměr obvodu k celkové ploše, a to pro určitý typ plošky (třídy) nebo pro všechny
plošky v krajině
Area Weighted Shape Index (AWMSI) – index tvaru plošky vážený plochou; jednotlivé plošky
dostávají váhu podle jejich rozlohy, tudíž logicky rozlohou větší plošky mají větší váhu
Landscape Shape Index (LSI) – index tvaru krajiny; tento index měří celkový obvod k celkové
ploše pro krajinu jako celek
Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR) – průměrný poměr obvodu plošek k jejich rozloze;
vysvětluje složitost tvaru plošek vypočtenou pomocí poměru obvod/rozloha, kde konečná
hodnota se snižuje s rostoucí rozlohou nebo s elementárním tvarem plošky
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Mean Patch Fractal Dimension (MPFD) – průměrná fraktální dimenze plošky; založena na
principu MPAR s rozdílem výsledných hodnot, které se pohybují v interním intervalu od 1 do
2, kde s rostoucím číslem vzrůstá komplikovanost tvaru, tzn. pokud se číslo přibližuje k 1, tak
indikuje jednoduché tvary plošek
Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension (AWMPFD) – průměrná fraktální dimenze
plošky vážená plochou; stejný princip jako MPFD s rozdílem hodnot, které se vážou na jejich
rozlohu
4) Metriky diverzity a jádrových oblastí
Patch Richness (PR) – bohatost plošek; bohatostí se rozumí počet přítomných plošek
Patch Richness Denisty (PRD) – hustota bohatosti plošek; podíl počtu odlišných typů plošek
přítomných v rámci krajiny k celkové ploše krajiny
Shannonˈs Diversity Index (SHDI) – Shannonův index diverzity; vyjadřuje míru diverzity
jednotlivých tříd v krajině; při absolutní dominanci hodnoty dosahují 0, čím je větší číslo, tím
větší je podíl počtu tříd na celkovou plochu krajiny
Shannonˈs Evennes Index (SHEI) – Shannonův index vyrovnanosti; vyrovnanost je vyjádřena
jako pozorovaná úroveň rozmanitosti, která je rozdělená maximální možnou rozmanitostí
plošek (SHDI); čím je rovnoměrnější zastoupení krajinných tříd, tím je hodnota SHEI vyšší (záleží
na počtu); hodnoty se pohybují od 0-1, přičemž 1 značí maximální rovnoměrné zastoupení
jednotlivých tříd
Dominance Index (D) – index dominance; vyjadřuje převládající typy v krajině, kdy hodnota D
roste s významem matrice; výslednou hodnotu vypočítáme přirozeným logaritmem počtu
krajinných tříd, od něhož odečteme Shannonův index diverzity
Core Area (CA) – jádrová oblast; jedná se o oblast uvnitř plošky, která má určitou vzdálenost
od okraje (hran), odrážejí jak skladbu, tak konfiguraci krajiny
Total Core Area (TCA) – celková jádrová oblast; stejný princip jako u CA s rozdílem aplikace na
krajinné třídy a na celkovou krajinu
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5) Ostatní metriky
-

metriky nejbližšího souseda:
Nearest Neighboor Distance (NEAR) – metoda nejbližšího souseda (vzdálenost od jedné
plošky k nejbližší sousední plošce stejného typu založená na vzdálenosti k okrajům)
Proximity Index (PROXIM) – index blízkosti (bere v úvahu velikost a vzdálenost všech
plošek, které mají své okraje v ohniskových ploškách, které jsou ve specifickém okruhu
lokace)

-

metriky propojení a roztroušení:
např. Contagion Index (CONTAG) – index šíření; lze aplikovat pouze na rastrové obrázky
na úrovni krajiny, které jsou založeny na přilehlých rastrových buňkách
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3. Změny krajiny a jejího využití na území České republiky
Změny v krajině můžeme pozorovat nejrůznějšímu způsoby, avšak nejčastěji je lze hodnotit pomocí
vývoje v jejím využití. Podle Kolejky (2007) je důležité si při analýze změn a vývoje krajiny uvědomit
nezbytnost identifikace výchozího stavu, popsat jeho historické souvislosti se změnou využití území
a tyto podklady použít pro srovnání změn v krajině. Pro vyjádření změn struktury krajiny v modelových
území je nutné znát historii a vývoj daných oblastí a základní terminologii.

3.1 Vymezení pojmů land use/ land cover
Využití ploch neboli „land use“ je pojem zavedený Stampem (1950, cit. v Bičík a kol. 2010) vyjadřující
funkční klasifikaci daného území podle typů ploch odvozující se od způsobu využití dané plochy.
Samotný český pojem je převzatým ekvivalentem anglického „land use“, které můžeme doslovně
přeložit jako „využití země“, či geograficky známější překlad „využití ploch“. Podle Dickinson a Shaw
(1977) „land use“ můžeme charakterizovat jako lidskou činnost s využitím země se záměrným
či nezáměrným dopadem na jeho stav. „Land use“ je podle Di Gregorio a Jansen (1998, cit. v FAO
a UNEP 1999) výsledkem produktivity, změn a udržení určitého krajinného typu aktivitami a činnostmi
člověka. To dokazuje provázanost mezi využitím ploch a jejich krajinným pokryvem, což je využíváno
převážně v managementu hospodářského využití krajiny (jejího půdního fondu) (Bičík a kol. 2010).
Krajinný pokryv neboli „land cover“ je podle Di Gregorio a Jansen (1998, cit. v FAO a UNEP 1999)
biofyzikální povrch Země, který lze pozorovat z různých pohledů. Můžeme ho spatřit pouhým okem
jako je například plocha vodní nádrže (vodní plocha), či pomocí satelitních a leteckých snímků. Mapy
krajinného pokryvu napomáhají zamezit možným negativním dopadům v managementu týkajících
se změn v krajině a umožňují pochopit dopady přírodních jevů a lidských činností na krajinu (NOAA
2021). Krajinný pokryv je důležitý pro charakteristiku změn v krajině, jelikož určuje její strukturu.
Změny, které se projeví v krajinném pokryvu, ovlivňují i změny biotické diverzity, kvality půdy, míry
odtoku povrchových vod či sedimentace (Bičík a kol. 2010).

3.2 Vývoj krajiny na území Česka od 19. století do současnosti
Výrazné změny ve vývoji krajiny na území Česka můžeme pozorovat již od mladší doby kamenné
(neolitu), avšak práce je zaměřena na výzkum vývoje změn struktury krajiny od doby stabilního
katastru, tedy od 19. století. Následná charakteristika je využita z rozsáhlé práce Bičíka a kol. (2010)
o využití ploch v následujících období: 1845-1948, 1948-1990, 1990 až po současnost.

26

3.2.1 Vývoj krajiny v letech 1845-1948
Krajina do roku 1845 procházela různými změnami jako nárůst orné půdy, odlesňování, zánik vodních
ploch, či rozvoj zástavby, které výrazně ovlivnily její strukturu. Jedním z hlavních vlivů na zvýšení
výměry orné půdy byla zemědělská revoluce, kdy zaniklo úhoření, zvýšilo se pěstování cukrovky (vznik
cukrovarů v ČR), či byla ustájena hospodářská zvířata (Bičík, Jančák 2005). Zvýšení rozlohy zemědělské
půdy mělo extenzivní charakter, jelikož výměra orné půdy rostla na úkor lesů, pastvin
a neobdělávaných půd (Lipský 1998). Zastavení růstu rozlohy zemědělské půdy v druhé polovině 19.
století způsobila agrární krize, která způsobila větší zájem o levnější produkty ze zámoří (Jeleček 1995).
Další vliv na strukturu krajiny měl zánik rybníků na konci 18. a počátku 19. století, při němž zanikaly
celé rybniční soustavy v nížinách na Poděbradsku či Čáslavsku (Lipský 1998), což bylo způsobeno
intenzifikací orné půdy s přínosem většího finančního zisku za hektar půdy (Bičík, Jančák 2005). Výrazný
vliv na krajinu měl i úbytek lesních ploch, které zaznamenaly nejmenší rozsah právě v 1. polovině 19.
století. Stávající lesní porosty byly postupně nahrazeny masivními jehličnatými monokulturami. Dále
docházelo k napřimování vodních toků, degradaci půdy povrchovou a podpovrchovou těžbou
nerostných surovin, či docházelo k velkoplošným melioracím (Lipský 1998).
Průmyslová revoluce měla vliv na urbanizaci měst, kde rychle rostoucí obyvatelstvo, zaměstnané
v průmyslu a službách, mělo větší nároky na trh s potravinami, přičemž se zmenšovala pracovní síla
v zemědělství. Tento trend však skončil v druhé polovině 19. století s působením diferenciální renty,
který dopřával zisk zemědělcům na úrodných půdách s lepší polohou, kdežto neúrodné nebo hůře
obdělávatelné půdy procházely procesem zalesňování nebo byly přeměněny na louky a pastviny
(Jeleček 1995).
Úbytek orné půdy na konci 19. století probíhal téměř v celém Česku, avšak v některých regionech a
mikroregionech se tento trend odvíjel odlišně. Příkladem je horská krajina Šumavy, která se vyznačuje
v tomto období vysokým podílem orné půdy a zastavěných ploch důsledkem funkcí těžby dřeva a
rozvojem sklářství, které zde zvýšilo počet obyvatel, kteří museli v těchto extrémních podmínkách
hospodařit. Během první světové války se struktura krajiny nijak zvláště nezměnila. Teprve s příchodem
20. let 20. století stát odkoupil cca 790 tisíc ha zemědělské půdy, kterou prodal bezzemkům a malým
rolníkům, kteří jsou důvodem nárůstu rozlohy orné půdy na úkor luk a pastvin ve dvacátých letech.
Další výrazný vliv na proměnu krajiny mělo ukončení druhé světové války a odsun německého
obyvatelstva v letech 1945 až 1947 v oblasti Sudet (viz Obr. 5), které se vyskytovalo převážně
v pohraničních oblastech na území České republiky. Odsun téměř 3 milionů Němců měl za následek
opuštění zemědělských ploch a sídel, které následně zarůstaly lesním porostem či zůstali
nedosídlenými (Bičík a kol. 2001). Dopady těchto změn jsou popsány v dalším období.
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Obr. 5 Vymezení oblasti Sudet (zeleně zbarvené) v roce 1938 na mapě Československa
Zdroj: ERN (2014)

Hodnocení vývoje krajiny během prvního období (1848-1948) vychází převážně z dat stabilního
katastru, který byl však mapován v různé časové úseky (1826-1843), což mělo dopad na celkovou
vizualizaci výsledných map, které byly v tomto období pod počátečním působením fází průmyslové
revoluce (Bičík a kol. 2010). Specifickým úsekem tohoto období jsou poválečná léta 1945-1948, kdy
došlo k významným společenským i politickým změnám. Z tabulky č. 1, která je vytvořená na základě
dat z databáze LUCC (Land Use and Land Cover Change) poskytnuté Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Karlovy je patrný vývoj daných typů krajinného pokryvu na území Česka během let 19451948. Tříleté rozmezí poukazuje na mírný nárůst orné půdy, která pravděpodobně se navyšovala
s důsledkem ukončení druhé světové války, kde k nejvyššímu růstu docházelo především v nížinatých
polohách, typicky v moravských úvalech, Polabí či v Poohří. Pokles zaznamenávají trvalé travní porosty
(louky a pastviny) na úkor rozšiřování orných půd k větší produkci potravin. Zánik pastvin můžeme
přiřadit k souvislosti se změnou hospodaření, zvláště s mechanizací a ustájením hospodářských zvířat.
Nárůst ostatních ploch zaznamenaly převážně výstavby silničních a železničních koridorů (Bičík a kol.
2010).
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Tab. 1 Změny podílů sledovaných krajinných typů na území České republiky v letech 1945-1948
Typ krajinného pokryvu
Orná půda
Trvalé kultury
Louky
Pastviny
Zemědělský půdní fond
Lesy
Vodní plochy
Zástavba
Ostatní

Podíl na rozloze
(%) 1945
48,2
1,1
9,3
8,1
66,8
28,9
1,4
0,6
2,3

Podíl na rozloze
(%) 1948
49,9
1,9
9,1
3,8
64,7
30,2
1,1
1,1
2,9

Rozdíl (%)
1,7
0,8
-0,2
-4,3
-2,1
1,3
-0,3
0,5
0,6

Zdroj: Databáze LUCC PřF UK Praha (2021), vlastní zpracování

3.2.2 Vývoj krajiny v letech 1948-1990
V rozmezí 42 let došlo v krajině k drastickým přeměnám vlivem totalitního režimu komunistické doby,
centrálně řízené ekonomiky a kolektivizace, přičemž některé dozvuky těchto procesů působí na krajinu
i v současnosti (Bičík a kol. 2010). Právě kolektivizace měla největší vliv na změnu struktury krajiny,
jejich ekologických funkcí a jejího krajinného rázu. Ke zvýšení hospodářského zužitkování přírodních
zdrojů vedly procesy znárodnění (nacionalizace) a socialistická industrializace. Proces industrializace
přeměnil regiony v poválečném Československu se zemědělskou funkcí na regiony industrializované,
což znamenalo znárodnění většiny výroby, a to jak zemědělské, tak i průmyslové a nástup tzv. centrální
plánované ekonomiky (Bičík a kol. 2001).
V období totalitního režimu dochází k rapidnímu poklesu zemědělské a orné půdy vlivem nejen díky
odsunu německého obyvatelstva ze Sudet, ale také vytvořením železné opony v pohraničních
oblastech, či socializací zemědělství. Socializaci zemědělství můžeme ukázat na příkladu z roku 1989,
kdy 99% zemědělské půdy bylo vlastněno Jednotným zemědělským družstvem (JZD) nebo státními
statky (Bičík, Jančák 2005). Vedla také k větším nárokům na produkci plodin bez ohledu na přírodní
nebo ekonomické podmínky jejich pěstování, což vedlo k následné ekologické zátěži formou
přehnojování půdy průmyslovými hnojivy nebo chemizace. Neracionální rozmístění zemědělské výroby
bylo následkem dotování zemědělců v podprůměrných či horších podmínkách, což vedlo
k nehospodárnosti a hospodaření v horských pásmech s horšími přírodními podmínkami. Důvodem
zvýšení hospodaření v těchto oblastech byla vysoká daň ze zemědělské půdy (čím lepší půda, tím vyšší
daň) udělovaná zemědělským závodům hospodařícím v lepších podmínkách (Jeleček 1995). Podle
Prishchepov a kol. (2013) bylo největší pravděpodobností opuštění zemědělské půdy v okresech
s nízkou zemědělkou produktivitou, dále na okraji lesů a v oblastech daleko od obydlených místech
v postkomunistických zemí po roce 1980.
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V tomto období můžeme již pozorovat důsledky opuštění pohraničních oblastí německým
obyvatelstvem, kdy se do popředí dostává zarůstání opuštěných ploch lesním porostem, a to buď
přirozenou sukcesí či řízenou výsadbou. Také výstavba železné opony měla za následek
neobhospodařování zemědělské půdy u státních hranic a jejich okolních zón, kde razantně došlo
k úbytku orné půdy, později i luk a pastvin. Hospodaření na těchto pozemcích probíhalo pouze se
zvláštním povolením, které využívali převážně zaměstnanci státních statků, např. státní podnik
„Vojenské lesy a statky“ (Bičík a kol. 2010).
Jeden z hlavních procesů drasticky ovlivňující krajinu byla kolektivizace zemědělství, která probíhala
v 50. a 60. letech, která zapříčinila rozorávání mezí, scelování pozemků. Slučování pozemků nejvíce
postihlo ornou půdu, kde z dřívější mozaikovité krajiny pásovitých polí se staly velké půdní bloky, které
tak snadněji podléhají například erozi. V rámci kolektivizace byla první metodická směrnice tzv.
„ekologická“, neboť kladla důraz na uspořádání a tvar pozemků podle reliéfu, na zachování vysokých
mezí na svazích či vytváření travnatých protierozních pásů. Realita se však odvíjela od druhé části
směrnice, kde hlavním cílem bylo sloučení pozemků za účelem vytvoření takových podmínek pro JZD,
aby jejich orné půdní bloky nebyly zasahovány rozlohou menšími plochy luk a pastvin, či plochami
ležícími ladem. Pozemky tak musely vykazovat co nejméně komplexností, které by znemožnily vytvářet
podmínky pro ekonomické využití mechanizačních prostředků (Lipský 1998).
Tab. 2 Změny podílů sledovaných krajinných typů na území České republiky v letech 1948-1990
Typ krajinného pokryvu
Orná půda
Trvalé kultury
Louky
Pastviny
Zemědělský půdní fond
Lesy
Vodní plochy
Zástavba
Ostatní

