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1 Úvod 
 

Půda je základní zdrojem přírodního bohatství, který je společností permanentně využíván 

především v podobě rozšířeného zemědělského a lesního hospodářství, jenž však ze svého 

fundamentu nabývá více neopakovatelných, tj. omezených a neobnovitelných hodnot. 

Struktura využití půdních ploch a krajiny se stává přirozeným ukazatelem změn, které se zde 

odehrávají, neboť jsou výsledkem vzájemného působení přírodních a společenských 

aspektů.  

V průběhu času dochází ve zvýšené míře především ze strany společnosti, k její kvantitativní 

i kvalitativní proměně, jež v rámci svého vývoje následně iniciuje vývojové změny, vedoucí 

výraznějším způsobem k přetváření obrazu krajiny. Jedním z nejviditelnějších projevů jsou 

změny ve struktuře využití půdních ploch, které odrážejí změny vztahu přírodní a 

socioekonomické sféry v konkrétním území a čase (Jeleček, Burda, Chromý, 1999). 

Z hlediska těchto změn ve využití půdy i krajiny je podstatné rovněž nacházet vyvážený 

vztah mezi hospodářským rozvojem a ochranou jak přírodního, tak životního prostředí.  

Při současných trendech rychlého rozvoje techniky a vědy, by mělo docházet k vhodným,  

tj. přirozeným ohleduplným přístupům ve využití půdy a taktéž krajiny, zcela oproštěných  

od neuvážených rozhodnutí, respektující ze své podstaty především environmentální 

prostředí, v podobě zdravého a účelného rozvoje krajiny. 

S výše zmíněným identifikujeme v úzkém propojení taktéž dlouhodobé sledování a 

hodnocení vývoje půdy/krajiny. Toto vzájemné působení ovlivňuje krajinný pokryv (land 

cover) a využití půdy (land use), jež nám slouží jako činnosti v prostředí. V dlouhodobém 

sledování prostředí daného regionu, se rovněž dá vyvodit, že fyzickogeografické faktory, až 

na náhlé změny, např. katastrofy nepřetváří podobu krajinného pokrytí, neboť je relativně 

stabilní, ve srovnání se socioekonomickými faktory, které determinují své okolí. Činnost 

člověka v prostoru, tedy jak na globální, tak i  regionální úrovni, se stává v novověkém 

období se svými sociálními, ekonomickými a politickými aspekty hlavní hybnou silou.  

V prostředí naší republiky se tak již od poloviny 70. let jevilo jako nutné, v reakci na otázky 

vztahující se k vývoji životního prostředí a využívání půdy v bývalém Československu, více 

vnímat tyto zhoršující se jevy (Bičík, 1992). V dnešní době existuje již solidní řada prací  

o proměnách týkajících se hodnocení dlouhodobého pozorování vývoje land use, které 

dokazují tyto „společenské hybné síly“ - social driving forces (Bičík, Jeleček, Štěpánek, 

2001). Příkladem souvislejší problematiky ohledně změn využití krajiny a půdy, se již delší 

dobu věnuje na katedře sociální geografie a územního rozvoje při UK Praha Bičík a kol., 

především v souvislosti s grantovým projektem „Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti 

a perspektivy“ (1998–2000).  
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1.1 Hypotézy a cíle práce 
 
V průběhu posledních více než 150 let prošlo území dnešního Česka rozličným vývojem. 

Sledované období tak vymezujeme od poloviny 19. století, jež nám svým průběhem  

až do současnosti podává přehled o kvantitativních i kvalitativních změnách ve společnosti, 

majících následně vliv na proměnu krajiny. Ideálním se jeví propojení hlavních zlomových 

roků české společnosti (mezníky socioekonomického a především politického vývoje), 

s důležitými daty z databáze LUCC, tj. 1845, 1948, 1990 a 2000, které přispívají  

pro postihnutí celkového vývoje a následného směřování naší společnosti i krajiny. Zároveň 

nám napomáhají lépe chápat a vyvozovat historické souvislosti změn krajiny, které byly 

v příslušné době převažující. Tyto souvislosti jsou charakterizovány procesy obecnými (např. 

zemědělskou a průmyslovou revolucí, industrializací, koncentrací obyvatelstva apod.) a 

procesy specifickými (např. odsun německého obyvatelstva v poválečném období či 

existence železné opony atd.). K podstatným změnám tak dochází kupříkladu nejen 

v hospodářství (odklon od plánovaného k tržnímu), ale i ve fungování společnosti jako celku. 

Jedním z důležitých projevů změn probíhajících v hospodářské sféře je také odlišný vývoj 

jednotlivých oblastí Česka a to i v rámci těchto oblastí (Hampl, 2001). 

Proměny krajiny, resp. jejího využívání společností, jsou odrazem zejména antropogenního 

vlivu na ní. Je to důsledek způsobený rozsáhlými změnami ve způsobu hospodaření 

s krajinou, při nutnosti uspokojování nastalých potřeb člověka (společnosti). Způsoby využití 

krajiny a půdy tak mohou být následně hodnoceny za pomoci analýzy časové řady, tj. údajů 

shromážděných v databázi LUCC. V rámci interpretace změn v krajině a vývoje využití 

člověkem, slouží i tato práce (na téma „Historickogeografické souvislosti vývoje modelových 

území LUCC“. Prvotní směřování se nejprve odráží od samotného výběru jednotlivých 

modelových, resp. „typových“ území (Kabrda, 2003).  

V rámci výběru jednotlivých lokalit, se určujícím kritériem stala jejich poloha, přičemž jejich 

jednotící charakteristickou vlastností je periferní poloha (okrajovost). V geografickém pojetí 

lze periferie definovat za prostorovou jednotku podřízenou centru. Při formulování vztahu 

jádro - periferie, jsou pak základními charakteristickými rysy odlišujícími periferie od center 

vzdálenost, odlišnost a závislost a to tedy jak mezi sebou, tak i na různých hierarchických 

úrovních regionů. Pro vhodné vymezení periferních oblastí slouží jejich nízká úroveň 

funkčně-prostorových a sociálně-prostorových vztahů, přičemž různé aspekty, které 

perifernost určují, případně soubory těchto aspektů, mohou předurčovat různé specifické 

druhy perifernosti (Havlíček, Chromý, 2001).  

Zároveň např. Lanner (2000 cit. v Mander et al. 2007) rozlišuje venkovské oblasti do pěti 

vývojových druhů, které od sebe odlišuje podmínkami pro život, infrastrukturou, životním 

prostředím a jejich rozvojovými příležitostmi, kterými se tak stávají: 1) okolí městských 
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aglomerací, 2) oblasti turistického zájmu, 3) oblastní malá města, 4) podporované 

zemědělské oblasti, 5) okrajové zemědělské oblasti. 

Za okrajové venkovské oblasti se považují území za neochotné ke změnám, obnově a 

zlepšení. Nicméně, strukturální změny venkovských oblastí nabízí proměny, které si buď 

mohou rozvíjet sami místní obyvatelé anebo mohou být přineseny z venku. Konkurenční 

výhodou venkovských oblastí může být jejich sociální (místní propojenost), kulturní (tradice), 

environmentální (krajina) a vědomostní kapitál. 

Perifernost těchto modelových území je zároveň rozdělena do dvou skupin a to na oblasti  

1) příhraniční a 2) vnitřní periferie. Společným znakem obou skupin je jejich okrajová poloha, 

v případu prvním sousedící se státní hranicí, v případu druhém odvislá od správního členění 

(kraj, okres), kde jejich perifernost dosahuje nejvyšších hodnot. Tyto hranice povětšinou 

kopírují nejpřirozenější (fyzickogeografická) ohraničení, tj. většinou hřebeny jako spojnice 

nejvyšších bodů či koryta řek. V souvislosti s tím, jsou i modelová území vázána na různou 

nadmořskou výšku a tím i výskyt buď v nížinných, pahorkatinných, vrchovinných či horských 

oblastech.  

Při výčtu sledovaných modelových území je pro ně charakteristická podobná územní 

rozloha, tj. zhruba 5.000 ha. Jednotlivými řešenými modelovými územími se stávají tyto 

sledované územní jednotky:  

 

1. MÚ Osoblažsko (okr. Bruntál) 

2. MÚ Chlumsko (okr. Jindřichův Hradec) 

3. MÚ Kelčsko (okr. Vsetín)  

4. MÚ Nasavrcko (okr. Chrudim) 

5. MÚ Cvikovsko (okr. Česká Lípa) 

6. MÚ Kraslicko (okr. Sokolov)  

 

Při výzkumu změn krajiny jsme tak hledali příhodné odpovědi na následující výzkumné 

otázky:  

 

1) Co vedlo a proč docházelo k těmto změnám? 

2) Jak intenzivní byly změny ve využití krajiny v těchto územích? 

3) Proč a k jak odlišnému vývoji dospěly změny v různých typech krajin? 

 

Cíle práce tak lze shrnout do následujících bodů: 
 
 

1. interpretovat příčiny změn využití ploch (land use – dále viz LU) a identifikovat hlavní 

společenské hybné síly těchto změn (obecné x specifické); 
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2. analyzovat hlavní určující změny a faktory, jež měly vliv na změny krajiny a utváření 

krajinného rázu vybraných území (přírodní prostředí a jeho vliv na současný stav 

využití ploch, jako i vývoje složek socioekonomické sféry); 

3. vysledovat trendy vývoje změn krajiny v rámci periferní polohy, srovnáním 

jednotlivých územních jednotek mezi sebou a posoudit možné perspektivy budoucího 

vývoje. 

 
AD 1) Postihnout hlavní určující ekonomicko-politické změny ve vybraných územních 

jednotkách, s ohledem na jejich příčiny a důsledky (vytvořit přehled o sociálním a 

ekonomickém vývoji v jednotlivých zájmových územích). 

AD 2) Následně se snažit vysvětlit a vysledovat dlouhodobé trendy ve změně LU ve smyslu 

jejich různého užití v určitých obdobích; sledování např. vývoje užití půdních ploch, tj. v rámci 

zemědělského půdního fondu (ZPF), rozšířenosti lesních areálů a výskytu jiných ploch 

využití. Rovněž bude důležité identifikovat obecné a specifické hybné síly změn jako jsou 

sektorová zaměstnanost, hustota zalidnění atp. 

AD 3) Vysledovat a posoudit rozdílné trendy vývoje v odlišných periferních krajinách a 

porovnat vývoje řešených modelových (typových) území mezi sebou. 
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2 Teoreticko-metodologické rámce výzkumu změn krajiny 

2.1 Vymezení pojmů 

 

Základní myšlenka zkoumání využití krajiny pramení z výzkumu proměn využitelnosti půdy a 

krajiny ve Velké Británii, jejímž nositelem byl L. D. Stamp. Využití ploch a pokryvu ve smyslu 

dalšího vývoje, se tak stalo jednou ze základních metod hodnocení interakce přírodních a 

společenských hybných sil. 

Současná krajina jako objekt studia geografie doznává zásadních změn jak na úrovni lokální 

a regionální, tak na úrovni státní a globální. Odborná veřejnost se zabývá krajinným či 

půdním využitím, pro něž se stanovují mnohé klasifikace. Název „využití půdy“ je stejně 

často používán jako pojmy využití země či ploch. Mnohými autory je však tento termín 

zaměňován. Využití půdy se obvykle používá v zemědělské tematice pro pojem půda - jako 

zemědělská půda. Pojem plocha (či využití ploch) a pojem země (využití země) se naopak 

používá pro celkovou charakteristiku území, kam zahrnujeme i nezemědělské plochy. Rozdíl 

mezi pojmy land use a land cover mnohdy není zcela zřejmý, ale i přesto lze odvodit, že 

jedna kategorie land cover může sloužit k různým způsobům využití (LU).  

Jak jsem již zmínil, pojmy land use a land cover jsou někdy vnímány nejednoznačně. Dá se 

totiž k nim přistupovat z různých úhlů pohledu a i aspektů sledování krajiny, ale v zásadě i 

podle možného předmětu studia a pojetí několika odlišných disciplín, přičemž ty mohou  

pod stejně míněnými výrazy chápat jiné. Sledované termíny se nachází na rozhraní více 

vědních oborů a touto svojí interdisciplinaritou zasahují od geografie k ekologii, sociologii, 

politologii až po historiografii. Zároveň podle prostorového a velikostního hlediska od úrovně 

globální až po lokální. Krajina by měla být vnímána jako víceúčelový objekt, který poskytuje 

studium prostorových jednotek. Navíc jak struktura, tak i využití krajiny ovlivňuje a zároveň je 

ovlivňováno lidským vnímáním, poznáním a hodnotami. 

Princip multifunkčnosti LU si tak souběžně pohrává s myšlenkou různorodosti jeho využití  

v prostředí sociálním, ekonomickém a environmentálním, což by měl být ten vhodný směr  

k udržitelnému vývoji jak jednotlivých zemí, tak i např. rurálních okrajových oblastí. 

Obdobného názoru nabývá např. Mander (2007), který chápe LU jako klíčovou aktivitu, jež 

určuje následný výkon a „provedení“ krajiny, která taktéž respektuje kupř. umístění výroby a 

produkce, ale i infrastrukturu a třeba bydlení. Stupeň integrace mezi těmito 

socioekonomickými a environmentálními funkcemi včetně ochrany přírodních zdrojů závisí 

na zákonitostech intenzity využití půdy (LU). Příkladem může být propojenost krajiny  

(land cover) a zemědělství, neboť oba dva tyto aktéři se podlí na mnoha charakteristických 

rysech - zemědělské činnosti vytvářejí kulturní krajinu a ta se zas stává „jevištěm“ 

zemědělských aktivit. 
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Využití půdy v rámci funkční dimenze, tedy odpovídá charakteristice oblastí v souvislosti  

s jejich společensko-hospodářským účelem, tj. jako jsou oblasti užívané pro sídelní, 

průmyslové nebo komerční účely, pro zemědělskou produkci a lesnictví, či pro rekreaci atd. 

Rozsahem užití, který může vytvářet krajina pro lidské potřeby, je ale omezena několika 

činiteli prostředí, např. nadmořskou výškou, svažitostí terénu či půdně charakteristickými 

rysy a zároveň je ovlivňována i významnou měrou socioekonomickými, kulturními, 

politickými, environmentálními a demografickými činiteli (jako jsou např. hustota zalidnění, 

pozemková držba a i prováděná zemědělská politika).   

Rovněž tak změny ve využití půdy a krajinného pokryvu jsou ovlivněné jak zemědělskými 

požadavky, tak i obchodem, přírůstkem obyvatelstva a strukturou spotřeby, urbanizací a 

ekonomickým vývojem, vědou a technologiemi a i dalšími faktory. Krajina (land cover) slouží 

jako nepostradatelný zdroj pro většinu základních lidských aktivit - poskytuje základy  

pro zemědělství a lesní výrobu, zachycuje vodu, slouží pro osídlení. Neméně důležitá je tak 

samozřejmě i obytná, výrobní nebo rekreační funkce krajiny. 

Kupková definuje LU (2001) jako generalizovaný popis využití půdy/země, definovaný podle 

diagnostických kritérií derivovaných z účelu využití bez jakékoliv časové a místní specifikace 

(Bie a Zuidena, 1995). Oproti tomu Jeleček (2001) chápe pojem půda/země ve své podstatě, 

jako nenahraditelný a nereprodukovatelný přírodní zdroj. V souvislosti s definováním pojmu 

LU se kupř. Vink (1975) pouští ještě dále a spatřuje využívání půdy (LU) v jakémkoli druhu 

neustálého či opakovaného zásahu člověka, za účelem uspokojení lidských potřeb, tedy buď 

materiálních, duchovních nebo obou. 

 

2.1 Diskuze literatury  

 

Soustavným kontaktem působení lidské společnosti a přírody, dochází k výsledné a povaze 

a struktuře půdního pokryvu. Průnikem těchto dvou veličin se následně dostáváme k těm 

výsledným hodnotám, jež nám vlastně ukazují účel a využití půdního fondu. Tyto „síly“ 

mohou vytvářet přesuny ve velikostní skladbě jednotlivých možných způsobů užití půdy. To 

také koresponduje i s pojetím, kde z pohledu člověka, bezprostřední zdroje odrážejí lidské 

cíle zobrazené ve využití půdy a naopak změny obsazení půdy, které řídí změnu využití 

půdy, jsou formovány lidským úsilím, rámcem sociální, ekonomické, politické a kulturní sféry 

lidstva, které formují směr a intenzitu využití půdy (Turner II, Meyer, 1994). 
V souladu s tím je i tvrzení, že rostoucí napětí mezi lidským úsilím a ekologickým zdravím 

planety pochází z hlubokých kulturních kořenů a řešení tohoto problému vyžaduje lepší 

porozumění minulosti a důkladného zkoumání alternativních tradic a hodnot (Worster, 1995). 

Vlivem lidského faktoru dochází v průběhu času ke změnám ve využívání půdy. Zároveň 
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krajina jako celek se dá sledovat na základě změn řízených člověkem z pohledu časové osy, 

která ukazuje její nové proměny. Mnohostranná povaha společenského vývoje a vzájemná 

podmíněnost dílčích procesů změn, našly své vyjádření v obecných koncepcích vývoje 

společnosti reprezentovaných zvláště teorií stádií. Zjednodušeně je tak možno rozdělit tři 

taková základní stádia označená jako preindustriální - industriální - postindustriální 

společnost (Hampl, 1996), ve kterých se společnost vyskytovala: 

 

� preindustriální společnost - ze socioekonomického pohledu jasně převažuje primérní 

sektor s omezenou sociální mobilitou, malou rolí měst a zřetelné meze ohraničené 

rozložení obyvatelstva a s tím spojených aktivit přírodními podmínkami; 

� industriální společnost - význačný rozvoj sekundérního sektoru kombinovaný  

se značnou socioprofesní mobilitou, kde dochází k přechodu  

od sociálněgeografických regionů k systému nodálních celků, při celistvosti vztahové 

povahy odvíjející se od pohyblivosti obyvatel a prosazuje se jednostranná exploatace 

a překonání vlivů přírodních podmíněností (někdy časově rozlišovaných na raně a 

pozdně-industriální období); 

� postindustriální společnost - rozvíjené jádro činností patří terciérnímu a zejména 

kvartérnímu sektoru za podpory vícesměrně orientované mobility a zvyšujících  

se informačních kontaktů atp. 

 

V časovém horizontu přichází změna sektorové struktury, neboť dochází k posunu územního 

a funkčního rozložení slábnoucích primérních činností (zemědělství, lesnictví atd.) 

s převládající závislostí na přírodních podmínkách (půda, voda, klima), k územní koncentraci 

sekundárních a posléze stále více terciérních aktivit a to i s příchodem environmentálně 

kvalitativních postojů v otázce životního prostředí. Souběžně s tím Helling (1995) zdůrazňuje, 

že změna LU je multisektorální proces. Pro vhodné pochopení těchto změn, musíme vzít  

v úvahu minimálně čtyři základní trendy, které jsou podle Kupkové (2001) spatřovány v:  

 

a) rozšíření moderních technologií; 

b) historicky nebývalém růstu populace (ovšem dále globálně diferencovaném) a jejího 

značného přísunu do městských aglomerací na rozdíl od oblastí periferních,  

ve kterých nejenom že řídí potravinovou poptávku, ale také generuje urbánní LU; 

c) růstu a globalizaci ekonomiky a vzniku celosvětových obchodních sítí;  

d) změnách spotřebních vzorců a životního stylu v bohatých společnostech. 

 

Speciálním případem, který odpovídá na velmi aktuální otázku současného výzkumu 

problematiky LU/LC, tedy jak byla krajina a její pokryv změněna lidským využíváním  
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v průběhu několika posledních století (tj. obzvláště v období novověku), existuje v hodnocení 

dynamiky, tedy vývoje krajiny a využití půd v určitém čase tzv. „dynamický land use/land 

cover“ (Turner et al., 1995). K jeho hodnocení se dosahuje za pomoci dálkového průzkumu 

Země (DPZ), čímž se na straně jedné oproti statickému LU stává daleko přesnějším, 

rychlejším a z operativního hlediska i případně snadno aktualizovatelným. V těchto 

hodnoceních rovněž na straně druhé musí hrát důležitou roli dostupnost, kvalita a 

kompatibilita historických dat a klasifikační systémy jim musí být plně přizpůsobeny, někdy 

až do té míry, že je třeba sloučit či redukovat kategorie LU/LC. Rozvoj v této oblasti je 

umožněn od 70. let minulého století, přičemž jednou z dalších výhod je i možnost sledovat 

vývoj LU a souběžně i např. zjišťovat jeho působnost na životní prostředí. 

Koncepce využití půdy je často považována za relativně „stabilní plán“, související hlavně  

s užitím v příslušném regionu, která je daná (odvíjí se) dobou. Byla např. také mnohokráte 

popsána v rámci IGU, zejména pak Stampem či Kostrowickim. Ve výsledku pak dochází, že 

využívání půdy (LU) je odrazem nepřetržitého „pole napětí“ vytvořeného mezi disponibilními 

zdroji a lidskými potřebami. Avšak určité faktory, zejména klima a reliéf, nejsou natolik citlivé 

na zásah člověka a proto navozují tendence ke stabilitě lidské společnosti, stejně jako 

směrem k růstu a vývoji. Jejich hlavním počinkem během 20. století tak bylo podporovat růst 

a vývoj. Prostorové rozdělení využití půdy lze uskutečnit mnoha různými způsoby, např. 

v rámci vztahu jádro - periferie:  

 

a) venkovské (rurální) využití půdy ve svém nejširším smyslu, včetně zemědělství, 

lesnictví atp.; 

b) městské a průmyslové využití půdy, včetně měst, průmyslových komplexů, hlavních 

dopravních tepen či těžebních aktivit. 

 

Ve zmínce o aktivitě IGU (Mezinárodní geografické společnosti), pamatuji i na její nově 

vzniklou skupinu IGU-LUCC (International Geographical Union Study Group on Land-Use 

and Land Cover Change) (listopad 1996), jejímž předsedou byl ustanoven Yukio Himiyama 

z Japonska, díky níž došlo k mnoha vědeckým setkáním a jež vedla k realizaci četných 

výzkumů a projektů, včele s doc. I. Bičíkem. Ve snaze o vhodnou vědeckou koncepci, si tato 

pracovní skupina IGU-LUCC zvolila své hlavní cíle, které jsou založeny na čtyřech 

základních bodech: 

 

� podporovat studium změny využití půdních ploch po celém světě (jádro zeměpisného 

výzkumu), které by mělo být prolnuto s výzkumem způsobů využívání krajiny 

z lokálního i globálního pohledu, v podobě národních i mezinárodních výsledků 

zpracovávaných území; 
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� podněcovat vytváření a užití databáze a map využití půdních ploch z hlediska 

přítomnosti i minulosti tj. sjednocovat rozličné místní (historické) databáze (různé 

klasifikace a stupnice) v data dále použitelná celosvětově; 

� koordinovat srovnávací studium změn využití půdních ploch a jejich hybné síly  

v různých regionech; 

� přispívat do programu LUCC a spoluvytvářet a analyzovat předpoklady vývoje  

do budoucna, tj. vytvořit datovou informační základnu pro analýzy a interpretace pro 

účely následného řešení problémových otázek. 

 

V rámci skupiny IGU-LUCC a jejího celosvětového působení, považuji za nutné informovat  

o existenci středoevropské skupiny, počítaje tak v ní země bývalého mocnářství  

Rakousko-Uherska a jejich nynější hlavní představitele (Česko - Bičík a kol., Slovinsko - 

Gabrovec a Petek, Rakousko - Krausmann, a Slovensko – Hurbánek a Spišiak), jež mohou 

poukázat na rozsahem neopakovatelnou datovou základnou, tj. výsledky katastrálního 

mapování stabilního katastru, známého též jako Františkovo mapování, které od svého 

založení kontinuálně pokračuje až do současnosti. Všechny týmy používají zejména  

tzv. evidenčně - statistickou metodu, tj. zpracovávají databáze o využití ploch podle údajů 

jednotlivých katastrálních mapování (Jeleček, 2007). Souběžně s existencí IGU-LUCC vznikl 

téhož roku (1996) Program LUCC (Land use/cover change) v prostředí IGBP (International 

Geosphere-Biosphere Programme) věnující se rovněž výzkumu globálních změn. Více o něm např. 

Jeleček (2007). 

 
2.1 Geograficképřístupy k výzkumu využití půdních ploch v Česku 

 

Tematikou vhodného chápání krajiny, jejího využití a struktury se v československém 

prostředí zabývali kupříkladu Häufler, který zároveň upozornil na možnost využití 

statistických dat LU pomocí archívů, tj. stabilního katastru, Svoboda (geologické mapování 

krajiny) a Pokorný (1970), který navrhuje kartografická zobrazení vývoje v problematice 

struktury ploch a jejího rozsahu. Postupem času tak docházelo k  provázanosti 

kartografických a historickogeografických metod, jež se do budoucna staly cílem společného 

výzkumu. Souběžně s tím se formovalo i ekologické myšlení ve svých výsledcích v praxi, 

převážně však prozatím jen v souvislosti s optimalizací výroby v zemědělství. V 70. letech  

se stavem, vývojem a strukturou půdního fondu v bývalém Československu zabývali Jůva, 

Klečka, Zachar a kol. (1975) kteří uvádějí, že půda je nejen „živitelkou lidstva“, ale i hlavní a 

nepostradatelnou složkou přírodního prostředí a základním výrobním prostředkem a 

v desetiletí následujícím pak Ungermann (1986). Systematickým využitím krajiny jako celku 

se zabývá i Žigrai, který vysledoval, že forma využití země představuje jednu ze základních 
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kategorií využití krajiny používané v ekonomické geografii. Je tak konkrétním projevem lidské 

aktivity v prostoru a čase (Žigrai, 1983).  

Na přelomu 70. a 80. let tak rovněž můžeme vysledovat i soustavnější výzkumné činnosti 

v otázce dlouhodobého využití a vývoje ploch na PřF UK Praha a i Geografickém ústavu 

ČSAV. Ať již z interdisciplinárního či prakticky založeného pojetí (domnívám se, že z obou) a 

vhodného postihnutí široké tematiky vývoje, využití a struktury krajiny, se zde přímo jasně 

nabízela možnost spolupráce sociální geografie jak s geografií fyzickou a historickou, tak i 

kartografií (DPZ, kartografické přístupy a metody). Od této doby je také možno vysledovat 

rovněž i následný zájem jednotlivých geografických ústavů (škol) o tvorbu a vznik z tématu 

odvislých diplomových prací.  

Na poli vědeckém se LU rovněž zabýval Götz, zejména pak detailní geografickou 

charakteristikou zemědělství a strukturou i využitím půdy. Výzkumem problematiky LU/LC  

se systematicky zabývají především Jeleček a Bičík, kteří uvádějí, že aktuální využití krajiny 

a půdy je výsledkem dlouhodobé vzájemné interakce příroda-společnost, která se odráží jak 

v hospodářském, sociálním i politickém vývoji společnosti, tak i jako vývoj a stav životního 

prostředí (2000). Studium aktuálního stavu využití půdy a krajinného pokryvu společně  

s jejich vývojem (historický land use), je podle obou nezbytné pro pochopení zákonitostí 

vztahu společnost-příroda, pro prognózu dalšího vývoje a rovněž i důsledků. Studium 

problematiky aktuálního stavu LU/LC a jeho perspektiv, by se tak následně mělo odvíjet 

zejména v tomto směru. Z toho vyplývá, že jednotlivé objekty zájmu, tj. LU/LC, by měly být 

spatřovány zejména jako: 

 

� land cover - indikátor dopadu lidského vlivu na prostředí; 

� land use -  samotný projev vlivu člověka na prostředí 

 

Praktickými poznatky při práci s daty se zabývá Štěpánek (1996), který upozorňuje  

na možné nesrovnalosti vypovídajících schopností strukturálních dat LU a poukazuje  

na některá úskalí při interpretaci výsledků statistických srovnání. Data tak ze své podstaty 

umožňují srovnání především kvantitativního rázu a pro jejich „obohacení“ za přispění i 

kvalitativních prvků, je nutné použít různých koeficientů a indexů. Bičík (1993) poukazuje  

na to, že nejčastějším cílem operací se strukturálními daty o LU je ta skutečnost, že vývoj 

struktury ploch je poměrně věrným, sic opožděným odrazem vývoje společnosti, za predikce 

hybných trendů a konstrukce praktických doporučení. Pro vhodné postihnutí LU a LC jsou  

na vědecké bázi vytvářeny studie zachycující a analyzující dlouhodobé změny krajiny a půdy 

v letech 1845-2000 (Bičík, Jeleček, Štěpánek, 2001), věnující se ovšem i struktuře a 

intervalovým posunům, tj. přírůstkům a úbytkům za jednotlivá vyčleněná období, sloužící  

pro zachycení integrálních vnitřních časových změn v rámci existujících kategorií. S jinou 
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studií, avšak na stejném základu rozvíjené tematiky operují Bičík, Jeleček, Kupková, Perlín 

(2000), zejména se zaměřením na společenské hybné síly (social driving forces),  

při zmenšeném počtu časových intervalů ve srovnání s předchozí studií (tři oproti devíti).  

To avšak neznamená nevhodnou časovou zaměřenost, ba právě naopak, neboť sledují 

území mezi jednotlivými „vyhrocenými datovými přelomy“ v dějinách českých zemí, které 

jsou sto, ostře iniciovat nastalé změny.  

Přínosnou studií se stává i podrobná analýza transformačních procesů po roce 1990 (Bičík, 

Jančák, 2005), zabývající se studiem prostorových změn ekonomických aktivit,  

resp. zemědělstvím a jeho dopadů i vlivů na krajinu a využití půd v různých řádovostních 

úrovních regionů. Autoři rovněž apelují na jediný současný zdroj hodnocení zemědělské 

výroby, tj. statistické ročenky ČSÚ s názvem Statistické informace a dále poukazují  

na statistické šetření v podobě Agrocenzu (za roky 1995 a 2000), zejména pak v podobě 

druhého svazku, obsahujícího základní ukazatele v regionálním členění. Bohužel nevýhodou 

je avšak členění „jen“ na krajské a okresní úrovni a už nikoliv na úrovni mikroregionální.  

Využití krajiny pro účely LUCC lze podle Jelečka (2001) vhodně postihnout, neboť území 

Česka reprezentuje jedinečný testovaný region pro výzkum historického LU, kterýžto je 

osobitý a liší se od dalších regionů: 

 
1) existencí a vlivu dvou zásadně odlišných společenských systémů a výrobních režimů 

(„tradičního“ kapitalismu 1845–1948, byrokratického socialismu 1948-1990 a 

„moderního“ novodobého kapitalismu po roce 1990; 

2) nesmírným úbytkem obyvatelstva hlavně v příhraničních regionech po roce 1945, 

způsobený výsledky a důsledky 2. světové války; 

3) rozdílnými způsoby a fázemi kapitalistického rozvoje (1848-1879, 1880-1914, 1918-

1938, 1945-1948 a 1990-2000), v dopadu dramatických změn geopolitické a 

geoekonomické pozice Česka v letech (1867, 1918, 1948 a 1989); 

4) dlouhodobými a přesně porovnatelnými zdroji;  

5) existencí a dostupností dat z Josefského vojenského mapování na úrovni 

katastrálních jednotek. 

 

V souvislosti s tematikou LU, tj. dlouhodobým stavem využití ploch a charakteristikou 

způsobu hospodářského využití území a to i s vnitřně propojenou interakcí společnost - 

příroda, se na konkrétním území a čase šířeji zabýval např. Štěpánek (1988) - Vývoj a 

dnešní stav využití ploch v okrese Jablonec nad Nisou nebo Bičík (1991) - Stav, vývoj a 

výhled využití ploch okresů Liberec a Jablonec, Jančák (1991) - Vybrané problémy 

agrokomplexu na modelovém území Příbramska.  Daná problematika byla, v případu Bičíka, 

zcela konkrétně směřována na analýzu stavu, vývoje a následné perspektivy do budoucna 
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ve vytypovaných okresech, přičemž tyto plošné údaje byly odvislé od jednotlivých 

katastrálních území (KÚ). Za podkladovou základnu byly využity data z okresních oddělení 

geodézie a archivního fondu Ministerstva financí, načež byla zkoumaná data zpracována  

do třech hlavních bloků (ZP, LP, JP) a jejich příslušných členění.  