Podíl na rozloze (%)
1948
49,9
1,9
9,1
3,8
64,7
30,2
1,1
1,1
2,9

Podíl na rozloze (%)
1990
41,0
3,0
7,2
3,2
54,4
33,3
1,9
1,6
8,62

Rozdíl (%)
-8,9
1,1
-1,9
-0,6
-10,3
3,1
0,8
0,5
5,72

Zdroj: Databáze LUCC PřF UK Praha (2021), vlastní zpracování

V tabulce č. 2 můžeme pozorovat zásadní změny v proměně typů krajinného pokryvu za období
1948-1990, kde největší změnu pozorujeme u zemědělského půdního fondu (ZPF) a u kategorie ostatní.
Důvodem zvýšení kategorie ostatních ploch je proces suburbanizace a industrializace, kdy vznikaly
nové průmyslové objekty poskytující pracovní příležitosti, tudíž se rozšířila i zástavba formou ubytoven.
Nejintenzivnější vývoj zaznamenaly aglomerace Prahy, Brna, či Ostravy, ale i venkovské obce
v úrodných krajinách (Bičík a kol. 2010). Ztráta zemědělské a orné půdy byla ovlivněna nejen odsunem
30

Němců, ale také výstavbou či vznikem průmyslových závodů, dopravních koridorů, povrchové těžby či
residenčního bydlení. Zalesnění probíhalo převážně v pohraničních a horských oblastech (Bičík a kol.
2001).

3.2.3 Vývoj krajiny po roce 1990
Po sametové revoluci v roce 1989 byl ukončen komunistický režim a s ním spojená centrální plánovaná
ekonomika, která se postupně přeměňovala zpět na tržní ekonomiku. Po roce 1990 došlo k několika
významným politickým, společenským a hospodářským změnám, včetně vzniku samostatné České
republiky v roce 1993. Tuto éru nazýváme transformačním obdobím, jejíž změny se projevují ve
struktuře současné krajiny jako odraz interakce společnosti s přírodou. Transformaci můžeme vnímat
jako „dynamický proces přeměny a modernizace hospodářství a společnosti proti strnulému a málo
dynamickému vývoji totalitního období“ (Bičík a kol. 2010, str. 97).
Důležitým procesem tohoto období je restituce, což je navrácení majetku původním majitelům, kterým
byl na začátku totalitního režimu odebrán (Bičík a kol. 2001). V roce 1990 byla snaha politiků o
vytvoření právního režimu, který by jasně stanovil postup restituce majetku. To však bylo velmi složité
vypracovat, a tak vznikla řada zákonů, které se sice zabývají problematikou vrácení majetku původním
majitelům, avšak soudní procesy mezi „oprávněnými osobami“ a státem existovaly i v roce 2014
(Zeman 2015). Navrácení majetku původním majitelům a jejich rodinám však zaznamenal negativní
odezvu, jelikož majitelé nebyli schopni se o danou půdu postarat nebo jí jednoduše nechtěli, tak jí buď
pronajímali, nebo prodali. V současné zemědělské výrobě existuje přibližně 2 miliony vlastníků půdy,
kde jeden velký půdní blok může mít pravděpodobně až 10 majitelů. Většinu však představují velké
zemědělské podniky, který tvoří 5% všech vlastníků půdy obdělávající více než 75% veškeré zemědělské
půdy. Rodinné farmy vlastní v současnosti pouze 12-13% zemědělské půdy, kde zbytek je pod
dlouhodobými nájemními smlouvami (Grešlová a kol. 2015).
Proces privatizace neboli navrácení znárodněného majetku do soukromých rukou, měla několik forem,
z nichž jednou je již výše zmíněná restituce. Malá privatizace znamenala dražbu menších podniků nebo
jejich pronájmů, a to metodou aukce používanou i v jiných evropských státech. Tato forma byla sice
úspěšná, avšak původ pohybujících se toků peněz nebyl vždy prokázán. Velká privatizace na začátku
využila metodu kuponů, která měla za cíl nastartovat kapitálový trh pomocí vlastnického „klíče“, který
byl dostupný pro jakéhokoliv občana ČR starší 18 let (Havel 2008-2010, cit. v Atlas Transformace).
Významným faktorem ovlivňujícím strukturu využití ploch v období 1990-2000 byla transformace
zemědělské politiky státu, díky které se zlepšil ekologický stav v hospodaření. Politika se již
nezaměřovala jen na produkční zemědělskou funkci, ale i na její neprodukční funkci jako ochrana
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vodních toků, zalesňování a zatravňování, údržba krajiny, ochrana zeleně apod.). Po roce 1990
konkurence zemědělských podniků vzrostla, tudíž docházelo k nízkým ziskům zemědělských podniků u
nás, a také k minimálnímu exportu potravin. Snížila se tak intenzita zemědělství a dodnes ubývají
plochy orné půdy v hůře dostupných polohách s horšími klimatickými podmínkami.
S ubýváním orné půdy došlo k zatravňování a zalesňování těchto oblastí, což můžeme pozorovat
v tabulce č. 3 - jedná se převážně o horské oblasti a oblasti s horšími podmínkami. Další nárůst
zaznamenáváme u zastavěných ploch, kde postupně dochází k suburbanizaci, což byl po roce 1990
globální trend (nejvíce v USA a Evropě). Procesy suburbanizace a globalizace jsou spojeny i s výstavbou
nových obchodních a komerčních zón, výrobních hal či dopravních koridorů u významných měst a
aglomerací (Bičík a kol. 2010). Data uvedená níže jsou v rozmezí jedné dekády, tudíž pozorujeme jen
nepatrné změny ve vývoji krajinného pokryvu na území ČR. Podle Feranec a kol. (2010), který studoval
změny v LUCC na území 24 evropských států (včetně Česka), proces urbanizace nejvíce zasáhl
Holandsko a nejméně Litvu. Proces intenzifikace zemědělství proběhl nejvýrazněji v Irsku a proces
extenzifikace zemědělství proběhl nejrozsáhleji v Česku (a to extrémně oproti ostatním zemím). Proces
zalesnění i odlesnění proběhl nejvíce v Portugalsku.
Tab. 3 Změny podílů sledovaných krajinných typů na území České republiky v letech 1990-2000
Typ krajinného pokryvu
Orná půda
Trvalé kultury
Louky
Pastviny
Zemědělský půdní fond
Lesy
Vodní plochy
Zástavba
Ostatní

Podíl na rozloze (%)
1990
41,0
3,0
7,2
3,2
54,4
33,3
1,9
1,6
8,62

Podíl na rozloze (%)
2000
39,1
3,0
8,6
3,6
54,3
33,4
2,0
1,7
8,61

Rozdíl (%)
-1,9
0,0
1,4
0,4
-0,1
0,1
0,1
0,1
-0,01

Zdroj: Databáze LUCC PřF UK Praha (2021), vlastní zpracování

Vývoj krajiny ve 21. století je již na bázi ekologického přístupu, čemuž předcházel vznik zákona
č. 114/1994 o ochraně krajiny a přírody, který vynesl do popředí témata jako ochrana krajinného rázu,
či lepší management s land use. Podpora českého zemědělství formou různých dotačních titulů
se nejvíce rozšířila po roce 2004, kdy ČR vstoupila do Evropské unie (EU). Jeden z nejdůležitějších
prostředků neinvestiční povahy je „Horizontální plán rozvoje venkova“ (HPRV) a z prostředků investiční
povahy je to „Operační program Zemědělství“. Tyto prostředky se soustředí na kvalitu zemědělské
půdy z ekologického hlediska, kde jeden ze strategických cílů HPRV je udržovat a chránit životní
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prostředí a kulturní krajinu (Bičík, Jančák 2005). V roce 2009 se zvýšil zájem o šetrné zacházení
zemědělských výrobních postupů s podporou vládní dotační politiky či společné zemědělské politiky
EU formou tzv. agroenvironmentálních programů. V důsledku nevhodné agrotechnické praxe bylo
k roku 2009 na zemědělské půdě více než 50% pozemků potenciálně ohrožených vodní erozí, což
přispívá k její degradaci. Dalším výrazný vliv v současné době je proces urbanizace a suburbanizace,
kde dochází k výstavbě obytné i komerční zástavby poblíž významných komunikačních tahů
či aglomerací. Důsledkem je tak úbytek úrodných ploch na úkor výstavby např. skladových hal.
Příkladem je úbytek zemědělské půdy v letech 2000-2008, který činil 3 902 ha, což představuje asi 10,7
ha denně (Miko, Hošek 2009).
Do roku 2013 se stav životního prostředí (ŽP) mírně zlepšil, i přesto dochází k záboru zemědělských
a lesních půd na úkor zástavby, a to s rozšířením zastavěných a ostatních ploch až o 10% území ČR.
Na většině ploch se zvýšila i erozní ohroženost, kde je potenciálně ohroženo téměř 36% zemědělské
půdy vodní erozí. S výstavbou komunikací dochází k fragmentaci krajiny, která tak zvyšuje tlak
na stanoviště rostlin a živočichů (Cikánková a kol. 2013).
Od roku 2012 do roku 2018 došlo navzdory trendu zalesňování v důsledku těžby k úbytku 27,7 tisíc ha
lesů. V současnosti přetrvává problém s kůrovcem, který rapidně ničí české jehličnaté lesy, avšak podíl
listnatých lesů pozvolna stoupá k doporučenému podílu skladby lesů, který činí 35,6% území. Zhoršil
se i stav půdy, kdy v roce 2017 bylo evidováno 168 erozních událostí a v roce 2018 tento počet činil již
276. V roce 2018 byla průměrná roční teplota abnormální, kde v letních měsících (červen-srpen) bylo
období společně s rokem 2003 nejteplejší od roku 1961 (Céza a kol. 2018).

3.3 Hybné síly
Hybné síly neboli „Driving forces“ jsou nedílnou součástí vývoje ve struktuře krajiny a jejího využití.
Jsou to síly způsobující pozorovatelné změny v krajině, tzn. že je můžeme sledovat v evoluční trajektorii
krajiny neboli v prostoru a čase, jejichž studium má dlouhodobou tradici v geografii a ve výzkumech
krajiny (Bürgi 2004). Příkladem je Bičík a kol. (2010), který se zabývá výzkumem využití ploch i právě
pomocí hybných sil. Hnacími silami se zabývá i práce Turnerové (2015), která se zabývá klíčovými silami
krajinných změn, rozděluje hnací síly do 4 klíčových směrů: Abiotická složka zahrnující klima, reliéf a
půdu. Biotické interakce zahrnující kompetici mezi dvěma druhy v krajině, přičemž dominantní druhy
formulují prostorové prvky v krajině a vytváří tak podmínky pro jejich fungování. Vliv člověka, který
považuje za jeden z nejhlavnějších důvodů formování krajiny a její struktury a disturbance a sukcese.
Hybnými silami v případě ve využití ploch se zabývá práce Bičíka a kol. (2010), která na základě
databáze LUCC Přírodovědecké fakulty UK v Praze a odborných publikací formulovala východiska
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ohledně přírodních hybných sil. Přírodní hybné síly představují faktor přírodních podmínek ovlivňující
makrostrukturu ploch, a to převážně podíl ploch zemědělského půdního fondu a lesních ploch v daném
území. Vliv přírody zůstává v průběhu času téměř stále stejný na rozdíl od společenských hybných sil,
které v interakci s přírodními silami mají vliv na velikost rozlohy jednotlivých kategorií využití ploch na
různých měřítkových úrovní (globální, makroregionální, regionální). Dalšími hybnými silami jsou
politické a ekonomické faktory, které v období od roku 1845-2000 hrály hlavní roli (Bičík a kol. 2010).
Z těchto poznatků můžeme rozdělit hnací (hybné) síly do následujících kategorií: přírodní, politické,
ekonomické a sociální.
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4. Zaniklé krajiny
Modelová území, které jsou v práci analyzovány, jsou součástí projektu NAKI II, což je program
ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (Univerzita Karlova 2019). Projekt je řešený odborníky z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy a zabývá se problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka.
Cílem projektu je identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění zaniklých krajin a jejich dědictví, a to od
konce 18. století, kdy na území Česka docházelo k největším dynamickým proměnám společnosti.
Výstupem projektu je Digitální atlas zaniklých krajin, který je dostupný online na webových stránkách
zaniklekrajiny.cz, kde je již publikováno 30 modelových oblastí, z nichž 17 je shrnuto v této práci.
K dosáhnutí těchto cílů jsou využity historické prameny a moderní technologie, které napomohou
k identifikaci, dokumentaci a rekonstrukci kulturního dědictví a odlišných typů krajin. Díky zaniklým
krajinám lze prezentovat rozmanitost dědictví kulturní krajiny, což napomáhá k vytvoření podmínek
pro jeho záchranu, prezentaci a využití nejen odbornou, ale i laickou veřejností, či institucemi,
zabývající se danou problematikou (např. v oblasti ochrany přírody a krajiny či územního rozvoje).
Ke zpracování cílů byly využity metody geoinformatiky, historické a kulturní geografie, sociální a fyzické
geografie. Pro léta 2018 a 2019 byly vypracovány jednotlivé typy zaniklých krajin, kde 17 z nich (níže
uvedené) je využito v této práci:
A. Postmontánní krajina (Kutná Hora, Mostecko, Jáchymovsko)
B. Zaniklá krajina bývalých rybničních soustav (Čáslavsko)
C. Zaniklá (zatopená) kulturní krajina hlubokých říčních údolí zatopených velkými přehradními
nádržemi (Střední Povltaví, pestrá nivní krajina pod dnešními Novomlýnskými nádržemi)
D. Postindustriální, zaniklá industriální krajina (Oslavansko, Kladensko)
E. Zaniklá krajina horského zemědělství (Šumava, Staré Město pod Landštejnem, Krkonoše)
F. Krajiny militární a postmilitární (Milovice, Boletice)
G. Zaniklé krajiny šlechtické (Kačina, Červený Hrádek u Chomutova)
H. Přeměny krajiny intenzivního zemědělství (zaniklé sadařství v Českém středohoří, proměny
intenzivního nížinného rolnictví – Hradecko, zaniklé hospodaření vnitřních periferií –
Podbořansko)
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I.

Přeměněné městské a příměstské krajiny (vnitřní město – Praha, příměstská krajina Prahy)
(zaniklekrajiny.cz 2021)

Městská krajina Prahy byla vynechána z důvodu nevhodné ukázky přeměny krajiny, jelikož je v práci
analyzována primárně problematika vyhodnocování změn v krajině venkovského prostoru. V příkladu
městské krajiny Prahy je dnešní funkce krajiny pouze sídelní, což by se špatně odráželo v typologii změn
krajinného pokryvu v programu Patch Analyst. Vynecháno bylo i z nedostatku dat území Kutné Hory.

4.1 Charakteristika modelových oblastí
Výběr modelových oblastí proběhl na základě dostupných dat v rámci projektu NAKI (viz výše), kde byly
vybrány oblasti zpracované v letech 2018 a 2019. Celkový počet studovaných ploch tvoří 17
modelových území, které jsou následně charakterizovány a využity k vyhodnocení změn struktury
krajiny a jejich typologii dle charakteru proměn struktury krajiny. Každá oblast je jinak prostorově
orientována, jedná se nerovnoměrně rozmístěné oblasti, které mají diferenciální podmínky (klima,
vývoj, funkce, historie) vzhledem k jejich umístění. Následná charakteristika představuje základní
informace o sledovaném území.

4.1.1 Boletice
Z dříve lesně zemědělské krajiny Boletic se stala krajina vojenského výcvikového prostoru (VVP)
Boletice (zaniklekrajiny.cz 2021a). Z původního vojenského tábora vznikl v květnu 1947 VVP Boletice,
který byl následně v roce 1950 vyhlášen vojenským újezdem a jako jediný na území Čech provádí výcvik
v překonávání vodních překážek (vojujezd-boletice.cz 2006a).
VVP Boletice se nachází v Jihočeském kraji jihozápadně od Českých Budějovic u vodní nádrže Lipno.
Vojenský újezd se s rozlohou téměř 220 km² (zaniklekrajiny.cz 2021a) leží v oblasti Šumavské hornatiny
(Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) ve chladné klimatické oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde
průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 3-6°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za
rok 2020 činil 800-1200 mm (ČHMÚ 2021b).
Od začátku roku 2016 se vojenský újezd stává územím bez trvale žijících obyvatel, což dokazuje i fakt
hustoty zalidnění s pouze 1,2 obyvatel na km². Vývoj obyvatel na území byl výrazně ovlivněn odchodem
německého etnika po roce 1945, který činil v roce 1910 neskutečných 99% složení obyvatelstva.
Subjekty, které hospodaří ve vojenském újezdu jsou například státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
či Újezdní úřad Boletice (vojujezd-boletice.cz 2006b).
Z dřívější krajiny, v níž půda byla hlavním zdrojem zemědělské činnosti, lesy sloužily jako zdroj suroviny,
louky sloužily pro extenzivní chov dobytka a dřevo pro výrobu dřevěného uhlí pro některé hutě, se
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stala krajina strukturována výcvikem jednotek pozemních sil. Vojenské činnosti zachovávají na
plochách bezlesí různé stupně sekundární sukcese, což je důsledkem mechanického narušováním
vegetace a povrchu půdy. Výsledkem je rozmanitá krajina mokřadních, mezofilních, lesostepních
xerotermních stanovišť, pro něž jsou typické vlhké pcháčové louky. Tato pestrá mozaika napomohla
území vojenského újezdu k vyhlášení ptačí oblasti Boletice a evropsky významné lokality Boletice
v soustavě Natura 2000 (zaniklekrajiny.cz 2021a).

Obr. 6 Vymezení modelové oblasti Boletic
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.2 Čáslavsko
Z původní rybniční krajiny v dolním Podoubraví se stala inzentivně obdělávaná krajina, která prodělala
v minulých stoletích významné změny v makrostruktuře i v mikrostruktuře krajinného pokryvu
(zaniklekrajiny.cz 2021b). V 16. století se evidovalo v bezprostředním okolí královského města Čáslav
(dnes správní obvod ORP Čáslav) až 170 rybníků, ze kterých se do současnosti zachovala necelá třetina
(Frajer 2008, cit. v Frajer, Pavelková Chmelová 2009). V současné rybniční soustavě o rozloze více než
500 ha se nachází jen 6 velkých a několik menších rybníků, z nichž nejstarší je pravděpodobně Babický
rybník (písemně zmíněn již v roce 1470) a největší rozlohu zaujímal Horecký rybník s více než 123 ha
(zaniklekrajiny.cz 2021b). V současnosti má v modelovém území největší rozlohu nádrž Písník u Žehušic
s velikostí 8,47 ha (najdirevir.cz 2016-2021).
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Modelová oblast se nachází v 5 katastrálních územích, od severu Sulovice, na západ Horušice, Horka u
Žehušic, směrem k jihu Žehušice a na jihu částečně i Chotusice (viz mapa). Území se nachází na pomezí
Středočeského a Královéhradeckého kraje (na severní hranici) v Čáslavské kotlině (Demek a kol. 2006,
cit. v MŽP 2009). Leží v teplé klimatické oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční
teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil
700-800 mm (ČHMÚ 2021b).
Pestrá krajina rybniční soustavy prodělala dvě významné změny, a to vznik rybniční soustavy v 15.-16.
století a jeho zánik po téměř 300 letech. Vznikla tak intenzivně obdělávána zemědělská krajina
s převahou orné půdy uspořádané do velkých půdních bloků, která se dříve pyšnila vysokým podílem
vlhkých a zamokřených luk, drobných lesíků a remízků. Výrazný vliv na řeku Doubravu má člověk
v podobě regulace, napřímení a umělého zahloubení koryta toku Doubravy, což mělo vliv na snížení
hladiny podzemní vody a vyhlazení rozlivů při 20leté a menší vodě (zaniklekrajiny.cz 2021b).

Obr. 7 Vymezení modelové oblasti Čáslavska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování
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4.1.3 Červený Hrádek u Jirkova
Ze zaniklé šlechtické krajiny, ve které dříve převládalo lesnictví a zemědělství se stala krajina lesní na
severu a krajina sadů a zahrad na jihovýchodě území. Největší vliv na vývoj změn v této oblasti měl
reprezentační barokní zámek Červený Hrádek, který se nachází severně od města Jirkov na úbočí
Krušných hor (zaniklekrajiny.cz 2021c). Zámek byl postavený koncem 13. století Albrechtem ze
Seeberku, jež ho pojmenoval Nový Žeberk, avšak po opravě v 15. století, kdy získal červenou fasádu,
byl přejmenován na současný Červený Hrádek.
Na konci 18. století se stal majitelem zámku Jindřich z Rothenhanu, který se podílel na největším
rozkvětu zámku. Za jeho doby se rozšířila a upravila zámecká zahrada a byl založen anglický park
(Zámek Červený Hrádek 2015). V polovině 19. století měl prak výměru téměř 3 km², jehož součástí byla
i bažantnice, užitková zahrada, ovocné sady či obora.
Po roce 1945 byl zámek znárodněn německým rodem, což zapříčinilo střídání funkcí zámku, kdy
v následujících letech sloužil jako domov mládeže, ubytovna hornických učňů, rehabilitační středisko
či léčebna dlouhodobě nemocných pacientů. To zapříčinilo chátrání zámku a částečně i zámecké
zahrady, o kterou se tenkrát staral lesní závod Janov, kdy původní krajinářské úpravy se postupně staly
součástí lesních porostů. Od roku 1996 se zámek stal vlastníkem města Jirkov, který v roce 2006
podstoupil rozsáhlou rekonstrukci do současné podoby zámku, avšak zámecký park zanikl a zarostl
v lesní porost (zaniklekrajiny.cz 2021c).
Modelová oblast se nachází v katastrálním území Drmaly a Červený Hrádek u Jirkova v Ústeckém kraji
severně od města Jirkov (viz mapa). Území je součástí Krušnohorské hornatiny (Demek a kol. 2006, cit.
v MŽP 2009) a leží na pomezí mírně teplé a chladné oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná
roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 8-10°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020
činil 600-800 mm (ČHMÚ 2021b).
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Obr. 8 Vymezení modelové oblasti Červeného Hrádku u Jirkova
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.4 České středohoří
Modelové území se nachází v přírodně velmi pestré a mozaikovité krajině, která byla osídlena
německým etnikem při středověké kolonizaci ve 13. století (zaniklekrajiny.cz 2021d). V současnosti se
kostel nachází nad levým břehem řeky Labe a poskytuje tak scenérie na protilehlé vrchy a na labské
údolí (rehlovice.cz 2019). Obec Dolní Zálezly měl původní kruhový půdorys, který však zanikl
s výstavbou železnice trasy Praha – Drážďany v letech 1847-1850 společně s nejstarší části vsi (dolnizalezly.cz 2021).
Zdejší vývoj dal vzniknout kulturní zemědělské krajině s převažující ornou půdou v blízkosti obcí Dubice
a Moravany na rovinných plošinách. V labském údolí se na příkrých skalnatých svazích zachovaly
křovinaté porosty a listnaté lesy a ve 20. století se díky příznivými klimatickými i půdním podmínkám
rozvinulo ovocnářství (pěstování jablek, hrušek, třešní, ořechů). To však po roce 1990 bylo přeměněno
na ekonomicky výnosnější ornou půdu nebo se změnilo na trvalé travní porosty (zaniklekrajiny.cz
2021d).
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Modelová oblast se nachází v katastrálním území Moravany u Dubic, Dubice nad Labem a Dolní Zálezly
v Ústeckém kraji jihovýchodně od krajského města Ústní nad Labem (viz mapa). Území je součástí
Podkrušnohorské podsoustavy (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží na pomezí mírně teplé a
teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo
9-10°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil pouze 450-550 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 9 Vymezení modelové oblasti Českého středohoří
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.5 Jáchymovsko
Dřívější montánní krajina se v průběhu času stala horskou krajinou s převahou lesních ploch. Svůj
největší v 16. století způsobila rozsáhlá těžba bohatých ložisek stříbra, která trvala do 19. století,
později i těžba uranu či radia (zaniklekrajiny.cz 2021e). Díky objevu radioaktivity jáchymovských
důlních vod byly založeny na začátku 20. století v Jáchymově první radonové lázně na světě. Bohatá
naleziště získala pozornost investorů a horníků nejen z Čech, ale i příhraničního Saska, Tyrolska
a Porýní, což mělo za následek růst obyvatel, kdy v roce 1534 byl Jáchymov s 18 000 obyvatel druhým
nejlidnatějším městem v Čechách (mestojachymov.cz 2014).
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Společně s Jáchymovem vznikly Abertamy a Hřebečná taktéž jako hornické osady v 16. století, kdy
nejznámějším dolem je Důl Mauritius s 400letou tradicí těžby cínové rudy. Po odsunu německého
obyvatelstva zemědělské plochy, z důvodu nepříznivých podmínek a nedostatečného osídlení zanikalo
společně s některými menšími obcemi (Ryžovna, Myslivny, Arnoldov) i zemědělství. Orná půda
prakticky zanikla a na rozsáhlých planinách napříč Abertamy a Hřebečné se rozléhají extenzivně
využívané pastviny (zaniklekrajiny.cz 2021e). Jáchymovsko je od 6. července roku 2019 součástí
seznamu světového dědictví UNESCO v rámci Hornické kulturní krajiny v Krušných horách
(laznejachymov.cz 2019).
Modelová oblast se nachází v katastrálním území Jáchymov, Abertamy a Hřebečná v Karlovarském kraji
severně od krajského města Karlovy Vary na pohraniční se Saskem (viz mapa). Území je součástí
Podkrušnohorské podsoustavy (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v chladné oblasti (Quitt 1971,
cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 6-7°C (ČHMÚ 2021a)
a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 1000-1200 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 10 Vymezení modelové oblasti Jáchymovska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování
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4.1.6 Kladensko
Kladno je typickým představitelem industriální a postindustriální krajiny společně s montánní
a postmontánní krajinou, která byla ovlivněna útlumem těžkého průmyslu i ukončením těžby černého
uhlí. Krajina měla až do začátku industrializace v 18. století zemědělský charakter, jejíž součástí byla
rozsáhlá síť rybníků patřící pod dva vrchnostenské dvory, které v území hospodařily (zaniklekrajiny.cz
2021f). V polovině 19. století se oblast rapidně změnila v důležitou průmyslovou oblast Čech rozvojem
těžby a hutnictví, doprovázeno růstem zastavěných ploch důsledkem nárůstu pracovních sil (Přibylová
2016). Jeden z hlavních prostředků přeměny venkovské krajiny na krajinu industriální byl vznik
kladenských železáren, které se na konci 19. století staly hlavní ekonomickou silou Kladna.
V roce 1990 začali hutnické výroby strádat a docházelo tak k opuštění řady kladenských areálů, které
dnes nazýváme průmyslovými brownfieldy (opuštěné/zdevastované průmyslové plochy), v nichž jsou
dominantní druhy ruderální vegetace, či invazní druhy (např. zlatobýl obrovský – původem z Kanady)
(zaniklekrajiny.cz 2021f).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Hnidousy a Doubí u Kladna ve Středočeském kraji
severozápadně od hlavního města Prahy (viz mapa). Území je součástí Brdské podsoustavy a podcelku
Kladenské tabule (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP
2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 10°C (ČHMÚ 2021a) a více a roční
úhrn srážek za rok 2020 činil 500-550 mm (ČHMÚ 2021b).
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Obr. 11 Vymezení modelové oblasti Kladenska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.7 Krkonoše
Zaniklá krajina tradičního horského zemědělství v oblasti Krkonoš se stala postupem času horskou
rekreační krajinou. V nejvyšších polohách se uplatňovalo v 16. století sezónní horské pastevectví
představující způsob alpského pastevectví vzhledem k zdejšímu subalpínskému vegetačnímu stupni
(zaniklekrajiny.cz 2021g). V 17. století se v Rokytnici nad Jizerou rozvinula těžba dřeva, mědi, olova
a stříbra v údolí Huťského potoka, kde nejvýše položeným dolem byl tzv. Vysoký hrad na Kotli
(rokytnice.com 2021). Od 18. století vznikaly v území horské boudy s největším počtem v polohách nad
1000 m, které se postupem času přeměnily na rekreační chaty pro letní a zimní turistiku
(zaniklekrajiny.cz 2021g).
S postupem času zanikají orné půdy z důvodů obtížného hospodaření v extrémních horských
podmínkách, a vzniká krajina s rekreačním a sportovním vyžití s důrazem na ochranu přírody a krajiny
týkající se Krkonošského národního parku.
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších,
Bedřichov v Krkonoších a Labská na hranici Královéhradeckého a Libereckého kraje severně