Bičík poukazuje na výhody a nevýhody datové základny. Pozitiva spatřuje např. v jednotné 

ucelenosti struktury údajů a také existenci datové základny v rámci využití časových 

horizontů /1845-1948-(1976)-1987/ (obdobné nynější aktualizované databázi LUCC  

za příslušné roky) a negativa nachází především v souhrnné podobě takto poskytnutých dat 

na úrovni katastrálních území. Bičík tak charakterizuje, že tyto KÚ „neumožňují pohled  

na skutečný stav ploch uvnitř KÚ z hlediska kvality – např. celistvost či roztříštěnost 

jednotlivých druhů ploch, jejich skutečná ekologická hodnota (stupeň poškození), intenzita 

hospodářského využívání, celkový význam plochy v rámci KÚ atd.“ (1991). Zjednodušeně  

to znamená, že se do takto koncipovaných údajů informujících o stavu v jednotlivých KÚ 

„nevidí“, tj. mohou být označeny za „černou skříňku“ (Kupková, 2001). Podle Jelečka (1996, 

2001) jde o „určitou generalizaci“, která nepostihuje proměny, tj. nemá vypovídající hodnotu 

o stavu uvnitř územní jednotky. Obdobného, i když domnívám se problémového názoru 

podle „úhlu pohledu“ je i Kabrda (2003), který vyhodnotil, že sice lze popsat 

socioekonomický stav, avšak nikoli tak stav ekologický, neboť v dlouhodobém sledování 

krajiny data „unikají“ či jsou dokonce ze souhrnného hlediska „zavádějící“. To je v „ostrém“ 

rozporu s Jelečkem (1996), který chápe nastalý stav jako „data dále charakterizující i 

environmentální a ekonomickou kvalitu nebo ekologickou zranitelnost krajiny a je možné 

srovnat je s daty socioekonomickými“. 

Nejednoznačnost statistických hodnot potvrzují i Bičík a Chromý (2006), kteří v rámci analýzy 

jednotlivých sledovaných SÚJ, odkazují na kvalitativní neúplnost vypovídajících dat o bilanci 

změn využití půdy, či někdy i protichůdných změnách hranic mezi jednotlivými kategoriemi 

ploch. 

Obdobnou problematikou v rámci vývoje krajiny vypracovala např. i Kupková (2001), která  

se z širšího hlediska věnuje analýze kulturní krajiny Česka, přičemž se následně zabývá 

jejím detailním stavem v průběhu posledních 150 let a to v podobě tří modelových území  

na úrovni KÚ. Za datovou základnu využívá jednak údaje databáze LUCC, v rámci čtyř 

sledovaných horizontů (1845, 1948, 1990, 2000) a rovněž tak i dat z evidence nemovitostí 

(orgány geodetické služby). Pro vhodné hodnocení změn LU používá prostředí GIS a  

to za pomoci různých podílů ploch, procentuálních vyjádření změn kategorií mezi 

sledovanými roky, či za přispění ukazatelů změny, např. index změny (Iz), nebo koeficientu 

míry antropogenního ovlivnění krajiny (KAO). K hodnocení detailního vývoje LU používá map 

stabilního katastru, v komparaci se stavem map dnešních z evidence katastru nemovitostí. 

Z výsledků analýzy autorka konstatuje, že dochází k těsnému sepětí socioekonomického 
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vývoje s vývojem krajiny a taktéž poukazuje při celkovém hodnocení, na nutnost výsledné 

kombinace více různých zdrojů a metod. 

Dalšími autory zabývajícími se problematikou LU jsou z metodického hlediska Štych (2007) - 

Územní diferenciace dlouhodobých změn využití krajiny Česka (disertační práce) a 

především Kabrda (2003) - Faktory ovlivňující vývoj využití ploch v kraji Vysočina, postihující 

danou tematiku v rámci celého kraje, či studie Winklerové (2003) analyzující vývoj využití 

ploch na úrovni modelových území v rámci srovnání s obecnými trendy. 

V historickogeografických souvislostech se pak zabýval tematikou např. Rašín (2005) - 

Změny ve využití krajiny na Šluknovsku od poloviny 19. století. 

Je tak zcela patrné, že výčtem těchto prací a studií, ale i těch ostatních (nezmíněných),  

se v rámci projektu LUCC jedná o dlouhodobější systematickou práci zabývající se tematikou 

dlouhodobého využití krajiny a půdy. 

V rámci vlastního výběru modelových území a již dříve zmíněného aspektu perifernosti, je 

nutné zmínit, že tyto oblasti jsou výsledkem nerovnoměrného vývoje společnosti v území. 

Vztah jádro – periferie je sice podmíněn svým celkovým charakterem, ale v okrajových 

oblastech, ve zde vybraných modelových územích většinově zcela odlišných od svého 

centra, je navíc determinován především základním odvětvím hospodářství, tj. primérním 

sektorem (zejména zemědělstvím). V souvislosti s tím analyzuje Štych (2003), že charakter 

reliéfu měl a stále má signifikantní vliv na prostorové rozložení socioekonomických aktivit, 

přičemž s vývojem lidské společnosti se mění váha tohoto faktoru v mnoha oblastech lidské 

činnosti, avšak charakter reliéfu je stále dominantní, zejména pak v rozložení a typu 

zemědělského hospodaření. V podobné rovině uvažuje i Berry (1975), který spatřuje vedle 

zemědělství, např. úroveň dopravní sítě jako možný znak pro určení periferních 

ekonomických aktivit a sídel oproti svému jádru. 

Ale je to právě zemědělství, které se dnes dostává v porovnání s ostatními hospodářskými 

sektory do specifického postavení. Podílí se totiž na celkové zaměstnanosti jen 3 % (v roce 

1990 zhruba 6 %), ale jsou to právě ekonomicky aktivní (EA) v zemědělství, kteří 

obhospodařují přibližně 60 % rozlohy našeho státu (Bičík, Jančák, 2005). Tím velmi 

významným způsobem spoluutvářejí ráz a využití krajiny, z čehož posléze lze usuzovat, že 

zemědělství má i v nynější době významnou a zároveň nezastupitelnou krajinotvornou 

funkci, přičemž i nadále zůstává podstatnou ekonomickou aktivitou obyvatel žijících  

ve venkovských (rurálních) oblastech.   

V souvislosti se zemědělstvím je příznačné (a nejen s ním) uvést i faktory ovlivňující 

zemědělskou výrobu, určující tak rámec využití krajiny (LU). Bičík (1982) argumentuje, že 

prostředí zemědělské výroby je ovlivňováno celou škálou faktorů. Do těchto spojitostí patří 

jednak základní faktory přírodního prostředí a jednak i faktory sociální a ekonomické, často 

spojované jako faktory socioekonomické. Při celkovém rozboru těchto aktivních faktorů  
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ve smyslu využití půdy, víceméně až na výjimky, působí ve složené formě, neboť jsou mezi 

sebou navzájem provázány. V rámci přírodních komplexů, jsou to činitelé skládající  

se z 1) půdy, 2) reliéfu a 3) klimatu, kteréžto navíce nabývají parametru nezastupitelnosti.  

Při bližším zkoumání spatřujeme jejich jednotlivé elementy, které je tvoří či napomáhají jejich 

vzniku. V prvním případu, tj. půd, je to především mateční hornina, která ovlivňuje charakter 

půdy, přičemž členíme druhy půd z poměru jejich anorganických částic (jílovité, slinité, 

písčité). Zonalita půd se podílí na její různé kvalitě, vycházející tak ze zeměpisné šířky a 

napomáhá určení půdního typu. Na vzniku půd se rovněž podílí i vlastní lokace v terénu, 

výšeji či nížeji, což má v praxi za následek různý výnos polí. Na jakost půd má vliv i kvalita a 

hloubka ornice, která je odvislá od vegetačního pokryvu (listnaté lesy ovlivňují oproti 

jehličnatým vznik kvalitnějších půd). Avšak výsledný podíl typů půd se může měnit 

v závislosti na způsobu vhodného hospodaření. 

Za druhé se taktéž reliéf podílí na komplexním využití půd a to svažitostí terénu a 

nadmořskou výškou, která ovlivňuje vertikální zonalitu. Ta ve spojitosti se zemskou šířkou 

nepřímoúměrně dotváří hranice výskytu zemědělských aktivit, neboť ty se se zvětšující 

zemskou šířkou následně snižují. Rovněž způsob (zemědělského) vyžití půd je přirozeně 

určen nadmořskou výškou, která v souvislosti s reliéfem ovlivňuje také kvalitu půd. Stejně tak 

svažitost terénu předurčuje využitelnost krajiny v závislosti na vznikající erozi svahu (jeho 

stupněm i délkou).  

A za třetí pak i klimatem, který významně ovlivňuje zemědělské využití, tj. v závislosti  

na jejich množství, četnosti a formě srážek, teplotě (sluneční svit) a větru.  

 

2.1 Environmentální přístupy k výzkumu využití krajiny 

 
Za posledních 50 let lidé značně a velmi rapidně změnili ekosystémy, než v jakémkoli jiném 

porovnatelném časovém intervalu v lidské historii. Velkou měrou je to zapříčiněno rychle 

rostoucími poptávkami po potravinách, vodě, dřevu, rozličným vláknům a palivu. To mělo/má 

za následek podstatné a velkou měrou nevratné ztráty v biodiverzitě. Podobně tak i 

udržitelný rozvoj krajiny vyžaduje rozhodný přístup při jejich proměnách. Tento proces 

zahrnuje vhodné rozpoznání vyvážených ekologických, sociálních a ekonomických 

požadavků, zatímco nedochází ke ztrátám nenahraditelných entit. Proto je požadováno, aby 

se všichni aktéři ztotožnili s přijatým cílem dlouhodobé stability krajiny. Vybalancování 

prioritních funkcí a využití půdy (LU) tedy naznačuje, že tato kompromisní vyjednávání, jsou 

významnou částí procesu usilujícího o příhodný stav v budoucnu.  

Samotný vývoj či formování krajiny je výsledkem tří mechanismů (Forman, Godron, 1993), 

které zevnitř působí na krajinu a jsou spatřovány v A) dlouhodobých specifických 

geomorfologických pochodech, B) střednědobých formách osídlování krajiny organismy a  
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C) krátkodobých místních narušeních jednotlivých ekosystémů. Krajina se dá vhodně vnímat 

za „měřitelnou“ jednotku, v níž krajinná ekologie modifikuje tři charakteristické rysy: 

 

1) struktura - prostorové vztahy a charakter krajinných složek či ekologických 

objektů, tj. podle velikosti, počtu, tvaru, druhu a prostorovému uspořádání; 

2) funkce - interakce mezi prostorovými (krajinnými) složkami; 

3) dynamika - změna struktury a funkce ekologické mozaiky v čase. 

 

Mělo by být taktéž patrné, že krajinná ekologie zkoumá nejen zákonitosti týkající se struktury, 

funkce a změny, ale i jejich aplikace, tj. užití znalostí těchto zákonitostí při formulování a 

řešení problémů. Ostatně v podobném rámci by se mělo postupovat i v hodnocení krajiny, 

neboť se jedná o interdisciplinární činnost, kdy je krajina charakterizována, klasifikována a 

analyzována v podobě formulování zjištěných výsledků. Hodnocení krajiny (podle možných 

přístupů) může sledovat např. přírodní (klima, reliéf, geologické a pedologické podmínky, 

hodnocení stupně přirozenosti krajiny, ekologickou stabilitu atd.) a kulturní charakteristiky 

(vývoj, strukturu a její změny, vhodnost pro využití, krajinný ráz atd.). Je tedy logické, že 

existují jak klasifikace a typologie zaprvé přírodního, tak za druhé především kulturního 

(člověkem ovlivněného) prostředí. Klasifikace krajiny se odvíjejí od krajiny přírodní 

/přirozené/ (prakrajiny) bez vlivu člověka a krajiny kulturní, která je kromě přírodních prvků 

ovlivňována i prvky sociokulturními. Pro hodnocení kulturní krajiny mohou být užity různé 

účelové klasifikace. Atlas životního prostředí ČSFR (1992) rozděluje krajinu na: 1) lesní, 

luční a skalní, 2) zemědělsko-luční, 3) zemědělskou a 4) urbanizovanou a technizovanou. 

Tato klasifikace se například odvíjí od prostorové lokalizace, ale vyskytují se i zcela odlišné, 

kupř. Demek a kol. (1976) podle ohrožení životního prostředí: 1) vlastní kulturní krajina,  

2) narušená kulturní krajina a 3) devastovaná krajina. Jiného ukazatele používají Forman, 

Godron (1993), kteří krajinu hodnotí z pohledu rozsahu urbanizace: 1) přírodní, 2) extenzivně 

kultivovaná, 3) intenzivně kultivovaná, 4) příměstská a 5) městská.     

Krajina, půda a společenské vztahy na ní vázané měly vždy ohromný význam pro rozvoj 

lidské společnosti s rozmanitými zájmy a potřebami, kde tak na vymezeném území jsou 

zabezpečeny její hospodářské potřeby a následný rozvoj. Dané změny krajiny ve využívání a 

struktuře zapříčiněné člověkem jsou výrazně spjaty s prvotní krajinnou strukturou, která je 

základem pro vytváření jednotlivých kategorií využití krajiny. Tento vztah je velmi důležitý a 

rozhodující ke stanovení jak druhotná (antropogenní) krajinná struktura, kde dochází 

k největším změnám proměny krajiny v její funkčnosti a scenérii, koresponduje nebo  

je v kontrastu se strukturou prvotní. Každé časové období se totiž projevovalo určitými 

specifickými rysy a charakteristikami, které utvářely posléze její celkový vzhled. Krajinná 

struktura a její změny jsou rozhodujícími pro celkovou stabilitu krajiny (Lipský, 2000). 
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Půda tak slouží jako nepostradatelný zdroj pro většinu základních lidských aktivit - poskytuje 

základy pro zemědělství a lesní výrobu, vytváří povodí a zachycuje vodu, slouží pro zábavu 

a osídlení. Vedle tohoto využití půdy, by však mělo být patrné, že právě půda je základ 

přírodního bohatství a důležitou složkou životního prostředí. Vynikající vlastností půdy, je  

při správném využívání jejich možností, její zvyšující se úrodnost. Její rozloha je však 

omezená a nezastupitelná. Z toho plyne, že je nutné se snažit ji využívat systematicky a 

vhodně, za účelem jejího nejlepšího možného využití. 

Vedle již zmíněného, se může stát východiskem ta skutečnost, že (životní) prostředí a 

ochrana přírody jsou závislé na přizpůsobeném zemědělství, zatímco výsledky ochrany 

zemědělství jsou v první řadě závislé na kvalitě a statutu životního prostředí a přírodních 

zdrojů. Úměra vzájemné závislosti mezi prostředím a ochranou přírody na straně jedné, 

zemědělstvím na straně druhé, musí avšak být odmítnuta. Neboť v rámci takto vynucené 

závislosti „pomyslných mezí“ ochrany životního prostředí v předurčených ochranných 

oblastech, nelze na následně „dovolených oblastech“ nekontrolovaně uskutečňovat činnosti 

zemědělské výroby. Ať tak či onak, existuje třetí možnost integrované strategie využití půd, 

kterou prvně popsal Erz (1978) spočívající v tzv. „pyramidě land use“ (Obr. č. 1). Základním 

cílem této strategie je integrovat využití půdy a ochranu životního prostředí, k tomu účelu, 

aby se určila nejlepší rovnováha mezi využitím půd a úrovní ochrany pro jakoukoli územní 

jednotku. 

 

Obr. č. 1 - Land use pyramida podle Erze (1978) 

 

Zdroj: Mander et al. (2007), s. 229. 
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2.5 Environmentální Všeobecné trendy vývoje využití půdy 

 
Při větším časovém odstupu jsme schopni změny využití půdy zaznamenat a zhodnotit, ale 

nejdůležitější věcí, kterou můžeme vykonat, abychom si i do budoucnosti mohli něco odnést, 

je predikovat další vývoj. To ovšem vyžaduje analýzu minulého vývoje, pro zjištění 

podstatných ukazatelů, kteří se tak podílely a spoluutvářely hlavní směry změn. 

Prostředí, v kterém žije člověk, se v průběhu doby, přesněji ve sledovaném období 

posledních 160 let, ale samozřejmě i již dříve, neustále proměňovalo a byl to právě člověk, 

který své okolí přetvářel jak podle svých určitých potřeb a vnímání prostoru, tak i z hlediska 

času, neboť ten mohl ohraničovat určité etapy lidského vývoje a poznání (nové postupy  

v zemědělské výrobě a produkci, průmyslová revoluce a s tím související vynálezy, 

konjunkturu či recesi ve společnosti, doby válek a míru a taktéž i samotné politické vnímání 

zřízení státních útvarů podle typických ekonomických prvků a to jak centrálně řízených, tak i 

volné soutěže), jež nám následně mohou spoluutvářet a udávat možnosti proměny krajiny a 

jejího využití. Stav struktury historických změn ideálně načrtnul a periodizačními obdobími 

charakterizoval např. Jeleček (1995, 1997): 

 

1. 1845-1882 – docházelo k extenzivnímu vývoji v zemědělství, přičemž koncem tohoto 

období byla završena zemědělská revoluce; celkově prošel LU rozsáhlými změnami; 

2. 1882-1897 – období charakterizované agrární krizí a přechodem k intenzifikačním 

prostředkům a způsobům rozvoje výroby v zemědělství, za přítomnosti investování  

do kapitálu; malé změny v LU; 

3. 1897-1921 – čas konjunktury v zemědělství a 1. světové války; jsou patrné větší 

změny v LU; 

4. 1921-1933 – léta ovlivněná pozemkovými reformami ve 20. letech (mobilizace půdy), 

celkovou krizí počátku 30. let; docházelo k růstu LU, ale celkové změny jsou svojí 

povahou menší; 

5. 1933-1948 – doba vyznačující se vlivy předválečnými a válečnými, za nárůstu 

zemědělských! i lesních ploch; souhrnně větší změny v LU; 

6. 1948-1970 – údobí první části socialistické přestavby ekonomiky (extenzivní fáze),  

za přispění výskytu ostrých charakteristicky odlišných prvků od období 

předcházejícího – počáteční „poklidné“ zcelování pozemků, vznik JZD, zalesňování a 

vylidňování pohraničí a zároveň značné úbytky ploch orné půdy, které se 

přeměňovaly v plochy jiné (průmyslové závody a zvětšující se sídelní rozlohu); 

období patrných změn v LU; 

7. 1970-1990 – druhá etapa socialistického hospodaření, za existence převládajícího 

prvku stagnace a intenzifikace v zemědělství, která nebyla příliš úspěšná – zároveň 
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uvedení v činnost zákona ze dne 30. června 1976 o ochraně ZPF; doba menších 

změn v LU; 

8. 1990-současnost – odklon od socialistického pojetí a návrat do „přirozeného“ 

prostředí tržní ekonomiky – období vyznačující se na straně jedné zejména růstem 

zatravňování a infrastruktury a v menším měřítku i lesních ploch a na straně druhé 

celkovým úbytkem zemědělské půdy (hlavně orné). 

 
Větší míra využití krajiny a s tím spojený její vývoj, byl u nás vnímán již v období první 

republiky, kdy došlo k prvnímu vymezení zemědělských výrobních oblastí. Jejich počet i 

vymezení se avšak průběhu času ještě několikrát upravilo. Dnes nejčastěji užívané členění 

na čtyři výrobní oblasti spadá do přelomu 40. a 50. let, kdy tyto úpravy souvisely taktéž i  

se zrušením do té doby používaných soudních okresů (1947) a příchodem nových vymezení 

výrobních typů, ve kterých se dále počítalo s podmínkami vhodně vymezujících využití půdy, 

jež následně vedlo k vytvoření typologických výrobních oblastí (kukuřičná, řepařská, 

bramborářská a horská).  

Poválečné intenzifikační prvky zemědělství a dosažení relativní soběstačnosti v otázce 

potravin, bylo postaveno na úkor krajinné ekologické stability, což ruku v ruce s tím vyvolalo i 

negativní vlivy na životní prostředí. Postupem času bylo stále více patrné, že způsob tohoto 

hospodaření je nevyhovující a s přicházejícími extenzifikačními prvky se měly zlepšovat 

přirozené podmínky pro krajinu.  

V 70. letech tak byla vypracována nová bonitační klasifikace, přičemž byly vyhotoveny mapy 

v měřítku 1:5000, v nichž byly na zemědělsky využívané půdě (orná půda, trvalé travní 

porosty a trvalé kultury) vymezeny tzv. bonitované půdně ekologické jednotky /BPEJ/ 

(Jančák, Götz, 1997). Tyto jednotky tak představují komplexní hodnocení přírodních 

podmínek na zemědělskou výrobu.  

Z těchto BPEJ byly odvozeny i tzv. produkční schopnosti zemědělské, resp. orné půdy, které 

měly zachycovat předem předpokládané hektarové výnosy. Dále byly stanoveny i průměrné 

hodnoty produkční schopnosti zemědělské a orné půdy za jednotlivé okresy. Hodnoty 

vyjadřovaly průměrnou úrodnost okresů, odvozenou od nejúrodnější BPEJ, přičemž se měly 

potvrzovat očekávané rozdíly na úrovni okresů. 

Ze 70. let rovněž pochází na základu výsledků BPEJ i způsob vyjádření přírodních 

předpokladů daného území na úrovni jednotlivých katastrálních území, tzv. produkčně 

ekonomické jednotky /PES/. Zemědělské subjekty do takto začleněných jednotek byly 

rozděleny do dvou rovnoměrných skupin (PES 1-21 /úrodné oblasti/ a PES 22-42 /neúrodné 

oblasti/), kdy skupina první se podílela na platbě pozemkové daně a skupina druhá dostávala 

tzv. diferenciační příplatky. Upuštění od tohoto systému dotování bylo hlavně způsobeno 

v souvislosti s koncem 80. let, kdy se bývalé Československo stalo plně zemědělsky 
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soběstačně a někde i přebytkové. Diferenciální příplatky byly mnohonásobně vyšší než zisky 

z daně pozemkové a tudíž tento zastaralý systém využívání půdy nemohl působit správně 

hospodářsky, na tož ekologicky, neboť umožňoval zaprvé nerentabilní pěstování plodin 

v podhorských a horských oblastech a zadruhé nadměrnou produkci erozi způsobujících 

plodin na svažitém terénu.  

Poškozování půdního fondu má vliv na degradaci půd a dochází ke snižování úrodnosti a tím 

k poklesu její produkční schopnosti, odnosem jemnozemě, vyčerpáním základních živin, 

nedostatkem některých elementů a hromaděním chemických látek (Buzek, 2001). Po roce 

1991 byl dál tento systém využíván (pro stanovování výše zemědělské dotace) jen 

v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami či v oblastech CHKO a pásma hygienické 

ochrany. 

Následující 90. léta jsou charakteristická intenzifikačními opatřeními a to v podobě úbytku 

rozlohy orné a zemědělské půdy celkem. Mění se tak funkce využití krajiny, v závislosti  

na změně vlastníka, zejména pak v rámci restitucí.  

 

2.6 Metodika 

 
Vznik databáze LUCC 1845-1990 (resp. 1845-2000), je spojován s 90. léty 20. století, kdy 

byla vytvořena datová základna, která je ve své podstatě unikátním a ve světě ojedinělým 

dílem, obsahující informace o dlouhodobém vývoji a změně využití půdy a krajiny. Než však 

mohla pramenná databáze vzniknout, staly se jejím počátečním základem mapy stabilního 

katastru v měřítku (1:2880), které byly zpracovány na základě přesného geometrického 

měření katastrálního mapování. Pro jejich vhodnost svědčí jejich původní funkce, tj. jednak 

soupis půdy za účelem zdanění pozemků a jednak po více než 100 let prováděná pravidelná 

aktualizace (reambulace). Dnes jsou tak velice vhodné jako základní historický statistický 

podklad ke studiu vývoje využití půdy (LU).  

V průběhu sledované doby však došlo k několika úpravám, které měly zásadní vliv  

na výsledný počet KÚ. V souvislosti se změnou výměry jednotlivých KÚ, lze tuto přeměnu 

přičíst zejména na vrub převodů pozemků mezi jednotlivými KÚ, vzniku nových KÚ a rovněž 

i úpravám státní hranice hlavně po roce 1918 atd. (Jeleček, 1995). Tyto změny byly následně 

zpracovány na KSGRR při PřF UK, za uplatnění rozhodujícího pravidla nepřekročení celkové 

výměry jednotlivých KÚ nad 1%. Při překročení této hranice, následovalo systematické 

pospojování dle územní souvislosti, aby dva či více katastrů utvořily územní jednotku,  

za předpokladu opětného nepřekročení hranice již zmíněného jednoho procenta.  

Tato nutná úprava pro účel získání relevantních a vhodně porovnatelných hodnot, měla  

za následek změnu (kvantitativní i kvalitativní), neboť z původních asi 13 tis. KÚ, resp. 12696 

(Bičík, 1997), po změně vzešlo přibližně 10 tis. SÚJ, resp. 9216 (Bičík a kol., 2000). 
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Zajímavé je sledovat postupný vývoj, neboť ještě v roce 1993 Bičík uvádí podíl nezměněných 

územních jednotek okolo 75 %, zatímco o dva roky později hovoří společně Bičík a Jeleček 

přibližně již jen o 70 % podílu těchto jednotek z plochy pokrytí českého území (1995). 

 

Z hlediska metodického ustanovení a zároveň i v rámci výběru jednotlivých MÚ, se nejprve 

věnuji umístění řešených územních jednotek v prostoru a jejich začlenění v okresech. 

V rámci tohoto zařazení sledovaných MÚ, uvádím i vlastní postup výběru a územního 

zařazení, tj. případné nutné pospojení KÚ v SÚJ, v souvislosti s pravidlem jednoho procenta. 

V rámci přiblížení informací o sledovaných jednotkách, jež vedly k územním proměnám 

z hlediska jak zmíněných KÚ, tak SÚJ, používám řádovostní srovnání dle administrativních 

úrovní, tzn. na okresních a modelových úrovních, snažících se o celkové vystihnutí počtu 

jednotlivých KÚ resp. SÚJ, vyskytujících se na MÚ. Zároveň přikládám, v souvislosti 

s vyšším výčtem jednotlivých řešených územních jednotek a i jejich nižších úrovostních 

celcích (KÚ), větší statické pojednání o např. stavu výměr či pospojovaných SÚJ. 

Dále se snažím vystihnout zásadní charakter a stav věcí, podle jakého „klíče“ byl uskutečněn 

výběr. Důležitou roli „sehrála“ geografická poloha, jež jako nezastupitelný fenomén 

v geografii 1) určuje rámec geografického regionu vůči jiným geografickým objektům a 2) je 

kvalitativním zhodnocením umístění geografického regionu v rámci sociálněgeografické i 

fyzickogeografické struktury krajiny. Fyzickogeografická poloha může být určena nejčastěji 

např. geomorfologickými celky, nebo řekou. Oproti tomu sociogeografická poloha  

se nejčastěji určuje vůči hranici, administrativní polohou (okres, ORP, MÚ, SÚJ a KÚ), 

polohou v sídelním systému, dopravní polohou atp. 

Celkovou snahou, v rámci vyššího celkového počtu jednotlivých MÚ (srovnávaných 

v následných kapitolách, metodicky časovou analýzou prostoru), by se mělo docílit co možná 

nejpřesnějšího obrazu vývoje plošných půdních poměrů v krajině v období let 1845-2000 a 

plně rozvinout a využít variace možností výskytu land use. 

Než však dospěji k hlavní části DP, tj. vícečasové analýze MÚ, přiblížím jednotlivá MÚ.  

Ve snaze o vhodné nastínění dispozic a závislostí vyskytujících se na řešených MÚ, realizuji 

s přihlédnutím především k přírodním podmínkám zásadnější rekonstrukci stavu věcí  

na jednotlivých MÚ. Jako datová základna fyzickogeografické charakteristiky jednotlivých 

území, byla použita data a výstupy z jednoho z našich největších mapových děl, tj. Atlasu 

ČSSR, který vydala ČSAV spolu s Ústřední správou geodézie a kartografie (1966).  

Zároveň pro současné geomorfologické členění byl použit Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a 

nížiny (Demek a kol., 1987) a v rámci nejideálnějšího rozmístění typu půd vyskytujících  

se v jednotlivých MÚ, byl využit fond map Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 

a jejich půdních map ČR v měřítku 1:50000 z roku 2008.  
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V rámci statistické základny pro vhodné postihnutí socioekonomických poměrů ve 

sledovaných územních jednotkách, jsou využita data 1) Historického lexikonu obcí ČR 1869 - 

2005 (HL) obsahující údaje o počtu a dlouhodobém vývoji obyvatel za historické období 

1869-2001, 2) Statistického lexikonu obcí 2007 (SL) sledující údaje o ekonomicky aktivních 

osobách (EA) dle sektorů výroby či věkovou strukturu obyvatelstva (předproduktivní - 

produktivní - poproduktivní) apod. Za 3) využívám informace z Retrospektivního lexikonu 

obcí z roku 1978 (RL), především z hlediska vnímání správných německých názvů českých 

obcí, na něž jsou vázána data. Za 4) je nedílnou součástí i poslední Sčítání lidu, domů a bytů 

(SLDB) datované k. 1. 3. 2001, obsahující kupř. data o nezaměstnanosti nebo (pro vhodné 

vystihnutí periferních oblastí) data o dosaženém nejvyšším vzdělání (celkově za muže i ženy 

dohromady).  

V následující kapitole přistupuji k vlastním historickogeografickým souvislostem, tj. 

k hlavnímu nosnému tématu práce, v podobě detailnější analýzy řešených MÚ v rámci 

databáze LUCC. Řešení této práce tak spočívá v přiblížení a analýze vývoje využití půdy a 

krajiny (tj. především LU), v rámci sledovaných územních jednotek (tzn. z hlediska jejich 

různé úrovně, tj. SÚJ x MÚ, se zaměřením zejména na MÚ), za použití metod zkoumání 

složitějších skutečností, v podobě jejich historického vývoje a s tím spojených trendů vývoje.  

Celkové sledované historické období dosahuje většího rozpětí (160 let), které by bylo 

nepřesné posuzovat jen jedním časovým ohraničením. Jako výhodné časové pojetí, je více 

než příhodné, využít historických podmíněností, které se staly určujícím prvkem v dalším 

směru vývoje jednotlivých etap. Tyto samotné „dějové milníky“ jsou navíc synchronizovány 

s databází LUCC, jež přesně zachycují změny v rámci LU a rozdělují dlouhé časové období 

do 4 (resp. 5) časových horizontů (1845-1896, 1896-1948, 1948-1990, 1990-2000 a  

1845-2000). A tím pádem i v souvislosti s pramenným dílem Gemeindelexikon pro Čechy 

(1904) a rovněž Moravu a Slezsko (1906) za jednotlivé země R.-U., obsahující datovou 

základnu vztahující se k přelomu století, tj. k roku 1896, napomáhají blížeji podrozčlenit a 

lépe postihnout první více než stoleté sledované období. 

Ve snaze o ucelený pohled na historii, nedávnou minulost a současnost, z hlediska analýzy 

získaných dat a poznatků, budou pro účely vlastní komparace MÚ tj. rovněž také jejich 

příslušných SÚJ, využity makrostruktury ploch - ZP, LP, JP i jednotlivé kategorie využití půdy 

(OP, Lo, VP atd.), s částečnou výjimkou časových horizontů pojících se s rokem 1896. To je 

způsobeno absencí rozlišení „jiných ploch“ (JP) v rámci díla Gemeindelexikon a z tohoto 

důvodu budou jednotlivé kategorie JP (VP, ZaP, OsP) brány až za celé období 1845-1948, 

pro nenarušení kontinuity dat v rámci časových horizontů 1845-1896 a 1896-1948. 