44

až severozápadně od města Vrchlabí (viz mapa). Území je součástí Krkonošské podsoustavy a podcelku
Krkonošských hřbetů (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v chladné oblasti (Quitt 1971, cit.
v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 4-6°C (ČHMÚ 2021a) a více
a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 1000-1600 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 12 Vymezení modelové oblasti Krkonoš
Zdroj: ČÚZK (2021) a GUKG (2021), vlastní zpracování

4.1.8 Milovice
Modelové území Milovic je typickou militární a postmilitární zaniklou krajinou bývalého vojenského
výcvikového prostoru Milovice (zaniklekrajiny.cz 2021h). Zemědělsky využívaná krajina byla zabraná
v roce 1904, kde více než 5000 ha krajiny sloužilo jako vojenské cvičiště poblíž obce Mladá, od jejíž
se odvíjí název vojenského výcvikového prostoru (arnika.org 2012). V roce 1918 využívala výcvikový
prostor československá armáda se vznikem vojenského letiště Boží Dar. Ve druhé světové válce byl VVP
využíván německou armádou a posléze v srpnu 1968 s příchodem komunistů i sovětská armáda,
po jejímž odchodu vojenský prostor Milovic zanikl (k 31. 12. 1991) (zaniklekrajiny.cz 2021h). Obyvatelé
na území obce Lipníku byli v roce 1940, za účelem rozšíření vojenského cvičiště pro německou armádu,
nuceni opustit svá obydlí. Stanovená cena vyplývala z úsudku německé armády, tudíž si nový domov
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museli obyvatelé najít sami a do určité doby obydlí opustit. K jejímu znovuosídlení došlo po roce 1945
(obec-lipnik.cz 2021).
Současná krajina zaznamenává rozvoj rekreační funkce ve formě turistických cest a cyklostezek,
v Milovicích se letištní plocha využívá k různým kulturním akcím, či je zde zřízen zábavní park
Mirákulum (zaniklekrajiny.cz 2021h). Krajina je zde významná i z přírodního hlediska, kde západně od
letiště Milovic se nachází přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem známá bohatým výskytem
vzácných, a zvláště chráněných druhů živočichů. Divocí koně a pratuři navracejí přirozenou druhovou
skladbu vegetace prostřednictvím spásání velkých travnatých ploch a dřevin ohrožující vzácné druhy
flóry a fauny. Důkazem je navrácení ohrožených druhů rostlin a živočichů do této lokality
(mladoboleslavsko.cz 2000-2021).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Milovice nad Labem a Lipník ve Středočeském kraji
severozápadně od města Nymburk (viz mapa). Území je součástí Středočeské tabule, podcelku
Nymburské kotliny (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP
2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ 2021a) a roční
úhrn srážek za rok 2020 činil 550-600 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 13 Vymezení modelové oblasti Milovic
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování
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4.1.9 Mostecko
Modelové území Mostecka se nachází v bývalé silně zdevastované krajině vlivem rozsáhlé povrchové
těžby hnědého uhlí, kdy dosud nejstarší zmínky o uhelném hornictví v oblasti Severočeské
hnědouhelné pánvi (SHP) pochází již z roku 1403 a z roku 1550 (podkrusnohorskemuzeum.cz
2003-2021). Za dob socialismu byla krajina natolik zničená, že z této doby zaznamenáváme nejhorší
stav životního prostředí, na který měla vliv nejen těžba hnědého uhlí, ale také jeho spotřeba
v tepelných elektrárnách (např. emise oxidu siřičitého) a těžkém průmyslu.
V důsledku těžby zaniklo několik desítek obcí, které byly do poloviny 19. století čistě zemědělské
vesnice, ke kterým patřily i vinice a chmelnice obhospodařovanými místními obyvateli
(zaniklekrajiny.cz 2021i). Docházelo i k regulaci vodních toků, například částečná regulace řeky Bíliny
(1818), vysušení Komořanského jezera za účelem zvětšení zemědělské plochy (1835), avšak po roce
1830 se uskutečnilo zalesňování místních vrchů okolo Mostu a zároveň byly zřizovány parky
a promenády kolem řeky Bíliny (město-most.cz 2019).
Změny, které sídla musely podstoupit, se týkaly i sledovaných katastrálních území (bývalá sídla Souš,
Třebušice a Holešice) v modelové oblasti, kdy ze zemědělské krajiny se stala krajina postmontánní
(zaniklekrajiny.cz 2021i). Krajina sledovaného území se do současnosti kompletně změnila vlivem
rekultivací a revitalizací hnědouhelných lomů a dolů, a to převážně hydrickou rekultivací (jezero
Matylda, či nově vzniklé jezero Most) a lesnickou rekultivací.
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Souš, Holešice a Třebušice v Ústeckém kraji
severozápadně až západně od města Most (viz mapa). Území je součástí Podkrušnohorské soustavy,
podcelku Milešovského středohoří (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v teplé oblasti (Quitt
1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ
2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil méně než 450 mm (ČHMÚ 2021b).
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Obr. 14 Vymezení modelové oblasti Mostecka
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.10 Novomlýnské nádrže
V rámci modelového území zaujímá největší rozlohu vodní dílo Nové Mlýny, což je soustava tří na sebe
navazujících nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Do Věstonické (střední) nádrže ústí řeky Jihlava
a Svratka, horní nádrž (Mušovská) je rozlohou nejmenší a Novomlýnská nádrž (dolní) je největší
a s hloubkou cca 8 m i nejhlubší. Státní vodohospodářský plán z roku 1954 dal impuls pro vypracování
přípravných projektových studií k výstavbě vodní nádrže, který byl dokončen v roce 1972 a v roce 1975
byly zahájeny první etapy výstavby (Mlejnková a kol. 2016). Konečné dokončení výstavby vodního díla
Nové Mlýny trvalo 14 let, kdy došlo k zaplavení a zániku jedinečné nivní krajiny na dolním toku řeky
Dyje obsahující cenné komplex lužních lesů, aluviálních luk a břehových porostů. Zmizely také
významná archeologická naleziště a vesnice Mušov, jejíž pozůstatkem je kostel sv. Linharta na ostrůvku
ve Věstonické nádrži.
Z původní zemědělské krajiny v regionu vznikl typ hospodářské krajiny, jehož dominantním krajinným
prvkem je právě vodní dílo Nové Mlýny, které je atraktivní převážně z hlediska cestovního ruchu.
Ekologické hodnoty jsou nízké z důvodu silničních komunikací, které protínají všechny 3 hráze, a vysoké
míry eutrofizace. Nádrž je významným ptačím útočištěm představující zimoviště a hnízdiště
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významných druhů ptáků. Nachází se zde přírodní památka Dolní Muškovský luh, která chrání
pozůstatky lužního lesa, a také přírodní památka Betlém tvoří unikátní soubor suchomilných,
vlhkomilných i mokřadních biotopů (zaniklekrajiny.cz 2021j).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Mušov, Dolní Věstonice a Strachotín v
Jihomoravském kraji jižně od krajského města Brno a severozápadně od města Břeclav (viz mapa).
Území se nachází na pomezí Západní Vněkarpatské sníženiny, Jihomoravských Karpat a Jihomoravské
pánve (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde
průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek
za rok 2020 činil méně než 450 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 15 Vymezení modelové oblasti Novomlýnských nádrží
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.11 Nymbursko
Modelové území se nachází v intenzivně obdělávané zemědělské krajině Rožďalovicka na Nymbursku,
kde se tradiční zemědělské využívání půdy do současnosti nezměnilo, jelikož se oblast vyskytuje
v příznivých klimatických podmínkách úrodného nížinného Polabí (zaniklekrajiny.cz 2021k). Důkazem
dlouhodobého hospodaření člověka v této oblasti jsou archeologické nálezy u školní budovy
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v Rožďalovicích, kde byla v roce 1907 nalezena kostra tzv. „skrčence“1, který je datován až do neolitu
(mladší doby kamenné) (Sládek 2014-2021).
Funkce krajiny v určité míře zůstala stejná jako v minulosti, tzn. ve smyslu funkčního využití krajiny
s převládající ornou půdou v rámci zemědělského půdního fondu. Zásadní změna ovšem proběhla
v mikrostruktuře využití ploch orných půd – zatímco v době stabilního katastru byla pole orné půdy
členěna do množství pásovitých políček. V 50. letech 20. století došlo vlivem kolektivizace k jejich
sloučení do velkých půdních bloků. Nalezneme zde i agrobrownfield kdysi velkého cukrovaru Dymokury
(zaniklekrajiny.cz 2021k) a cukrovaru v Rožďalovicích. Ten byl založený v roce 1870 a vystřídal několik
funkcí včetně jako prostor pro válečné uprchlíky a zajatce v první světové válce (Sládek 2014-2021).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Hasina, Podolí u Rožďalovic, Rožďalovice, Zámostí
u Rožďalovic, Žitovice, Podlužany a Pojedy na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje
v trojúhelníkovém rozmezí měst Jičín-Mladá Boleslav-Nymburk (viz mapa). Území je součástí soustavy
Středočeské tabule a podcelku Mrlinské tabule (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží na pomezí
mírně teplé a teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020
pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 500-600 mm (ČHMÚ
2021b).

1

Pozn.: skrčenec je archeologický výraz pro tělo pohřbené ve skrčené poloze (cestyarcheologie.cz, 2015-2020)
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Obr. 16 Vymezení modelové oblasti Nymburska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.12 Podbořansko
Původní krajina intenzivního zemědělství je typická pěstováním chmele a ovocnářství, které jsou
v současné době více rozšířené, avšak v horších podmínkách. Konstrukce chmelnic a vysoké budovy
sušáren chmele jsou v chatrném stavu, jsou opuštěné a rozpadají se (zaniklekrajiny.cz 2021l).
Chmelařství zaznamenalo svůj největší rozmach ve druhé polovině 19. století, kdy sklizeň chmelu byla
v roce 1900 až 15x větší než kolem roku 1850. Jak již napovídá název obce Soběchleby (nacházející
se ve sledovaném území), byla zde ves lidí, kteří sami sebe chválí či samostatně hospodaří („sobě chléb
dobývají“), kdy první písemná zmínka o obci pochází z roku 1322 (pratelesobechleb.cz 2021).
Oblast byla tvořena německým obyvatelstvem až do jeho odsunu po roce 1945, což se odráží
na vzhledu současných sídel považovaných za periferní oblasti. V krajině tento jev pozorujeme na
opuštěných a rozpadajících se německých hrobech nebo objektech v sídlech i volné krajině
(zaniklekrajiny.cz 2021l). Soběchleby byly v roce 2004 vyhlášeny Ministerstvem kultury ČR Vesnickou
památkovou zónou (pratelesobechleb.cz 2021).
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Modelová oblast se nachází na katastrálním území Soběchleby u Podbořan a Stachov u Blšan na
jihozápadě Ústeckého kraje východně od města Podbořany (viz mapa). Území se nachází na pomezí
soustav Plzeňské pahorkatiny a Podkrušnohorské soustavy (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží
v teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala
okolo 9-10°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil pouze 400-500 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 17 Vymezení modelové oblasti Podbořanska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.13 Příměstská krajina Prahy
Modelové území nacházející se na jihovýchodním okraji Prahy můžeme definovat jako zaniklou krajinu
intenzivního zemědělství, která zaznamenala extrémní vývoj ve změně využití, převážně vlivem
suburbanizace v bezprostředním zázemí velkoměsta (zaniklekrajiny.cz 2021m). Zmínky o vzniku obcí
na sledovaném území pochází ze 13.-14. století, avšak osídlení se datuje již v dávném pravěku nálezem
keramiky a kostí lidí pocházející z této doby, a to konkrétně v obci Dobřejovice (dobrejovice.cz 2021)
nacházející se v bezprostřední blízkosti modelového území. Zemědělská krajina s převahou orné půdy
na úrodné půdě rovinatých plošin byla původním typem kulturní krajiny až do 80. let 20. století. To
skončilo kolektivizací, která dlouhé lány polí scelila do velkých půdních bloků a nížila se tak
mozaikovitost krajiny.
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V údolích potoků se vyskytovaly agrobrownfieldy, které nebyly vhodné pro zemědělskou velkovýrobu
a postupně tak zarůstaly křovinným a lesním porostem. Výjimku tvořil Průhonický areál s cenným
krajinářským parkem v údolí Botiče. Po roce 1980 nastal hromadný rozvoj počtu zastavěných ploch
podél dálnice D1, což je cca 20 km dlouhý pás komerční suburbanizace od Prahy tvořící převážně
velkosklady, logistická střediska a obchodní centra, zatímco rezidenční suburbanizace se rozrostla
v okrajích zemědělských vesnic (zaniklekrajiny.cz 2021m).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Čestlice, Nupaky a Modletice u Dobřejovic na
pomezí Středočeského kraje a kraje Prahy jihovýchodně od hlavního města Prahy (viz mapa). Území se
nachází na pomezí Brdské podsoustavy a Středočeské pahorkatiny (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009)
a leží v mírně teplé až teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok
2020 pohybovala okolo 10-11°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 550-600 mm
(ČHMÚ 2021b).