Po této stěžejní kapitole následuje interpretace zjištěných historickogeografických  závislostí 

v rámci řešených MÚ. Jedná se především o zamyšlení nad datovou základnou LUCC a 

vzájemnou interakci fyzickogeografických a socioekonomických poměrů (tj. výsledné pojetí 
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celkových změn (Iz), problematikou zemědělských závodů z počátku 20. století, produkčními 

schopnostmi a zároveň i bonitací půd řešených MÚ v rámci databáze LUCC i mírou 

antropogenního ovlivnění ve vztahy především k environmentálnímu pojetí dalšího vývoje). 

 

Součástí analýzy se stanou taktéž výpočty podílů jednotlivých kategorií LU za sledované 

roky a rovněž i výpočty jejich procentuálních změn rozlohy, v období mezi sledovanými roky 

za přispění indexu změny (Iz). Souběžně s prvotně zmíněnou územní úpravou (kritérium 1%) 

převzatých dat a vznikem databáze LUCC, došlo ke změnám i z hlediska jednotlivých 

užitkových kategorií, tj. struktury využití. Tato záležitost nabyla zásadního charakteru, neboť 

v průběhu 160-ti letého období se různým způsobem uskutečňovala kategorizační dělení  

do skupin, od počátečních 54 kategorií (1845), po průběžné změny v roce 1948.  

V současnosti se kategorizace ustálila na 11 kategoriích. V hlavní skupině strukturního 

využití půdy se ocitají plochy I. zemědělské (ZP), II. lesní (LP) a III. jiné (JP). Za indikátory 

změn v krajině tak slouží (se stávají) jejich makrostruktury, přičemž samotné využití je 

specifikováno do jednotlivých kategorií (Bičík, 1992): 

 

I. zemědělské plochy, tj. na ornou půdu (OP), trvalé kultury (TK), louky (Lo) a pastviny 

(Pa),  

II. lesní plochy dle stejnojmenného názvu (LP) a  

III. jiné plochy, které jsou koncipovány jako vodní plochy (VP), zastavěné plochy (ZaP) a 

ostatní plochy (OsP). 

 
Avšak tyto prostá rozdělení nám neposkytují příliš ucelený rozměr o jejich kvalitě a 

uspořádání z přírodního hlediska, tj. ekologických kritérií (Kupková, 2001), ačkoli vhodně 

vystihují makrostrukturu využití ploch pro účely socioekonomického šetření. Člověk jako 

původce utváření dění v prostoru, se stává se svými sociálními, ekonomickými a politickými 

aspekty určujícím faktorem, neboli společenskou hybnou silou, která ovlivňuje neustále 

přírodní krajinu, ale rovněž i naopak. Tuto interaktivitu člověk-příroda je tak nutné vhodné 

postihnout v jejím nejvhodnějším možném vývoji, tedy ve spojení s důležitými časovými 

milníky na našem území, které jsou navíce ve vzácné shodě s datovou základnou LUCC. 

Porovnáním několika sledovaných časových horizontů (1845, 1948, 1990 a 2000), je možné 

vyhodnotit a analyzovat trendy transformace krajiny. 

Analýza časové řady nám umožňuje posoudit dřívější stavy krajiny, v porovnání se stavem 

nynějším. Semotanová (2002) definuje tento přístup jako metodu horizontálních průřezů, 

které vytváří konkrétní obraz prvků, jevů a změn v krajině ve zvoleném historickém období. 

Upozorňuje například i na jednu ze základních metod, tj. metodu retrospektivní, která 

umožňuje studovat minulé a současné poměry v krajině jako výsledek historického vývoje. 
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Oproti tomu Winklerová (2003) spatřuje jako jednu z možných metod zkoumání území  

na základě dat využití ploch. 

Nezbytnou další metodou se stává užití komparativní metody, neboť ta je založena  

na porovnávání 1) subjektů (MÚ, KÚ) a to jak a) z úrovostního hlediska, tj. prolínání a 

hledání podobných znaků, či naopak zcela odlišných, tak samozřejmě i b) na stejné úrovni 

(např. 1) okres x MÚ x KÚ; b) KÚ x KÚ, MÚ x MÚ) a 2) sledovaných kategoriích (např. OP, 

VP, Lo atd.) jednak druhově mezi sebou a jednak i z hlediska vícečasového srovnání,  

dle jednotlivých, předem daných kritérií (charakteristik). 

Souběžně s tím se dají skrze komparativní metodu porovnávat hodnoty či poodhalovat 

zázemí procesů a následně vysledovat trendy a vytvářet doporučení za územní celky 

jednotlivých etap vývoje, tzn. v jednotlivých časových obdobích rozčleněných do intervalů, 

výběrem hraničních bodů, tj. důležitých zlomových let za celé sledované období. Zde je tento 

výběr koncipován užitím databáze LUCC, tedy odvislý od čtyř výše zmíněných let a z nich 

vycházejících třech dílčích a jednoho celkového postihnutí jednotlivých intervalů (1845-1948, 

1948-1990, 1990-2000 a 1845-2000).  

V souvislosti s porovnáním hodnot za sledované časové etapy, tzn. změn rozlohy 

jednotlivých kategorií, je nanejvýš příhodné, tyto prostá statistická data před jejich použitím 

pro vzájemné porovnání zpracovat. Nejsnadnější řešení se nalézá ve využití jednoduchého 

vývojového indexu. Aplikací indexu vývoje (Iv) se snadno a rychle ujistíme, zda u sledované 

kategorie došlo k úbytku či přírůstku (v podstatě se jedná o poměr plochy zkoumané 

kategorie v jednom roce „n“ ku ploše v druhém roce „n-1“). 

Pro účely komplexního vyjádření změn byl vytvořen specifický „ukazatel“, spočívající  

na matematickém základu daných jevů, tj. indexu celkové změny (Iz) zhotovený Bičíkem a 

publikovaný např. v AUC - Geographica (Bičík, 1992). Tento praktický ukazatel poskytuje 

procentuální podíl ploch za sledované území, (s počátkem a koncem – „P1 a P2“ a rozlohou 

„R“), na kterém došlo k jakékoli změně využití ploch. Výstupem se stává ukazatel intenzity 

změn v území. Výsledky použitého indexu jsou dále vhodné pro porovnání s jinými časovými 

horizonty, za účelem názorného postihnutí změn a vysledování jejich dynamiky (stoupající, 

klesající). 

 

     
  
 
Při hledání závislostí v dlouhodobém využití ploch spatřuji jako velice výhodný ukazatel 

koeficient antropogenního ovlivnění (KAO), který uvedla Kupková (2001). Ten vychází 

z poměru rozlohy více a méně intenzivně využívaných ploch (vše v % celkové polohy 

v daném čase). Výstupem se stává hodnota od nuly výše, za poznatku, že čím více se 
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hodnota blíží nule, tím více nabývá antropogenní tlak menších hodnot (podrobnější 

informace viz autorka).  

 

 
 

V moderní době, odvíjející se zejména ve význačném pokroku ve výpočetní technice a 

geoinformatice, se vylepšují i samotné kartografické přístupy a jejich prostřednictvím 

zpracované výstupy. Zastoupení kartografických metod je tak ideálně vhodné ve spojení 

s digitalizovaným prostředím geografických informačních systémů (GIS), prostřednictvím 

kterých budou vytvořeny hodnocení vývoje struktury a využití krajiny (MÚ/okres). Jedná se  

o počítačové přístupy, založené na systému databází. Dochází tak k naprosto významnému 

přínosu pro vlastní interpretaci, následné hodnocení a analýzu získaných dat. Praktické 

hodnocení změn v krajině v čase je provedeno analýzami v programu ArcGIS 9.2, 

resp. v jejich výstupech v podobě kartogramů. 
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3 Modelová území 
 

Adekvátní analýza vývojových trendů regionálních rozdílů musí vycházet ze skutečnosti, že 

existuje více řádovostních úrovní geografické organizace společnosti (Hampl, 1998). Rozdíl 

mezi jednotlivými úrovněmi spočívá jednak v působnosti odlišného spektra aktérů 

regionálního rozvoje a jednak v odlišnosti jevů a procesů, které jsou v územních jednotkách 

dané řádovostní úrovně relativně uzavřeny. Vzhledem k této odlišnosti může na různých 

úrovních docházet k protichůdným tendencím ve vývoji regionálních rozdílů. Hodnocení 

dosažené úrovně i vývoje regionální diferenciace proto musí být provedeno na více těchto 

úrovních. Zároveň i v souvislosti s předchozí kapitolou, tj. Metodika, a tam uvedených 

nutných úprav databáze dle kritéria 1%, zanechaly následné změny vedle celorepublikové 

úrovně, samozřejmě i vliv na nižších řádovostních úrovních. 

V závislosti od těchto celkových úprav, se odvíjí i změny na úrovni okresů, tj. i za jednotlivé 

vybrané MÚ (6). Sledovaná MÚ jsou uvedeny v Tab. č. 1, kde je souběžně s jejich výčtem, 

zachyceno i uspořádání dle jednotlivých úrovní (okres, MÚ, SÚJ a KÚ) a to i dle jednotlivých 

procentuálních podílů v rámci okresu i MÚ a zejména podílu změny, tj. nutnosti případného 

pospojování nevyhovujících KÚ dle kritérií. Z tabulky je například patrné, že celorepubliková 

úroveň přibližně na 70%, je ve sledovaných územních jednotkách (tj. MÚ) značně kolísavá 

(nestálá). Rovněž na úrovni jednotlivých okresů můžeme spatřit značnou nestálost  

(z hlediska 1% hranice následného pospojování KÚ), soustředěnou především  

na Sokolovsku i Českolipsku a taktéž na úrovni jednotlivých vybraných MÚ (zejména 

Kraslicko tj. opět část Sokolovska).  

V souvislosti s co možná nejmenší nutnou změnou v podobě následného pospojování KÚ a 

vzniku nových SÚJ, se jeví jako nejstabilnější, shodou okolností, MÚ Chlumsko a Kelčsko 

se svými okresy. Zcela opačných charakteristik nabývá MÚ Kraslicko a ve své podstatě i 

celé Sokolovsko, kde je patrné, že se zde odehrávaly význačné změny v rozlohách 

jednotlivých KÚ v čase. 

Z výsledků lze rovněž vyčíst, že průměrný počet nepřeměněných nově vzniklých SÚJ 

za všechny okresy, odpovídá počtu po úpravě vzniklých SÚJ za celou ČR. Na úrovni MÚ je 

avšak patrný rozdíl, způsobený vlivem nevynucených změn při úpravě KÚ/SÚJ dle kritérií,  

u dvou již zmíněných MÚ (Chlumsko a Kelčsko), navíc ještě mírněný vysokých podílem 

úprav v MÚ Kraslice, jinak by tento rozdíl byl ještě větší. 
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     Tab. č. 1 – Koeficienty úpravy plochy (okresy, MÚ)        

Název okresu / MÚ 
Počet 
KÚ za 
okres 

Podíl v 
% 

Počet 
KÚ za 

MÚ 

Podíl v 
% 

Počet 
vzniklých 

SÚJ v 
okrese 

Počet 
vzniklých 

SÚJ v 
MÚ 

Podíl 
SÚJ / 
KÚ za 
okresy 

Podíl 
SÚJ / 
KÚ za 

MÚ 

Bruntál / Osoblažsko 165 15,88 7 15,91 125 6 75,76 85,71 

J. Hradec / Chlumsko 266 25,6 4 9,09 216 4 81,2 100 

Vsetín / Kelčsko 90 8,66 8 18,18 73 8 81,11 100 

Chrudim / Nasavrcko 239 23 8 18,18 191 6 79,92 75 

Česká Lípa /Cvikovsko 152 14,63 8 18,18 86 6 56,58 75 

Sokolov / Kraslicko 128 12,32 9 20,45 70 5 54,69 55,56 

Celkem 1039 100 44 100 761 35 71,54 81,88 
     Zdroj: Vlastní výpočty a databáze LUCC. 

Možné proměny územních ploch avšak nenastávají jen na vybraných MÚ, ale taktéž i  

od nich se odvíjejících okresů (na jejich okraji). Vzhledem k celkovému vysokému počtu KÚ 

a naopak minimálnímu počtu nastalých přesunů nově odebraných či přidružených KÚ,  

za nepatrného většího výskytu prvně jmenovaných, dospívám k tomu, že se přeskupení 

v rámci okresů odehrálo v marginálních proměnách.  

Pro vhodnou představu o vlastním stavu, se nabízí okres Vsetín a jeho všechny KÚ, kde 

nedošlo k žádné proměně s jeho okolím a oproti tomu nejvíce proměn ze sledovaných  

(i přesto relativně malý počet) se vyskytlo u okresu Česká Lípa a omnoho méně pak  

u okresu Sokolov. Ve zbylých okresech docházelo ke zcela minimálním solitérním přesunům 

s okolím. Tato charakteristika okresů také koresponduje i se samotným celkovým výčtem 

KÚ, do kterého zahrnuji jen KÚ, resp. SÚJ za vybrané okresy, bez již zmíněných 

meziokresních přeměn, projevujících se v minimálním měřítku. 

Aby přehled o vybraných MÚ byl úplný, tedy nejen z hlediska jejich počtu a umístění 

(Tab. č. 3) a bylo tak patrné, o jak velké rozlohy jednotlivé KÚ a SÚJ se jedná, uvádím o nich 

bližší informace v Tab. č. 2. Tyto tabulky tak slouží jako snadný indikátor obecného stavu a 

charakteru jednotlivých sledovaných MÚ. K uvedeným výměrám pro vhodné srovnání 

uvádím i průměrné hodnoty KÚ a SÚJ za ČR, které vyhotovil Bičík a kol. (2001). Na rozdíl  

od průměrných celorepublikových hodnot jednotlivých výměr KÚ / SÚJ, až na výjimky  

na úrovni okresů (Sokolov, Česká Lípa), se jejich rozloha neměnila. Ještě lépe dopadly 

výsledky na úrovni MÚ, kde nabývají rozdíly až na MÚ Cvikovsko (okr. Česká Lípa) 

víceméně nepatrných hodnot. 
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  Tab. č. 2 – Průměrná výměra KÚ a SÚJ v ha (v roce 2000) 

Průměrná rozloha KÚ 
/ SÚJ dle jednotlivých 

okresů (v ha) 

Průměrná rozloha KÚ 
/ SÚJ dle jednotlivých 

MÚ (v ha)  

Název 
administrativní 

jednotky 
KÚ SÚJ 

Název 
administrativní 

jednotky 
KÚ SÚJ 

Bruntál 1011,2 1023,7 Osoblažsko 667,7 664,7 
J. Hradec 719,5 702,6 Chlumsko 1525,3 1525,3 
Vsetín 1270,1 1133,1 Kelčsko 614,1 614,1 
Chrudim 424,9 421,3 Nasavrcko 540,4 519,7 
Česká Lípa 743,5 694,9 Cvikovsko 729,8 785,8 
Sokolov 579,7 654 Kraslicko 753,6 767,2 

okresy celkem 791,5 771,6 MÚ celkem 805,2 812,8 

ČR 609 790 ČR 609 790 
     Zdroj: Vlastní výpočty a databáze LUCC. 

 

  Tab. č. 3 – Přehled všech KÚ a SÚJ v modelových oblastech 

Počet jednotek MÚ Osoblažsko Počet jednotek MÚ Chlumsko 

KÚ SÚJ Název  
Výměra (v ha) 

KÚ SÚJ Název 
Výměra (v ha) 

1 1 Bohušov 1019,8 1 1 Hamr 1194,5 1194,5 
2 1 Kašnice 143,9 

1163,7 
2 2 Chlum u Třeboně 1862,8 1862,8 

3 2 Hlinka 876 3 3 Lutová 1156,9 1156,9 
4 2 Slezské Pavlovice 660,9 

1536,9 
4 4 Staňkov 1887,1 1887,1 

5 3 Karlov 152,6 152,6 Celkem 6101,3 

6 4 Osoblaha 1643,9 Počet jednotek MÚ Cvikovsko 

7 4 Studnice 176,6 
1820,5 

KÚ SÚJ Název 
Výměra (v ha) 

Celkem 4673,7 1 1 Cvikov 1777,7 1777,7 

Počet jednotek MÚ Kelčsko 2 2 Kunratice 1253,3 

KÚ SÚJ Název 
Výměra (v ha) 

3 2 Drnovec 247,7 
1501 

1 1 Babice 234,2 234,2 4 3 Krompach 776,7 776,7 
2 2 Kelč Nové Město 791,3 791,3 5 4 Mařenice 809,4 809,4 
3 3 Kelč Staré Město 513,6 513,6 6 5 Mařeničky 226,8 226,8 
4 4 Komárovice 407,1 407,1 7 6 Trávník  359 

5 5 Kunovice 817,3 817,3 8 6 Naděje 387,9 
746,9 

6 6 Lhota u Kelče 296,3 296,3 Celkem 5838,5 

7 7 Loučka 530,5 530,5 Počet jednotek MÚ Kraslicko 

8 8 Police  1322,4 1322,4 KÚ SÚJ Název 
Výměra (v ha) 

Celkem 4912,7 1 1 Bublava 613,9 613,9 

Počet jednotek MÚ Nasavrcko 2 2 Krásná  729,6 

KÚ SÚJ Název 
Výměra (v ha) 

3 2 Hraničná 386,9 
1116,5 

1 1 Ctětín 752,3 752,3 4 3 Kraslice 1301,4 
2 2 České Lhotice 563,1 563,1 5 3 Smolná 149,1 
3 3 Nasavrky 562,7 6 3 Zelená Hora 186,5 

1637 

4 3 Hodonín  696,2 7 4 Sněžná 821,2 821,2 
5 3 Rohozná  548,5 

1807,4 

8 5 Stříbrná 2390,8 

6 4 Křižanovice 312,2 312,2 9 5 Tisová 203,1 
2593,9 

7 5 Libkov 381 381 Celkem 6782,5 

8 6 Polánka 506,9 506,9 

Celkem 4322,9 

Pozn. Případné stejné číselné označení jednotek SÚJ 
dle svých MÚ, značí sloučená KÚ. 

Zdroj: Databáze LUCC. 
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Vedle výše zmíněných celkových územních úprav a přehlednostních porovnání, je nutné 

osvětlit i jejich vlastní výběr. Hlavní nosnou podstatou výběru sledovaných modelových 

území je jejich okrajovost, jež je v zásadě určujícím prvkem při meziúrovňovém pohledu 

jádro-zázemí-periferie, tj. především v rámci vývoje polarizace prostoru. Více o něm např. 

Havlíček, Chromý (2001).  

Pro účel nejvhodnějšího zhodnocení problematiky LU ve sledovaných MÚ, odvíjejících  

se od rozličné interaktivity lidská společnost-příroda, tj. socioekonomických vztahů a 

přírodních podmínek, se stalo určujícím faktorem umístění v různých krajinných typech 

(rozdílná geografická poloha v rámci rozličných nadmořských poloh).  

Geografickou polohu můžeme rovněž hodnotit a) vymezením oblastí na makro, mezo a 

mikroregionální úroveň nebo b) jako jádrovou nebo okrajovou (periferní) oblast. Nosnou 

myšlenkou výběru se stalo vyhledání periferních mikroregionů, neboť určujícím parametrem 

se stala okrajovost. Mezi hlavní faktory určující území podle vztahu centrum-periferie, lze 

zařadit zejména:  

 

� a) polohu vnější (hlavně makropolohové hledisko) i vnitřní  

� b) objektivní i subjektivní faktory určující vlastní perifernost území (okrajovost tak lze 

chápat jako výsledky složitých vnitřních vztahů a vlivů).  

 

Jednotlivé MÚ se nacházejí v rámci makroexponovanosti stranou hlavních tras a svojí 

polohou se ocitají buď 1) v samotné příhraniční oblasti (Chlumsko, Kraslicko, Cvikovsko a 

Osoblažsko) nebo 2) v okrajových oblastech svých krajů, resp. jednotlivých zemí ČR 

(Nasavrcko - Čechy x Morava a Kelčsko - Morava x Slezsko). To samo o sobě předpovídá 

odlehlost a větší vzdálenost od velkých center, se svými administrativními, obslužnými a 

dopravními funkcemi. Stejně tak i z hlediska mikroexponovanosti dle vlastních okresů  

se nacházejí vybrané lokality na periferii. 

Tato umístění sledují perifernost na úrovni MÚ, pro vhodné postihnutí již zmíněného modelu 

jádro-periferie, které vedle ekonomických příčin prostorových nerovností zdůrazňujících 

především společenská (i politická) hlediska, je předurčeno vazbou na přírodní aspekty. Aby 

výběr dokázal postihnout veškeré možnosti v rámci své geografické polohy jednotlivých MÚ, 

tj. jednak v závislosti na fyzickogeografických závislostech (tvar reliéfu, klima, nadmořská 

výška, geologické podloží, půda atd.) a jednak na sociogeografických faktorech 

(administrativně-správní členění, sektorové využití, rozvoj sídelní struktury, prostorová 

diferenciace kulturní krajiny atd.), jsou MÚ vybrána v prostoru celé ČR (Čechy, Morava a 

Slezsko). Při bližším pohledu tak MÚ zaručují pestrou mozaiku různých typových území  

z hlediska nížin až horských poloh, stejně jako poloh zcela uvnitř vs. na okraji příslušných 

okresů, nebo blízkosti rozmezí jednotlivých zemí tvořících ČR či dokonce tvořící hranice  
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se sousedními státy. V přiblížení geneze vlastního výběru jednotlivých sledovaných území, 

ve výběru nejprve spočinuly pouze 4 MÚ, ale v souvislosti s výše zmíněným, tj. aby 

docházelo k nejširšímu možnému spektru komparací, vykrystalizoval výsledný výběr v 6 MÚ. 

Za tímto posunem lze spatřovat zejména korektnější vnímání prostoru a hodnot k ČR 

vztažených (původně byly zamýšlené jen české MÚ).  

Vedle samotné „odlehlosti“, představující větší vzdálenosti MÚ od svých přirozených 

regionálních center, v rámci určujícího faktoru okrajovosti (perifernosti), se nabízí různé 

možnosti řazení či rozvržení jednotlivých územních jednotek (aby nebyly abecedně či jen tak 

náhodně „poskládány“ za sebou). Za možný klíč přichází v úvahu kupříkladu členění dle: 

 

1. typu reliéfu,   

2. rozdílu maximálních a minimálních nadmořských výšek,  

3. vzdálenosti sídla modelového území od okresního města (jádra).  

 

Pro zvolení varianty č. 3, by sice hovořilo silné zázemí jednotlivých mikoregionálních sídel 

MÚ, neboť de facto všechny sledované MÚ mají nadpoloviční počet obyvatel a tím i větší 

schopnost přetvářet a využívat okolní krajinu (LU) v závislosti na hledisku  

jádro – periférie. Na stranu druhou se stává „pohlížení“ na vzdálenost mezi sídlem MÚ a 

sídlem okresu jako relativní, v rámci jeho různé polohy v MÚ a tudíž tak méně vhodným.  

Při užití varianty č. 2, by sice došlo k „zprůměrování“ nadmořských výšek a tím 

k absolutnímu tj. přesnému určení pořadí jednotlivých územních jednotek, s čímž by ovšem 

ve svém důsledku bylo spojeno rovněž i možné nejasné upřesnění polohy, neboť příkladně  

u výškově vysoko položeného MÚ by při malém rozdílu nejníže a nejvýše položeného místa, 

mohlo dojít k jeho nevhodnému zařazení. V rámci varianty č. 1 dostáváme celkový pohled  

na územní jednotky, což se jeví jako velice výhodné. Proto je následné rozvržení jednotlivých 

MÚ vázáno na jejich příslušný typ reliéfu. Toto členění je koncipováno do skupin v rámci 

třech oblastí: 1) rovinné, 2) přechodné a 3 vrchovinné. Každá skupina je pak tvořena dvojicí 

modelových území: 

 

� 1) rovinné - MÚ Osoblažsko, MÚ Chlumecko  

� 2) přechodné - MÚ Kelčsko, MÚ Nasavrcko 

� 3) vrchovinné - MÚ Cvikovsko, MÚ Kraslicko 

 

Tento model ovšem vůbec neznamená, že by se tímto způsobem začleněné dvojice MÚ měli 

komparovat pouze mezi sebou! Takto uskutečněné členění slouží, ve své podstatě, jako 

prvek vnášející řad mezi sledované MÚ. 
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Z hlediska názvů jednotlivých území pokládám zároveň za nutné uvést (pro upřesnění, aby 

nedocházelo k záměně), že sledovaná území, resp. MÚ se neodvíjejí od geograficky 

známých názvů mikroregionů. Příkladem za všechny tak může být MÚ Osoblažsko, které je 

zde utvářeno 7 KÚ, resp. 5 SÚJ o rozloze cca 5 tis. ha, které je v zásadě zcela odlišné  

od existujícího mikroregionu Osoblažsko, rozpínajícího se na výměře větší než 16 tis. ha 

s desítkami přidružených KÚ. 

 
3.1 MÚ Osoblažsko 

 
Sledované MÚ je součástí bruntálského okresu, kterýžto se nachází v západní části 

Moravskoslezského kraje. Vlastní MÚ se nachází v jeho severovýchodním cípu, kde tvoří 

svojí rozlohou nejsevernější část okresu, v podobě výběžku území ČR do sousedního 

Polska. Na rozdíl od okresu, pro něhož je typickým rysem převažující vrchovinný resp. 

hornatinný charakter krajiny a velká členitost reliéfu, s rozsahem výšek až 1300m  (nejvýše 

položeným bodem vrchol Praděd), je naopak Osoblažsko v rámci okresu právě nejníže 

položenou oblastí, pro něž je příznačná nížinná rovinatá krajina. Zcela opačný krajinný ráz 

bruntálského okresu, má vliv samozřejmě i na velkou svažitost půd, která se na MÚ 

přirozeně nevyskytuje. Rovinatá krajina se začíná velice pozvolna vlnit směrem  

na jihozápad, tj. téměř až na svém okraji (postupem do vlastního jádra okresu). Pro území je 

příznačný výskyt dvou řek, které se podstatnou měrou podílí na charakteru MÚ - Osoblahy 

tekoucí v SJ směru a do ní, ještě na našem území, vlévající se polský Prudnik v ZV směru, 

čímž tak doutvářejí zemědělskou polní krajinu.  

Co však mají obě administrativní jednotky společné, je z hlediska jejich lokalizace, 

charakteristická okrajová a souběžně s tím i příhraniční poloha, která je navíc v podání 

okresu umocněna blízkostí Hrubého a Nízkého Jeseníku, který celou sledovanou oblast 

zdánlivě vytěsňuje mimo území ČR. V podstatě, je více celý region směřován vně hlavní 

možné dopravní osy, což jen dále doutváří nejednoznačnost celého území, zejména pak 

z hlediska jeho samotného vzniku. Územně správní celek bruntálského okresu byl vytvořen  

v rámci územní reorganizace státu v r. 1960 z původních okresů Bruntál, Krnov, Rýmařov, 

spolu s několika obcemi okresu Jeseník a Opava. Zajímavé je, že okresním městem 

v regionu se stal 2,5x menší Bruntál a nikoliv Krnov, který měl v roce 1961 21493 obyvatel a 

Bruntál pouhých 8239. Tomuto rozhodnutí připisuji, na jedné straně historickou předurčenost 

Bruntálu a na straně druhé „nevhodnou“ polohu Krnova zcela při statní hranici a naproti tomu 

zcela ideální polohu Bruntálu uprostřed nově vzniklého okresu. Zároveň, podobně jako 

u jiných, sehrály svojí roli bezpochyby i aspekty politické.  

Ze správně-administrativního hlediska spadá celé MÚ o výměře 4673,7 ha (okres 154908 ha 

– HL) pod POÚ Osoblaha s 1153 obyvateli, resp. ORP Krnov. Podle ekonomické 
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charakterizace, není náhodou, že je Osoblažsko nazýváno „slezskou Hanou“, zcela tak 

nabývající rázu zemědělské oblasti, ostře se vyhrazující od hospodářských poměrů v okrese, 

který nabývá v současné době charakteru průmyslově-zemědělské oblasti. Hlavní 

hospodářský potenciál MÚ byl vždy, tj. od 2. pol. 19. století je a byl soustředěn především  

do svého ekonomického střediska – Osoblahy. V obci se nacházel i největší velkostatek  

na územní jednotce, zaměstnávající ještě do průběhu 2. světové války převážný podíl jeho 

obyvatelstva. V obdobném stylu probíhal pracovní kolorit i v menších obcích MÚ  

(ve Slezských Pavlovicích výskyt menšího velkostatku), jež všechny a to nerozdílně jsou  

ve svém základu čistě zemědělské obce, na něž se pojily svým výskytem četné mlýny  

pro zpracování rostlinné produkce. Pokud chceme hovořit o vůbec nějakém „průmyslovém 

využití“ na Osoblažsku, pak to nabývá pouze místního významu, 1) spojeného opět  

se zemědělstvím (výskyt akciového cukrovaru a rovněž výroba likérů) anebo 2) charakteru 

řemeslnického v podobě domácí výroby paličkovaných krajek, či na přelomu 19. století 

vyskytující se výroby zápalek. 

Přirozeně se tak nejlepšího zázemí z výčtu jednotlivých obcí MÚ dosahuje v Osoblaze, kde 

se koncentruje 60% všech obyvatel žijících v MÚ. Řešená územní jednotka se nachází  

na ploše 7 katastrálních území, které se skládají z 5 srovnatelných územních jednotek (SÚJ): 

 

� 7 KÚ - Bohušov, Hlinka, Karlov, Kašnice u Bohušova (SÚJ Bohušov), Osoblaha, 

Studnice a Slezské Pavlovice (SÚJ Hlinka);  

� 5 SÚJ - Bohušov, Hlinka, Karlov u Bohušova, Osoblaha a Studnice. 

 

Zájmové území leží z geomorfologického hlediska v oblasti Slezské nížiny, resp. Opavské 

pahorkatiny, kde se místně jedná o Osoblažskou nížinu (VIIA-1A). Rozdíl nadmořských 

výšek mezi nejvyšším (305 m n. m.) ležícím bodem v západní části MÚ, resp. v KÚ Hlinka a 

nejnižším bodem (203 m n. m.) v KÚ Studnice ležícím naopak v nejvýchodnějším místě 

výběžku při výstupu řeky Osoblahy z českého území je nepatrný, tj. cca 100m. V MÚ mají 

zastoupení dva typy reliéfu: 1) převládající typ akumulačního až erozně akumulačního reliéfu 

plochých pahorkatin se stopami silné periglaciální modelace, 2) podél řek Osoblahy a 

Prudniku lze vysledovat výskyt akumulačního reliéfu říčních niv. Z hlediska pedologie a typu 

půd se vyskytují většinově na celém MÚ hnědozemě, přecházející v západní části  

do luvizemí, při půdotvorných substrátech v podobě sprašových hlín. Zároveň je podél dosti 

široké říční nivy řek Osoblahy a Prudniku patrný výskyt fluvizemí. V souvislosti s hloubkou 

půd, zde nacházíme půdy převážně hluboké až velmi hluboké (více než 100 cm), jejichž 

zemědělsky využitelné půdy (svrchní vrstva půd), mají pH 5,5 (půdy kyselé). Souběžně s tím 

však nejsou nutná intenzivnější užití vápnění v ornicích těchto zemědělských půd, neboť tato 

potřeba je malá (6-10 CaO q/ha). Ve smyslu druhu půd, jde o půdy převážně hlinité (sever a 
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východ území) a v míře menší písčitohlinité (jih a západ území), kde obsah humusu 

představuje střední úroveň (2-3 %). 

Z klimatologického pohledu se roční teplota vzduchu pohybuje na teplejších 8-9˚C, 

s ročním úhrnem srážek 700-800 mm, při nižším počtu dnů s roční sněhovou pokrývkou,  

tj. vynikajících 50-60 dnů. Celkově dle klimatických oblastí jde o mírně teplou oblast MT2, 

značící ve srovnání s ostatními sledovanými MÚ, celkově jedny z nejlepších dispozic  

pro zemědělskou výrobu, jež dle Sčítání zemědělských závodů z roku 1930 a jejího členění 

řadí MÚ do obilnářské oblasti. 