Obr. 18 Vymezení modelové oblasti příměstské krajiny Prahy
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování
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4.1.14 Rosicko-Oslavansko
Původní intenzivní zemědělská krajina je zaniklou a zanikající hornickou a postindustriální krajinou
v Rosicko-Oslavanském regionu, která má však v současnosti i nadále významnější produkční
zemědělskou funkci. Důležitou funkci tvoří i sídelní struktura odvíjející se od blízkosti Brna a možnosti
dojíždění do metropole (zaniklekrajiny.cz 2021n). Osídlení obcí, nacházející se ve sledované oblasti,
se datuje až do 13. století, kdy nejstarší zmínka pochází o obci Babice z roku 1228 (babiceurosic.cz
2007).
S příchodem těžby uhlí koncem 18. století zažila zemědělská krajina radikální změny v jejím využití, kdy
vznikly dělnické kolonie na úkor zemědělské půdy, ubyly travní porosty, či zanikaly veškeré rybníky
(zaniklekrajiny.cz 2021n). Nepříliš známá osada Zbýšov nabyla na své významnosti právě započatou
těžbou, kdy v roce 1820 byly položeny základy kamenouhelného lomu Lásky Boží, což zapříčinilo
rozrůstání obce (mestozbysov.cz 2021). Mezi Babicemi a Zastávkou (obec severně od Babic)
se nacházela Dědičná štola, do níž bylo zařazeno 7 šachet (všechny zanikly), které můžeme v současné
krajině zahlédnout v podobě prohlubní nebo náspů hald v lese u Babic (babiceurosic.cz 2007). I zde
v modelovém údolí můžeme nalézt industriální a montánní brownfields v podobě opuštěných
a chátrajících průmyslových a těžebních objektů (zaniklekrajiny.cz 2021n).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Babice u Rosic a Zbýšov u Oslavan v Jihomoravském
kraji západně od krajského města Brno (viz mapa). Území se nachází na pomezí Českomoravské
a Brněnské vrchoviny (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v mírně teplé oblasti (Quitt 1971, cit.
v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 9-10°C (ČHMÚ 2021a)
a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 550-600 mm (ČHMÚ 2021b).
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Obr. 19 Vymezení modelové oblasti Rosicko-Oslavanska
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.15 Staré Město pod Landštejnem
Zaniklá kulturní zemědělská krajina pohraničí se nachází v oblasti tzv. České Kanady, což je turistická
oblast, jejíž název je pravděpodobně odvozen od přírodního charakteru krajiny. První písemné zmínky
o zdejších zaniklých obcích (Rajchéřov a Košťálkov), pochází z 15. století. Obě obce prošly procesem
odsunutím německého obyvatelstva po druhé světové válce, kdy Rajchéřov byl zlikvidován v souvislosti
s nedosídlením a budováním hraničního pásma po roce 1945. Košťálkov zanikl ve stejných podmínkách
jako Rajchéřov, a také v souvislosti s ochranou státní hranice bývalé Československé socialistické
republiky (ceska-kanada.com 2016-2021).
Území bylo do roku 1945 venkovskou kulturní krajinou s lesnicko-zemědělskou funkcí, která čelila
následkům politických vlivů, jako byl odsun Němců, zřízení pohraničního pásma, nebo pád "železné
opony". Nyní se v území nachází pouze dvě malé obce (Návary a Veclov), které plní rekreační krajinnou
funkci. Dále zde převládá lesnictví a těžba dřeva, zemědělská půda je využívána jako pastviny a louky
extenzivním způsobem (zaniklekrajiny.cz 2021o).
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Modelová oblast se nachází na katastrálním území Rajchéřov a Košťálkov na východě Jihočeského kraje
na hranicích s Rakouskem jižně od města Nová Bystřice u Jindřichova Hradce (viz mapa). Území se
nachází v soustavě vrchoviny a podcelku Novobystřické vrchoviny (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009)
a leží v mírně teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020
pohybovala okolo 8-9°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 700-800 mm (ČHMÚ
2021b).

Obr. 20 Vymezení modelové oblasti Starého Města pod Landštejnem
Zdroj: ČÚZK (2021) a Geoland.at (2021), vlastní zpracování

4.1.16 Střední Povltaví
Zaniklá krajina hlubokého vltavského údolí nacházející se ve středním Povltaví zaznamenala po roce
1950 nevratné změny, které přinesla výstavba vodních nádrží Orlík a Slapy. Zanikl tak typ říční krajiny,
fenomén národního i evropského významu hluboce zaříznutého údolí řeky Vltavy. Dopad byl
i v ekonomické sféře související s činností a životem lidí spojených s řekou jako byli mlynáři, rybáři,
voraři a vorařské hospody a další (zaniklekrajiny.cz 2021p).
Modelové území se nachází přibližně v horní nádrži vodního díla Slapy s celkovou rozlohou 1 392 ha,
jehož stavba byla dokončena v roce 1955. Jeden ze tří mostů, vybudovaných na vodní nádrži, leží
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u Živohoště, což poskytuje dobré spojení obci, která je známá především z hlediska rekreačního využití
(Povodí Vltavy 2013). Výstavbou vodních děl (Slapy i Orlíku) vznikl nový hospodářský typ krajiny s jiným
funkčním využitím, která je spojena právě s rekreačním využitím velkých vodních ploch, kde největší
rekreační areál ve sledovaném území se nachází již ve výše zmíněné Živohošti (zaniklekrajiny.cz 2021p).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Živohošť a Křeničná ve Středočeském kraji západně
od města Neveklov u Benešova (viz mapa). Území se nachází ve Středočeské pahorkatině a podcelku
Dobříšské pahorkatině (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP 2009) a leží v mírně teplé oblasti (Quitt 1971, cit.
v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok 2020 pohybovala okolo 9-11°C (ČHMÚ 2021a)
a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 550-600 mm (ČHMÚ 2021b).

Obr. 21 Vymezení modelové oblasti Středního Povltaví
Zdroj: ČÚZK (2021), vlastní zpracování

4.1.17 Šumava
Modelové území nacházející se na Šumavě je klasickým příkladem zaniklé kulturní krajiny
v sudetském českém pohraničí, kdy krajina v okolí Prášil změnila v průběhu času několik funkcí.
Příkladem je změna přírodní lesní krajiny na krajinu s těžbou dřeva v 18. století při horské kolonizaci
a vzniku skláren, doprovázená zemědělskou produkcí (zaniklekrajiny.cz 2021q). Prášilské sklárny
57

zaznamenaly svůj největší rozvoj za doby rodu Abelů v roce 1778, avšak o dvě dekády později zanikly
výstavbou Vchynicko-tetovského plavebního kanálu a do opuštěných domů sklářů se nastěhovali
dřevorubci a lesní dělníci (Horpeniak 2021).
Rekreační funkce se na počátku 20. století dostala v okolí Prášil do popředí s rozvojem turistického
ruchu a rekreace, která později téměř zanikla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945
a začlenění Prášil do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda (zánik v 90. letech 20. století).
Se zánikem rekreační funkce zanikaly i okolní osady, kde jedinými sídly zůstaly Prášily a Nová Hůrka.
V současnosti tvoří katastrální území Prášil největší výměru obce v České republice, která není městem.
Opět se zde obnovila turistická a rekreační funkce, jelikož se modelové území nachází v národním parku
Šumava. V bývalé militární krajině můžeme nalézt pozůstatky v krajině formou přítomnosti nevybuchlé
munice na bývalých střelnicích a dopadových plochách, na kterých ovšem nalezneme upozornění
na místních cedulích (zaniklekrajiny.cz 2021q).
Modelová oblast se nachází na katastrálním území Prášily a Hůrka u Železné Rudy jihovýchodně
od města Železná Ruda na hranici s německým spolkovým státem Bavorskem (viz mapa). Území se
nachází v Šumavské hornatině a podcelku Železnorudské hornatiny (Demek a kol. 2006, cit. v MŽP
2009) a leží v mírně teplé oblasti (Quitt 1971, cit. v MŽP 2009), kde průměrná roční teplota se za rok
2020 pohybovala okolo 4-6°C (ČHMÚ 2021a) a roční úhrn srážek za rok 2020 činil 1200-1600 mm
(ČHMÚ 2021b).
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Obr. 22 Vymezení modelové oblasti Šumavy
Zdroj: ČÚZK (2021) a BKG (2018), vlastní zpracování
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5. Metodika práce
Jedním z hlavních cílů práce bylo zjištění změn krajinné struktury ve vybraných územích, které jsou
interpretovány pomocí vypočtených krajinných metrik v prostředí geografického informačního
systému (GIS) v programu Patch Analyst. Následné výsledky vstupovaly do klastrové analýzy, pomocí
které byla stanovena míra podobnosti jednotlivých modelových území na základě změn struktury
krajiny mezi dvěma časovými horizonty, a to obdobím zachyceným na mapách stabilního katastru
a v současnosti.

5.1 Data a podklady
Výpočet krajinných metrik probíhal nad vektorizovanými daty map císařského povinného otisku
stabilního katastru (SK) a současných ortofotosnímků z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) v softwaru ArcMap 10.8.1 od společnosti ESRI (2020). Podklady již připravených dat byly
poskytnuté vedoucím práce. Prvním krokem byla harmonizace připravených dat modelových oblastí,
u nichž byla případně upravena původní vektorizace dle map SK z let 1826-1843 (ČÚZK 2020a).
U leteckých snímků z ČÚZK byla kontrola prováděna pomocí Základní báze geografických dat
(ZABAGED), částečně pomocí katastrálních map a pomocí ortofot z let 2018-2020. V prostředí ESRI
ArcMap byla vytvořena geodatabáze modelových území s charakteristikou využití území, ve které byly
prováděny analýzy.

5.1.1 Mapy stabilního katastru
Vektorizace stavu využití krajiny za výchozí hodnocené období proběhla na základě map císařských
povinných otisků stabilního katastru, které vznikly jak za Čechy v letech 1826-1843 (ČÚZK 2020a), tak
za Moravu a Slezsko v letech 1824-1836 (ČÚZK 2020b), což je barevně překreslený stav o pozemcích
a jejich využití v měřítku 1 : 2 880. Název „císařské otisky“ je kvůli původní archivaci v Centrálním
archivu pozemkového katastru ve Vídni, které byly v roce 1918 předány do Prahy. Vyznačují
se interpretací původního stavu krajiny odlišující se tak od tzv. originálních map stabilního katastru,
které tyto změny dodatečně zakreslují červenou barvou (ČÚZK 2020a).
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Obr. 23 Mapa císařského otisku stabilního katastru za území Milovic na Nymbursku (1826-1843)
Zdroj: ČÚZK (2020), poskytnuté vedoucím práce

5.1.2 Ortofoto České republiky
Letecké snímky v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) jsou
pořizovány v barevné škále 8 bitů, kde polohová přesnost činí v rovinatém terénu 0,25 m a ve členitém
terénu 0,5 m. Data jsou volně dostupná prostřednictvím Webových mapových služeb (WMS), které
zobrazují rastrové formáty JPEG o velikosti 2,5 x 2 km terénu v kladu Státních map o měřítku 1 : 5000.
Data jsou aktualizována v cyklu dvou let, kdy nejnovější letecké snímky využity v této práci jsou z let
2018-2020 (ČÚZK 2021a).

5.1.3 ZABAGED
Základní báze geografických dat České republiky (ČR) je geografický model území ČR v mapovém listu
Základní mapy v měřítku 1 : 10 000, která poskytuje data o krajinném pokryvu (ČÚZK 2021b). V této
práci byl ZABAGED využit v případě nerozeznání orné plochy od luk a pastvin, či hranic lesních porostů,
které jsou součástí polohopisné části 134 typů geografických objektů, a to konkrétně vegetace
a povrchu. Kompletní datová série je aktualizována v pravidelném cyklu včetně objektů na základě dat
od tematických správců, a to ve čtvrtletním intervalu (ČÚZK 2021b).
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5.2 Příprava dat
Již zpracovaná území bylo nutné zkontrolovat a opravit, jelikož na jednotlivých modelových územích
pracovali jednotlivý studenti, tudíž byly některé vektorové vrstvy zpracovány odlišně. Získaná data
o území byla nahrána do jedné geodatabáze, kde byla následně provedena oprava dat, jak manuální
úpravou, tak automatizovanou formou (oprava topologie).
Obecně lze říct, že téměř na všech územích ve vektorové vrstvě současného využití krajiny byla
provedena příliš velká generalizace, tudíž bylo nutné provést úpravu do takového stavu, který by
odpovídal skutečnému stavu. U databázích odvozených z map stabilního katastru byla data ve většině
oblastí správně vektorizována, významnější úprava však byla nutná u čtyř modelových oblastí, a to
v případě Milovic, Nymburska, Krkonoš a příměstské Prahy. Kompletní nová vektorizace vstupních dat
proběhla u území Milovic a Krkonoš, kde podle dodaných originálních map stabilního katastru
v rastrovém formátu JPEG bylo provedeno georeferencování a následná úprava vektorových vrstev.
Příměstská Praha měla na území značné nedostatky týkajících se mezer mezi jednotlivými vrstvami,
které bylo nutné následně opravit a v případě území Nymburska byly některé vrstvy stejného
krajinného typu sloučeny v jeden polygon, což bylo nezbytné přeformátovat do původní podoby
pomocí georeferencování snímků stabilního katastru.

5.3 Analýza struktury krajiny
Připravená data k hodnocení struktury krajiny byla podrobena analýze krajinných metrik v softwaru
Patch Analyst (Rempel a kol. 1999), které sloužily jako podklad pro následnou klastrovou analýzu.
Na základě vypočtených krajinných metrik vznikla pro každé území databázová tabulka, která následně
byla sloučena v jednu tabulku v prostředí Microsoft Excel pro lepší přehlednost a další výpočetní
postupy. Celkem bylo vyhodnoceno 15 krajinných metrik, které byly dále podrobeny korelační analýze.
Vybrané, vzájemně nekorelované metriky pak vstupovaly do klastrové analýzy s cílem vyhodnotit míru
podobnosti, resp. odlišnosti modelových území dle změn struktury krajiny. Samostatně byly
vyhodnoceny pomocí klastrové analýzy i fyzickogeografické proměnné na základě hypotézy, zda
shodné přírodní podmínky determinují podobné trendy změn struktury krajiny.
Analýza změn krajinné struktury v modelových oblastech byla provedena s využitím nástroje Patch
Analyst, kde pomocí vybraného území a jeho legendy (viz Obr. 24) o využití země a krajinného pokryvu
byly vypočteny krajinné metriky. Legenda je rozdělena do 7 kategorií o využití země a krajinného
pokryvu, a to na zastavěné, lesní a vodní plochy, trvalé kultury, trvalé travní porosty, ornou půdu
a ostatní. Do kategorie zastavěných ploch jsou zahrnuty jednotlivé budovy, které jsou součástí nejen
intravilánu, ale i extravilánu. Kategorie ostatních ploch je převážně tvořena dopravní infrastrukturou
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a plochami, které nejsou charakteristické pro ostatní typy krajinného pokryvu (např. těžební plochy,
rekreační areály, průmyslové zóny apod.). Krajinný typ orné půdy zahrnuje zemědělsky obdělávané
půdy. Lesní plochy zahrnují nejen plochy lesních porostů, ale i rozlohou větší soubor stromořadí,
či plochy s převažujícím lesním porostem. Kategorie vodních ploch zahrnuje vodní toky a vodní plochy
jako rybníky a vodní nádrže. Trvalé kultury zahrnují chmelnice, vinice, ovocné sady a zahrady a trvalé
travní porosty (TTP) zahrnují louky a pastviny.

Obr. 24 Legenda využití krajiny modelových území
Zdroj: vlastní, 2021
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6. Výsledky
Cílem práce bylo porozumění změnám ve využití půdy a struktuře krajiny v různých regionech
s ohledem na jejich odlišný vývoj v daných oblastech. Jak je zmíněno výše v teoretické části, největší
vlna změn v land use a land coveru byla zaznamenána po roce 1950, kdy hlavními důvody ve změně
struktury krajiny byly převážně politické hnací síly, a to formou například kolektivizace, privatizace
a po roce 1990 pak následné restituce. Příčinou těchto změn se krajinná struktura ve většině
zemědělských, ale i horských oblastí ČR změnila z heterogenního na homogenní uspořádání.