V souhrnném měřítku se zemědělský ráz krajiny stává zcela příznačným prvkem pro celé 

Osoblažsko, přičemž převážná část území je odlesněna a především zemědělsky využívána. 

Z tohoto důvodu (kvality půd), je převládající rostlinná výroba nad živočišnou. Oblast je však 

středně aridní, což je způsobeno silnou větrnou erozí na sprašových půdách.  

 

Celkový počet obyvatel MÚ se vyznačoval k poslednímu sčítání (2001) 1903 obyvateli (HL). 

Z pohledu dlouhodobého sledování MÚ, tj. 1869-2001, je patrný pozvolný úbytek 

obyvatelstva. Maximum počtu obyvatel je zaznamenáno v roce 1880 (6597 obyv.), které 

přetrvalo až do předválečné etapy 2. světové války. Po jejím skončení a následným 

odsunem německého etnika z území bývalé ČSR, ztratilo MÚ neuvěřitelných téměř 65 %! 

populace a v nejbližším možném statistickém šetření (1950), zaznamenáváme pouhých 

1579, tj. minimum trvale žijících. Na počátku 60. let však dochází k většímu nárůstu 

obyvatelstva v MÚ až na hodnotu 1930 osob, tj. 19 %, (trend nového dosídlování, cca 10% 

obyv.). Tento nárůst značí pomyslný „strop“ populace v  MÚ. V 70. a 80. letech naopak 

spatřujeme trend 5% úbytku obyvatelstva v obou dekádách, který je ukončen až 90. léty a 

nárůstem obyvatelstva, odpovídající dnešnímu stavu. Hustoty zalidnění nabývá v MÚ  

o ⅓ menších hodnot (41 obyv./km²) ve srovnání s okresem (65 obyv./km²) a téměř ⅔ hodnot 

v porovnání s ČR (130 obyv./km²). 

Z pohledu struktury EA osob dle hospodářských odvětví se jedná v MÚ především  

o zemědělství, neboť sledovaná území je odlehlou zemědělskou příhraniční oblastí s 

absencí průmyslu. Při pohledu do budoucna, spatřuji rozvoj sledované okrajové zemědělské 

lokality především v oblasti služeb, v souvislosti se snížením vysoké nezaměstnanosti, resp. 

v rámci cestovního ruchu a možné (eko)agroturistice. 

 

3.2 MÚ Chlumsko 

 
Řešené MÚ patří do jindřichohradeckého okresu, tj. do jeho západní části v mikroregionu 

Třeboňska. Okres samotný se nachází v jihovýchodní části Jihočeského kraje, kde tvoří  
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na jihu území ČR státní hranici s Rakouskem, na níž se podílí svojí výměrou ve své 

jihovýchodní části rovněž i MÚ. 

Okres je z hlediska své skladby význačně členitější než MÚ. Nasvědčuje tomu už výskyt tří 

krajinných typů na jeho území: 1) rovinatá Třeboňská pánev s mírně zvlněným reliéfem  

při okrajích, 2) Jindřichohradecká i Dačická pahorkatina s kotlinou a 3) centrální Javořická 

vrchovina. Z hlediska těchto typů krajiny se odráží i patřičná svažitost půd v krajině., kterou 

však na Chlumsku nenacházíme, při jeho výskytu v jihovýchodní části Třeboňské pánve. 

Výrazná regionální diferenciace území již dopředu nasvědčuje mozaikovitost uvnitř. Tento 

vývoj převažuje i navenek a předznamenává pozici celé oblasti v souvislosti s okolím.  

Ta se vyznačuje svojí okrajovostí, která je okresu ze své podstaty dána již v rámci historie a 

chápání správního pojetí této oblasti, neboť jeho východní část byla dlouhodobě 

začleňována (a stále tam směřuje) na moravské území (Dačicko). Zároveň i jeho značnou 

rozlohou, která předurčuje výskyt na periferii, umocněnou blízkostí státní hranice a navíc 

zcela odlišným krajinným rázem západní, centrální či východní části okresu. Diferenciační 

tendence na okresní úrovni, svým podílem signalizují i volnější okrajovou polohu 

sledovaného MÚ. Svojí polohou, resp. rozmezím 1) mezi bližší Třeboní (či menším 

Suchdolem n. Lužnicí) a vzdálenějším, avšak z funkčního hlediska důležitějším Jindřichovým 

Hradcem a 2) blízkostí státní hranice, je MÚ předurčena okrajová poloha, zejména zesílená 

většinovým územním podílem mimo hlavní dopravní a obslužné trasy. Dle administativně-

správního hlediska patří MÚ Chlumecko k POÚ a zároveň i ORP Třeboň (ačkoli se v případě 

Chlumu u Třeboně jedná o městys a přirozeně, domnívám se, by sám o sobě mohl tvořit 

POÚ, není tak nejspíše v rámci jeho polohy na „rozhraní“ a rovněž menšímu úhrnu 

populace). 

Svojí výměrou 6101,3 ha (194377 ha okres – HL) patří mezi větší MÚ a to i vzhledem 

k tomu, že jeho území tvoří pouze 4 územní části, přirozeně všechny s větší výměrou, 

přičemž dvě větší z nich, shodou okolností obě ve východní části (KÚ Staňkov a  

KÚ Chlum u Třeboně) jej tvoří z téměř 61,5 %! Při výčtu jednotlivých sídelních jednotek 

tvořících celé MÚ Chlumsko, se vyskytují u všech jak KÚ tak i SÚJ, neboť je tvoří stejné 

obce: 

 

� 4 SÚJ - Hamr, Chlum u Třeboně, Lutová a Staňkov 

 

Nejdůležitější obcí se stává přirozeně již zmíněný Chlum u Třeboně, který se nepochybně 

staví do postavení místního střediska s 1844 obyvateli (71,4 % MÚ). 

Typickým prvkem MÚ je zvětšený výskyt vodních ploch, především rybníků (největším  

ve sledovaném území je Staňkovský, který svojí východní částí vytváří značně netypickou 

hranici KÚ i MÚ) a taktéž vodních toků. Na západním okraji Chlumska teče řeka Lužnice  
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(KÚ Hamr) s důležitým pravostranným přítokem v podobě Koštěnického potoku, který dělí 

MÚ na severní a jižní část (s řadou místních zavodňovacích stok). Hospodářsky směřovalo 

Chlumsko ve své historii poněkud jinou cestou, než na které ho vídáme a známe dnes. 

V dobách dřívějších se zde dlouhodobě koncentroval větší průmyslový objem výroby 

symbolizovaný železnými hutěmi (KÚ Hamr a Chlum u Tř.) a po jejím skončení (r. 1909) 

částečně již dříve souběžnou činností sklářskou, jež na MÚ má letitou tradicí, stejně jako 

místní pivovar. Tomuto vhodnému stavu pro průmyslovou výrobu nasvědčovaly výskytem 

rozsáhlé hluboké hvozdy a i četná ložiska rašeliny, které poskytovaly suroviny pro výrobu 

dřevěného uhlí, smoly apod. O to méně bylo sledované území využíváno větší zemědělskou 

výrobou, jíž znesnadňovaly četné vodní plochy, lesy a močály. Ráz Chlumska v podobě jaké 

ho známe dnes, se začal měnit po 1. světové válce, resp. ve 20. letech, ústupem zejména 

průmyslových aktivit a naopak zvýšením cestovního ruchu (o který byl značný zájem),  

tzn. služeb a na ně navázaných aktivit. Do doby dnešní si však zachovalo MÚ charakter 

průmyslově-zemědělské oblasti, kdy vedle nevelké zemědělské produkce je v rámci CHKO 

Třebońsko uskutečňována i těžba písků, dřeva a rašeliny. 

Podle orografických celků patří území do Českomoravské soustavy, přesněji do Jihočeských 

pánví, resp. Třeboňské pánve (IIB-A) a velice okrajově i Javořické vrchoviny (IIC-6).  

Pro území je charakteristická rovinatá krajina s mírně se zvedajícím reliéfem k jihovýchodu 

s minimální četností reliéfu. Tomu odpovídá i rozpětí nadmořských výšek, s nejvyšším 

bodem 508 m n. m. na jihovýchodě (KÚ Staňkov), který je součástí Maršovické pahorkatiny 

(IIC-6Bj) a nejníže položeným bodem 439 m n. m. na severozápadě (KÚ Hamr), 

nacházejícímu se v oblasti Borkovické pánve (IIB-2Aa), což ve výsledku nasvědčuje i malé 

výškové členitosti MÚ. Na jeho ploše je tudíž zastoupen pouze jediný vegetační pás, což 

však na území CHKO Třeboňsko nesnižuje pestrost krajiny. Z hlediska typu reliéfu se MÚ 

Chlumecko člení na 1) v západní části typ akumulačního až erozně akumulačního reliéfu 

pahorkatin na nezpevněných kvartérních sedimentech a 2) ve východní části převládající typ 

erozně denudačního reliéfu pahorkatin, v oblasti erozně a tektonicky zarovnaného povrchu. 

Eroze půdy přirozeně nedosahuje významnějšího objemu. 

Z půdních typů nacházíme v západní části (asi ⅓ MÚ) podzolové půdy a pseudogleje 

(ilimerizované a oglejené půdy) a na zbývající části (tvořící ⅔ MÚ) se nacházejí četné druhy 

kambizemí. Tomu odpovídá i prostorové rozmístění půdotvorných substrátů, vyskytujících  

se na 1) západě území v podobě písků a 2) na východě a středu území v podobě zvětralin, 

vyvřelin a metamorfovaných hornin. Hloubka půd se vyznačuje většinovým výskytem půd 

převážně středně hlubokých (30 až 100 cm). 

Z hlediska půdních druhů se vyskytují 1) většinově půdy převážně jílovité a  

2) v nejzápadnější části MÚ půdy převážně písčitohlinité. Obsah humusu v zemědělských 

půdách je velmi vysoký (více než 5%), což znamená velmi chudou půdu na živiny a tak její 
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nižší kvalitu. Pedologická kyselost zemědělských půd se vyznačuje pH nižším než 5,5 (více 

kyselé půdy), což v  MÚ znamená 1) značnou potřebu vápnění v ornicích zemědělských půd 

(16-20 CaO q/ha) na většině území a 2) střední potřebu vápnění půd (11-15 CaO q/ha) 

v severnějších oblastech území. 

V rámci výhledu klimatologických ukazatelů se pohybuje roční teplota vzduchu  

na průměrných 7-8˚C, při nižším ročním úhrnu srážek dosahujících hodnot (650-700 mm) a  

v rámci ročního počtu dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje 1) v západní (níže položené, 

územně větší) části v rozmezí 50-60 dnů, 2) ve východní (výše položené, územně menší) 

části na 60-80 dnech. Zajímavé ovšem je, že ačkoli sledované území je lokalizováno  

ve středních nadmořských výškách, při vyskytujícím se méně členitém reliéfu, nachází  

se v rámci klimatických regionů překvapivě nikoli v MT2, ale v chladnějším, tj. v MT4, čímž 

jsou mu předurčeny spíše průměrné dispozice z hlediska většího zemědělského využití, 

ačkoliv dle Sčítání zemědělských závodů (1930) je krajina zařazena do obilnářské oblasti. 

 

Na MÚ se vyskytuje s trvalým bydlištěm 2582 osob (HL), značící tak podprůměrnou lidnatost 

v rámci šestice sledovaných území. Vývoj počtu obyvatel z hlediska dlouhodobého 

sledování, se od svého počátku vyznačuje s malými výjimkami konstantním stavem jeho 

počtu až do předválečných let 2. světové války. Jediný výraznější výkyv se odehrál  

na přelomu století, jež značil maximum počtu obyvatel na MÚ (3927 osob) a následně tak  

o dekádu dříve předznamenal i okresní maximum v roce 1910. Pokles populace 

v poválečných letech znamenal v rámci MÚ zvýšený propad obyvatel, tj. o 30% na 2380 

osob a stal se přirozeným minimem MÚ. Od této doby dochází k pozvolnému přírůstku 

obyvatelstva, který se v současnosti nachází v úhrnném počtu přesahujícím 2,5 tis. obyvatel 

(HL). Výše zmíněnému vývoji odpovídá i nižší hustota zalidnění MÚ, udávající 42 obyv./km2 

a to i ve srovnání s již tak nízkou hodnotou za okres (48 obyv./km²). Na zaměstnanosti  

se podílí především sekundér (55 % EA osob), značící průmyslově-zemědělskou oblast.  

Při výhledu do budoucna nacházím možnost rozvoje MÚ v podstatnějším snížení vyšší 

nezaměstnanosti (15%), zejména za využití služeb spojených s cestovním ruchem a to jak 

v rámci historických památek (zámek, vodní díla), tak i místní ojedinělé přírody. 

V rámci místního hospodaření v zemědělství, je patrná většinově převládající živočišná 

výroba (skot) nad výrobou rostlinou (brambory a pícniny), což vhodně vypovídá o malé 

kvalitě půd. V těchto podmínkách tak zcela převažuje z hlediska výrobních typů typ 

bramborářský. O stav a ochranu rozsáhlého lesního hospodářství se starají Lesy ČR a. s.  

se svým regionálním ústředím v Třeboni, kde taktéž sídlí i Správa CHKO Třeboňsko. 
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3.3 MÚ Kelčsko 

 
MÚ z hlediska své polohy patří do okresu Vsetín, který je součástí kraje Zlínského, jehož 

východní část území je tvořena státní hranicí se Slovenskem. Svojí polohou ležící v  blízkosti 

rozmezí tří krajů, není až na tolik zřejmé, zda v závislosti na plošném umístění v kraji, bude 

přirozeně směřovat do svého regionálního krajského centra, tzn. Zlína. V rámci administrace 

a obslužné funkce si jistě toto centrum drží silnou pozici, avšak z funkční velikosti a 

pracovních příležitostí, předurčuje poloha okresu v závislosti na větším objemu možností  

v blízkých „nadregionálních“ krajů, spádovost spíše do těchto oblastí, např. z hlediska 

výhodné pracovní vyjížďky do jen „relativně“ vzdálených velkých center, tj. Ostravy a 

Olomouce. To sice může a nemusí být zároveň výhodou, ale významně to napovídá  

o poloze v „zázemí“, kterou navíc podporuje i jednoznačně menší důležitost čistě 

regionálního Vsetína jako největší obce okresu. Neznamená to, že by okres byl jednoznačně 

a ve své podstatě periferní, to nikoliv, ale svojí geografickou polohou na rozhraní se jeví 

okrajově.  

Svojí polohou ve vsetínském okrese je MÚ umístěno v jeho severozápadní části, kde 

bezprostředně tvoří administrativní hranici s krajem Olomouckým. Nachází se však i 

v blízkosti (do 10 km) kraje Moravskoslezského a přímo se tak nabízí otázka, jestli takto 

uspořádané správní členění může mít vliv či nabývat vlastností závislosti plynoucích z polohy 

na jejich pomezí? Jisté je, že tento stav členění na úrovni krajů nebyl vždy stejný. Příkladem 

jest v roce 1960 vznik kraje Severomoravského, který v sobě sdružoval jak okres Vsetín, tak 

celé území dnešního kraje Olomouckého. Z hlediska tehdejšího stavu věcí a poměrů,  

tj. centralizačních prvků bylo členění možná neodůvodněné, ale na stranu druhou logické 

z pohledu Ostravy jako severomoravské (slezské) metropole, s významným spádovostním 

efektem, jehož součástí byl nepochybně i vsetínský okres. V souvislosti s nynějším vývojem 

směřujícím k decentralizaci a zesílenému cítění v podobě vzniku četných mikroregionů, 

podpořených příkladně v místním regionálním měřítku v roce 2000 vzniknuvším staronovým 

krajem Zlínským, spatřuji okrajovost právě v malé síle takto se tvořících jednotek, které  

ze své podstaty „musí někam patřit“. Vrátím-li se k prvotně položené otázce, musím 

konstatovat, že MÚ Kelčsko nabývá své perifernosti především z důvodu své polohy  

na okraji vícero větších celků, obdobně jako i pomyslnou polohou na hranici mezi úrodnou a 

nížinou Hanou a vrchovinným Valašskem, přičemž se neustále musíme ptát, kam vlastně 

patří… . 

Vlastní perifernost MÚ Kelčsko lze spatřovat už v historickém kontextu, neboť příkladně 

v horizontu let 1850-1950 jsou jednotlivá KÚ porůznu přičleňována k rozličným soudním 

okresům (s. o.), resp. v rámci pozdějších okresů a krajů. Z hlediska polohy KÚ uvnitř 

modelového území, tak můžeme rozlišovat z historickogeografického pohledu jejich 
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začleňování do více směrů, tj. ve směru jihozápadním, severozápadním a východním, resp. 

do s. o. Holešov (Babice, Lhota u Kelče), s. o. Hranice (Kelč Nové a Staré Město) a 

většinově s. o. Valašské Meziříčí (Retrospektivní lexikon - RL).  

Výměrou 4912,7 ha (okres 114297 ha – HL) patří do skupiny územně průměrných MÚ. 

Zásadní nejen pro MÚ, ale i pro celý region, je výskyt menší míry urbanizace (méně než  

60 %), způsobené nízkým podílem obyvatel ve větších městech (v nejlidnatější obci okresu 

Vsetín vlastní trvalé bydliště pouze 29359 osob, což obnáší při nejvyšším počtu obyvatel,  

ve srovnání s pěti zbývajícími regiony, jeho malý podíl, tj. pouze 20%), který znamená 

územně významnější vyrovnanost v rozmístění počtu obyvatelstva. Území spadá v rámci 

správního členění okresu do oblasti působnosti stejného POÚ i ORP, neboť obě pozice 

zastává Valašské Meziříčí. Jednotlivé sídelní jednotky tvořící Kelčsko jsou stejně jako 

v případě MÚ Chlumsko tvořeny stejným počtem KÚ i SÚJ. Určitou výjimkou je 

mikroregionální sídlo Kelč, které jako jediné ze všech 44 sledovaných sídelních jednotek 

šesti sledovaných MÚ, je tvořeno dvěma SÚJ, tj. Kelč - Nové Město a Kelč - Staré Město.  

Z celkového výčtu územních jednotek se MÚ skládá z: 

 

� 8 SÚJ - Babice u Kelče, Kelč - Nové Město, Kelč - Staré Město, Komárovice, 

Kunovice, Lhota u Kelče, Loučka u Val. Meziříčí a Police u Val. Meziříčí 

 

Z hlediska příslušnosti ke geomorfologických celkům, se území nalézá v  soustavě Vnějších 

Západních Karpat, místně se vyskytující v rámci Podbeskydské pahorkatiny, resp. 

pahorkatiny Kelčské (IXD-1A). Jeho územím protéká řeka Juhyně, utvářející vůči okolním 

vrchům níže položenou lehce zvlněnou kotlinu, vyskytujíce se právě v jejím středu.  

Ta pramení v nedalekých Hostýnských vrších, které z fyzickogeografického hlediska 

ohraničují plochu MÚ z jihu a jihovýchodu a zároveň ze strany severní jej vystihuje hřbet 

Maleník. Expozice území je de facto rozdělena do dvou částí. Pro první přibližně ⅔ část MÚ 

je charakteristická lokalizace v Němetické pahorkatině (IXD-1Ac), pro níž je typická převážně 

rovinatá a pozvolna se snižující krajina severovýchodním směrem, kterou kopíruje tok 

Juhyně, v jejímž korytu v KÚ Komárovice se vyskytuje nejnižší bod MÚ 289 m n. m.. Pro jižní 

část MÚ (přibližně ⅓ území) je naopak charakteristická kopcovitá krajina v podobě  

tzv. Provodovického hřbetu (IXD-1Ad) s nejvyšším bodem Kunovická hůrka (587 m n. m.)  

v KÚ Kunovice. Rozdíl nadmořských výšek však v celku nepřesahuje 300 metrů v rámci 

zejména větší výškové členitosti krajiny na jihu MÚ, pro níž je charakteristický vrchovinný ráz 

krajiny. V protikladu se nachází většinová část MÚ, která nabývá hodnot spíše polovičních,  

tj. rozdílu 150m a je pro ni typický pahorkatinný ráz krajiny. Tvar reliéfu vystihují dva jeho 

typy, 1) převládá typ erozně denudačního reliéfu úpatních a kotlinových pahorkatin a  

2) podél řeky výskyt akumulačního reliéfu říčních niv, bez významnější eroze půdy.  
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Z půdních typů spatřujeme především celoúzemní rozšíření kambizemních půd, spojených 

v severní části území s výskytem hnědozemí, v části západní s luvizeměmi a na jihu MÚ 

nepatrně přecházejících do pseudoglejů a rankerů. Půdotvornými substráty se stávají 

zvětraliny sedimentů, především slínů. Z půdních druhů jsou většinově zastoupeny půdy 

převážně jílovitohlinité, se středním obsahem humusu v zemědělských půdách (2-3%), 

značících kvalitnější půdy. Hloubkou půdy, jako dalším možným kritériem pro posouzení 

kvality půdy lze říci, že se na MÚ vyskytují půdy převážně hluboké (do 100 cm). 

Živější je MÚ v rámci chemického složení zemědělských půd v jejich svrchní vrstvě, jelikož 

nacházíme 1) převážně s pH 5,5 (půdy kyselé) a 2) na severu území menší výskyt pH  

5,6-7,2 (půdy slabě kyselé až neutrální), s celkovou potřebou vápnění (0-5 CaO q/ha),  

tzn. v nejmenší nutné míře ze všech MÚ. V závislosti od klimatických podmínek, je Kelčsko 

ovlivňováno průměrnou roční teplotou vzduchu (7-8˚C), za nižšího ročního úhrnu srážek 

(650-700 mm), při nižším ročním počtu dnů se sněhovou pokrývkou (50 až 60 dnů). 

V souvislosti s již zmíněnými rozdíly nadmořských výšek (členitostí reliéfu), většinově malou 

svažitostí (vyjma nejjižnějších oblastí MÚ), rozdělujeme území v rámci klimatických regionů 

MÚ na teplejší MT3 (sever a střed) a chladnější MT4 (jih).  

Tomu nasvědčuje i zařazení dle Sčítání zemědělských závodů (1930), které hovoří  

o Kelčsku jako o obilnářsko-bramborářském kraji, se zvýšeným důrazem na zemědělskou 

výrobu (příhodné klimatické podmínky), což území odděluje od stavu na úrovni okresu, neboť 

ten je jedním z nejhornatějších a nejlesnatějších okresů ČR. V souvislosti s hlavním zdrojem 

obživy, tzn. zemědělstvím, můžeme v zájmu historie identifikovat všechny obce MÚ svým 

založením jako výrazně zemědělské (ve svém důsledku tak znamenající zvýšenou potřebu 

příhodného využití půdy), se svým střediskem v Kelči. V ní se nacházel i hlavní velkostatek, 

velikostně menším byl velkostatek v KÚ Loučka. Ve správní obci vedle stěžejní výroby 

zemědělské, nacházíme i drobné činnosti řemeslné až průmyslné v podobě lnářského 

družstva a do určité doby, i rakouskou filiálku na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva značky 

Thonet. Celkově však Kelčsko jak nedostatkem surovinných i energetických zdrojů, tak 

s poměrně špatným dopravním spojením obcí, hospodářsky lehce zaostává. 

 

V roce 2001 nabýval počet trvale žijících v MÚ Kelčsko 4178 osob (HL), což znamenalo 

jeden z nejmenších stavů populace ve sledovaném území, který v dlouhodobém sledování 

nebyl výjimkou, ale trendem. Pro dlouhodobý vývoj na MÚ je příznačné nepřekročení 

hraničních limitů v počtu obyvatel mezi 4 až 5,5 tisíci. Prakticky se navyšoval počet obyvatel 

jen v období 1869-1880, ve kterém dosáhnul maxima (5217 osob) a od této doby se vývoj 

počtu obyvatel, v podstatě neutěšeně odebíral směrem do úbytkových hodnot, v rámci 

kterých za více než 100 let dospěl ke svému minimu v počtu 4160 osob, tj. ztráty pětiny 

obyvatelstva (1991).  
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Největší obcí v MÚ je jednoznačně Kelč, v níž je koncentrována polovina populace. S větším 

odstupem následuje Loučka, Kunovice a Police, pro něž platí setrvalý (statický) stav počtu 

populace. Hustotou zalidnění dosahuje MÚ vyšších hodnot, tj. 85 obyv./km2, představující ale 

přesto zhruba jen ⅔ stav ve srovnání s okresem.  

Hospodářské zaměření MÚ je jednoznačné. Svojí klimaticky příznivou polohou a vysokým 

podílem zemědělských ploch, se jedná o zemědělskou oblast s převahou rostlinné výroby. 

Ta se uskutečňuje v rámci těchto výrobních typů:  

 

� 1) převažujícího bramborářsko-pšeničného (půdy těžké, jílovitohlinité a hlinité, těžko 

propustné, hluboké a středně hluboké, obtížněji zpracovatelné);  

� 2) v nejjižnější části přecházející na méně kvalitní bramborářsko-ječný (půdy středně 

těžké, písčitohlinité a hlinité s příznivými fyzikálními vlastnostmi, hluboké a středně 

hluboké, dobře zpracovatelné). 

 

3.4 MÚ Nasavrcko 

 
Svojí polohou se vykytuje v okresu Chrudim, v jihozápadní části Pardubického kraje. V rámci 

své polohy, se chrudimský okres na rozdíl od kraje, nevyskytuje v hlavních oblastech 

regionálního dění a inklinuje do pozice zázemí, zejména v souvislosti „silných“ krajských 

měst Pardubic či vzdálenějšího Hradce Králové.  

Důležitým aspektem především z hlediska polohy MÚ, je z jižní části působící větší 

podmíněnost funkčního a obslužného pomezí kraje Pardubického a kraje Vysočina, 

spádovostně patřících jednak do Čech a jednak na Moravu, zesílených především větší 

členitostí reliéfu v podobě Železných hor, jako přirozeného předělu v krajině. Krajinný ráz MÚ 

se vyznačuje ve směru severojižním stoupajícím reliéfem (resp. počínající větší svažitostí 

půd, v zájmu upřesnění zejména ve směru SZ → JV). 

Z hlediska výběru větší variability polohy, se řešené MÚ o výměře 4322,9 ha (okres 102966 

ha - HL) nachází uvnitř okresu. Jeho poloha se jeví jako lehce středová, ale z hlediska 

členitosti regionu patří do jižní tj. členitější oblasti. Svojí polohou v okrese se, zaprvé v rámci 

větší vzdálenosti od (mikro)regionálních center (Chrudim, Hlinsko) a zadruhé ve spojení 

s vyšší nadmořskou výškou, nachází MÚ v okrajové části okresu. Tomuto stavu napomáhá i 

většinové umístění v odlišné krajině území CHKO Železné hory a taktéž i značně převažující 

fyzickogeografické ohraničení území vodním tokem Chrudimkou, která de facto vytyčuje 

vyjma z východní strany celé Nasavrcko ze všech zbývajících světových stran. Svou polohou 

MÚ přirozeně patří do správního obvodu POÚ Nasavrky, resp. ORP Chrudim. Vlastní 

územní jednotka se skládá z těchto jednotlivých KÚ, resp. SÚJ: 
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� 8 KÚ - Ctětín, České Lhotice, Hodonín (SÚJ Nasavrky), Nasavrky, Křižanovice, 

Libkov, Polánka a Rohozná (SÚJ Nasavrky)  

� 6 SÚJ - Ctětín, České Lhotice, Nasavrky, Křižanovice, Libkov, Polánka 

 

Největší obcí jsou Nasavrky s 1029 obyvateli (SL), ve kterých bydlí téměř 62 % veškeré 

populace MÚ a ve své podstatě, je i předurčena zřejmá spádovost pro celou sledovanou 

územní jednotku.  

MÚ se nachází v soustavě Českomoravské vrchoviny, resp. na jihu území Železných hor 

(IIC-3) a na severu Sečské vrchoviny (IIC-3B). Obdobně i okres nabývá větší členitosti 

reliéfu, dosahujících však větších územních rozdílů v rámci jak výskytu České tabule  

na severu, tak Českomoravské vrchoviny na jihu a východě. Z hlediska vyšší celkové polohy 

a v rámci Železných hor, dosahuje MÚ relativně větší členitosti území, ačkoliv výsledný rozdíl 

jednotlivých výšek minima a maxima nenabývá až natolik výrazných hodnot. Nejvyšších 

nadmořských výšek nabývá území především na jihu MÚ a to v podobě Kameničské 

vrchoviny (IIC-3Ba) s vrcholem Bučina 610 m n. m. a naopak ve své severní části je MÚ 

formováno tzv. Skutečskou pahorkatinou (IIC-3Bb) s nejnižším bodem 402 m n. m. Zároveň 

obě charakteristické oblasti MÚ jsou zastoupeny jak různými klimatickými regiony, tak i 

vegetačními pásy. Dle typu reliéfu je zastoupen erozně denudační typ, s výskytem podél 

toku Chrudimky hluboce zařezaných a průlomových údolí. 

Nejčetnějším typem půd Nasavrcka je majoritní výskyt kambizemí, měnících se v jižní části 

MÚ v pseudogleje a gleje, jejichž (v rámci MÚ jako celku) půdotvornými substráty jsou  

1) převážně zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin a 2) v severozápadní části 

zvětraliny sedimentů, tj. břidlic a drobů. Z hlediska pedologické hloubky půd se vyskytují 

půdy převážně středně hluboké (30-100 cm), s pH nižším než 5,5 (půdy kyselé až silně 

kyselé) a tím pádem značnou potřebou vápnění v ornicích zemědělských půd (16-20 CaO 

q/ha). V rozlišení druhů půd se majoritně vyskytují půdy převážně hlinitopísčité, s obsahem 

štěrku 10 až 50% a velmi vysokým obsahem humusu v zemědělských půdách (více než 5%). 

Klimatologicky sledované ukazatele dosahují dle ročních teplot vzduchu průměrných hodnot 

(7-8˚C), při odpovídajícím ročním úhrnu srážek (700-800 mm). Počet dnů v roce  

se sněhovou pokrývkou se odvíjí od dvou rozdílných oblastí, tj. 1) většinově 50-60 dnů a  

2) v nižších polohách (tzn. v severní části MÚ) dosahuje 40-50 dnů.  

Významnější členitost reliéfu má vliv na vznik krajinných podoblastí, v souvislosti s kterými 

jsme schopni dle klimatických regionů rozpoznat dva zástupce. Majoritní výskyt chladnějšího 

MT4 na jihu území a na severu území menšinově MT2.  

Zemědělské využití dosahuje menšího rozsahu, zároveň i v rámci výskytu rozsáhlejších 

CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy (převážně na jihu a středu území) při začlenění 

krajiny do obilnářsko-bramborářské oblasti dle Sčítání zemědělských závodů z roku 1930.  
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Ve spojení s tímto začleněním MÚ je namístě, považovat danou jednotku za oblast  

průmyslově-zemědělskou. Tomu nasvědčuje už historicky rozsahem větší průmyslové využití 

Nasavrcka: 1) těžící především svou polohou v zázemí Železných hor z jejího rozličného 

přírodního bohatství, spojeného s řadou dodnes funkčních lomů, resp. nalezišť granodioritu i 

dioritu a taktéž vynikající cihlářské hlíny, 2) tradicí textilní výroby (v 19. století plátenictví).   

 

K poslednímu provedenému Sčítání obyvatel (2001), trvale obývalo Nasavrcko pouze 1665 

osob, což z historického hlediska představuje minimum jeho počtu. Z dlouhodobého vývoje 

obyvatelstva se jeho počet na obou úrovních od roku 1869 až do průběhu 2. světové války 

významně neměnil, s maximem v roce 1880 (2543 osob). Poválečný vývoj neměl neblahý 

vliv na vývoj obyvatelstva, neboť v rámci vnitrostátní polohy se vývoj obešel  

bez významnějšího demografického úbytku oproti jiným sledovaným územním jednotkám.  