6.1 Vyhodnocení změn struktury zaniklých krajin
K charakteristice změn krajinné struktury v zaniklých krajinách bylo vybráno k porovnání 5 krajinných
metrik, a to Shannonův index diverzity, průměrný index tvaru plošky, hustota okrajů, průměrná délka
okrajů a průměrná velikost plošky.
Graf 1 Shannonův index diverzity
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Jak již bylo zmíněno v teoretické části, Shannonův index diverzity (SDI) vyjadřuje míru diverzity
jednotlivých tříd v krajině, kdy při absolutní dominanci určitého krajinného typu hodnoty dosahuje
index hodnoty 0. Čím je naopak jeho hodnota vyšší, tím větší je podíl počtu tříd na celkové rozloze
krajiny. Dle grafu č. 1 v deseti ze 17 modelových území došlo k velkým změnám mezi obdobím
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zachyceným na mapách stabilního katastru a v současnosti. K mírné změně došlo na Čáslavsku,
v Červeným Hrádku, Českém Středohoří, u Novomlýnských nádrží, na Nymbursku, ve Starém Městě
pod Landštejnem a ve Středním Povltaví. U Boletic došlo k výraznému poklesu SDI, jehož příčinou
je přeměna původně zemědělsko-lesnické krajiny na militární krajinu jakožto území vojenského
výcvikového prostoru. Na území Boletic také dříve existovaly 3 obce, které vyhlášením VÚ Boletic
zanikly, což má také vliv na pokles diverzity v krajině. Na Jáchymovsku byl mírný pokles diverzity
důsledkem zániku téměř veškeré orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů a trvalých kultur.
Důvodem je nejen ukončení těžebních činností v dané lokalitě, jejichž dopady můžeme pozorovat
v krajině ve formě opuštěných šachet, ale také kvůli odsunu Němců, kteří zde dříve hospodařili.
Ke zvýšení diverzity dochází na Kladensku nejen rozšířením zastavěných ploch v rámci domů
a průmyslových hal, ale také mnohonásobně vyšším počtem zahrad v intravilánu. Snížená diverzita
v Krkonoších je způsobená opuštěním hůře obdělávaných orných půd v nepříznivých klimatických
a geomorfologických podmínkách. V bývalém vojenském prostoru Milovic je zvýšení diverzity
způsobeno urbanizací a opuštěnými militárními útvary, které ve zdejší krajině nacházíme v podobě
bývalého

letiště

a

jednotlivých

hangárů,

či

ploch

využívaných

k vojenskému

výcviku.

Na Mostecku dochází k drastické přeměně ve struktuře krajiny formou těžebních ploch a jejich již
rekultivovaných ploch jako jsou hydrické rekultivace (jezero Matylda), či rekreační rekultivace
(autodrom Most). V době stabilního katastru byla dominantním typem krajinného pokryvu
na Mostecku převážně orná půda, tudíž byl SDI na velmi nízké úrovni. Na Podbořansku dochází
na severovýchodě k extenzifikaci orné půdy na úkor trvalých travních porostů, kdežto na jihu
od intravilánu dochází k nárůstu ploch trvalých kultur. Tyto procesy způsobují zvýšení SDI v daném
území, kde hlavním typem krajinného pokryvu byla orná půda. I zde jako na většině modelových území
dochází ke scelování políček do velkých půdních bloků.
U oblasti příměstské Prahy zaznamenáváme největší nárůst SDI, kde je příčinou suburbanizace v rámci
aglomerace hlavního města ČR a její dobré dostupnosti. Důsledkem je i výstavba průmyslových areálů
u dálnice D1, které zajišťují pracovní příležitosti nejen obyvatelům zdejších obcí, ale i jiným občanům
díky výhodné dojížďkové vzdálenosti Prahy. Na Rosicko-Oslavansku je viditelný výrazné rozšíření
zastavěné oblasti společně se zahradami, a také je zde výrazná proměna zemědělské půdy. Ta zde
zaznamenala jeden z největších proměn, co se týče orné půdy, kde z dřívějších lánů políček se staly
velké půdní bloky. Území Šumavy zaznamenává největší pokles SDI v současnosti od stabilního katastru
podobně jako Boletice. V tomto případě je však důvod odsun Němců, jejichž dříve obdělávané pole
byly ponechány ladem a zarostlý lesním porostem, případně byly přeměněny na trvalé travní porosty.
Dalším důvodem snížení diverzity je i zánik obcí v oblastech poblíž dřívější železné opony.
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Graf 2 Průměrný index tvaru plošky
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Průměrný index tvaru plošky (MSI) jak již bylo zmíněno v teoretické části hodnotí průměrný tvar plošky
nebo průměrný poměr obvodu k celkové ploše. Čím složitější je tvar plošky, tím vyšší je hodnota
indexu. V klastrové analýze byla tato proměnná však vynechána z analýz, jelikož dochází ve vektorizaci
současnosti u některých území ke sloučení ploch silniční komunikace, tudíž výsledkem MSI
je komplexní útvar krajinného typu ostatních ploch, které se výrazně liší od SK, kde jsou hranice ploch
silniční komunikace více diferenciovány. Dle grafu č. 2 kromě Boletic, Krkonoš, Milovic a Starého města
pod Landštejnem byl index tvaru plošky na všech územích vyšší v období zachyceném na mapách
stabilním katastru. Na území Boletic se v současnosti zvýšil průměrný tvar plošky kvůli nestabilním
hranicím lesních ploch a protáhlých tvarů současných militárních útvarů vzniklých činnostmi
vojenských technologií. Na území Červeného Hrádku byl vyšší průměrný index tvaru plošky v období
zachyceném na mapách stabilním katastru, jehož původem jsou pravděpodobně podlouhlé remízky
a meze mezi jednotlivými ornými půdami na jihozápadě území, a také vyšší propojenost silničních
komunikací než v současnosti. Důvodem je vznik Podkrušnohorského přivaděče Ohře-Bílina v 2.
polovině 20. století, který v současnosti rozděluje území s dopravní komunikací na severní a jižní část.
Jeho funkcí tohoto téměř 34 km dlouhého kanálu je ochrana před průnikem povrchových vod do
hnědouhelných lomů v Mostecké pánvi (Tanajewski 2019). Kladensko v současnosti zaznamenává
pokles MSI nejen kvůli scelování políček orných půd do velkých půdních bloků, ale také lze zpozorovat
zánik dopravních cest na lesních plochách. V současnosti došlo v Krkonoším k velké fragmentaci na
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severu území, kde vznikla poměrně rozsáhlá část nové infrastruktury ve formě stezek a cest, případně
silnic, které mají komplexnější tvar, proto je v současnosti vyšší index průměrné plošky nežli v období
zachyceném na mapách stabilním katastru.
Jak již bylo zmíněno výše, v oblasti Mostecka došlo k drastické přeměně krajiny jakožto i snížení MSI
v současnosti. Rosicko-Oslavansko bylo v období zachyceném na mapách stabilním katastru výrazně
rozčleněno do jednotlivých dlouhých lánů ploch nejen orných půd, ale i lesních ploch či trvale travních
porostů, což může být vysvětlením pro vysokou hodnotu MSI v daném období. Extrémní případ změny
indexu průměrného tvaru plošky se objevuje v oblasti Starého Města pod Landštejnem, kde důvodem
je pravděpodobně jednotná síť silniční komunikace zahrnutá v kategorii ostatních ploch způsobující
fragmentaci v krajině. Další kategorií zvyšující MSI ve Starém Městě p. L. jsou lesní plochy a trvalé travní
porosty ve formě velmi komplexních hranic plošek.

Graf 3 Hustota okrajů
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Hustota okrajů (ED) jak bylo zmíněno výše v teoretické části je vyjádření délky okrajů plošek na určité
rozloze území (v krajině). V územích zaniklých krajin dle grafu č. 3 je kromě Kladenska
a příměstské Prahy hustota okrajů vyšší až několikanásobně vyšší v období zachyceném na mapách
stabilního katastru nežli v současnosti. Ve většině případů je to pravděpodobně způsobeno počtem
jednotlivých plošek, kde logicky uvažujeme, že čím vyšší je počet plošek, tím vyšší je hustota okrajů.
Není to však pravidlem. Nejvyšší změny v hodnotách ED zaznamenala území Českého Středohoří,
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Mostecka, Novomlýnských nádrží, Rosicko-Oslavanska a Starého Města pod Landštejnem, které
spojuje přechod intenzivně obdělávané krajiny z dlouhých lánů polí do velkých půdních bloků
následkem kolektivizace.
Graf 4 Průměrná délka okrajů
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Graf 5 Průměrná rozloha plošky
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Průměrná délka okrajů charakterizuje proměnu využití území a krajinné struktury v období
zachyceném na mapách stabilního katastru a v současnosti. Nejintenzivnější období probíhalo po roce
1950, kde například odsun Němců způsobil opuštění orné půdy stávající se posléze trvalými travními
porosty, či lesními plochami. To znamená také zvýšení celkové rozlohy plošek, tudíž i vyšší průměrnou
délku okrajů. Můžeme tedy říct, že čím vyšší je rozloha plošek v daném území, tím vyšší je průměrná
délka okrajů. Důkazem je porovnání grafu č. 4 a grafu č. 5, které spolu korelují až na odchylku území
Středního Povltaví. Zvýšení MPS v případě Středního Povltaví souvisí s rozšířením vodní plochy
na území, a to konkrétně vodní nádrže Slapy. V území Boletic se v současnosti zvýšila MPS díky vzniku
vojenského výcvikového prostoru Boletic a tím pádem zániku ploch orné půdy, a zastavěných ploch.
K průměru přispívají převážně velké plošky lesních ploch a trvalých travních porostů. Červený Hrádek
zaznamenal opačný případ, kdy byla MPS vyšší v období stabilního katastru, kde krajina měla lesnickozemědělskou funkci, která se proměnila ve funkci částečně rekreační. Důsledkem je výstavba silniční
komunikace v lesních plochách, které zapříčiňují vyšší fragmentaci v krajině. Pokles průměrné rozlohy
plošek a okrajů na Kladensku způsobuje v současnosti vysoký nárůst zastavěných ploch, který nabývá
na intenzitě s převahou průmyslových hal, ale také rezidenční zástavby.
Vysoké hodnoty MPS a MPE u Novomlýnských nádrží jsou výsledkem výstavby vodního díla Nové
Mlýny, které z celkové rozlohy v krajině zabírá největší část na daném území. Na Podbořansku vidíme
klasický případ opuštění orné půdy, které se na severovýchodě území přeměnily na trvalé travní
porosty, případně na lesní plochy. I zde dochází po období kolektivizace ke sloučení menších polí do
velkých půdních bloků, avšak dochází v současnosti k využití úrodných půd jako trvalé kultury ve formě
rozsáhlých ploch chmelnic. Ve Starém Městě p. L. dochází k extrémnímu nárůstu průměrné rozlohy
plošek kvůli odchodu Němců, což způsobilo nejen opuštění orné půdy a jejich zarůstání lesními
plochami a TTP, ale také zánik nedosídlených obcí. Podobný případ se odehrává na Šumavě, kde
dochází k úplnému zániku orné půdy, ale také je zde nárůst ploch trvalých kultur v případě zastavěné
části ve středu území.
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Graf 6 Počet plošek na km²
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Graf č. 6 vyjadřuje zásadní proměny ve struktuře krajiny z období stabilního katastru do současnosti,
kde ve většině případů se území proměnila do unifikovaných krajin. Výjimku tak tvoří území Červeného
Hrádku a Kladenska, jejichž proměna souvisí v současnosti s nárůstem zastavěných ploch ve formě
rozšíření intravilánu, a v případě Kladenska i průmyslových areálů. K rapidnímu snížení plošek
v současné době přispěly různé hybné síly, zejména společenské a politické, kdy v případě Starého
Města pod Landštejnem se struktura krajiny postupně měnila po odchodu Němců či vzniku a zániku
„železné opony“. Krajina v Boleticích se transformovala z hospodářské na militární krajinu s rozsáhlými
lesními plochami a loukami, jejichž ekosystém je pod ochranou soustavy Natura 2000. K výraznému
poklesu počtu plošek dochází také na Jáchymovsku, kde se z dřívější hornické krajiny stala krajina
s lesnicko-urbánní funkcí. Na Mostecku je vyšší pokles počtu plošek způsoben vznikem těžební plochy
na jihozápadě modelového území, což způsobilo zánik nejen orné půdy, ale i všech ostatních dříve
se zde nacházejících krajinných typů. Na území Novomlýnských nádrží je vysoké snížení počtu plošek
způsobeno výstavbou vodního díla Nové Mlýny, který zabírá více jak polovinu rozlohy daného území.

6.2 Typologie modelových území dle charakteru proměn struktury krajiny
Výsledky hodnocení změn krajinné struktury vyjádřené pomocí krajinných metrik byly uspořádány
do tří tabulek (viz Příloha 1, 2, 3), ze kterých bylo vybráno 6 nekorelovaných metrik vůči ostatním
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krajinným metrikám. Ke klastrové analýze byly vybrány ty metriky, které korelovaly jen minimálně
s dalšími krajinnými metrikami, či jsou významné pro charakteristiku změn krajinné struktury. Výsledky
klastrové analýzy struktury krajiny v modelových územích byly porovnány s výsledky klastrové analýzy
vybraných fyzickogeografických (dále FG) proměnných pro vyhodnocení výsledků. Vyhodnocená data
byla rozdělena do 5 klastrů, kde jednotlivý klastr reprezentuje ta modelová území, která jsou si nejvíce
podobná z hlediska změn struktury krajiny.

6.2.1 Typologie modelových území dle charakteru přírodních podmínek
Pro klastrovou analýzu přírodních podmínek byly vybrány fyzickogeografické proměnné, které
charakterizují modelové oblasti nacházejících se v různých částech České republiky s různými
přírodními podmínkami. V tabulce č. 4 jsou uvedené vybrané fyzickogeografické proměnné využité
ke klastrové analýze, a to průměrná nadmořská výška, průměrná sklonitost, průměrná roční teplota,
průměrný roční úhrn srážek, průměrná délka vegetační sezóny a převažující typ půdy.
Tab. 4 Vybrané fyzickogeografické proměnné pro klastrovou analýzu přírodních podmínek
průměrná
nadmořská
výška
(m n. m.)

průměrná
sklonitost
(°)

průměrná
roční
teplota
(°C)

průměrná
roční úhrn
srážek
(mm)

průměrná
délka
vegetační
sezóny
(počet dní)

převažující
typ půdy
(kód)

Boletice
Čáslavsko
Červený Hrádek
České
Středohoří
Jáchymovsko

832.11
216.89
411.58

6.20
1.57
10.95

6.27
9.46
8.29

775.64
558.53
688.20

157.12
192.54
180.28

7
7
7

297.07
916.93

11.78
10.90

8.57
5.37

582.86
959.16

183.59
128.59

7
8

Kladensko
Krkonoše

345.70
988.39

4.85
15.65

8.80
4.51

539.78
1343.24

187.78
115.32

6
14

Milovice
Mostecko
Novomlýnské
nádrže
Nymbursko
Podbořansko
Příměstská
Praha
RosickoOslavansko
Staré Město p.
Landštejnem
Střední Povltaví
Šumava

215.61
238.64

2.39
5.36

9.46
9.18

551.23
525.62

192.24
189.39

13
1

175.15
208.47
343.16

1.61
2.12
6.84

9.93
9.39
8.61

492.32
576.82
492.38

196.36
194.67
185.78

3
11
7

337.05

2.55

9.25

587.02

190.78

9

363.77

6.68

8.90

560.11

185.53

7

595.87
340.14
992.67

4.65
9.41
8.52

7.45
8.91
5.71

607.72
573.30
1242.30

172.68
186.77
137.19

7
7
7
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Pro 17 modelových oblastí bylo z několika FG proměnných vybráno 6 parametrů, které nejvíce ovlivňují
přírodní podmínky v daných území. Průměrná nadmořská výška je nejdůležitější parametr, neboť
ovlivňuje další přírodní podmínky jako průměrná roční teplota či převažující typ půdy. Mezi nejvýše
položené oblasti patří klasicky horské oblasti jako Krkonoše, Šumava, Jáchymovsko, ale také Boletice.
Naopak nejníže položená místa nalézáme v úrodných oblastech jako je Čáslavsko, České Středohoří,
či Novomlýnské nádrže. Dle obrázku č. 25 lze spatřit rozdělení výsledných hodnot do 5 klastrů, kde
hypotézu s podobností území dle nadmořské výšky lze potvrdit v případě klastru 4 spojující Šumavu
a Boletice, či v případě klastru 5 spojující Krkonoše a Jáchymovsko. Druhým parametrem je průměrná
sklonitost terénu, která je pravděpodobně příčinou výchylek ve výsledné klastrové analýze u klastru 5,
jelikož dle obrázku č. 25 je v jednom klastru společně se Šumavou, Boleticemi a Starém Městě p. L.
také Střední Povltaví a Mostecko. Vysoká sklonitost terénu je v případě Středního Povltaví způsobená
strmými svahy podél řeky Vltavy, a to konkrétně na severovýchodních a západních svazích.
Na Mostecku je vysoká sklonitost pravděpodobně způsobena těžebním lomem nacházejícím se
na východní části modelového území. Dalším parametrem je průměrná roční teplota s nejvyšší
hodnotou 9,93 °C v oblasti Novomlýnských nádrží a s nejnižší hodnotou 4,51 °C v oblasti Krkonoš.
Čtvrtým parametrem jsou průměrné roční srážky, kde s výjimkou horských oblastí s více než 700 mm
srážek za rok, se hodnota pohybuje kolem 400-600 mm/rok. Průměrná délka vegetační sezóny je další
parametr, který vyznačuje podobnost horských oblastí s nižšími hodnoty a nížinných oblastí s vyššími
hodnotami. Posledním parametrem je převažující typ půdy, který nejvíce ovlivnil dle obrázku č. 25 první
klastr obsahující území Kladenska, Milovic, Nymburska a Novomlýnských nádrží, kde z tabulky č. 4
můžeme zpozorovat jiný typ půdy, který se výrazně odlišuje od ostatních území nacházejících se
v nížinných oblastech. Pro přehlednost klastrové analýzy je níže vytvořená tabulka č. 5.
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Obr. 25 Typologie modelových území dle charakteru přírodních podmínek
Zdroj: ARCDATA Praha, ZÚ, ČSÚ (2014), podkladová mapa státních hranic

Tab. 5 Rozdělení modelových území do klastrů na bázi přírodních podmínek
Klastr 1
Kladensko
Milovice
Novomlýnské nádrže
Nymbursko

Klastr 2
Klastr 3
Klastr 4
Klastr 5
Čáslavsko
České Středohoří Boletice
Jáchymovsko
příměstská Praha Červený Hrádek Mostecko
Krkonoše
Podbořansko
Staré Město n. L.
Rosicko-Oslavansko
Střední Povltaví
Šumava

6.2.2. Typologie modelových území dle charakteru změn krajinné struktury
Pro klastrovou analýzu změn krajinné struktury byly vybrány ty krajinné metriky, které jsou
charakteristické pro popis krajinné struktury a jejích změn v průběhu času. Celkově bylo vybráno
6 krajinných metrik, a to Shannonův index diverzity (SDI – Shannon’s Diversity Index), index
průměrného tvaru plošky (MSI – Mean Shape Index), hustota okrajů (ED – Edge Density), počet plošek
(NumP – Number of Patches), variační koeficient velikosti plošek (PSCoV – Patch Size Coefficient of
Variation) a průměrná velikost plošky (MPS – Mean Patch Size). Tyto krajinné metriky napomáhají
k charakteristice změn ve struktuře krajin v modelových územích, kdy například průměrná velikost
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plošky znázorňuje již zmíněnou změnu dřívějších dlouhých lánů polí do velkých půdních bloků, či zánik
určitého typu krajinného pokryvu jako orné půdy na úkor vodních ploch.
Výsledek klastrové analýzy na bázi změn krajinné struktury rozdělil modelová území do 5 klastrů (viz
Tab. 6 a Obr. 26). Do klastru č. 1 je zařazeno území Červeného Hrádku, Kladenska, Milovic, příměstské
Prahy a Středního Povltaví. Spojení těchto území do jednoho klastru pravděpodobně vyjadřuje i nárůst
diverzity krajiny do současnosti od období stabilního katastru, což dokazuje i zvýšení Shannonova
indexu diverzity v příloze 3. V případě Kladenska, Milovic a příměstské Prahy se zvýšila diverzita
vznikem nových typů krajinného pokryvu, a to převážně zastavěných ploch a ostatních ploch.
U Červeného Hrádku a Středního Povltaví to bylo nejen vznikem či rozšířením vodních ploch, ale také
nárůst diverzity území z hlediska výstavby rekreačních areálů ve Středním Povltaví, či vznikem
ovocných sadů v Červeném Hrádku.
Do klastru č. 2 je zařazeno území Krkonoš, Mostecka, Rosicko-Oslavanska, Starého Města pod
Landštejnem a Šumavy. Území spojují extrémní změny v krajinné struktuře snížením o více než 3 tisíce
plošek (viz Příloha 1) a zároveň i zvýšení homogenity určitého krajinného pokryvu jako jsou lesní plochy
u Krkonoš, Šumavy a Starého Města p. L. U Mostecka je dominantním krajinným pokryvem ostatní
plocha, kterou zde reprezentuje těžební plocha zahrnující téměř polovinu modelového území.
V případě Rosicko-Oslavanska bylo zaznamenáno zvýšení diverzity krajinné struktury, což by mohlo
spíše spadat do prvního klastru, avšak je zde extrémní proměna plošek orné půdy z dlouhých
a mnohočetných lánů do velkých půdních bloků, které jsou pro daný klastr charakteristický jako snížení
počtu plošek v krajinné struktuře.
Do klastru č. 3 je zařazeno území Boletic, Čáslavska, Českého Středohoří, Nymburska a Podbořanska.
Modelová území charakterizují velké změny ve struktuře krajiny, avšak zde jsou zaznamenány nejmenší
změny, co se týče ostatních klastrů (viz Příloha 4). Území také spojuje podobná změna v hustotě okrajů,
kdy se plošky určitých typů krajinného pokryvu proměnily ve větší či menší plochy složitějšího tvaru.
V případě Boletic dokonce zanikl typ krajinného pokryvu (orné půdy) kvůli vzniku vojenského prostoru.
U Čáslavska a Podbořanska je mimo společné přírodní podmínky také charakterizuje poměrně
zachovalá krajinná struktura s častou změnou jednoho typu krajinného pokryvu na jiný.
Klastr č. 4 zahrnuje pouze Novomlýnské nádrže, poněvadž se zde krajinná struktura extrémně
přeměnila ze zemědělské krajiny na krajinu vodního hospodářství výstavbou Novomlýnských nádrží
a zániku tisíců plošek, které se zde dříve nacházely. Podobná přeměna je i u klastru č. 5 v případě
Jáchymovska, zde však hraje hlavní roli přeměna hornické krajiny na lesní, a tím i dramatické snížení
diverzity a heterogenity struktury krajiny, čímž se výrazně liší od klastru č. 4.
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Obr. 26 Typologie modelových území dle charakteru proměn struktury krajiny
Zdroj: ARCDATA Praha, ZÚ, ČSÚ (2014), podkladová mapa státních hranic

Tab. 6 Rozdělení modelových území do klastrů na bázi změn krajinné struktury
Klastr 1
Červený Hrádek
Kladensko
Milovice
příměstská Praha
Střední Povltaví

Klastr 2
Krkonoše
Mostecko
Rosicko-Oslavansko
Staré Město p. L.
Šumava

Klastr 3
Klastr 4
Klastr 5
Boletice
Novomlýnské nádrže Jáchymovsko
Čáslavsko
České Středohoří
Nymbursko
Podbořansko
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7. Diskuze
Vývoj struktury krajiny v modelových oblastech tzv. „zaniklých krajin“ se odvíjí od různých politických
a společenských hybných sil jako je kolektivizace až ke změnám vlastnických vztahů, jak uvádí Bičík
a kol. (2010). Vlivem totalitního režimu se stav krajiny v ČR velmi zhoršil, jehož obnovení do původního
stavu se stále obtížněji snaží management krajiny (Petřík 2015). Důležitou součástí byl i ekonomický
rozvoj, který měl ve využívání půdy největší dopad před rokem 1945, poté ale nastala éra komunismu,
který měl výrazný politický podíl na rozhodování v land use. Například úrodné nížiny podél řek byly
v době komunismu poškozeny umístěním chemického průmyslu, některých elektráren, odpadů z dolů,
či pískoven, jejichž důsledkem bylo snížení orné půdy v těchto oblastech (Bičík a kol. 2001).
Pro charakteristiku změn krajinné struktury byla porovnána dvě časová období, což je metoda, kterou
se zabývá mnoho dalších autorů jako Bičík a kol. (2010), Lieskovský a kol. (2018), Křováková,
Semerádová, Mudrochová, Skaloš (2015) či Feranec a kol. (2010). Nejdříve byla potřebná data
podrobena kontrole, zda je správná topologie, zda jsou vrstvy krajinného pokryvu v pořádku a byla
provedena aktualizace v případě nedostatků v softwaru ArcMap. Jak zmiňuje Turner a Gardner (2015)
data reprezentují pouze vstupní informace, na kterých se následně řeší hypotézy a otázky, se kterými
následně pracujeme. U zpracování dat je důležité uvést i velikost měřítka, jak dokazuje práce Mander,
Müller, Wrbka (2005), které bylo těžké stanovit z hlediska využití map z období stabilního katastru,
jelikož v současnosti byla vektorizace provedena v případě ortofota ve větším měřítku pro zpracování
podrobnějších dat o využití území.
Na začátku práce byla stanovena hypotéza ohledně vlivů přírodních podmínek na změny uspořádání
struktury krajiny. Výsledkem je jen částečný vztah mezi jednotlivými modelovými oblastmi (více viz
Závěr).

Jedním

z přírodních

jevů,

které

výrazně

mohou

ovlivnit

uspořádání

krajiny

je vliv globálního oteplování, které podle Čermákové (2019) souvisí s poklesem biodiverzity
a zhoršování stavu lesních porostů. Vliv přírodních podmínek je zmíněn i v článku Petříka (2015), který
apeluje na změnu metod managementu krajiny, který by vedl k jejímu zlepšení.
K popisu krajinné struktury byly využity krajinné metriky jako hlavní indikátory změn v následné
charakteristice. Důležitost krajinných metrik je uvedena v mnoho dalších publikacích jako je Turner
a Gardner (2015), Uuemaa a Mander (2013), či Křováková (2015), kde je analýza krajinné struktury
založena na prostorových metrikách krajiny. Metriky byly následně využity jako podklad pro klastrovou
analýzu, jejímž výsledkem je vyhodnocení změn krajinné struktury do 5 klastrů. Klastry odhalily změny
ve struktuře krajiny, kde z dřívější velmi heterogenní krajiny se postupně stává krajina homogenní
v několika oblastech modelových území, což je trend uvedený i v publikacích Bičíka a kol. (2010)
a Sklenička (2003).
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Jak již bylo zmíněno v teoretické části, největší vliv na změnu struktury krajiny měly společenské
a politické hybné síly, a to převážně poválečný vývoj a období socialismu, kde výrazný dopad na změnu
struktury krajiny měly odsun německého obyvatelstva a kolektivizace. Důsledkem bylo enormní snížení
množství plošek v modelových územích vysvětleno scelováním pozemků ve velké plošné jednotky.
Tento trend dokazuje i Bičík a kol. (2010), Sklenička a kol. (2014), Petřík (2015), či Lieskovský a kol.
(2018). Jeden ze společenských vlivů na uspořádání krajiny jsou vlastnické vztahy k půdě, neboť
vlastníci a uživatelé půdy hrají důležitou rolo při utváření zemědělské krajiny. Například v Rakousku
až 70% zemědělské půdy obdělávají vlastníci půdy, kdežto v ČR je to pouze 17%, což je druhý nejnižší
podíl v EU (Sklenička a kol. 2014).
Ačkoliv ekologický výzkum poskytuje dostatek informací k managementu krajiny, stále je brán větší
ohled na komerční zisk ze zemědělství a lesnictví, které vede k eliminaci původních druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, či k šíření invazních druhů (Petřík 2015). Rostoucí fragmentace
způsobená antropogenními změnami ve využívání půdy je jednou z nejčastějších příčin hrozeb pro
druhy a genetickou rozmanitost na celém světě (Uuemaa, Mander 2013). Výsledkem těchto průzkumů
je tak značný antropogenní vliv na uspořádání krajinné struktury, které stále častěji přispívá ke zhoršení
celkového stavu životního prostředí.
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8. Závěr
Hlavním cílem práce bylo porozumění změnám ve využití krajiny a její struktuře v různých oblastech
tzv. „zaniklých krajin“ s ohledem na jejich odlišný vývoj. S pomocí krajinných metrik a klastrové analýzy
byly vyhodnoceny změny ve struktuře krajiny a byla provedena jejich následná charakteristika.
Výsledkem je 5 klastrů, kde každý klastr reprezentuje nejvíce podobná území z hlediska uspořádání
krajinné struktury. Již v teoretické části jsou popsány různé vlivy na proměnu struktury krajiny, kde
největšími hnacími silami jsou politické události a přírodní podmínky.
Pro porovnání změn v krajinné struktuře byla využita dvě časová období, a to období stabilního
katastru a současnost. Pro období stabilního katastru je charakteristická vysoká rozmanitost v krajině
v rámci vysoké heterogenity plošek, kdežto do současnosti došlo k homogenizaci krajiny v rámci
scelování pozemků, či změnou jednoho typu krajinného pokryvu na jiný, například v rámci
extenzifikace zemědělství. Výrazně došlo i k úbytku množství plošek a délky okrajů plošek, což také
napovídá o výrazné přeměně krajiny na unifikovanou jednotku. Výjimku v úbytku plošek tvoří ze 17
modelových území pouze Červený Hrádek a Kladensko, kde v obou případech je nárůst způsoben
převážně nárůstem zastavěných ploch. Největší proměnou tak prošlo naopak územím Jáchymovska,
kde se dříve intenzivně obdělávaná a hornická krajina extrémně přeměnila na horskou lesnatou krajinu,
tudíž bylo území v klastrové analýze vyhodnoceno do samostatného klastru. Stejným příkladem
je oblast Novomlýnských nádrží, kde z dřívější intenzivně obdělávané úrodné oblasti se stala oblast
vodohospodářské krajiny důsledkem výstavby vodní nádrže Nové Mlýny, která měla za následek zánik
několika tisíců plošek.
Dalším cílem bylo potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda vybrané fyzickogeografické proměnné mají
zásadní vliv na vývoj a uspořádání struktury krajiny, či zda je jen mírně ovlivňují. Výsledkem je částečné
provázání přírodních podmínek s krajinnou strukturou, a to ve spojení Mostecka, Šumavy a Starého
Města pod Landštejnem, či Kladenska a Milovic. V ostatních případech se jedná o zcela odlišný vývoj
v uspořádání krajinné struktury bez vztahu k přírodním podmínkám. Lze tak na závěr říct, že vývoj
krajinné struktury v tzv. „zaniklých krajinách“ je odvíjen převážně od antropogenních vlivů jako jsou
politické a společenské události, které měly vliv nejen na vývoj land use a land coveru, ale i na celkové
životní prostředí.
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Příloha 1: Tabulka jednotlivých krajinných metrik za období stabilního katastru
Name