K většímu úbytku však kuriózně dochází v MÚ až v roce 1961 (8,6 %) oproti poválečnému 

roku prvního sčítání, tj. 1950, který započal úbytkový trend počtu obyvatel. Tento nepříznivý 

trend přetrvává až do současnosti, s minimem počtu obyvatel (1665 osob).  

Dalším faktem je, že z již dříve zmíněného negativního vývoje počtu obyvatel na Nasavrcku, 

se zákonitě odráží i menší hustota zalidnění. Ta tak dosahuje velice nízké hodnoty v podobě 

39 obyv./km², tj. zhruba pouze třetina v porovnání s okresem  

Pro zaměstnanost je charakteristický průmyslově-zemědělský ráz oblasti, v podobě textilního 

průmyslu v obci Nasavrky, rozšířené řemeslné výroby tamtéž. Další možné pracovní 

příležitosti se vyskytují v blízké obci (mimo MÚ) v zemědělském družstvu Horní Bradlo, které 

obhospodařuje převážnou část pozemků nasavrckého katastru. 

Z hlediska 1) živočišné či 2) rostlinné výroby, převažuje první zejména v jižních oblastech, 

naopak větší podíl rostlinné výroby přirozeně nacházíme v úrodnější severní oblasti. V rámci 

výskytu různých zemědělských výrobních typů spatřujeme 1) většinově bramborářsko-

ovesného typu (přechod mezi bramborářským a horským typem hospodářství) a 2) zcela  

na jihovýchodě území bramborářsko-ječný typ (horským typ hospodářství).  

 

3.5 MÚ Cvikovsko 

 
Svojí polohou je MÚ lokalizováno v českolipském okrese, který se nachází v západní části 

Libereckého kraje. Ze své polohy mezi většími okolními regionálními centry, je jako spojující 

článek vnímán prostor mezi nimi v západovýchodním směru (Teplice, Děčín, Ústí n. L. – 

Liberec, Jablonec) a je proto na místě ze vztahu jádro – periferie hodnotit celkově 

(mikro)region jako zázemí těchto okolních regionálních center, což ve výsledku spočívá  

v průmyslově-zemědělském rázu oblasti. Již historicky na Cvikovsku nacházíme silnější 

průmyslové zázemí (zejména textilní výroba a sklářství), spojené především s německým 
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kapitálem, neboť na MÚ byl národnostní poměr přibližně 2:1 či spíše 3:1, v německý 

prospěch. Tento demografický vývoj byl navíce druhotně podpořen i neexistencí traťového 

spojení. To ve svém důsledku nemohlo jako obdobně na jiné „nejen příhraniční oblasti“ 

okresu větší měrou ovlivnit národnostní složení, neboť to byli právě především zaměstnanci 

českých drah, kteří na přelomu století přispívali ke zvýšení počtu českého obyvatelstva. 

Řešené území se v bližším pohledu blíží ze severozápadu správní hranici s krajem 

Ústeckým, ze západu leží v sousedství většího Nového Boru a z východu se vzdálenějším 

Jablonným v Podještědí, čímž se jednoznačně stává v lepší variantě zázemím těchto větších 

územních jednotek. Avšak vedle těchto aspektů je zároveň MÚ o výměře 5838,5 ha (okres 

113708 ha - HL) determinováno svým polohovým umístěním v severní části okresu Česká 

Lípa, tj. při česko-německé (saské) hranici, prostřednictvím příhraničního KÚ Krompach.  

Pro svoji polohu v příhraniční oblasti okresu, spojenou jednak s vyšší nadmořskou výškou a 

jednak s výskytem větších měst v nedaleké blízkosti, se Cvikovsko v rámci vztahu  

jádro – periferie nachází celkově spíše v okrajovém prostoru, tzn. periferii. Z hlediska výběru 

jednotlivých lokalit, tj. z určujícího prvku polohy a sledované perifernosti, se například nabízí 

ještě svým charakterem okrajovější tři KÚ (Dolní Světlá pod Luží, Horní Světlá pod Luží a 

Svor). Ty leží západně od vybraného MÚ, které jednak svojí vyšší nadmořskou výškou, větší 

členitostí krajiny a vzdálenější polohou od správních (funkčních) center a jednak svou 

bezprostřední blízkostí administrativních hranic krajů i státní hranice, nabývají navíc v horské 

oblasti ještě větší perifernosti. Avšak z pohledu vícero možných, tj. odlišných poloh 

okrajovosti, volím nížeji položené a méně extrémní KÚ (resp. SÚJ), neboť ty (více 

extrémnější KÚ) již spatřuji částečně např. v podobě polohy Kelčska (rozhraní krajů) či 

Kraslicka (horská příhraniční oblast) a pro pestrost upřednostňuji vhodnější pozici mezi nimi. 

V rámci své polohy přirozeně MÚ spadá do správního obvodu POÚ Cvikov, s nadřazenou 

jednotkou v podobě ORP Nový Bor. V detailnějším záběru na MÚ, jsou jeho součástí tyto 

jednotlivé KÚ, resp. SÚJ: 

 

� 8 KÚ – Cvikov, Drnovec (SÚJ Kunratice), Krompach, Kunratice, Mařenice, Mařeničky, 

Naděje (SÚJ Trávník) a Trávník; 

� 6 SÚJ – Cvikov, Krompach, Kunratice, Mařenice, Mařeničky, Trávník. 

 

Největším a zároveň jediným městem v MÚ je Cvikov s 3867 obyvateli (78 % populace MÚ), 

následovaný se značným odstupem Kunraticemi s 535 obyvateli, přičemž celé sledované 

území se vyznačuje menším počtem obyvatel. 

Krajinný reliéf dle obou řádovostních úrovní (tj. MÚ i okres) nabývá členitějších poloh, a to  

ve směru od jihu k severu. Nejprve se pozvolna proměňuje vlivem českého křídového útvaru 

(zcela na jižní výspě MÚ), přičemž se nejprve rozprostírá v mírně zvlněné pahorkatině, která 
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se dále proměňuje ve vrchoviny, jež se v nejsevernější části okresu modifikují v příhraniční 

horský celek. Svažitost terénu je odvislá od příslušnosti buď k prostoru výskytu České tabule 

anebo v severní části k oblasti Lužických hor se svým okolím, resp. Krkonošsko-jesenické 

soustavě, kde se svažitost již stává určujícím prvkem v krajině.  

Orograficky patří MÚ Cvikovsko do dvou již zmíněných celků, tj. Krkonošsko-jesenické 

soustavy na severu a České tabule na jihu území. MÚ je ohraničováno ve své severní části 

vyvýšenými hřbety Lužických hor, resp. Lužickým hřbetem (IV4-2A). Ten se následně místně 

svažuje ze západní i východní strany, čímž se mezi sebou vytvářejí větší údolí, jehož 

součástí je např. menší Antonínovo údolí. Skrze hlavní údolí protéká v severojižním směru, 

v sousedním Sasku pramenící potok Svitávka (německy Zwittebach), tekoucí přes sousední 

příhraniční KÚ Dolní Světlá pod Luží dále přes KÚ Mařenice, KÚ Mařeničky a KÚ Kunratice 

u Cvikova, kde se vlévá do řeky Ploučnice. Než se však s ní spojí, utváří hlavní vodní zdroj 

MÚ, na který se váží jeho četné přítoky (nejprve levostranný Krompašský potok a následně 

pravostranný potok Hamerský). Naopak jižní část MÚ nenabývá již tolik členitého charakteru, 

neboť je součástí Zákupské pahorkatiny (VIA-1B). Je pro ni příznačná mnohem otevřenější 

krajina s mírně vlnitým reliéfem, kde se rovněž nacházejí i větší obce MÚ a celkově jsou zde 

patrné vhodnější klimatické podmínky, vycházející z menší svažitosti území a lepší kvality 

půdy oproti severní horské části MÚ. Celkově však je území značně členité. Rozdíl mezi 

nejvyšším vrcholem MÚ Jezevčím vrchem (665 m n. m.), patřícím geomorfologicky  

do Hvozdského hřbetu (IVA-2Ab) v KÚ Mařenice a nejnižším místem (315 m n. m.) v podobě 

tzv. Cvikovské pahorkatiny (VI-1Ba) v KÚ Kunratice u Cvikova, značí významnější výškovou 

členitost a utvářející vrchovinný až hornatinný ráz krajiny. Zároveň je MÚ zastoupeno hned 

několika vegetačními pásy, které dotvářejí pestrost krajiny. Geomorfologicky převládá typ 

erozně denudačního reliéfu v podobě sedimentárních stupňovin silněji rozčleněných,  

za nepatrné erozní hustoty stržové sítě, ubývající v jižním směru. 

Pedologicky převládá na Cvikovsku typ kambizemních půd, zejména v severní části.  

Ty ve střední části MÚ (ve směru severojižním) střídají ve významnější míře kryptopodzoly a 

podzoly. Pro jih Cvikovska je typický zvýšený výskyt pseudoglejů a luvizemí, za občasného 

výskytu kambizemí. Půdotvornými substráty jsou v převážně míře zvětraliny sedimentů,  

tj. kvádrové pískovce. Hloubka půd se vykytuje dvojího druhu 1) většinového výskytu půd 

převážně středně hlubokých (30-100 cm) a 2) v severnější části výskytem půd převážně 

mělkých až velmi mělkých (méně než 30 cm), zejména v KÚ Krompach, Naděje a Trávník. 

Dle půdního druhu se vykytují půdy převážně písčitohlinité (na severu MÚ jílovité), s vyšším 

obsahem humusu v zemědělských půdách (3-5%). Z hlediska kyselosti či zásaditosti 

zemědělských půd ve svrchní vrstvě se jedná 1) většinově o pH 5,5 (půdy kyselé) a  

2) v nejsevernějších oblastech výskyt půd s pH 5,6-7,2 (půdy slabě kyselé až neutrální).  

Je tak zřejmá střední potřeba vápnění v ornicích zemědělských půd (11-15 CaO q/ha).  
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Klimatologicky se oblast MÚ dělí dle ročních teplot vzduchu na 1) mírnou jižní část  

s převážně 6-7˚C a 2) na chladnější severní část s 5-6˚C, při ročním úhrnu srážek na 1) níže 

položené jižní části se 700-800 mm a 2) a výšeji usazené severní části s vyšším úhrnem 

srážek, tj. 800-900 mm. Ročního počtu dnů se sněhovou pokrývkou se však dostává MÚ 

rovnakou měrou, tj. v podobě 80-100 dnů. V rámci celkového pohledu dle klimatických 

regionů je typický na jihu vlhký typ MT4 a a na severu velmi vlhký (studenější) typ MCH.  

Ve výsledku mají tyto drsnější přírodní podmínky samozřejmě vliv na zemědělské využití 

Cvikovska (v rámci Sčítání zemědělských závodů z roku 1930 je krajina řazena do 

pícninářské oblasti), které tak dosahují nižších hodnot, uzpůsobených i lokalizací v CHKO 

Lužické hory s několika NPR. 

 

Na MÚ žilo v roce 2001 4953 obyvatel (HL). Z dlouhodobého statistického šetření však 

vyplývá, že tento údaj rozhodně neznamenal nejvyšší dosažený počet obyvatel v historii 

(1869-2001), která de facto sleduje tři rozdílná časová období, neblaze ovlivněné válkami a i 

odsunem německého etnika. V letech 1869-1910 se pouze velice nepatrně měnil počet 

obyvatel (minimální rozdíly do 5%) s výskytem maxim, v rámci okresu v roce 1880 (125279 

osob) a o 20 let později i na Cvikovsku (11643 osob). Ve sčítání z roku 1921 je 

rozpoznatelný propad populace více než o 15%, který jak se domnívám, byl způsoben vlivem 

1. světové války a více se již nezměnil do války další (MÚ). Po jejím skončení, je při prvním 

možném sčítání zaznamenán téměř poloviční (MÚ) a více než třetinový (okres) úbytek 

obyvatelstva. Následný stagnační vývoj počtu obyvatel (minimum 1970 - 4791 osob) je 

v rámci MÚ zachován až do současnosti, tj. skoro 5 tis. osob, odpovídající hustotě zalidnění 

85 obyv./km2. 

Pro zaměstnanost je charakteristický průmyslový ráz oblasti (zejména průmysl textilní a 

částečně i sklářství), při polovičním podílu obyvatelstva pracujícího v sekundéru a nízkém 

počtu EA osob v priméru (přes 5%).  

Z pohledu zemědělského využití krajiny převažuje v severní horské části především 

živočišná výroba (méně výhodné klimatické podmínky), s kterou se postupně vyrovnává 

výroba rostlinná (v severojižním směru), která převládá v nejjižnějších oblastech MÚ, kde je 

tak koncentrováno zemědělské využití krajiny. Tomu odpovídají i výrobní typy, neboť  

1) v jižní části se vyskytuje bramborářsko-ovesný typ a 2) v severní části horský typ 

s hlubšími půdami všeho druhu.  

 

3.6 MÚ Kraslicko 

 
Území se nachází v nejvyšších polohách okresu Sokolov, kterýžto je součástí Karlovarského 

kraje, tedy nejzápadnějšího regionu ČR, který ve své severozápadní části tvoří společnou 
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státní hranici s německým Saskem. Ucelenost vztahů fungujících na Kraslicku je 

predefinována již na úrovni okresu a to v souvislosti jak s výskytem v pohraničí, tak jeho 

„vklíněním“ mezi zbylé dva územně větší okresy kraje, tj. okres karlovarský a chebský. 

V rámci tohoto rozdělení kraje, není zcela zřejmá pozice ve vztahu jádro - periferie. Svojí 

polohou v jeho středu a z hlediska především jeho důležitosti v koncentraci největších 

průmyslových aktivit v kraji (orientace především na průmysl paliv a dále na chemický, 

strojírenský, sklářský, textilní a rovněž i průmysl porcelánu a keramiky), znamenající oblast 

výskytu vysoce průmyslové oblasti, dosahuje okres Sokolov jako celek jádrových dispozic, 

ačkoliv jiných už nenabývá. Důležité aspekty v obslužné a funkční hierarchii jsou 

soustřeďovány do jiných částí kraje, resp. zejména do města Karlovy Vary a částečně i  

do Chebu (dány již historicky), které značně ubírají váhu okresu. Je tak sice zřejmé, že 

Sokolov jako okres v celkovém hodnocení nenabývá jádrových parametrů, ale na stranu 

druhou nemůže být rozhodně považován za okres okrajový, čímž mu připadá role zázemí 

s příhodnými vlastnostmi pro možnou proměnu v budoucnosti.  

Svojí výměrou 6782,5 ha (okres 75359 ha – HL) je nejen největší z 6 MÚ, ale územně zabírá 

i největší plochu okresu, neboť se paradoxně nachází v tom nejmenším a sleduje až 9% jeho 

území. Zároveň se skládá z devíti KÚ, které sice tvoří jejich nejvyšší počet ze všech 

vybraných MÚ, ale v souvislosti se SÚJ a celkově větší nutností, v rámci pravidla 1% 

pospojování KÚ, vykrystalizoval výsledný počet na 5 (nejvíce územních jednotek se tak 

nachází na Kelčsku, tj. 8). Vrátím-li se však na úroveň KÚ, přímo se nabízí z hlediska většího 

počtu i jejich jednotlivé menší výměry, což se však zcela nezakládá na pravdě. Na ploše MÚ 

se totiž nalézá výměrou největší KÚ ze všech 44 sledovaných (Stříbrná), tvořící více  

než ⅓ jeho území (ještě kontrastnějších hodnot nabývá jako SÚJ, ve spojení s KÚ Tisová). 

Okrajovost jako důležitý prvek výběru, se může „variabilně proměňovat“ do různých podob a 

ukazovat tak na cílenou pestrost lokalit, což jednoznačně MÚ Kraslicko splňuje. Zaprvé svým 

umístěním v nejvyšších nadmořských výškách okresu, za druhé příhraniční expozicí obecně 

se dnes vyznačují řidším osídlením avšak v případě MÚ, s naprosto netypickým vyšším 

počtem obyvatelstva a za třetí omezenými hospodářskými aktivitami, patří Kraslicko 

v současnosti do oblasti periferní polohy. O to více je rozdílný historický vývoj MÚ, neboť 

skrze jeho polohu probíhala v minulosti tzv. Efrurtská cesta z Duryňska do Čech, v rámci níž 

došlo k větší exponovanosti územní jednotky. Zároveň došlo také k větší koncentraci horního 

průmyslu v horských a podhorských oblastech. Po určité době došlo k přirozenému 

vyčerpání rudných ložisek a zároveň bylo těžké navracet do oblasti zemědělskou výrobu, 

neboť ta by byla již nerentabilní a proto se brzy vyvinula náhradní řemeslná, později až  

ve větší průmyslovou výrobu v oblasti, přirozeně s drtivým kapitálem německého původu. 

Tato průmyslovost nabývala velice rozmanitých podob – od dřevozpracujících závodů, 

textilnictví (krajka), sklářství a keramiky až k výrobě hudebních závodů, což významně 
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zvýhodňovalo Kraslicko i jeho následný rozvoj v porovnání s okolím a taktéž mu zaručovalo 

velice vysoký populační vývoj. Ten se odehrával na územně největším prostoru z hlediska 

řešených MÚ. Kraslicko je tak částečně tvořeno větším počtem KÚ, resp. SÚJ: 

 

� 9 KÚ - Bublava, Hraničná (SÚJ Krásná), Kraslice, Krásná, Smolná a Zelená Hora 

(obě SÚJ Kraslice), Sněžná, Stříbrná a Tisová (SÚJ Stříbrná); 

� 5 SÚJ - Bublava, Krásná, Kraslice, Sněžná, Stříbrná. 

 

Zcela dominantní postavení Kraslic (7,5 tis. obyvatel) nejen ve vybraném MÚ, ale i za jeho 

vymezením, odpovídá váze této obce, která se tak stává střediskem oblasti a zároveň i POÚ 

a ORP. Jeho neochvějné postavení potvrzuje i historický vývoj v počtu obyvatel, který 

dosahuje v současnosti 85,6 % veškeré populace v MÚ. 

Kraslicko je položeno ve dvou rozdílných výškových pásech. Západní oblast představuje 

níže položenou oblast, skrze kterou protéká v Německu pramenící řeka Svatava (německy 

Zwota), která v zásadě dělí území na třetiny (⅓ nižší a ⅔ vyšší polohy), nabírající při vstupu 

na české území četných pravostranných, ale hlavně levostranných přítoků (Bublavský potok, 

Stříbrný potok), jež dále významně obohacují již tak vysokou členitost a svažitost krajiny. 

Severovýchodní oblast je typickým představitelem zcela horské krajiny, s dominantními 

lesními plochami. Geomorfologické členění dle orografických celků „zastřešuje“ umístění  

v prostoru Krušných hor, ve sledované oblasti vystupující v podobě Klínovecké hornatiny 

(IIIA-2A). Hornatinnému rázu krajiny odpovídá rovněž výšková členitost krajiny s větším 

rozpětím nadmořských výšek. Nejvyšše položeným bodem je na severovýchodě území ležící 

vrchol Špičák 990 m n. m. (KÚ Stříbrná), který je součástí Přebuzské hornatiny (IIIA-2Aa). 

Naopak nejníže je ve výšce 488 m n. m. ležící bod, v rámci Jindřichovické vrchoviny  

(IIIA-2Ac), nacházející se na jihu MÚ při řece Svatavě (KÚ Sněžná). Výškové rozpětí 

dosahuje skoro 500m (nejvíce ze sledovaných MÚ) a to v závislosti s výskytem nejvyšších 

nadmořských výšek v podstatě značí nejhornatější MÚ ze sledovaných. Převládajícím typem 

reliéfu je erozně denudační, v podobě vrchovin v oblasti erozně a tektonicky porušeného 

povrchu.  

V zájmovém území je dle půdních typů patrné většinové rozmístění kambizemí, zejména 

v jižní a střední části, doplněné na severu a severovýchodě MÚ (především KÚ Stříbrná) 

převážně kryptopodzoly a v menší míře i rankery a glejovými půdami, jejichž půdotvornými 

substráty jsou zcela převládající zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin. Tomu 

odpovídá i hloubka půd, neboť 1) se převážně jedná o výskyt středně hlubokých půd,  

tj. 30-100 cm (KÚ Bublava, Tisová, Krásná a Kraslice) a 2) ve vyšších polohách nacházíme 

převážně mělké až velmi mělké půdy (méně než 30 cm). V rámci členění půdních druhů  

se vyskytují půdy hlinitopísčité resp. silně štěrkovité až kamenité, s obsahem štěrku větším 
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než 50 %, při vysokém obsahu humusu (nad 5%) v zemědělských půdách. V rámci 

chemického složení zemědělských půd, nabývají půdy obvyklé pH nižší než 5,5 (půdy kyselé 

až silně kyselé), s potřebou značného provápnění (16-20 CaO q/ha). 

Z hlediska klimatologických ukazatelů sledujeme A) roční teploty vzduchu, které odpovídají 

na sledovaném území nejnižším hodnotám ze všech vybraných MÚ -  rozeznáváme tak  

3 teplotní oblasti: 1) jižní a střední část 6-7˚C, 2) severněji položené oblasti 5-6˚C a  

3) v nejsevernější části (nejvýše položené lokality) 4-5˚C; B) roční úhrny srážek 1) většina 

území 800-900 mm a 2) na severozápadě 900-1000 mm, rovnající se nejvyšším hodnotám 

v rámci všech MÚ; C) roční počet dnů se sněhovou pokrývkou 1) jižní a střední část 80-100 

dnů, 2) severnější oblast 100-120 dnů a 3) v nejsevernější oblasti 120-160 dnů, zcela tak 

odvislých od ročních teplot. Celkově se MÚ nachází, z hlediska členění klimatických regionů, 

většinově v chladnější oblasti s klimatickým typem MCH a v horské oblasti s nejchladnějším 

typem CH. Kraslicko je tudíž zejména svými nejméně příhodnými vlastnostmi ze všech 

řešených MÚ vhodné pro soustavnější zemědělskou výrobu a odpovídající je i zařazení 

v rámci Sčítání zemědělských závodů (1930), které začleňuje krajinu do pícninářské oblasti, 

s převažující živočišnou produkcí v podobě chovu skotu na větších volných prostranstvích. 

 

Z dlouhodobého historického vývoje jsme schopni sledovat výrazné změny, neboť počet 

obyvatel se značně proměňoval. Od roku 1869 až do předválečných let druhé války 

zaznamenáváme značně vysoký tj. skoro poloviční přírůstek obyvatelstva, s maximem 29157 

osob, charakteristický zejména zvýšeným počtem německého etnika jak v samotných 

Kraslicích, tak hlavně v obcích Stříbrná a Bublava, které se po konci války a odsunu českých 

Němců, stávají (dvě posledně jmenované) zcela bezvýznamnými podřadnými obcemi. 

V průběhu let, nejspíše vlivem 1. světové války, přichází výraznější úbytek počtu osob  

ve 20. letech, který je avšak následně vyrovnán a ještě nepatrně navýšen ve 30. letech, která 

zaznamenávají maximum počtu obyvatel. V závislosti od výsledků 2. světové války, dochází 

k drastickému úbytku obyvatelstva na MÚ Kraslicko, kdy v 50. letech zaznamenáváme více 

než 70%! úbytek počtu obyvatel (v rámci okresu skoro 55%), což znamená v krátkém 

časovém úseku extrémní rozpětí počtu obyvatel a s tím spojených i jeho možných aktivit  

na území. O to více je kontrastnější následný vývoj počtu obyvatel, který v nepatrných 

obměnách vydržel až do současnosti, kdy zároveň v roce 2001 spatřujeme minimum,  

tj. 7978 obyvatel. To avšak i tak představuje vysokou hustotu zalidnění 117,6 obyv./km2, 

nepatrně tak nižší od okresního průměru, v zásadě však značně převyšuje hodnoty 

v ostatních MÚ.  

Na MÚ převažuje průmyslová výroba podílem EA osob (60%). V závislosti od menšího 

zemědělského využití, je patrný vysoký podíl lesních ploch, vyskytujících se na území Lesní 

Správy Kraslice. To značí vysokou ekologickou stabilitu krajiny, která ve spojení s vyšší 
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polohou MÚ dává vhodné předpoklady pro rozvoj cestovnímu ruchu, které tak spatřuji jako 

možné východisko snížení vyšší nezaměstnanosti.  

Vyšší poloha MÚ předjímá méně příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu, resp. nejhorší 

v porovnání s ostatními MÚ. Převážně hornatý charakter oblasti upřednostňuje výskyt luk a 

pastvin na úkor orné půdy, přičemž její využití dle možných výrobních typů je následující:  

1) v západní a jižní části bramborářský typ přecházející  2) v horský typ hospodářství  

na východě a severu území. Je tak zřejmá především orientace na živočišnou výrobu, 

především chov skotu.  

 

3.7 Komparace vybraných strukturálních charakteristik 

 
V rámci výběru podstatných ukazatelů vycházejících z určujících charakteristik  

ve sledovaných MÚ, pomocí nichž lze přesně určit stav věcí v místním měřítku, bych se nyní 

pro snadnější orientaci, k nim ještě z celkového pohledu vrátil a souhrnně se věnoval jejich 

převládajícím prvkům a ve zkratce je porovnal. Provedená zjištění u jednotlivých zájmových 

území tak slouží jako vhodný rozbor podobných či naopak odlišných mikroregionálních jevů.  

Formativním prvkem všech MÚ je jejich perifernost a to ať už se jedná o jakoukoli 

geografickou polohu. Ucelenost jednotlivých MÚ zesiluje výskyt vodních toků, na něž jsou 

vázány socioekonomické poměry sledovaných mikroregionů, v závislosti od rozličných 

místních přírodních podmínek. Je tak patrné, že to jsou právě fyzickogeografické vlivy, které 

z hlediska malé výměry (cca 5 tis. ha) sledovaných územních jednotek, předurčují jejich 

využití. Jelikož se jedná o území, resp. krajiny venkovského charakteru, přirozeně se nabízí 

propojení na jejich zemědělské využití, které však, v rámci výběru jednotlivých územních 

jednotek, dosahuje různé míry intenzity a rozsahu (členitost terénu, nadmořská poloha, 

klimatické poměry atd.). Přirozeně se však vyskytují také podobné znaky sledovaných MÚ, 

příkladem za všechny je většinové rozmístění z hlediska typu půd, tj. kambizemí, vyjma 

Osoblažska, které se vyznačuje výskytem kvalitnějších půd, daných jeho celkově nižší 

polohou, v rámci výškové členitosti.  

Širší informační základna o sledovaných územních jednotkách zvýrazňuje geografickou 

jedinečnost každého z nich. Na druhou stranu se ale dají vysledovat jevy a procesy v krajině, 

které jsou pro sledované územní jednotky typické, resp. nabývají převládajících rysů, 

kteréžto se v rámci fyzickogeografického hlediska vyznačují:  

 

A) střední hloubka půd 30-100cm (nejhlubší půdy Osoblažsko – přes 100 cm, nejmělčí 

Kraslicko – do 30 cm);  

B) většinové ph nižší než 5,5 (kyselé půdy); 

C) větší potřeba provápnění půd (nejméně Nasavrcko); 
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D) zvýšený obsah humusu v půdě (nad 5%), značící horší kvalitu půd (výjimkami 

Osoblažsko a Kelčsko – mírný obsah humusu v půdě, tj. 2-3%);   

E) většinová průměrná roční teplota do 8˚C – nejtepleji na Osoblažsku, tj. do 9˚C  

(v rámci Cvikovska a Kraslicka jen do 6˚C);  

F) roční úhrn srážek (nejméně Chlumecko a Nasavrcko – 650-700mm, střední hodnoty 

Osoblažsko a Kelčsko – 700-800mm (ve zvýšené míře na Cvikovsku do 900mm a 

Kraslicku do 1000mm);   

G) průměrný počet dnů v roce se sněhovou přikrývkou 50-60 dnů (Cvikovsko a Kraslicko 

80-100);   

H) nejčetnější výskyt klimatické oblasti typu MT4, za výskytu teplejšího typu MT2  

na Osoblažsku a chladnějšího typu MCH na Kraslicku. 

 

Z hlediska stavu a vývoje populace dle její věkové struktury z roku 2001 (Graf č. 1), 

je nejméně příznivý vývoj na MÚ Osoblažsko, způsobený největším podílem nejstarší 

populace ze sledovaných územních jednotek, více méně tak opět charakteristický trend  

pro zemědělskou oblast. Zajímavé je, že nejlepších výsledků v rámci poměru 

předproduktivního x poproduktivního podílu osob je dosaženo na Kelčsku, kde  

se ze sledovaných MÚ vyskytuje druhá nejkvalitnější zemědělská půda, hned  

po Osoblažsku. Tento příznivý vývoj připisuji územně větší vyrovnanosti rozmístění populace 

již na úrovni okresu Vsetín (urbanizace pouze 57%, znamenající menší odchod zejména 

mladší populace do měst). V rámci ostatních MÚ (až na Kraslicko s nejmenším podílem osob 

v předproduktivním věku) sledujeme obdobné hodnoty. 

V souvislosti se sektorovou zaměstnaností (Graf č. 2) zaznamenáváme, již zmíněný 

charakteristický výskyt vyššího podílu osob (přes 20 %!) v priméru na Osoblažsku. Nečekaně 

vyšší je však podíl osob zaměstnaných v priméru (přes 15 %) i na Nasavrcku, spojený 

nejspíše s vyšším výskytem osob zaměstnaných v lesním hospodářství. Oproti tomu 

očekávaný malý podíl (přes 5%) zaměstnanosti v priméru je na Kraslicku a rovněž i 

Cvikovsku. Naprosto nečekaně však dle statistických údajů za rok 2001 vychází 

zaměstnanost v sekundéru, resp. její největší výskyt na Chlumecku (skoro 60 %). Tento stav 

připisuji zejména malé pracovní nabídce (jediným průmyslovým podnikem na MÚ jsou pouze 

sklárny ve Chlumu u Tř.), podpořené následně vyskytující se větší míře zaměstnanosti 

v rámci těžby písku, dřeva a rašeliny). Menšími podíly, ale stále přes 50 % následují, již 

očekávaně, Kraslicko a Cvikovsko. 

Posledním sledovaným ukazatelem je v rámci vystihnutí perifernosti, podíl dosaženého 

nejvyššího vzdělání, resp. podíl osob s vysokoškolským vzděláním (porovnávány však 

okresy jednotlivých MÚ s průměrným stavem v ČR za rok 2001). Výchozí hodnotou se stal 

celorepublikový průměr, tj. 7,37 % osob s vysokoškolským vzděláním (www.czso.cz),  
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za muže i ženy dohromady. Porovnané podíly se dle jednotlivých okresů z většinového 

hlediska vyskytují v rámci očekávání, tzn. pod podílem celorepublikového průměru. Jedinou 

výjimku tvoří okres Vsetín, který tento podíl překračuje hned o 12 %. Z hlediska 

podprůměrných regionů se umístily postupně J. Hradec (-6,8 %), Chrudim (-8 %), Bruntál  

(-15,2 %), Česká Lípa (-17,7 %) a nejhůře Sokolov (-35,5 %). 

 

 
           Zdroj: Statistický lexikon 2007. 

 

 
     Zdroj: Statistický lexikon 2007. 
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4 Analýza změn land use v modelových územích 

 

V rámci využití krajiny a půd, je důležité vysledovat a zhodnotit činitele na ně působící. 

Z hlediska hospodářských odvětví utváří její vzhled, tj. využití a následnou strukturu krajiny  

z přibližně dvou třetin právě zemědělství, vyskytující se na velkých plochách. Samotnou 

zemědělskou výrobu ve značně míře ovlivňují přírodní podmínky, vyskytující se v každé 

poloze s různými typickými rysy a projevy, tj. zcela určují specifické předpoklady pro činnosti 

člověka spojené se zemědělskými aktivitami na všech MÚ. Rozdíly v reliéfu, klimatu či 

vlastnostech půdy, se následně projevují v kvalitě půdního fondu i v jeho (zemědělském) 

využití. V souvislosti s přírodními podmínkami, je i člověk nedílnou součástí prostoru, 

 ve kterém vzniká vzájemná interaktivita. Vedle přírodních předpokladů pro zemědělství, 

existují také i předpoklady lidské, projevující se zejména v úrovni a způsobu hospodaření, 

společenskou poptávkou, tj. formou (mírou) intenzity přetváření krajiny v prostoru a čase.  