ID SDI_sk MSI_sk ED_sk

NumP_sk PSCoV_sk MPS_sk

boletice

1

1.17

2.02 526.76

2490

303.76

0.86

caslavsko

2

1.42

1.81 621.68

3350

477.32

0.52

cerveny_hradek

3

1.16

1.98 482.48

586

595.71

1.11

ceske_stredohori

4

1.53

1.81 1031.70

3432

363.05

0.20

jachymovsko

5

1.04

1.76 449.39

9395

1422.92

0.60

kladno

6

1.14

2.07 460.11

1135

443.01

0.90

krkonose

7

1.11

1.80 348.18

6119

1492.33

0.78

milovice

8

1.03

1.83 411.80

2375

568.60

1.17

mostecko

9

0.90

2.16 870.27

4253

299.50

0.41

novomlynske_nadrze 10

1.48

2.27 1102.12

9253

521.88

0.38

nymbursko

11

1.29

1.80 521.85

3518

487.71

0.78

podboransko

12

1.07

2.00 704.50

2164

244.53

0.48

primestska_praha

13

0.64

1.72 522.65

1373

282.74

0.75

rosicko_oslavansko

14

1.10

2.35 1326.48

4376

596.85

0.25

stare_mesto

15

1.23

1.76 911.71

3328

436.25

0.31

stredni_povltavi

16

1.26

1.83 542.70

1163

291.53

0.74

sumava

17

0.88

2.00 217.54

5536

1513.29

2.03

Příloha 2: Tabulka jednotlivých krajinných metrik za období současnosti
Name

ID SDI_souc MSI_souc ED_souc NumP_souc PSCoV_souc MPS_souc

boletice

1

0.71

2.44

217.41

299

391.75

7.14

caslavsko

2

1.37

1.78

362.78

1077

334.32

1.61

cerveny_hradek

3

1.21

1.62

446.82

764

651.03

0.85

ceske_stredohori

4

1.55

1.56

525.08

1241

817.25

0.55

jachymovsko

5

0.76

1.67

230.92

2182

721.28

2.57

kladno

6

1.54

1.52

533.47

1936

1431.94

0.53

krkonose

7

0.68

1.99

294.60

2579

1001.26

1.84

milovice

8

1.48

1.92

320.15

1703

693.58

1.64

mostecko

9

1.27

1.86

263.73

516

801.31

3.35

novomlynske_nadrze 10

1.41

1.85

236.13

1371

1212.21

2.54

nymbursko

11

1.35

1.62

312.89

1775

493.79

1.54

podboransko

12

1.33

1.96

313.37

418

293.53

2.49

primestska_praha

13

1.44

1.66

547.99

1220

773.53

0.84

rosicko_oslavansko

14

1.32

1.85

483.08

1361

467.03

0.79

stare_mesto

15

1.06

2.54

268.16

199

206.64

5.14

stredni_povltavi

16

1.40

1.55

373.95

915

786.14

0.94

sumava

17

0.32

1.74

143.59

1556

686.07

7.22

Příloha 3: Tabulka jednotlivých krajinných metrik a jejich změny mezi stabilním katastrem a současností
Name

ID SDI_zmena MSI_zmena ED_zmena NumP_zmena PSCoV_zmena MPS_zmena

boletice

1

-0.46

0.42

-309.36

-2191

87.98

6.28

caslavsko

2

-0.05

-0.02

-258.90

-2273

-143.00

1.09

cerveny_hradek

3

0.05

-0.36

-35.66

178

55.31

-0.26

ceske_stredohori

4

0.02

-0.25

-506.62

-2191

454.20

0.35

jachymovsko

5

-0.29

-0.09

-218.48

-7213

-701.65

1.97

kladno

6

0.41

-0.55

73.35

801

988.93

-0.37

krkonose

7

-0.43

0.18

-53.58

-3540

-491.07

1.06

milovice

8

0.45

0.09

-91.65

-672

124.98

0.46

mostecko

9

0.37

-0.30

-606.54

-3737

501.82

2.94

novomlynske_nadrze 10

-0.08

-0.42

-865.99

-7882

690.33

2.16

nymbursko

11

0.06

-0.18

-208.95

-1743

6.08

0.76

podboransko

12

0.26

-0.04

-391.12

-1746

49.00

2.01

primestska_praha

13

0.80

-0.06

25.34

-153

490.79

0.09

rosicko_oslavansko

14

0.21

-0.49

-843.39

-3015

-129.82

0.55

stare_mesto

15

-0.17

0.79

-643.55

-3129

-229.61

4.83

stredni_povltavi

16

0.14

-0.28

-168.74

-248

494.61

0.20

sumava

17

-0.56

-0.26

-73.94

-3980

-827.22

5.19

Příloha 4: Tabulka průměrných hodnot vybraných krajinných metrik podle klastrů změn krajinné
struktury
Klastr 1
krajinné metriky průměr
SDI (sk)
1.044
SDI (souc)
1.413
SDI (zmena)
0.369
MSI (sk)
1.885
MSI (souc)
1.654
MSI (zmena)
-0.231
ED (sk)
483.947
ED (souc)
444.475
ED (zmena)
-39.471
NumP (sk)
1326
NumP (souc)
1308
NumP (zmena)
-19
PSCoV (sk)
436.319
PSCoV (souc)
867.244
PSCoV (zmena) 430.925
MPS (sk)
0.536
MPS (souc)
2.730

Klastr 2 Klastr 3
průměr průměr
1.044
1.295
0.931
1.261
-0.113
-0.034
2.014
1.889
1.997
1.873
-0.018
-0.016
734.836 681.298
290.633 346.307
-444.203 -334.991
4722
2991
1242
962
-3480
-2029
867.641 375.277
632.463 466.128
-235.178
90.851
0.761
0.624
0.947
2.414

Klastr 4
Klastr 5
průměr
průměr
1.485
1.044
1.407
0.758
-0.078
-0.285
2.269
1.760
1.852
1.672
-0.417
-0.088
1102.117 449.392
236.128 230.916
-865.990 -218.475
9253
9395
1371
2182
-7882
-7213
521.875 1422.923
1212.206 721.276
690.331 -701.648
0.376
0.597
2.537
2.570

MPS (zmena)

2.194

0.186

1.790

2.161

1.973

nízké změny
vysoké změny
Příloha 5: Tabulka výběru nekorelovaných krajinných metrik za období stabilního katastru (zelená
barva)

SDI_sk

SDI_ SEI_ AWMSI MSI_ MPAR MPFD AWMPFD TE_ ED_ MPE_ MPS_ NumP MedPS PSCoV PSSD
sk
sk
_sk
sk
_sk
_sk
_sk
sk
sk
sk
sk
_sk
_sk
_sk
_sk
1 .993
.290 .051
.081
.270
.411 .123 .403 -.251 -.430
.153
-.194
-.204
-.349

SEI_sk

.993

1

.308

.079

.106

.325

.424 .132 .414

-.283

-.443

.173

-.271

-.184

-.334

AWMSI_s
k
MSI_sk

.290

.308

1

.276

.262

.177

.306 .261 .173

.384

.020

.145

-.099

.028

-.011

.051

.079

.276

1

-.017

.525

.574 .355 .529

.252

-.107

.186

-.051

-.135

-.058

MPAR_sk

.081

.106

.262 -.017

1

.359

-.315

-.112

.435

-.406

.493

.138

MPFD_sk

.270

.325

.177

.525

.359

1

.063
.469 .228 .544

-.487

-.380

.390

-.812

.264

-.003

AWMPFD
_sk
TE_sk

.411

.424

.306

.574

-.109

.469

1 .165 .973

-.236

-.732

.149

-.127

-.492

-.599

.123

.132

.261

.355

.299

.228

-.065

.056

.925

-.080

.513

.356

.403

1

-.395

-.783

.179

-.194

-.448

-.593

.065 .395
-.732 .056
.783
.149 .925 .179

1

.636

-.376

.611

-.153

.220

.636

1

-.131

.240

.482

.849

-.376

-.131

1

-.320

.617

.278

.611

.240

-.320

1

-.421

-.165

-.153

.482

.617

-.421

1

.798

.220

.849

.278

-.165

.798

1

ED_sk

.414

.173

.529

-.063

.544

MPE_sk

-.251 -.283

.384

.252

-.315

-.487

MPS_sk

-.430 -.443

.020 -.107

-.112

-.380

.186

.435

.390

-.099 -.051

-.406

-.812

.028 -.135

.493

.264

-.011 -.058

.138

-.003

NumP_sk

.153

.173

MedPS_s -.194 -.271
k
PSCoV_s -.204 -.184
k
PSSD_sk -.349 -.334

.145

-.109 .299

.165

1 .146

.973 .146
-.236

-.127

.080 .194
-.492 .513
.448
-.599 .356
.593

Příloha 6: Tabulka výběru nekorelovaných krajinných metrik za současnost (zelená barva)

SDI_sou
c
SEI_sou
c
AWMSI_
souc
MSI_sou
c
MPAR_s
ouc
MPFD_s
ouc
AWMPF
D_souc
TE_souc
ED_souc
MPE_so
uc
MPS_so
uc

SDI_ SEI_ AWMSI MSI_ MPAR MPFD AWMPF TE_s ED_ MPE_ MPS_ NumP MedPS PSCoV PSSD
souc souc _souc souc _souc _souc D_souc ouc souc souc souc _souc _souc _souc _souc
1 .985
.337 -.373
.062
.303
.486 -.658 .696 -.591 -.759
-.144
-.283
.179
-.717
.985

1

.339 -.270

.058

.243

.534 -.732

.675

-.488

-.682

-.256

-.174

.161

-.678

.337

.339

1 -.397

.104

.136

.772 .014

.515

-.362

-.340

.355

-.271

.566

-.162

-.373 -.270

-.397

1

.257

-.719

-.399 -.123 -.493

.857

.663

-.480

.889

-.514

.233

-.160 .238 -.061

-.084

-.121

.330

-.028

.039

-.083

.062

.058

.104

.257

1

-.130

.303

.243

.136 -.719

-.130

1

.373 -.150

.566

-.734

-.603

.286

-.603

.426

-.356

.486

.534

.772 -.399

-.160

.373

1 -.442

.744

-.381

-.437

-.046

-.194

.414

-.380

-.658 -.732

.014 -.123

.238

-.150

1 -.514

.018

.284

.749

-.311

.254

.609

.515 -.493

-.061

.566

1

-.685

-.782

.065

-.355

.239

-.769

.696

.675

-.442

.744 -.514

-.591 -.488

-.362

.857

-.084

-.734

-.381 .018 -.685

1

.926

-.543

.856

-.500

.549

-.759 -.682

-.340

.663

-.121

-.603

-.437 .284 -.782

.926

1

-.349

.657

-.347

.781

NumP_s
ouc
MedPS_
souc
PSCoV_
souc
PSSD_s
ouc

-.144 -.256
-.283 -.174
.179

.161

-.717 -.678

.355 -.480

.330

.286

.889

-.028

-.603

.566 -.514

.039

.426

-.083

-.356

-.271

-.162

.233

-.046 .749

.065

-.543

-.349

1

-.614

.565

.055

-.194 -.311 -.355

.856

.657

-.614

1

-.488

.151

.239

-.500

-.347

.565

-.488

1

.175

-.380 .609 -.769

.549

.781

.055

.151

.175

1

.414 .254

Příloha 7: Tabulka výběru nekorelovaných krajinných metrik v rozmezí změn mezi stabilním katastrem
a současností (zelená barva)
SDI_ SEI_ AWMSI MSI_ MPAR MPFD AWMPF TE_z
MPE_ MPS_ NumP MedPS PSCoV PSSD
zmen zmen _zmen zmen _zmen _zmen D_zmen men ED_z zmen zmen _zmen _zmen _zmen _zmen
a
a
a
a
a
a
a
a
mena
a
a
a
a
a
a
1 .983
.583 -.334
.128
.236
.238 .300 .080 -.526 -.623
.524
-.407
.663
-.362

SDI_zm
ena
SEI_zme .983
1
na
AWMSI_ .583 .612
zmena
MSI_zm -.334 -.242
ena
MPAR_z .128 .187
mena
MPFD_z
.236 .176
mena
AWMPF
.238 .249
D_zmen
a
TE_zme
.300 .295
na
ED_zme
.080 .059
na
MPE_zm -.526 -.413
ena
MPS_zm -.623 -.516
ena
NumP_z ,524* ,515*
mena
MedPS_ -.407 -.315
zmena
PSCoV_
.663 .660
zmena
PSSD_z -.362 -.272
mena

.612

-.242

.187

.176

.249

.295

.059

-.413

-.516

.515

-.315

.660

-.272

1

-.214

.141

.191

.711

.379

.424

-.277

-.305

.383

-.277

.438

-.141

-.214

1

.253

-.408

-.079

.142 -.005

.752

.565

-.042

.754

-.382

.099

.141

.253

1

-.027

-.006

.086

.043

-.107

-.151

.083

-.134

-.117

-.167

.191

-.408

-.027

1

.428

.403

.507

-.677

-.586

.532

-.561

.377

-.422

.711

-.079

-.006

.428

1

.725

.885

-.254

-.254

.581

-.315

.105

-.300

.379

.142

.086

.403

.725

1

.694

-.216

-.346

.871

-.065

.007

-.714

.424

-.005

.043

.507

.885

.694

1

-.307

-.277

.562

-.351

-.097

-.415

-.277

.752

-.107

-.677

-.254 -.216 -.307

1

.943

-.346

.859

-.385

.581

-.305

.565

-.151

-.586

-.254 -.346 -.277

.943

1

-.425

.720

-.408

.720

.383

-.042

.083

,532*

-.346

0

1.000

-.158

-.277

.754

-.134

-.561

,581* ,871* ,562*
*
-.315 -.065 -.351

.859

.720

-.158

1

-.230

.289

.438

-.382

-.117

.377

.007 -.097

-.385

-.408

.379

-.230

1

.049

-.141

.099

-.167

-.422

-.300 -.714 -.415

.581

.720

-.619

.289

.049

1

.105

.379 -,619**

Příloha 8: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Boletic

Příloha 9: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Čáslavska

Příloha 10: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Červeného Hrádku

Příloha 11: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Českého Středohoří
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Příloha 15: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Milovic

Příloha 16: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Mostecka
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Příloha 18: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Nymburska

Příloha 19: Mapa změn využití krajiny a krajinného pokryvu na území Podbořanska
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