  

      Obr. č. 2 – Poloha MÚ v rámci Česka 

 
           Zdroj: Mapový server Help Service Remote Sensing. 
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Množství těchto impulzů procházelo různým vývojem, resp. časovými úseky  

se svými charakteristickými prvky (např. zemědělská revoluce, hospodářské krize atd.), 

v nichž byly nové trendy vývoje buď ještě více posíleny, resp. vylepšeny anebo se vyskytly 

zcela antagonické směry využití a chápání krajiny (např. politické vlivy), které se v rámci 

společnosti odrazily právě ve využití krajiny. Tento dlouhodobý historický vývoj, byl s jeho 

odpovídajícími změnami a stavem struktury již naznačen v úvodních partiích této práce  

(viz Kap. 2.5), o jehož důsledné a věrohodné podchycení, se zasloužil soustavnější prací 

především Jeleček (1997), jež vystihnul a objasnil směry dalšího vývoje jednotlivých 

historických etap (od pol. 19. stol. po současnost) na našem území.  

V souvislosti s analýzou MÚ a přiblížení jejich vývoje, uvádím graficky nejprve celkovou 

strukturu využití ploch (Graf č. 3) a taktéž i strukturu ZP (Graf č. 4) podle výměry v ha SÚJ  

za rok 2000.  

 
           Zdroj: Databáze LUCC. 
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                 Zdroj: Databáze LUCC. 

 
4.1 Období 1845-1896 

 

Využití půdy procházelo z historického hlediska neustálými změnami. Tyto její proměny  

se staly o to více patrnější, s nabývajícím prvkem systematičnosti a intenzifikačních prvků, 

především s příchodem sociální, resp. socioekonomické revoluce v polovině 19. stol. 

Započaly nejen změny ve smyslu přechodu od feudálního zřízení ke svému dalšímu stupni vývoje,  

tj. kapitalismu, ale především s tím spojeným fenoménem průmyslové revoluce, jež s sebou nesl prvky 

zásadních zvratů v celém spektru a vývoji nové společenské výroby. Revoluce průmyslová úzce 

souvisela s revolucí demografickou (zvětšování počtu populace a především v návaznosti  

na odpoutání od půdy, značným odchodem těchto venkovských mas do měst). Tento trend na straně 

jedné byl sice pozitivní v rámci vlastního rozvoje v průmyslu koncentrovaného do měst, avšak  

na straně druhé docházel negativního vývoje právě na venkově. Z hlediska vztahu jádro-periférie, 
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nabývaly venkovské oblasti stále více role periferie (v lepším případě role zázemí), sloužící 

čistě jako volná zásobárna lidského elementu v rámci nastupující výroby průmyslové. 

S tímto vývojem souvisela i následná revoluce v zemědělství, neboť s markantně se zvyšující 

městskou populací, tzn. nezemědělskou a s výskytem často zcela opuštěných venkovských 

oblastí, musela projít zemědělská výroba zásadních proměn. Změny nastaly dvojího druhu, 

tj. A) intenzifikací výroby obnášející jednak ustájení dobytka umožňující zmenšení ploch 

pastvin a jejich vhodnějšího zemědělského využití a jednak přechod od úhoru ke střídavému 

hospodaření - pícniny (jetel) - jař (ječmen) - okopaniny (řepa, brambory) - ozim (pšenice), 

které umožnilo zvýšení výnosů o polovinu a B) navýšením produkčního objemu, což  

se muselo význačně projevit především ve změně struktury využití půdy, uvážíme-li, že je  

to převážně zemědělství, realizované na územně velkých plochách, které má největší vliv a 

možnosti jak přeměnit (venkovskou) krajinu. Tyto nastalé změny se projevovaly v rozličných 

formách, zejména z hlediska lokalizace a vlastní vhodnosti zemědělské výroby na různě 

produkčně schopných regionech či menších oblastech, resp. zde sledovaných modelových 

územích (MÚ).  

Již jejich výběr z hlediska rozličné geografické polohy předurčuje výskyt zcela rozdílných 

vývojových změn v rámci struktury využití půdy na těchto šesti MÚ (Osoblažsko, Chlumsko, 

Kelčsko, Nasavrcko, Cvikovsko a Kraslicko). Není to však jenom ona poloha, ale zároveň i 

čas, tzn. doba (historická), v rámci níž se dají očekávat pobídky pro rozvoj např. OP (orná 

půda), místo upřednostnění Pa (pastvin). Co k tomu vedlo? Dá se rovněž vysledovat kupř. 

prvek návaznosti, který mohl mít další vliv pro využití půdy do budoucna a uplatnění 

obdobných struktur LU v rámci MÚ? Stejně tak i prvotní rozčlenění šesti MÚ z hlediska jejich 

typu reliéfu (rovinný, přechodný či vrchovinný), může u těchto sousedících „množin MÚ“ 

nabývat zavádějících hodnot, (např. v rámci rozličné kvality půd), což by následně nemohlo 

vést spíše k nasměrování jednotlivých MÚ změnit svůj přidělený „statut“ a přináležet nově  

do přilehlé vedlejší množiny? Tato možnost není nereálná, neboť už jen z názvu jedné 

z množin, tj. „přechodný typ reliéfu“ není vyjma okrajových, tzn. nejvíce se vzdalujících 

charakteristik od průměru (Osoblažsko x Kraslicko), možné přesně stanovit onu hranici, díky 

níž by pak následně nemohlo Chlumsko nepatřit do „přechodného typu“ stejně jako 

Cvikovsko a naopak Kelčsko se nenacházet v množině rovinných MÚ s Osoblažskem?  

Pomyslné světlo může vnést do těchto vznesených otázek především stav a možnost 

komparace dle jednotlivých kategorií i celkových makrostruktur mezi řešenými MÚ, i 

s porovnáním vývoje na úrovni příslušných okresů. Zásadní představu o zastoupení půdních 

podílů v MÚ podávají výměry zemědělských ploch (ZP), které identifikují četné rozdíly  

ve sledovaných územních jednotkách (Tab. č. 4). Nejvyšší podíl na celkové rozloze 

představuje Osoblažsko s 86,6 % MÚ (okr. Bruntál 58 %), následované v zápětí Kelčskem  

se 78,8 % MÚ (okr. Vsetín 69 %). Již s větším odstupem, tj. zhruba 50% podílů ZP z MÚ 



 57 

nacházíme u trojice Nasavrcko s 51,7 % (okr. Chrudim 70 %), Kraslicko s 47,0 % (okr. 

Sokolov 54 %) a Cvikovsko s 45,9 % (okr. Česká Lípa 53 %). Jednoznačně nejnižší podíl ZP 

se vyskytuje na Chlumsku s pouze 29,9 % zastoupením (okr. Jindřichův Hradec 61 %). 

Sledovaná MÚ jsou de facto v rámci okresní příslušnosti rozdělena na dvě skupiny, první 

s vyšším výskytem ZP než v okrese (Osoblaha a Kelčsko) a druhá, tzn. všechna zbylá MÚ. 

Na první pohled jsou z polohy MÚ viditelné předpoklady a s tím spojené zvýšené rozdíly  

pro vhodnost zemědělské výroby v Čechách na straně jedné a na Moravě se Slezskem  

na straně druhé, při průměrném celoúzemním podílu ZP v Česku s přibližně ⅔ zastoupením. 

 

   Tab. č. 4 – Struktura využití vybraných ploch v MÚ (1845-1896) 

Struktura využití vybraných ploch v roce 1845 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3268,3 70 100 932,2 15,2 100 2973,8 60,5 100 1196,9 27,7 100 1749,9 30 100 1778,1 26,2 100 

Lo 583,5 12,5 100 649,7 10,6 100 389,8 7,9 100 683,1 15,8 100 730,3 12,5 100 776,5 11,5 100 

Pa 112 2,4 100 240,5 3,9 100 382,1 7,8 100 325,1 7,5 100 154 2,6 100 622,7 9,2 100 

ZP 4039 86,5 100 1832,4 30 100 3873,1 78,8 100 2236,3 51,7 100 2685,7 46 100 3188 47 100 

LP 460,8 9,9 100 2995,3 49 100 850,3 17,3 100 1920,6 44,4 100 2910,5 49,8 100 3357,1 49,5 100 

JP 169,5 3,6 100 1289,4 21,1 100 190,2 3,9 100 166,8 3,9 100 245 4,2 100 234,7 3,5 100 

MÚ 4669,3 100   6117,1 100   4913,6 100   4323,7 100   5841,2 100   6779,8 100   

Struktura využití vybraných ploch v roce 1896 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3333 73,6 102 976 16 105 3117 61,1 105 1413 32,7 118 1880 3,2 107 2031 30,4 114 

Lo 444,5 9,8 76 619 10,1 95 368 7,2 94 639 14,8 94 830 14,2 114 783,8 11,7 101 

Pa 62,7 1,4 56 248 4,1 103 464 9,1 121 216 5 66 86,6 1,5 56 417,8 6,3 67 

ZP 3908,7 86,3 94 1857 30,4 101 4072,7 79,9 105 2329 53,8 104 2860 48,9 107 3238,5 48,5 102 

LP 449,3 9,9 98 3078 50,3 103 826,3 16,2 97 1830 42,3 95 2789 47,7 96 3165 47,4 94 

JP 170 3,8 100 1181 19,3 92 199 3,9 105 166 3,8 100 194 3,3 79 271 4,1 116 

MÚ 4528 100   6116 100   5098 100   4325 100   5843 100   6674,5 100   

Zdroj: Databáze LUCC, Gemeindelexikon a vlastní výpočty. 

Značně vysoké výměry ZP na Osoblažsku předpovídají jeho hospodářské, tj. ryze 

zemědělské zaměření, téměř se stoprocentní shodou na celém MÚ, s výskytem vyšších 

podílů při řece Osoblaze a Prudniku v územně větších SÚJ Hlinka_Slezské Pavlovice (sever) 

a Osoblaha_Studnice (východ), kde je zemědělské využití naprosto převládajícím prvkem 

v krajině s 90 % ZP z MÚ. Směrem západním podíl ZP sice klesá, ale stále je více než 80%. 

V podání Kelčska zaznamenáváme rovněž vyšších podílů ZP (výskyt při své západní hranici 

s úrodnou Hanou je předpokladem i lepšího zemědělského zázemí a taktéž hospodářských 

výsledků v podobě vyšších výnosů), koncentrovaných především na severozápadě a 

v centrální části MÚ, tj. KÚ Lhota, Kelč Nové i Staré Město a Babice (přes 90 %). Menší 

vhodnost pro ZP se vyskytuje na jihu v KÚ Kunovice a Loučka a především na jihovýchodě 

v KÚ Police (59 %), v důsledku zvýšené členitosti reliéfu, a s tím spojených zvýšených areálů 
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LP (20-40 % MÚ). Na území Nasavrcka, dosahujícího ⅔ rozloh ZP oproti Kelčsku, je 

zemědělská výroba jako celek soustředěna převážně na západ MÚ (KÚ Křižanovice přes  

80 %) i na severozápad (KÚ Libkov a České Lhotice do 70 %), v územně však menších KÚ. 

Nejmenších podílů ZP nacházíme na jihovýchodě MÚ, zejména v rámci pospojené SÚJ 

Nasavrcko_Hodonín_Rohozná (územně však největší se 42 % z výměry celého MÚ),  

ve které se pohybují ZP lehce nad 40 %, neboť zde mají převahu LP (55 % MÚ). V podání 

Kraslicka a jeho v podstatě horské polohy, spatřujeme nečekaně většího územního využití 

ZP především v jeho centrální části podél řeky Svatavy, dosahujícího až nevěřitelného podílu 

81% v SÚJ Kraslice_Smolná_Zelená Hora a taktéž ale již význačně méně v KÚ Bublava  

na západě MÚ (přes 60%). Tento zvláštní vývoj je způsoben především výrazně zvýšeným 

počtem obyvatel v návaznosti na jednoznačně průmyslové zaměření MÚ, jež se druhotně 

projevuje ve větší koncentraci obyvatelstva a s tím spojeným i větším zájmem o půdu. 

Ostatní územní jednotky v MÚ dosahují již význačně zmenšených podílů zemědělsky 

využívaných, tj. do 50-ti % a přirozeně nejmenší podíly se vyskytují na severu MÚ 

v nejhornatějším SÚJ Stříbrná_Tisová s 20 % ZP. Z hlediska příslušnosti k horským celkům 

následuje Cvikovsko, obdobně jako u Kraslicka s logicky nižším zemědělským využitím, 

avšak za mnohem menšího rozptylu podílů uvnitř MÚ, než u značně kontrastního Kraslicka. 

Úhrnem největších podílů ZP nalézáme na jihovýchodě v SÚJ Kunratice_Drnovec a KÚ 

Mařeničky, u obou s více než 60 %. Převážně však dosahuje MÚ územních výměr ZP okolo 

40 % na jiho-jihozápadě (KÚ Cvikov) a rovněž i na severu území (příhraniční KÚ Krompach), 

se svými minimi na západě MÚ v SÚJ Trávník_Naděje s 24 %, jejichž územní výskyt je 

vázán na zvýšenou členitost reliéfu s vysokými sklony. Zcela odlišná situace se v souvislosti 

s celým dlouhodobým sledováním projevuje na Chlumsku. Typickým prvkem celé krajiny 

v pohraničí jsou v podstatě všudypřítomné JP resp. VP v podobě rozsáhlé rybniční sítě, 

přetvářející Chlumsko ve svůj prospěch. Z tohoto důvodů nejsou ZP v rámci řešených MÚ 

svým výskytem přirozeně nejmenší v horských nebo vrchovinných oblastech, tj. na Kraslicku 

a Cvikovsku, ale právě zde, utvářející nový rozměr, vymykající se od průměru. Malé využití 

ZP v MÚ nabývá navíce i větších vnitřních rozdílů, v již tak malých podílech ve srovnání 

s ostatními MÚ, při jejich koncentraci především na severu v KÚ Lutová a centrální části 

v KÚ Chlum u Třeboně s 40 % podílem na rozloze MÚ. V kontrastu s nimi je mnohem menší 

zastoupení ZP na západě (KÚ Hamr s 27 % MÚ, jehož nízký podíl ZP souvisí s méně 

kvalitními písčitými půdami) a především na východě, kde spatřujeme minimum v rámci 

všech šesti MÚ v KÚ Staňkov, jež byl zemědělsky využíván pouze z 14 %!, neboť jeho 

výměru představuje převážně Staňkovský rybník, který zároveň velice netradičně vystihuje 

východní, tj. státní hranici KÚ. 

Celkově se podíl ZP v horizontu let 1845-1896 vyznačoval obecným trendem jako v celém 

Česku, tj. u všech MÚ přírůstkovými hodnotami, což vedlo k navýšení těchto ploch  
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(Tab. č. 5). Z hlediska posledně jmenovaného (Chlumsko) a výjimky potvrzují pravidlo (v 

rámci menšinových, ale rovněž přírůstkových ZP v MÚ), to ve své podobě znamená zesílený 

důraz na zemědělskou výrobu, s výskytem největších přírůstků ZP na Kelčsku a Cvikovsku 

(lehce nad 5 %), spojených s minimálním úbytkem na Osoblažsku. 

 

        Tab. č. 5 – Změna využití ploch u vybraných kategorií v MÚ (1845-1896) 

Změna vybraných ploch půdních kategorií v období 1845-1896 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

OP 64,7 1,98 43,8 4,7 143,2 4,82 216,1 18,05 130,1 7,43 252,9 14,22 

Lo -139 -23,82 -30,7 -4,73 -21,8 -5,59 -44,1 -6,46 99,7 13,65 7,3 0,94 

Pa -49,3 -44,02 7,5 3,12 81,9 21,43 -109,1 -33,56 -67,4 -43,77 -204,9 -32,91 

ZP -130,3 -3,23 24,6 1,34 199,6 5,15 92,7 4,15 174,3 6,49 50,5 1,58 

LP -11,5 -2,5 82,7 2,76 -24 -2,82 -90,6 -4,72 -121,5 -4,17 -192,1 -5,72 

JP 0,5 0,29 -108,4 -8,41 8,8 4,63 -0,8 -0,48 -51 -20,82 36,3 15,47 

Zdroj: Databáze LUCC, Gemeindelexikon a vlastní výpočty. 

Od výše zmíněného se odvíjí i potřeba zornění, která dosahuje na Osoblažsku 65-75 % MÚ 

(východ více zorněn než západ MÚ), tj. převážně však více než v průměru podíly OP za celé 

Česko (cca 70 %). Na Kelčsku se jedná o většinových 60-70 % MÚ. Nasavrcko již v reakci 

na menší poměr ZP dosahuje rovněž menšího poměru OP, tj.  25-35 % MÚ, Kraslicko  

20-25 % MÚ, Cvikovsko však 25-30 % MÚ a nejméně Chlumsko 10-20 % MÚ. 

Oproti zvýšenému výskytu ZP je charakteristickým rysem v druhé polovině 19. století 

snižování rozlohy lesních ploch (LP). Tento vývoj se odehrál taktéž na úrovni MÚ, nikoliv ale 

s takovou razancí. Častá byla i jejich stagnace, i když převládající byly úbytky. Ty byly 

vykazovány především u MÚ ve vyšších (ale nikoli v nejvyšších) nadmořských polohách,  

tj. 5% úbytky LP na jihu Cvikovska (KÚ Cvikov a SÚJ Kunratice_Drnovec) a v západní části 

Kraslicka. Větší výjimky, tj. přírůstky LP lze sledovat v severní části Chlumska (úbytek 

především VP) a na Kraslicku u centrálního SÚJ Kraslice_Smolná_Zelná Hora, kde došlo 

k více než 50 % navýšení!, patrně způsobeného v reakci na jeho větší potřebu v blízkosti 

rozvíjející se průmyslové oblasti. Avšak celkový vývoj ústupu lesů může být zapříčiněn vícero 

činiteli. Jednak vycházející ze souvztažného poměru ZP↑ x LP↓ a naopak, jednak zvýšeným 

využitím dřeva jako paliva v továrnách (Cvikovsko a především Kraslicko s průmyslovým 

zázemím) a rovněž použitím i jako stavebního materiálu. Rozdílný výskyt LP nacházíme 

v Čechách (okolo 50 % čtyř MÚ) znamenající zvýšenou lesnatost, ostře se tak vymezující  

od význačně zmenšených LP na Moravě a Slezsku, s podíly 20 a 10 % dle MÚ, což velice 

vhodně ilustruje převážně o zemědělském využití Kelčska a především Osoblažska. 

Z hlediska JP (jiných ploch) sledujeme rozličný vývoj s převahou nijak výrazného vzestupu 

výměry u většiny MÚ, avšak se skoro 10% úbytkem na Chlumsku (centrální část). Tento 

vývoj je způsoben opět především změnou rozsáhlých vodních ploch (VP) ve prospěch orné 
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půdy (OP). Ještě význačnějším protisměrným vývojem prošlo celé Cvikovsko, neboť došlo 

k propadu JP o 20 %, způsobených především úbytkem výměrů OsP. 

Výše řečenému odpovídá i stav zemědělského fondu, neboť všechny MÚ nabývají větších 

podílů OP. Dochází při tom především k přímoúměrnému stavu, z hlediska výskytu poměru 

vyšší přírůstkový podíl OP – vyšší výšková poloha, dosahující na Kraslicku (severozápad 

MÚ) a Nasavrcku (jih, ale částečně i západ MÚ) téměř 15 %. Sice nejmenších přírůstkových 

hodnot bylo dosaženo na Osoblažsku, avšak to je ze všech MÚ již nejvíce zorněno a nedají 

se očekávat další velké přísuny OP. Pro trvalé kultury (TK) je v rámci MÚ příznačný jejich 

dlouhodobě nejmenší podíl ze všech sledovaných kategorií (v 2. pol. 19. stol. v podstatě 

zanedbatelný), z čehož snad jen vybočuje jejich nepatrně větším uplatněním Kelčsko  

(do 5 % ZP) v KÚ Kelč Nové i Staré Město, pravděpodobně ve formě vinohradů, zahrad, 

remízků a sadů. Z hlediska výskytu luk (Lo) a pastvin (Pa), resp. z jejich přírůstků či úbytků je 

zásadní, že 1) pokud se zvětšuje jedna, většinou v tomto časovém horizontu se naopak  

(na sledovaných MÚ) druhá zmenšuje; 2) je vždy v nížinách větší podíl luk, přibližně  

asi ⅔ území ku ⅓ pastvin (mimo Kelčska – zde je podíl 50:50); 3) s vyšší geografickou 

polohou je poměr pastvin větší, což značí z hlediska klimatických podmínek větší vhodnost 

pro živočišnou výrobu oproti rostlinné, která je koncentrovanější v nižších výškových 

pásmech. O to více je nečekaně malý výskyt Pa na výškově členitějším Cvikovsku, 

nacházející se na výměře pouhých 154 ha oproti 730,3 ha Lo, znamenající tak zvýšenou 

rostlinou produkci?  

Nejvíce četné zastoupení Lo nacházíme na Chlumsku (35 % ZP) v jeho centrální a východní 

části, způsobené především celkovým asi pouze třetinovým podílem ZP na celém MÚ, neboť 

území je téměř z poloviny zalesněné a asi pětinu území vystihují JP. Z hlediska výskytu 

pastvin není překvapením jejich největší podíl tj. 20 % ZP spojených zároveň i s územně 

největší výměrou 622,7 ha na nejhornatějším Kraslicku (jih a východ MÚ). Zvýšený úhrn 

všech zatravněných ploch tzn. Lo i Pa dohromady, je avšak lokalizován na území Nasavrcka 

(45 % ZP), kterýžto se pro něj stává typickým znakem, celkově však zároveň 

předznamenávající jeho průměrnost téměř u všech sledovaných jevů, jež se s velkou 

pravděpodobností dají očekávat i v budoucím vývoji a v rámci šesti MÚ, tak může Nasavrcko 

sloužit jako indikátor „středových hodnot“ všech sledovaných MÚ. 

Avšak vývoj na jednotlivých částech sledovaných MÚ tj. na úrovni SÚJ procházel vlastním 

životem, tzn. i třeba opačným směrem oproti stavu na celém území (MÚ). O přiblížení tohoto 

stavu se snaží Tab. č. 6, která udává míru „přírůstků“ (p) a „úbytků“ (ú) podílů, za příslušné 

časové období v šesti MÚ. Pro lepší orientaci 1) mají hodnoty zásadního významu,  

tj. informující o zvýšených změnách pohybu přírůstků a úbytků dle jednotlivých makrostruktur 

a jejich kategorií, vyznačeny písmo tučně a navíc kurzívou, 2) jsou jednotlivým SÚJ  

z hlediska vnitřní polohy umístění v MÚ přičleněny dle lokality jejich výskytu světové strany 
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(S, J, V, Z a jejich kombinace) a rovněž je označena i centrální poloha (Centr). Vlastním 

vývojem na úrovni SÚJ sledujeme v podstatě typické znaky pro toto období, pro něž je 

význačné úhrnné navýšení ZP, v rámci nichž pak podílů OP na vrub Lo a především Pa. 

Z hlediska polohy MÚ, je rozpoznatelný u jednotlivých SÚJ de facto jejich nerozdílný vývoj 

dle různé polohy, znamenající prozatímní větší nevyhraněnost z celku. 

 

      Tab. č. 6 – Vývoj využití ploch na úrovni SÚJ (1845-1896) 

MÚ SÚJ 1845-1896 ZP OP TK Lo Pa LP JP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  ú ú ú ú ú p ú J 
Hlinka_Sl. Pavlovice ú p ú ú ú p ú SZ + S 
Karlov p p p ú ú ú p JZ 

I 

Osoblaha_Studnice p p ú ú ú ú p Centr + V 
Hamr p p p ú p ú p Z 
Chlum u Třeboně p p p p ú p ú Centr 
Lutová p p ú ú p ú ú S 

II 

Staňkov p p p ú p p ú V 
Babice p p p p ú ú ú Z 
Kelč Nové Město ú p p ú ú p p S 
Kelč Staré Město p p ú p ú ú p Centr 
Komárovice p p p ú ú ú p SV 
Kunovice ú p ú ú ú p p JZ 
Lhota p ú ú p p p p Centr 
Loučka p p p ú p p ú J 

III 

Police p p p ú ú ú p V 
Ctětín p p p ú ú ú ú V 
České Lhotice p p p ú ú ú p Centr 
Nasavrky _Hodonín_Rohozná p p p ú ú ú ú S+Centr+J 
Křižanovice ú p p ú ú p ú Z 
Libkov p p p ú ú ú p Centr 

IV 

Polánka ú p p ú ú p ú JZ 
Cvikov p p p p ú ú ú JZ 
Kunratice_Drnovec p p p p ú ú ú JV 
Krompach p p ú p ú ú p S 
Mařenice p p p p ú ú ú V 
Mařeničky p p ú p ú p ú Centr 

V 

Trávník_Naděje p p ú p ú ú ú Z 
Bublava p p ú p p ú p SZ 
Krásná_Hraničná p p ú p ú ú p JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  ú p ú ú ú p p Centr 
Sněžná p p ú p ú ú ú J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú p p ú ú ú p SV+V 

MÚ SÚJ 1845-1896 ZP OP TK Lo Pa LP JP poloha v 
MÚ 

      Zdroj: Databáze LUCC a Gemeindelexikon. 
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4.2 Období 1896-1948 

 

Přelom století znamenal hektickou dobu zejména ve  výrobě, dobu konjunktury a rozkvětu. 

Než ovšem nastaly tyto „lepší časy“, proběhla zejména v 80. a následně v 90. letech 19. stol. 

vleklá agrární krize, která došla bodu zlomu především v souvislosti s vývojem ZPF 

(zemědělského půdního fondu) a osvojením si nových prvků do výroby v podobě ještě větší 

intenzifikace v zemědělství, těžící z nově probádaných postupů a objevů vůbec, v rámci 

druhé průmyslové revoluce, tj. technickovědecké. Zásluhou parního stroje, výbušného 

motoru a elektřiny skončila dosavadní lokalizační vazba ekonomických aktivit člověka  

na přírodní zdroje a stanoviště energie (v zemědělství je nahradila i umělá hnojiva) a nastal 

růst jejich vlivu na velké plochy. Začaly se vytvářet průmyslové, urbanizované krajiny 

(Jeleček, 1996). Rozvoj na přelomu století je v celém prostoru českého území chápán 

rovněž i jako rozvoj v dopravě, zejména v podobě výskytu železnice, pro ucelenější vývoj 

urbanizace a industrializace měst i celých oblastí.  

Tento důležitý prvek je však v rámci sledovaných MÚ více využit jen na Kraslicku (už od roku 

1876), přičemž vedle jeho vhodné polohy (oblast Sudet a výskyt zvýšeného německého 

kapitálu), může být i výskyt železnice pozitivní příčinou nejspíše pro jeho vyšší průmyslové 

zaměření, které vedle jeho rozkvětu s sebou přinášelo i neustálé zvyšování počtu obyvatel 

(ukončené až důsledky 2. světové války). V podstatně menší míře a později, tj. až  

na přelomu století je uvedena do činnosti úzkokolejná trať v jižní části Osoblažska  

(z Třemošné jen do Osoblahy – de facto slepá kolej) a ještě na jihovýchodě Kelčska (zcela 

se vyhýbající městu Kelči jako větší obci v mikroregionu). Z hlediska jejich zemědělského 

rázu to přirozeně větší vliv na rozvoj MÚ mít nemohlo, neboť průmyslové zázemí jako takové 

se zde nevyskytovalo v podstatě žádné.  

U třech zbývajících MÚ (Chlumsko, Nasavrcko, Cvikovsko) k žádné výstavbě trati nedošlo  

ve své historii ani dodnes, což ve svém důsledku, jen naznačilo budoucí polohu na periferii. 

Nejvíce zarážející je neexistence železniční trati na Cvikovsku, resp. alespoň ve spojení  

do jeho nejdůležitější obce Cvikova, ve kterém se právě na přelomu století vyskytovalo  

23 továren (Gemeindelexikon 1904), což znamenalo ještě větší počet než na v čistě 

průmyslových Kraslicích.  

V návaznosti na agrární krizi, jejíž důsledky se vyznačovaly snižováním podílů OP, 

procházelo období po přelomu století následným vybalancováním poměrů jednotlivých 

kategorií. K narušení tohoto klidu dochází vlivem 1. světové války a vývojovým trendem  

se stává zvyšování LP a TK na vrub především OP (Tab. č. 8), což v podstatě znamená 

upřednostnění dlouhodobějších investic a záměrů s půdou vůbec oproti krátkodobým,  

tj. každoročními novými plány v rozmístění osevu obilovin, luštěnin či brambor. K přírůstkům 
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LP dochází především v centrální části Kraslicka (až 7 %) a shodně na jihozápadě Kelčska i 

Nasavrcka (do 2%). Stagnační vývoj LP se ale odehrává na Chlumsku a Cvikovsku. Tento 

vývoj koresponduje i se stavem na jednotlivých MÚ, kde ZP jako celek, jsou využity na 

výměrách zhruba o 4-6 % menších, vyjma Chlumska a jeho 17% zmenšení areálů OP 

(centrální a severní část), nově přeskupených v již místně rozsáhlejší kategorii Lo, patrně 

z nedostatku potřebných pracovních sil na OP pracujících. 

Jiný vývoj v rámci OP je spatřován pouze na Osoblažsku, kde naopak došlo ještě k 2,5 % 

navýšení v jeho východní části (SÚJ Osoblaha_Studnice), což přisuzuji vysokému stavu 

intenzifikačních prvků na MÚ, kde se v rámci zvýšené koncentrace zemědělské výroby 

mohlo vyplatit investovat nadále jak do ZP, tak rovněž i do OP. Samozřejmě ale i nadále si 

MÚ ponechávaly větší podíly v poměru OP/ZP, tj. Osoblažsko a Kelčko zhruba 80 %, 

Nasavrcko, Cvikovsko i Kraslicko přes polovinu území (Tab. č. 7).  

Nepřekvapující odlišnost sledujeme jen na Chlumsku, kde se výměra OP v rámci ZP ocitala 

na pouze 45% podílu. Vyplývá z toho pravidlo, čím více je MÚ zemědělsky zaměřené, tím 

více si svojí pozici drží a naopak. Nezapomínejme však na fakt, že toto je celkové srovnání 

všech šesti MÚ, což může opravdový stav využití OP na Chlumsku lehce zastírat, neboť 

od předchozího časového horizontu sledování zornění na MÚ, došlo naopak k jeho navýšení 

na Chlumsku o celou třetinu!  

 

   Tab. č. 7 – Struktura využití vybraných ploch v MÚ (1896-1948) 

Struktura využití vybraných ploch v roce 1896 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3333 73,6 102 976 16 105 3117 61,1 105 1413 32,7 118 1880 3,22 107 2031 30,4 114 

Lo 444,5 9,82 76 619 10,1 95 368 7,22 94 639 14,8 94 830 14,2 114 783,8 11,7 101 

Pa 62,7 1,38 56 248 4,05 103 464 9,1 121 216 4,99 66 86,6 1,5 56 417,8 6,3 67 

ZP 3908,7 86,3 94 1857 30,4 101 4072,7 79,9 105 2329 53,8 104 2860 48,9 107 3238,5 48,5 102 

LP 449,3 9,92 98 3078 50,3 103 826,3 16,2 97 1830 42,3 95 2789 47,7 96 3165 47,4 94 

JP 170 3,75 100 1181 19,3 92 199 3,9 105 166 3,84 100 194 3,32 79 271 4,06 116 

MÚ 4528 100   6116 100   5098 100   4325 100   5843 100   6674,5 100   

Struktura využití vybraných ploch v roce 1948 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3424,2 73,3 105 809 13,3 87 3007,2 61,2 101 1393,8 32,2 117 1814,6 31,1 104 1912,7 28,2 108 

Lo 445 9,53 76 714,9 11,7 110 471,1 9,59 121 616,2 14,3 90 829 14,2 114 731 10,8 94 

Pa 60,3 1,29 54 214,9 3,52 89 191,2 3,89 50 186,3 4,31 57 72,8 1,25 47 381,4 5,62 61 

ZP 4002,9 85,7 99 1783,7 29,2 97 3834,1 78 99 2272,9 52,6 102 2816,6 48,3 105 3042,7 44,9 95 

LP 441,6 9,45 96 3082,5 50,5 103 842,7 17,2 99 1857,3 43 97 2785,8 47,8 96 3382,1 49,9 101 

JP 226,9 4,86 134 1235,2 20,2 96 236,4 4,81 124 192,6 4,46 116 228,2 3,91 93 358,9 5,29 153 

MÚ 4671,4 100   6101,4 100   4913,2 100   4322,8 100   5830,6 100   6783,7 100   

          Zdroj: Databáze LUCC, Gemeindelexikon a vlastní výpočty. 
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K většímu zásahu došlo i v půdní kategorii Pa. Například na Kelčsku se jeho výměra 

zmenšila o skoro 60 %! (především na jihu a západě MÚ, tj. ve vyšších nadmořských 

polohách ve prospěch Lo). O poznání méně na Cvikovsku (rovněž ve prospěch Lo), 

Nasavrcku (ve prospěch netypicky OP, v rámci nejspíše své zcela vnitrozemské, tj. klidnější 

polohy) a Chlumsku (ve prospěch LP) zhruba 15 %. Snížení výměr Pa je vlastně důsledkem 

snížení počtu užitkových zvířat, jejichž počty především v tomto období doznávaly 

regresivních stavů, v reakci na rozsáhlé válečné aktivity. 

 

        Tab. č. 8 – Změna využití ploch u vybraných kategorií v MÚ (1896-1948) 

Změna vybraných ploch půdních kategorií v období 1896-1948 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

OP 91,2 2,74 -167 -17,11 -109,8 -3,52 -19,2 -1,36 -65,4 -3,48 -118,3 -5,82 

Lo 0,5 0,11 95,9 15,49 103,1 28,02 -22,8 -3,57 -1 -0,12 -52,8 -6,74 

Pa -2,4 -3,83 -33,1 -13,35 -272,8 -58,79 -29,7 -13,75 -13,8 -15,94 -36,4 -8,71 

ZP 94,2 2,41 -73,3 -3,95 -238,6 -5,86 -56,1 -2,41 -43,4 -1,52 -195,8 -6,05 

LP -7,7 -1,71 4,5 0,15 16,4 1,98 27,3 1,49 -3,2 -0,11 217,1 6,86 

JP 56,9 33,47 54,2 4,59 37,4 18,79 26,6 16,02 34,2 17,63 87,9 32,44 

Zdroj: Databáze LUCC, Gemeindelexikon a vlastní výpočty. 

Z hlediska sledování možných změn struktury využití ploch, je pro období 1896-1948 v celé 

svojí délce příznačný neustálý neklid. Ten je zapříčiněný na straně jedné územní reformou 

z r. 1919 (rozdělení velkých ploch půdy mezi malé vlastníky zmírňující úbytek OP), na straně 

druhé hospodářskou krizí a recesí v letech následujících a i vysokým válečným vypětím, 

v jehož důsledku dochází k většímu zpustnutí ploch. O to více vypadá jako „kapka v moři“ 

navyšování počtu ploch TK u všech MÚ (max. 5 % ZP). Celkově můžeme ke konci časového 

období spatřovat většinově nárůsty podílů LP a zejména Lo, v něž se především větší 

rozlohy OP a částečně i Pa přeměnily, neboť se o ně v podstatě neměl kdo starat (výjimkou 

z pravidla je Osoblažsko, které svůj zemědělský ráz naopak ještě nepatrně zvýraznilo). 

Z hlediska celku, se zde však rýsuje více než patrný úbytek obyvatelstva (přirozený přírůstek 

počtu obyvatel dvakráte narušen), který následně měl rozhodující vliv na strukturu využití 

ploch v MÚ (neopomínaje samozřejmě ani poválečný odsun). K nejvyšším úbytkům populace 

došlo na vlastním okraji českého území, tj. v pohraničí, což vedlo ve značné míře 

k následnému nedostatečnému osídlení těchto venkovských oblastí, což se nejvíce  

ze sledovaných MÚ dotklo Kraslicka (úbytek ⅔ populace) a v nižší míře Cvikovska a 

Osoblažska. MÚ Chlumsko jako zcela příhraniční oblast nedosahovala natolik zřejmého 

zmenšení podílu obyvatel, i když ten nebyl malý. Příčinou tohoto vývoje bylo jako jednoho 

z mála (ne-li jediného) území v pohraničí výskyt ryze české jazykové oblasti, což ve svém 

důsledku neznamenalo poválečný odsun německého etnika. Toto jeho zvláštní postavení 

však do té doby s sebou neslo i jeho větší odloučení od českého vnitrozemí a zároveň větší 
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ohraničení (z jihu, východu a v podstatě i ze severu) z hlediska jeho výskytu právě 

v příhraniční oblasti, kde se vyskytovalo jiné etnikum, mající odlišné hodnoty, což ho de facto 

o to více směřovalo do periferních poloh. Do skupiny nejméně negativního ovlivnění  

ve formě ztráty populace přirozeně patří svojí polohou vnitrozemské MÚ Nasavrcko a 

Kelčsko.  

Z hlediska celkových proměn krajiny byla struktura zemědělského fondu ve sledovaném 

období vícenásobně zatížena vlivy především ekonomického rázu (zvýšený přechod  

na malorolnictví z velkostatků, hospodářská krize, válečná ekonomika a následná 

pozemková reforma v r. 1945). Tyto aspekty se zcela přirozeně musely promítnout do využití 

půdy (LU), především již ve zmíněném úbytku OP.  

 

      Tab. č. 9 – Vývoj využití ploch na úrovni SÚJ (1896-1948) 

MÚ SÚJ 1900-1948 ZP OP TK Lo Pa LP JP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  p ú p p p ú p J 
Hlinka_Sl. Pavlovice ú p p ú ú ú p SZ + S 
Karlov ú ú p p ú p p JZ 

I 

Osoblaha_Studnice ú ú ú p ú p p Centr + V 
Hamr ú ú p p ú ú p Z 
Chlum u Třeboně ú ú p p ú ú p Centr 
Lutová ú ú p ú ú p p S 

II 

Staňkov ú ú p p ú p ú V 
Babice ú ú p ú ú p p Z 
Kelč Nové Město p ú p p ú ú p S 
Kelč Staré Město p ú p ú ú ú p Centr 
Komárovice ú ú p ú ú p p SV 
Kunovice ú p p ú ú p p JZ 
Lhota ú p p ú ú ú ú Centr 
Loučka ú ú ú p ú p p J 

III 

Police ú ú p p ú p p V 
Ctětín ú p p ú ú p p V 
České Lhotice ú ú p ú ú p p Centr 
Nasavrky _Hodonín_Rohozná ú ú p ú p p p S+Centr+J 
Křižanovice ú p ú ú ú p p Z 
Libko p p p ú ú ú p Centr 

IV 

Polánka p p p p ú ú p JZ 
Cvikov ú ú p ú ú p p JZ 
Kunratice_Drnovec ú p p ú p ú p JV 
Krompach p p p ú ú p ú S 
Mařenice ú ú p p ú ú ú V 
Mařeničky ú ú p p ú ú p Centr 

V 

Trávník_Naděje ú ú p p ú ú p Z 
Bublava ú ú p ú p ú p SZ 
Krásná_Hraničná ú ú p ú ú p p JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  ú ú p ú ú p p Centr 
Sněžná ú ú p ú p ú p J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú ú p ú ú p p SV+V 

MÚ SÚJ 1900-1948 ZP OP TK Lo Pa LP JP poloha v 
MÚ 

    Zdroj: Databáze LUCC a Gemeindelexikon. 
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V mikropohledu do jednotlivých MÚ, se můžeme o těchto vývojových trendech přesvědčit i 

na úrovni SÚJ, resp. KÚ, jež vystihují nejlepší možný pohled na MÚ zevnitř (Tab. č. 9). Nešlo 

však jen o úbytek OP, ale v souvislosti celkových tendencí vývoje, o snižování výměry 

v celém segmentu ZP, nepočítaje v to TK, ačkoli rostoucích, neboť jejich výměry dosahují 

řádově zcela jiných (výrazně menších) podílů jak na úrovni MÚ, tak i v SÚJ. Na straně druhé, 

největším nabyvatelem ploch se staly JP (územně především na Kraslicku), znamenající 

rostoucí trend ve výstavbě na všech SÚJ. 

V rámci analýzy makrostruktur jednotlivých MÚ zbývá ještě osvětlit vývoj JP za celkové 

období 1845-1948. Jeho výsledkem je pozorován posun v rámci jednotlivých jeho kategorií, 

jež ve svém důsledku vystihuje příznačný signifikantní znak. Než jej však zmíním, je třeba 

objasnit vývoj makrostruktury JP jako celku. Jejich vývoj od počátku sledování je ve své 

podstatě, přetvářen prvky průmyslové revoluce a to ve všech jejich podobách. Jsou to právě 

plochy zastavěné (ZaP) i ostatní (OsP), které jako primární rys oznamují jednak 

demografickou revoluci se zvýšeným pohybem a přírůstky obyvatelstva, jež navíc postihují 

plochu spojenou se zvýšenými aktivitami v rámci komunikací a infrastruktury, stejně jako i 

nově vznikajících zázemí pro zemědělské a průmyslové závody, podniky či továrny (v rámci 

nichž se jeví změny především ve stavu OP jako sekundární). Příznivý vývoj v podobě 

nárůstu JP (jde-li o ZaP a OsP) se vyskytuje ve většině MÚ (zejména v centrální tj. hlavní 

části Kraslicka – souhrnně více než o třetinu a na Osoblažsku až o čtvrtinu – v SÚJ 

Osoblaha_Studnice). Lehce podprůměrným bylo Cvikovsko (i když dosahující přírůstku  

17,6 %), které však daného stavu docílilo poválečným zmenšením počtu podílů OsP, což 

předznamenává jeho následný hospodářský úpadek a stává se tím pádem více okrajovou 

zemědělskou oblastí. Nabízí se tak otázka, proč se tento vývoj negativně neobrazil v rámci 

vývojových změn i na Kraslicku? Dle mého názoru je to způsobeno „trvanlivější“,  

tj. dlouhodobější možnou prováděnou průmyslovou výrobou, která se na Kraslicku oproti 

Cvikovsku vyskytovala, jež nepodléhala tolik vnějším i vnitřním vlivům. V reakci na výše 

zmíněný signifikantní znak, je možné ve zjednodušené formě říci, že pro období let  

1845-1948 v souvislosti s JP je charakteristický úbytek VP ve prospěch ZaP a OsP, jako 

důsledek rozvoje hospodářství. 

Vývoj JP na úrovni jednotlivých SÚJ sleduje Tab. č. 10, v níž jsou vedle přírůstků a úbytků 

zaznamenány i směry setrvalého vývoje stavu - „s“, z hlediska počátku a konce sledovaného 

období. Stejně jako na úrovni MÚ, je i na úrovni SÚJ viditelný příznivý trend rostoucích ploch 

ZaP i OsP, ještě více umocněný propadem nebo stagnací výměr VP. Výraznějších odlišnosti 

uvnitř MÚ spatřujeme pouze na Cvikovsku, v podání protichůdného směru vývoje OsP, 

dokládající pravděpodobně jejich zvýšenou důležitost v 2. pol. 19. stol., jež se s nástupem 

nových změn ve 20. stol. následně přetvořily, resp. zanikly jejich jiným využitím, nebo se 

přesunuly na příhodnější lokality vně MÚ. 
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  Tab. č. 10 – Vývoj JP na úrovni SÚJ (1845-1948) 

MÚ SÚJ 1845-1948 VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  ú p p J 
Hlinka_Sl. Pavlovice ú p p SZ + S 
Karlov s p p JZ 

I 

Osoblaha_Studnice ú p p Centr + V 
Hamr ú p p Z 
Chlum u Třeboně ú p p Centr 
Lutová p p p S 

II 

Staňkov ú p p V 
Babice s ú p Z 
Kelč Nové Město s ú p S 
Kelč Staré Město ú s p Centr 
Komárovice s ú p SV 
Kunovice s p p JZ 
Lhota s p p Centr 
Loučka ú p p J 

III 

Police p ú p V 
Ctětín p p p V 
České Lhotice ú p p Centr 
Nasavrky _Hodonín_Rohozná ú p p S+Centr+J 
Křižanovice s p p Z 
Libko p p p Centr 

IV 

Polánka s p p JZ 
Cvikov ú p ú JZ 
Kunratice_Drnovec ú p ú JV 
Krompach s p ú S 
Mařenice s p ú V 
Mařeničky s p ú Centr 

V 

Trávník_Naděje s p ú Z 
Bublava ú p p SZ 
Krásná_Hraničná ú p p JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  s p p Centr 
Sněžná s p p J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú p p SV+V 

MÚ SÚJ 1845-1948 VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

         Zdroj: Databáze LUCC a Gemeindelexikon. 

 

4.3 Období 1948-1990 

 

S příchodem roku 1948, se vývoj v zemědělství resp. v celém hospodářství odklonil od své 

dlouholeté tradice, neboť došlo k vlastnické strukturální přeměně tržního typu hospodaření,  

v hospodaření centrálně plánované. Určujícím prvkem v prostoru se stal politický rozměr. 

Z hlediska stavu nového hospodářství, se v průmyslové výrobě přistoupilo na rozsáhlou 

industrializaci spojenou s jejím větším rozšířením do krajiny a v rámci zemědělského 

půdního fondu byla nastoupena nová cesta „dobrovolného“ sdružování malorolnictva  

ve společném hospodaření. Zakládají se četná JZD, které nabyly zásadního postavení 

z hlediska rozhodování o struktuře LU, jejímž výsledkem (a rovněž i zmíněné industrializace) 
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byl celorepublikový úbytek ZP, tj. především OP. V obdobné formě se tyto nové trendy, 

v rámci vlastních specifik, identifikují s vývojem na jednotlivých MÚ (Tab. č. 11), které se tak 

nestávají výjimkou, spíše naopak, neboť v rámci vlastních specifik jsou úbytkové podíly 

navíce zvýrazněny i zmenšením ploch Lo a naopak nárůstem LP a JP.  

Ve svém důsledku tak dochází k zásadním změnám ve zcela všech! kategoriích, přičemž 

změny ZP, LP i JP, vystihují v této době svoje největší hodnoty v celém dlouhodobém vývoji, 

přičemž snížení celkových podílů zornění se stalo synonymem pro toto období. 

V návaznosti změn odehrávající se na poli nově nabitých struktur LU dle jednotlivých 

kategorií a makrostruktur, se od sebe zcela diametrálně liší vývoje zaprvé na Kraslicku, 

zadruhé Nasavrcku (resp. i na Kelčsku). Na MÚ Kraslicko docházelo téměř až ke skokovitým 

změnám v poměru jednotlivých kategorií, zatímco u druhé skupiny, jsou sledovaná MÚ 

postiženy těmito změnami nejméně ze všech, resp. se tam tyto změny nejméně projevily 

(zbývající MÚ se pohybují v prostoru mezi nimi). 

 

   Tab. č. 11 – Struktura využití vybraných ploch v MÚ (1948-1990) 

Struktura využití vybraných ploch v roce 1948 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3424,2 73,3 105 809 13,3 87 3007,2 61,2 101 1393,8 32,2 117 1814,6 31,1 104 1912,7 28,2 108 

Lo 445 9,53 76 714,9 11,7 110 471,1 9,59 121 616,2 14,3 90 829 14,2 114 731 10,8 94 

Pa 60,3 1,29 54 214,9 3,52 89 191,2 3,89 50 186,3 4,31 57 72,8 1,25 47 381,4 5,62 61 

ZP 4002,9 85,7 99 1783,7 29,2 97 3834,1 78 99 2272,9 52,6 102 2816,6 48,3 105 3042,7 44,9 95 

LP 441,6 9,45 96 3082,5 50,5 103 842,7 17,2 99 1857,3 43 97 2785,8 47,8 96 3382,1 49,9 101 

JP 226,9 4,86 134 1235,2 20,2 96 236,4 4,81 124 192,6 4,46 116 228,2 3,91 93 358,9 5,29 153 

MÚ 4671,4 100   6101,4 100   4913,2 100   4322,8 100   5830,6 100   6783,7 100   

Struktura využití vybraných ploch v roce 1990 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3299,6 70,5 101 691,5 11,1 74 2891,7 58,8 97 1241,1 28,7 104 1299,1 22,3 74 443,7 6,54 25 

Lo 266,4 5,69 46 533,6 8,74 82 379,2 7,72 97 594 13,7 87 715,9 12,3 98 386,1 5,69 50 

Pa 104,7 2,24 93 23,8 0,39 9,9 92,9 1,89 24 101,7 2,35 31 154,7 2,65 101 892,5 13,2 143 

ZP 3740,2 79,9 93 1302,3 21,3 71 3560,1 72,4 92 2023,3 46,8 90 2291,5 39,3 85 1816 26,8 57 

LP 518,9 11,1 113 3226,4 52,9 108 925,2 18,8 109 1942,9 45 101 3003,1 51,4 103 4286,3 63,2 128 

JP 419,2 8,96 247 1573,3 25,8 122 429,5 8,74 226 355,6 8,23 213 543,5 9,31 222 682,8 10,1 291 

MÚ 4678,3 100   6102 100   4914,8 100   4321,8 100   5838,1 100   6785,1 100   

         Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

Při pohledu do mapy, by se tak mohlo jevit, že nově nastalé trendy v hospodářství mohly 

sledovat a rozlišovat polohu vnitrozemskou a pohraniční, avšak tato myšlenka je 

samozřejmě klamná, neboť tento stav věcí především vystihuje naprosté upřednostnění 

průmyslové industrializace před zemědělskou výrobou, pakliže víme, že jak Kelčsko tak i 

Nasavrcko jsou založením zemědělské oblasti, kdežto Kraslicko je oblast spojená především 
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s výskytem průmyslu. Pro vhodnou představu o nastalých změnách (Tab. č. 12), nás však 

nejlépe informují čísla:  

 

1) výměrou zmenšené: 

a) ZP – Kraslicko o 40 % (především centrál a západ), Chlumsko o skoro 30 % (centrál a 

sever), Cvikovsko o 20 % (jih) a zbylé MÚ zhruba o 10 %;  

b) OP – Kraslicko o téměř 80 % (nejmazaněji centrál), Cvikovsko o 30 % (jih a sever), 

Chlumsko o 15 % (centrál), Nasavrcko o 10 % (centrál a sever), Osoblažsko (sever) a 

Kelčsko (jih) do 5 %; 

c) Lo – Kraslicko o 50 % (centrál a západ), Osoblažsko o 40 % (východ), Chlumsko o 

25 % (sever), Kelčsko 20 % (severozápad a jihovýchod), Cvikovsko o 15 % (jih) a 

Nasavrcko do 5 % (centrál); 

2) výměrou zvýšené: 

a) LP – Kraslicko o 25 % (centrál a jih), Osoblažsko o 20 % (jih), Kelčsko (východ) a 

Cvikovsko (jihozápad a severovýchod) do 10 %, Chlumsko (sever) a Nasavrcko  do 5 % 

(centrál); 

b) JP – Cvikovsko o 140 % (jih), Kraslicko o 90 % (centrál a západ), ostatní zhruba o 80 % 

(Osoblaha severovýchod; Kelčsko severozápad; Nasavrcko (centrál), výjimkou Chlumsko 

pouze o zhruba 30 % (centrál a sever). 

 

   Tab. č. 12 – Změna využití ploch u vybraných kategorií v MÚ (1948-1990) 

Změna vybraných ploch půdních kategorií v období 1948-1990 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

OP -124,6 -3,64 -117,5 -14,52 -115,5 -3,84 -152,7 -10,96 -515,5 -28,41 -1469 -76,8 

Lo -178,6 -40,14 -181,3 -25,36 -91,9 -19,51 -22,2 -3,6 -113,1 -13,64 -344,9 -47,18 

Pa 44,4 73,63 -191,1 -88,93 -98,3 -51,41 -84,6 -45,41 81,9 112,5 511,1 134,01 

ZP -262,7 -6,56 -481,4 -26,99 -274 -7,15 -249,6 -10,98 -525,1 -18,64 -1227 -40,32 

LP 77,3 17,5 143,9 4,67 82,5 9,79 85,6 4,61 217,3 7,8 904,2 26,73 

JP 192,3 84,75 338,1 27,37 193,1 81,68 163 84,63 315,3 138,17 323,9 90,25 

   Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

V rámci ZP, jedinou nesourodější kategorií, která se projevovala jak úbytkovými či naopak 

přírůstkovými podíly ploch, se projevily Pa. Z hlediska celku ve srovnání posledně 

jmenované půdní kategorie, tj. Pa, rovněž dostáváme dvě skupiny vývojově odlišných MÚ 

(úbytkové x přírůstkové). První je tvořena MÚ z opačných pólů své polohy, resp. ze zcela 

odlišných typů reliéfu (Osoblažsko, Cvikovsko a Kraslicko – tzn. s kontrastnějším a 

vyhraněnějším vývojem převážně z hospodářského hlediska), druhá odpovídá spíše 

průměrně se vyskytujícím hodnotám a to i v souvislosti dle typu reliéfu (Kelčsko, Chlumsko, 

Nasavrcko). Sledujeme tak v podstatě přechod buď k extenzifikačním nebo intenzifikačním 

prvkům výroby. V rámci prvních MÚ je přirozené, že k nárůstu podílů Pa došlo především  
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na Cvikovsku (KÚ Mařenice a Mařeničky) a jednotně celém Kraslicku (méně úrodná oblast  

ve vyšších nadmořských výškách), o to více je překvapivé navýšení ploch na Osoblažsku 

(sever a východ MÚ), na kterém v celém sledovaném dlouhodobém časovém úseku mimo 

nynější epochy tzn. éry socializace, nedošlo nikdy k přírůstkům těchto ploch a nyní se tak 

děje s více než 40% nabytím právě u Pa? Výsledný stav přisuzuji jednak nejspíše 

neschopnosti jednotlivých JZD vyskytujících se na Osoblažsku plně využívat zejména OP  

na všech předešlých vysokých hodnotách jejich podílů, čemuž by odpovídalo i skoro 5% 

snížení těchto ploch, jednak s premisou v rámci jak zvýšeného výskytu OP, tak i nutnosti 

zvýšeného výskytu užitkových zvířat v reakci na nárůst výskytu zemědělské rostlinné 

biomasy a jednak i přirozené budovatelské nelogičnosti v rozmístění zemědělské výroby jako 

celku.  

   Tab. č. 13 – Vývoj využití ploch na úrovni SÚJ (1948-1990) 

MÚ SÚJ 1948-1990 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  ú ú ú ú ú p p p p p J 
Hlinka_Sl. Pavlovice p ú p ú p ú p p p p SZ + S 
Karlov ú ú p ú p p ú p ú ú JZ 

I 

Osoblaha_Studnice ú ú ú ú p p p p ú p Centr + V 
Hamr ú ú p ú ú p p p p p Z 
Chlum u Třeboně ú ú ú ú ú p p p p p Centr 
Lutová ú ú p ú ú p p p p p S 

II 

Staňkov ú p p ú ú p p ú p p V 
Babice ú p p ú ú p p p p p Z 
Kelč Nové Město ú p ú ú p p p p p p S 
Kelč Staré Město ú ú ú p ú p p ú p p Centr 
Komárovice ú ú p ú p p p ú p p SV 
Kunovice ú ú p ú ú p p p p p JZ 
Lhota ú ú p p ú p p ú p p Centr 
Loučka ú ú p ú ú p p p p p J 

III 

Police ú ú p ú ú p p ú p p V 
Ctětín ú ú p p ú p p p p p V 
České Lhotice ú ú p p p p p p p p Centr 
Nasavrky _Hodonín_Rohozná ú ú ú ú ú p p ú p p S+Centr+J 
Křižanovice ú p p ú ú ú p p p p Z 
Libko ú ú p p ú p p p p p Centr 

IV 

Polánka ú ú p ú ú p p p p p JZ 
Cvikov ú ú p ú ú p p p p p JZ 
Kunratice_Drnovec ú ú p ú ú p p p p p JV 
Krompach ú ú p p p p p p p p S 
Mařenice ú ú p ú p p p p p p V 
Mařeničky ú ú ú ú p p p p ú p Centr 

V 

Trávník_Naděje ú ú p p ú p p p p p Z 
Bublava ú ú p ú p p p p ú p SZ 
Krásná_Hraničná ú ú p ú p p p p ú p JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  ú ú p ú p p p p p p Centr 
Sněžná ú ú p ú p p p p ú p J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú ú p ú p p p p ú p SV+V 

MÚ SÚJ 1948-1990 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

     Zdroj: Databáze LUCC. 
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Pro druhou skupinu MÚ se jeví propad ploch Pa jako běžný vývoj i na celorepublikové 

úrovni, ačkoli zde dosáhly extrémnějších úbytkových hodnot v rozmezí 50-90 % (nižší úbytky 

Kelčsko a Nasavrcko, extrém na Chlumsku kompenzovaný nárůstem OsP o více než 70 %). 

O zvýšeném pohybu mezi jednotlivými kategoriemi (i makrostrukturami) v 2. pol. 20. století 

informuje i vývoj uvnitř MÚ na úrovni SÚJ. Taktéž na nižších úrovostních řádech je patrný 

trend úbytku ZP, resp. především OP i Lo, ve prospěch JP, příkladně v rámci sledovaného 

MÚ Nasavrcko vybudováním vodní nádrže na řece Chrudimce, jež měla za následek zvýšení 

podílu VP jak na KÚ Křižanovice, tak na KÚ České Lhotice (Tab. č. 13). Celkový vývoj avšak 

dokládá větší nerozdílnost v rámci rozličné polohy jednotlivých MÚ a hlavně SÚJ, jež jsou 

v konečném důsledku kompenzovány de facto nepatrnými rozdíly. 

 

4.4 Období 1990-2000 

 

Nástupem let 90. let., resp. rokem 1989 dochází k návratu skutečné demokratické 

společnosti a s tím spojených tržně založených vztahů. Nový vývoj vrátil zemi do let 

předválečných, tj. do let existence občanské státnosti, kultury i ekonomiky. Orientace  

na východní prostor ustala a v rámci (postupného) zlepšování ekonomické a životní úrovně, 

došlo k nápravě důsledků dlouhodobého působení centralistického systému národního 

hospodářství, jehož prvotním impulzem se stala celková transformace v zemědělství i 

průmyslu. Tento restrukturální vývoj odčerpal větší podíly EA osob z průmyslu a především 

(v souvislosti se sledovanými MÚ) ze zemědělství. Přesun v sektorové zaměstnanosti a 

zároveň i narovnání majetkoprávních vztahů docílených návratem pozemků do soukromého 

vlastnictví (restituce), se neoddiskutovatelně muselo „zapsat“ do krajiny, pakliže víme, že 

tento stav na venkově (tj. na rozloze řešených MÚ) znamenal rozpad JZD. Nově vzešlé 

poměry směřovaly v přirozenou fragmentaci do menších útvarů, majících blahodárný účinek 

pro přirozený, tzn. environmentální vývoj půdy i krajiny (LU/LC).  

Nelze však v rámci krátkodobého sledovaného horizontu let 1990 až 2000 očekávat nějaké 

zásadně odlišné podíly makrostruktur, ale spíše na úrovni jednotlivých kategorií, nejvíce pak 

v rámci ZP z poměru OP/TTP, tj. místo zornění se přistupovalo k zatravňování ploch  

(Tab. č. 14). Tento vývoj především pramení ze zavedení vyrovnávacího příspěvku na 

hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními – tzv. LFA., 

jehož opatření si především kladlo za cíl 1) přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy,  

2) adekvátně zajistit zemědělskou rentabilitu ve ztížených podmínkách, 3) stabilizovat venkovskou 

populaci, 4) zatraktivnit krajinu a 5) podpořit environmentální aktivity.  
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   Tab. č. 14 – Struktura využití vybraných ploch v MÚ (1990-2000) 

Struktura využití vybraných ploch v roce 1990 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3299,6 70,5 101 691,5 11,1 74 2891,7 58,8 97 1241,1 28,7 104 1299,1 22,3 74 443,7 6,54 25 

Lo 266,4 5,69 46 533,6 8,74 82 379,2 7,72 97 594 13,7 87 715,9 12,3 98 386,1 5,69 50 

Pa 104,7 2,24 93 23,8 0,39 9,9 92,9 1,89 24 101,7 2,35 31 154,7 2,65 101 892,5 13,2 143 

ZP 3740,2 79,9 93 1302,3 21,3 71 3560,1 72,4 92 2023,3 46,8 90 2291,5 39,3 85 1816 26,8 57 

LP 518,9 11,1 113 3226,4 52,9 108 925,2 18,8 109 1942,9 45 101 3003,1 51,4 103 4286,3 63,2 128 

JP 419,2 8,96 247 1573,3 25,8 122 429,5 8,74 226 355,6 8,23 213 543,5 9,31 222 682,8 10,1 291 

MÚ 4678,3 100   6102 100   4914,8 100   4321,8 100   5838,1 100   6785,1 100   

Struktura využití vybraných ploch v roce 2000 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3284,1 70,3 101 704,9 11,6 76 2701,8 55 91 1175 27,2 98 819,3 14 47 314,8 4,64 18 

Lo 269,6 5,77 46 525,9 8,62 81 554,6 11,3 142 641,9 14,9 94 1147,9 19,7 157 461,9 6,81 59 

Pa 103,4 2,21 92 23,2 0,38 9,6 93,9 1,91 25 117,1 2,71 36 197,2 3,38 128 961,8 14,2 155 

ZP 3727,1 79,7 92 1306,9 21,4 71 3547,4 72,2 92 2021 46,8 90 2274,8 39 85 1834,1 27 58 

LP 521,7 11,2 113 3248 53,2 108 940 19,1 111 1949,8 45,1 102 3005,3 51,5 103 4305,5 63,5 128 

JP 424,9 9,09 250 1546,4 25,3 120 425,3 8,66 224 352,1 8,14 211 558,4 9,56 228 642,9 9,48 274 

MÚ 4673,7 100   6101,3 100   4912,7 100   4322,9 100   5838,5 100   6782,5 100   

         Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

Vlastní realizace v převážné míře odpovídala zaváděnému stavu na jednotlivých MÚ, avšak 

s jednou podstatnější výjimkou v podobě Chlumska. Ze vztahu podílů OP/TTP (Lo+Pa) totiž 

jednak většinově sledujeme navýšení travnatých porostů u Cvikovska o 36 % (v okolí 

největších obcí MÚ – tj. jih a sever), Kelčska o 28 % (sever a východ), Nasavrcka o 13 % 

(sever a centrál) a Kraslicka o 10 % (západ a centrál), jednak v podstatě žádnou změnu na 

Osoblažsku (+ 0,5 % zatravnění), značící stagnaci sledovaných podílů a jednak zcela 

opačný vývoj, tj. navýšení zornění (OP + 1,9 %, tj. především sever a východ) oproti 

zatravnění (TTP + 1,5 %, tj. centrál) u Chlumska (Tab. č. 15).  

Tento zvláštní vývoj na Chlumsku připisuji, vzhledem k výskytu nejmenších areálů OP ze 

sledovaných MÚ (zhruba 30% MÚ), zvýšenému zájmu o jejich vhodnější využití po 

uskutečněných restitucích v 90. letech, za účelem intenzivnější aktivity v zemědělské výrobě, 

jako možného východiska z  nedostačující místní nabídky pracovního uplatnění. 

V bližším pohledu na vývoj v MÚ, při srovnání úbytku OP z hlediska typu reliéfu jednotlivých 

MÚ, 1) jsou u rovinných MÚ patrné pouze drobnější změny, 2) u přechodných zhruba ve výší 

5 % a 3) u vrchovinných MÚ pozorujeme však až třetinové změny.  

V rámci kategorie Lo nenabývají přírůstkové podíly tak jednoznačných hodnot dle 

jednotlivých skupin typu reliéfu. V první skupině MÚ sice dochází opět k nevýrazným 

změnám, kdežto hned u typu přechodného reliéfu můžeme pozorovat u Kelčska skoro 

poloviční nárůst (sever MÚ), způsobený právě přesunem z areálů OP, oproti tomu 

Nasavrcko (sever a centrál) nárůst zhruba jen 10%. U MÚ vyznačujících se vrchovinným 
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reliéfem je více než samozřejmý jejich nárůst, který se pohyboval v rozmezí 20-60 %, 

s vyšším objemem přeměny ploch na Cvikovsku (jih), což bylo způsobeno především třikráte 

větším výskytem OP v roce 1990 na jeho MÚ než na Kraslicku (nárůst Lo na západě MÚ). 

Pro kategorii Pa je určujícím prvkem, v rámci příslušnosti MÚ k typu reliéfu, jejich větší 

výskyt s vyšší polohou. 

 

        Tab. č. 15 – Změna využití ploch u vybraných kategorií v MÚ (1990-2000) 

Změna vybraných ploch půdních kategorií v období 1990-2000 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

OP -15,5 -0,47 13,4 1,94 -189,9 -6,57 -66,1 -5,33 -479,8 -36,93 -128,9 -29,05 

Lo 3,2 0,01 -7,7 -1,44 175,4 46,26 47,9 8,06 432 60,34 75,8 19,63 

Pa -1,3 -1,24 -0,6 -2,52 1 1,08 15,4 15,14 42,5 27,47 69,3 7,76 

ZP 13,1 0,35 4,6 0,35 -12,7 -0,36 -2,3 -0,11 -16,7 -0,73 18,1 1 

LP 2,8 0,54 21,6 0,67 14,8 1,6 6,9 0,36 2,2 0,07 19,2 0,45 

JP 5,7 1,36 -26,9 -1,71 -4,2 -0,98 -3,5 -0,98 14,9 2,74 -39,9 -5,84 

Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

Z pohledu vnitřních změn JP dochází rovněž k pohybu podílů, ale ty jsou výrazně menší 

v porovnání s proměnami uvnitř ZP, což je samozřejmé při jejich zastoupení zhruba 10 % 

z výměry jednotlivých MÚ (přirozeně jiným vývojem ohledně JP se dlouhodobě již historicky 

vydalo Chlumsko, s vysokým podílem stabilních VP, v rámci kterých oplývá MÚ jejich 

čtvrtinovým! zastoupením. Z hlediska vývoje JP dosahuje většina sledovaných MÚ 

v posledním desetiletí 20. století nečekaných úbytků výměr v rozmezí 2-5 % (Nasavrcko, 

Kelčsko, Chlumsko a nejvíc Kraslicko), což je ovlivněno především propadem kategorie OsP, 

připisovaných na vrub nejspíše rozsáhlé restrukturalizaci, po předcházejícím hospodářsky 

protichůdném období. Největších přírůstků sice spatřujeme na Cvikovsku (největší změny  

v jejich větších obcích – Cvikovu, Kunraticích a Krompachu), ale v rámci vnitřních kategorií 

JP došlo k největším přesunům mezi nimi na Osoblažsku. Území svými proměnami ploch 

zcela vybočuje ze sledovaných MÚ, jejichž změny v podání ZaP se pohybují v úbytkových 

hodnotách (sever) a naopak nárůstem u OsP (především sever a částečně jih). Změny 

podílů ploch (Osoblažska) jsou podpořeny hned dvojnásobně, neboť jednak posilují či 

naopak ztrácejí své postavení v opačném pořadí než u většiny MÚ a navíc dosahují vyšších 

podílů, tj. ZaP ztrácejí o 40 % (patrné vylidňování okrajového venkovského území) a OsP 

rostou o více než 10 %. 

Více než dramaticky se taktéž odehrály změny na úrovni jednotlivých SÚJ v porovnání 

s vlastními MÚ, ve kterých docházelo k úpravám de facto pouze na vybraných kategoriích,  

tj. zejména v podání ZP. O to více je nečekaný vnitřní vývoj MÚ, uvážíme-li, že k těmto 

změnám došlo v nejkratším ze sledovaných horizontů, ohraničený dobou 10 lety. I přes 

zjevný „nesoulad“ (Tab. č. 16) dotvářený vlastním směrem počínání každé územní jednotky 
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uvnitř jednotlivých MÚ, jsou rozpoznatelné určité vývojové pochody shodné s úrovní v MÚ, 

upřednostňující celkový trend vývoje snižování OP ve prospěch Lo a z části rovněž i  

pro ZaP. 

 

   Tab. č. 16 – Vývoj využití ploch na úrovni SÚJ (1990-2000) 

MÚ SÚJ 1990-2000 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  ú ú ú p p p p p ú p J 
Hlinka_Sl. Pavlovice ú ú p p ú p p p ú p SZ + S 
Karlov ú ú s s ú s p p ú p JZ 

I 

Osoblaha_Studnice ú ú p ú p ú p p ú p Centr + V 
Hamr ú ú p ú ú p ú ú p ú Z 
Chlum u Třeboně p ú ú p ú p ú ú p ú Centr 
Lutová ú p ú ú p ú p ú p p S 

II 

Staňkov p p p ú ú p ú ú p ú V 
Babice ú ú ú p ú ú ú ú s ú Z 
Kelč Nové Město p ú p p ú s ú s p ú S 
Kelč Staré Město p ú ú p ú s ú p p ú Centr 
Komárovice p ú ú p ú s ú s p ú SV 
Kunovice ú ú ú p p s p s p p JZ 
Lhota p ú ú p ú s ú ú s ú Centr 
Loučka p ú p p s ú ú ú p ú J 

III 

Police ú ú p p p p ú ú p ú V 
Ctětín ú ú p p ú p ú p s ú V 
České Lhotice ú ú ú p ú p p ú p s Centr 
Nasavrky_Hodonín_Rohozná ú ú p p p p ú ú p ú S+Centr+J 
Křižanovice ú ú s p ú p ú s p s Z 
Libko ú ú p p ú p ú ú p ú Centr 

IV 

Polánka p ú s p p p ú s p ú JZ 
Cvikov ú ú ú p p p p p p p JZ 
Kunratice_Drnovec ú ú ú p ú ú p p p ú JV 
Krompach ú ú ú p p s p p p p S 
Mařenice ú ú ú p p s p s p p V 
Mařeničky ú ú s p ú p p p s p Centr 

V 

Trávník_Naděje ú ú ú p ú p p p p s Z 
Bublava p ú p ú p p ú ú p ú SZ 
Krásná_Hraničná p ú p p p ú ú ú p ú JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  p ú p ú p p ú ú p ú Centr 
Sněžná p ú s p ú p ú p ú ú J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú ú p ú p p ú s p ú SV+V 

MÚ SÚJ 1990-2000 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

     Zdroj: Databáze LUCC. 

 

4.5 Celkové období 1845-2000 

 

Prvotní neochvějné postavení přírodních vlivů v krajině, začalo především s vývojovým 

postupem lidské společnosti ubývat na své váze, zejména s příchodem změn ve společnosti 

samotné, jež se souvisleji projevily v podobě fenoménu průmyslové revoluce, která 

v podstatě vymezila další směr využití krajiny, půdy a ploch celkově. Historická i současná 
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krajina se tak stala místem střetu, jako i produktem spolupůsobení dřívějších i současných, 

přírodních a postupem času především stále více antropogenních procesů, vypovídajících  

o rostoucím stupni ovlivnění krajiny člověkem. Řečeno jinými slovy, sociální, ekonomické 

anebo politické příčinné vztahy dále formovaly neustálý vývoj ve společnosti, jež se stal 

určujícím parametrem a zároveň jednou z hlavních příčin změn v dlouhodobějším využívání 

krajiny. Ta prošla v horizontu let 1845-2000 vícero odlišnými vývojovými fázemi, které  

(v podání 4 časových horizontů) se s různými svými charakteristickými způsoby využití ploch, 

zapsaly do krajiny a dále prohloubily změny základních rysů a vlastností jednotlivých 

sledovaných MÚ. 

Z hlediska těchto událostí jsme schopni zaznamenat na úrovni makrostruktur tři odlišné 

trendy vývoje, v rámci nichž lze předpokládat do budoucna jejich ještě znatelnější 

prohloubení. Jednou z příčin daného vývoje je neustále rostoucí intenzifikace, nově se 

upřednostňující specializace a pokračující modernizace v zemědělské výrobě, jejímž 

přirozeným důsledkem je úbytek ZP, vyskytující se na všech sledovaných MÚ. Jak se výše 

vysledované změny tedy nakonec projevily numericky ve vývoji? 

Pro doplnění vhodného přehledu o vývoji a zastoupení makrostruktur ZP na jednotlivých MÚ 

(a příslušných okresech, ve snaze přiblížit poměry na vyšší územní úrovni pro jejich snazší 

srovnání), dovoluji si nyní z hlediska uzavření pomyslného datového intervalu započatého 

v Kap. 4.1, tj. rokem 1845, v rámci dlouhodobého sledování, uvést poslední zaznamenané 

podíly těchto ploch z databáze LUCC za rok 2000 (Tab. č. 17). I nadále si vyšší podíly ZP 

přirozeně drží moravská MÚ tj. Osoblažsko se 79,7 % (okr. Bruntál 47 %) a Kelčsko se 72,2 

% (okr. Vsetín 36 %). S více než třetinovým odstupem nacházíme ze zbylé množiny 

řešených MÚ v Čechách nejvíce zemědělsky využívané opět Nasavrcko se 46,8 % (okr. 

Chrudim 63 %), s menším odstupem nově na Cvikovsku se 38,9 % (okr. Česká Lípa 40%). 

Následuje nejen z hlediska areálů ZP nejvíce přeměněné Kraslicko s 27,1 % (okr. Sokolov 

28 %) a zcela očekávaně s nejmenším zastoupením ZP MÚ Chlumsko se 21,4 % (okr. 

Jindřichův Hradec 48 %). 

Z hlediska shrnutí dlouhodobého stavu vývoje a pohybu úbytkových areálů ZP  

na jednotlivých MÚ (Tab. č. 18), tj. jejich přeměny, je nejvíce těchto ploch soustředěno na 

Kraslicku (více než polovina MÚ) a Chlumsku (téměř třetina MÚ), vystihující tak reálně 

(ne)vhodné kompetence pro jejich zemědělské využití. U ostatních MÚ zaznamenáváme 

úbytek ZP do max. 10%, které naopak naznačují své možné větší ovlivnění areály ZP i 

v budoucnu.  
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   Tab. č. 17 – Struktura využití vybraných ploch v MÚ (1845-2000) 

Struktura využití vybraných ploch v roce 1845 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3268,3 70 100 932,2 15,2 100 2973,8 60,5 100 1196,9 27,7 100 1749,9 30 100 1778,1 26,2 100 

Lo 583,5 12,5 100 649,7 10,6 100 389,8 7,93 100 683,1 15,8 100 730,3 12,5 100 776,5 11,5 100 

Pa 112 2,39 100 240,5 3,93 100 382,1 7,78 100 325,1 7,52 100 154 2,64 100 622,7 9,18 100 

ZP 4039 86,5 100 1832,4 30 100 3873,1 78,8 100 2236,3 51,7 100 2685,7 46 100 3188 47 100 

LP 460,8 9,87 100 2995,3 49 100 850,3 17,3 100 1920,6 44,4 100 2910,5 49,8 100 3357,1 49,5 100 

JP 169,5 3,63 100 1289,4 21,1 100 190,2 3,87 100 166,8 3,86 100 245 4,19 100 234,7 3,46 100 

MÚ 4669,3 100   6117,1 100   4913,6 100   4323,7 100   5841,2 100   6779,8 100   

Struktura využití vybraných ploch v roce 2000 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 

OP 3284,1 70,3 101 704,9 11,6 76 2701,8 55 91 1175 27,2 98 819,3 14 47 314,8 4,64 18 

Lo 269,6 5,77 46 525,9 8,62 81 554,6 11,3 142 641,9 14,9 94 1147,9 19,7 157 461,9 6,81 59 

Pa 103,4 2,21 92 23,2 0,38 9,6 93,9 1,91 25 117,1 2,71 36 197,2 3,38 128 961,8 14,2 155 

ZP 3727,1 79,7 92 1306,9 21,4 71 3547,4 72,2 92 2021 46,8 90 2274,8 39 85 1834,1 27 58 

LP 521,7 11,2 113 3248 53,2 108 940 19,1 111 1949,8 45,1 102 3005,3 51,5 103 4305,5 63,5 128 

JP 424,9 9,09 250 1546,4 25,3 120 425,3 8,66 224 352,1 8,14 211 558,4 9,56 228 642,9 9,48 274 

MÚ 4673,7 100   6101,3 100   4912,7 100   4322,9 100   5838,5 100   6782,5 100   

     Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

Druhou skupinou v dlouhodobém vývoji jsou areály LP, vyznačující se v převážné míře 

přírůstky do zhruba 10 %, tj. Kelčsko a Chlumsko, znamenající však v rámci Nasavrcka  

(+ 1,5 %) a kupodivu i Cvikovska (+ 3 %) spíše trend stagnace ve vývoji těchto ploch. 

 

  Tab. č. 18 – Změna využití ploch u vybraných kategorií v MÚ (1845-2000) 

Změna u vybraných ploch půdních kategorií v období 1845-2000 

Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

MÚ v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

OP 15,8 0,48 -227,3 -24,38 -272 -9,15 -21,9 -1,83 -930,6 -53,18 -1463 -82,3 

Lo -313,9 -53,8 -123,8 -19,05 164,8 42,28 -41,2 -6,03 417,6 57,18 -314,6 -40,52 

Pa -8,6 -7,68 -217,3 -90,35 -288,2 -75,43 -208 -63,98 43,2 28,05 339,1 54,46 

ZP -311,9 -7,72 -525,5 -28,68 -325,7 -8,41 -215,3 -9,63 -410,9 -15,3 -1354 -42,47 

LP 60,9 13,22 252,7 8,44 89,7 10,55 29,2 1,52 94,8 3,26 948,4 28,25 

JP 255,4 150,68 257 19,93 235,1 123,61 185,3 111,09 313,4 127,92 408,2 173,92 

    Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

De facto zvláštním případem je Osoblažsko se sice více než 10% přírůstkem (+ 13 % LP), 

ale plošně dosahujícího přibližně v průměru 5x menších výměr v porovnání s ostatními MÚ. 

Pokud bychom nebrali v potaz rovněž méně lesnaté Kelčsko, zjistíme, že se tento trend ještě 

prohloubí a jeho územní výměry LP budou vystihovat areály více než 6x menší. Naopak  

ke značně rostoucím podílům těchto ploch dochází na Kraslicku (+30 %), způsobené svojí 

převážně zcela horskou krajinou.  

Zcela růstovou makrostrukturu, tj. třetí, identifikujeme u areálů JP, docílených zejména 

urbanizací, rostoucí počtem populace a s tím spojenou zvýšenou potřebou hospodářského 
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zajištění. Rozlohy JP se tak za dobu více než 150 let 2-2,5 krát navýšily, především  

na Kraslicku a Osoblažsku, umožněné nejspíše u obou MÚ nejvyšším buď zásadně 

průmyslovým, nebo naopak zemědělským zaměřením. Výjimkou z pravidla je Chlumsko, 

dosahující pouze poloviny ostatních MÚ, zapříčiněné 5% úbytkem u VP, rovnajících se však 

téměř pětině všech vyskytujících se VP v rámci zbylých MÚ! Pokud bychom ale nepočítali 

s výskytem VP na Chlumsku a zcela je vynechali, dojdeme k celkem překvapivému zjištění, 

neboť navýšení JP by pak činilo celý čtyřnásobek za celkové sledované období.   

V rámci kategorií, sledujeme u té nejvíce sledované, tzn. OP výraznější diferenciální 

rozrůznění dle MÚ, vyznačující se u pěti MÚ přirozeným poklesem jejich rozloh a  

u Osoblažska stagnací, resp. 0,5 % dlouhodobým navýšením ploch. Tento vývoj tak 

koresponduje i s vyřčenou domněnkou, že pokud MÚ něčím vyniká, drží si tento trend i 

nadále, za cenu protichůdného vývoje oproti celku. V souvislosti s tím nepřekvapuje ani více 

než 80% úbytek OP u Kraslicka. U dalších MÚ však již význačnější rozdíl podílů ploch 

nenastává. Nasavrcko ztratilo pouze 2 % zorněných ploch (znamenající tak minimální 

odhodlání ke změnám v rámci dlouhodobého sledování či spíše jeho obvyklou průměrnost?), 

Kelčsko 10%, Chlumsko ¼ rozlohy OP a Cvikovsko lehce nad ½ areálů OP od počátečního 

stavu.  

U vývoje stavu Lo nejsou však již na rozdíl od OP tak jednoznačně směřující úbytkové 

tendence těchto ploch v rámci ZP. Většinově sice ztrátové jsou, nejvíce v podání Osoblažska 

s Kraslickem (téměř poloviční změna stavu), u Chlumska a Nasavrcka do max. 20% úbytků 

ploch, avšak pro zbylé MÚ, tj. Kelčsko a Cvikovsko jsou naopak příkladné poloviční nárůsty 

areálů Lo, vzniknuvších patrně přeměnou z OP v 90. letech 20. stol.  

Pro výměry ploch Pa je za celou dobu sledování příhodný jejich zvýšený výskyt  

u vrchovinných MÚ (30-50%), odrážející jejich v převažující míře zaměření na živočišnou 

výrobu a nejspíše i zvýšeným počtem užitkových zvířat na Osoblažsku, neboť vykazuje 

ztrátu pouze do 10 % za celé dlouhé sledované období (zvýšený výskyt OP = zvýšený počet 

užitkových zvířat?). U zbývajících MÚ jsou již úbytky dosti výrazné, od 60% po 90% 

(nejméně Chlumsko). 

Již zmíněné všeobecné navýšení počtu areálů JP, se se stoprocentní pravděpodobností 

muselo obrazit i v rámci jejich jednotlivých kategorií, které nabývají pouze kladných podílů. 

Vývojové změny za období 1845-2000, tak dosahují v pojetí především ZaP i OsP 

nejvýraznější přírůstky areálů ze všech dlouhodobě sledovaných.  

Charakteristické prvky v dlouhodobě sledovaném vývoji uvnitř jednotlivých MÚ, se ve své 

podstatě ztotožňují s obdobným vývojem na úrovni MÚ (Tab. č. 19). S tím korespondují 

v grafickém znázornění obecně i změny struktury (Souhrnné grafy č. 1), jež obrazově 

dokumentují dlouhodobé vývojové změny, na šesti řešených MÚ. 
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   Tab. č. 19 – Vývoj využití ploch na úrovni SÚJ (1845-2000) 

MÚ SÚJ 1845-2000 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

Bohušov_Kašnice  ú ú ú ú ú p p p ú p J 
Hlinka_Sl. Pavlovice ú ú p ú p p p p p p SZ + S 
Karlov p ú p ú p ú p p p p JZ 

I 

Osoblaha_Studnice ú p ú ú p p p p ú p Centr + V 
Hamr ú ú p ú ú p p p p p Z 
Chlum u Třeboně ú ú p p ú p p ú p p Centr 
Lutová ú ú p ú ú p p p p p S 

II 

Staňkov ú ú p ú ú p ú ú p p V 
Babice ú ú p ú ú p p p s p Z 
Kelč Nové Město ú p p ú ú ú p p p p S 
Kelč Staré Město ú ú ú p ú ú p ú p p Centr 
Komárovice ú ú p p ú p p ú p p SV 
Kunovice ú p p p ú p p p p p JZ 
Lhota ú ú p p ú p p p p p Centr 
Loučka ú ú p p ú p p p p p J 

III 

Police ú ú p p ú p p p p p V 
Ctětín p p p p ú ú p p p p V 
České Lhotice ú ú p p ú p p p p p Centr 
Nasavrky_Hodonín_Rohozná ú p p ú ú ú p p p p S+Centr+J 
Křižanovice ú p p ú ú p p p p p Z 
Libko ú p p ú ú p p p p p Centr 

IV 

Polánka ú ú p p ú p p p p p JZ 
Cvikov ú ú p p ú p p p p p JZ 
Kunratice_Drnovec ú ú p p ú ú p p p p JV 
Krompach ú ú ú p p p p p p p S 
Mařenice ú ú p p p p p p p p V 
Mařeničky ú ú ú p p p p p ú p Centr 

V 

Trávník_Naděje ú ú p p ú ú p p p p Z 
Bublava ú ú p p p ú p p p p SZ 
Krásná_Hraničná ú ú p ú p p p p ú p JZ 
Kraslice_Smolná_Zelená Hora  ú ú p ú ú p p p p p Centr 
Sněžná ú ú p ú p p p p p p J 

VI 

Stříbrná_Tisová ú ú p ú p p p p p p SV+V 

MÚ SÚJ 1845-2000 ZP OP TK Lo Pa LP JP VP ZaP OsP poloha v 
MÚ 

Zdroj: Databáze LUCC. 
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 Souhrnné grafy č. 1 – Změny struktur využití ploch a zemědělských ploch v jednotlivých MÚ 
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5 Interpretace výsledků 

 

Potenciál přírodní krajiny vytváří prvotní a specifické předpoklady jejího využití. V průběhu 

času však dochází v krajině ke změnám především vlivem společenských aktivit. Jednotlivé 

vývojové změny využití ploch, doznávají příslušných variací v rámci sledovaných horizontů, 

přičemž svojí mírou intenzity nabývající buď trvalejšího či přechodného rázu. S tím však 

vzniká napětí mezi potřebou zdrojů na straně společnosti a kapacitou půdy pro uspokojování 

těchto potřeb. Postupem času dochází zároveň k prostorové nerovnosti, iniciované 

především aktivitami ve svých přirozených centrech na straně jedné, a na straně druhé 

utvářející se jeho polohově bližší zázemí i vzdálenější okolí (periferie), ve formě především 

venkovského charakteru krajiny. 

Zároveň i v těchto okrajových (periferních) polohách, tzn. v rámci řešených MÚ, jsou trendy 

vývoje krajiny venkovského prostoru spojeny se sociálními, ekonomickými a ekologickými 

aspekty, jež korespondují jak s procesy změn sídelní struktury, tak s hospodářským využitím 

půdy (LU). Využití půdního fondu je tak důležitým ukazatelem ekonomického a ekologického 

potenciálu daného území. Je výsledkem dlouhodobé vzájemné interakce  

příroda – společnost a obráží jak hospodářský a sociálně politický vývoj společnosti, tak i 

vývoj životního prostředí (Jeleček, 2000).   

Česká krajina byla přetvářena již od nepaměti, avšak soustavnější charakter tohoto vývoje 

spatřujeme až od počáteční sledované doby, tj. od 2. pol. 19. stol. To však nemění nic  

na faktu, že byla krajina jako prostorová jednotka již dříve nejvíce využívána především 

v souvislosti se zemědělstvím a taktéž i v lesnictví, neboť to byly areálově nejrozšířenější 

využívané plochy.  

Z hlediska prostorového vyjádření dvou nestejných přírodních a socioekonomických 

složek, fungujících ve své podstatě na zcela odlišném územním základu, jsme schopni 

sledovat tyto celky v jejich dobovém uspořádání, na různé úrovni vzájemného ovlivnění. Mezi 

nimi zároveň dochází k odlišnostem z hlediska jejich přírodního nebo naopak funkčního 

rozčlenění. Jednak buď v sounáležitosti k přírodnímu ekosystému anebo např. v rámci 

uskutečnitelných denních dopravních možností v zemědělství, ve svém důsledku historicky 

představující existenčně nezbytnou produkční jednotku, tzn. katastr. 

Z hlediska socioekonomických vazeb byly tyto jednotky mapově zaneseny při prováděných 

mapování, resp. v rámci vyhotovených map na základě přesného katastrálního mapování 

v letech 1825-1843 tj. map stabilního katastru, v celkovém výčtu cca 13000 katastrálních 

jednotek pro celé české území. Od této doby však uběhlo již více než 160 let, v nichž došlo 

k jejich určitým územním modifikacím (převody pozemků mezi jednotlivými KÚ, úpravy 

státních hranic či vznik nových KÚ). Taktéž ve spojitosti se zmenšením počtu původních  
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54 jednotlivých kategorií využití půdy, muselo celkově dojít k adekvátnější systematizaci, jež 

se projevila, v rámci vzniklých změn, v podobě pravidla 1%. V souvislosti s těmito změnami, 

došlo ke zmenšení počtu územních jednotek zhruba o čtvrtinu. Případná sloučená KÚ, 

nevyhovující stanoveným limitům, se přeměnila v SÚJ, jež se snažila následně v co možná 

nejlepší shodě sledovat územní souvislosti, tzn. především v rámci spádovosti obcí či 

výskytem fyzickogeografické překážky v podobě např. horského hřebenu.  

Čas od času však dojde k územním nesrovnalostem, v souvislosti s nesprávným rozdělením, 

neboť úpravy v rámci pravidla 1% se činily od „zeleného stolu“ a nikoli v terénu, což by  

na stranu druhou bylo prakticky neproveditelné, nepochybně však celkově 

vytvářené s nadlidským úsilím. Takovou to možnou kolizi zájmů spatřuji nejspíše ve dvou 

případech, v rámci řešených MÚ. Jak již jsem zmínil, pracuji s MÚ vyskytujícími se ve všech 

územních součástech historických Českých zemí, tj. Čech, Moravy a Slezska. Určité územní 

nepřesnosti nastaly u dvou posledně jmenovaných, to jest MÚ Osoblažsko a Kelčsko, 

v souvislosti s užitím pro rok 1896 pramenného díla Gemeindelexikon. Tyto drobnější 

nesrovnalosti se ovšem následně projevily ve statistické části, spojené s výpočty příslušných 

indexů vývoje a změn, v rámci časových horizontů 1845-1896 a 1896-1948. 

V případě Osoblažska se jedná o KÚ Kašnice, které je z hlediska pravidla 1% pospojeno 

v SÚJ Bohušov_Kašnice, avšak v rámci Gemeindelexikon von Schlesien (str. 33), je územně 

Kašnice (Kaschnitzberg) propojena s Matějovicemi (Matzdorf), čím vzniká územní ztráta  

142 ha, tvořící však 3,1 % MÚ. Druhým případem tj. v podání Kelčska je naopak navýšení 

výměry o zhruba 185 ha, tvořící cca 3,5 % MÚ (Gemeindelexikon von Mähren, str. 81 a 131). 

V tomto případě připisuji vyskytnuté nepřesnosti na vrub složitějšímu členění MÚ na přelomu 

století (blíže viz kap. 3.3 – MÚ Kelčsko). 

Změny v krajinné struktuře se projevovaly v proměnách „tradičního“ obrazu krajiny, 

způsobených převážně novými tendencemi vývoje v hospodářském využití krajiny, 

především ve spojení se zemědělskou výrobou. Aktivity s ní spojené se v celém sledovaném 

časovém období, v rámci svých historicky daných možností, snažily v souvislosti  

se zásadním faktorem lidské činnosti, směřovat k maximalizaci jejího hospodářského 

(zemědělského) využití.  

Tato teze koresponduje a zároveň i odpovídá na otázku – proč se vlastně krajina měnila. Byl 

to totiž především člověk, který přetvářel krajinu, v závislosti na proměňujícím se vývoji 

společnosti uvnitř i navenek a jejich hospodářských (ekonomických) a později připojených 

taktéž politických hledisek.  

Pro zhodnocení socioekonomických aspektů jednotlivých MÚ, je z hlediska míry možného 

využití půdy (LU), jedním z nejpřínosnějších ukazatelů historický vývoj počtu obyvatelstva 

z let 1869-2001 (Graf č. 5). Rostoucí podíl obyvatelstva s sebou nese znaky intenzivnějšího 

využití půdy i krajiny. Tento prvek reflektuje např. již zmíněné více než 80% zvýšení areálů 
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OP v centrální části Kraslicka, které se přirozeně promítlo i do celkového vývoje za celé MÚ 

a dosáhlo ¾ hodnot za nejvíce rostoucím Nasavrckem ohledně zornění do konce 19. století. 

 

 

  Zdroj: Historický lexikon 1869-2005. 

Z grafu je na první pohled markantní zcela výjimečný vývoj na Kraslicku, který je způsoben 

jednak největším výskytem německého etnika ze sledovaných MÚ a jednak (a to zejména) 

již historicky významněji se profilující průmyslový charakter oblasti. 

Jeho přesný opak vystihuje z grafu velice dobře čitelný vývoj populace na Osoblažsku, kde 

by jistě byl v historickém měřítku a v rámci své příhraniční polohy, tj. umístění  

v tzv. Sudetenlandu očekávatelný větší výskyt německého elementu, ale zde tomu tak není, 

neboť určujícím faktorem pro vývoj oblasti se stal ryze zemědělský charakter MÚ. Postavení 

Osoblažska souvisí s větší vzdáleností od přirozených větších center, představující tak jeho 

další pozvolné odsouvání do zcela okrajových poloh, především v podobě jeho neustálé 

ztráty populace a zároveň v rámci vysoké a výkonné míry zemědělské výroby spojené i 

s výskytem nárůstů ZP, resp. OP upřednostněných před areály Lo a Pa, až do konce  

2. světové války. 

V rámci dalších příhraničních MÚ, tj. Cvikovska a Chlumska registrujeme rovněž větší výkyvy 

počtu obyvatelstva na jejich území, avšak již s menší razancí. Jsme však schopni zdůvodnit 

např. dříve zmíněné snížení podílů OsP na Cvikovsku (- 23,4 %!), resp. jeho zcela 

protichůdný trend vývoje (viz Tab. č. 10 - Vývoj JP na úrovni SÚJ 1845-1948) oproti 

zbývajícím MÚ. Především v souvislosti s Kraslickem, neboť zaznamenáváme vliv 1. světové 

války, který průmyslovo-zemědělské Cvikovsko na rozdíl od čistě průmyslového Kraslicka 

výrazně negativně poznamenal. Kraslicko z hlediska svého pevného postavení a příhodné 

polohy naopak ještě posílilo a nejspíše v rámci jeho (cvikovského) slabšího průmyslového 
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zázemí, tj. přesunutím především německého kapitálu do lukrativnějších míst, došlo k jeho 

počátečnímu regresivnímu vývoji a jeho odsunutí do „okrajových pozic“.  

O to více nečekaný je například vývoj na začátku 20. století na Chlumsku, který je spojen  

s největším nárůstem počtu obyvatel, v souvislosti s jeho naopak největším úbytkem OP  

(-17,11 % MÚ). Tento trend přisuzuji poslední fázi průmyslového využití MÚ a jeho 

zvýšeného zaměření na exploataci přírodních zdrojů (především ve spojení s železárnami a 

hutěmi). Změna však přišla záhy a to již v průběhu 20. let 20. století, plynoucí především 

z přechodu v hospodářském zaměření oblasti, tj. zmenšením průmyslového zázemí, což  

se obrazilo i v následném větším úbytku obyvatelstva (v reakci na výrazné zmenšení 

pracovních příležitostí). 

 

       Tab. č. 20 – Vývoj hustoty zalidnění na územním výskytu ZP v jednotlivých MÚ  

MÚ 
Osoblažsko 

Hustota 
zalidnění 

Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 
MÚ 

Chlumsko 
Hustota 

zalidnění 
Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 

1869-1900 127,33 100 147,33 100 1869-1900 58,33 100 193,37 100 

1900-1950 76,86 60,4 89,36 60,7 1900-1950 51,62 88,5 173,21 89,6 

1950-1991 37,31 29,3 45,05 30,6 1950-1991 40,14 68,8 158,72 82,1 

1991-2001 40,76 32 51,05 34,7 1991-2001 41,79 71,7 195,46 101,1 

MÚ 
Kelčsko 

Hustota 
zalidnění 

Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 
MÚ 

Nasavrcko 
Hustota 

zalidnění 
Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 

1869-1900 97,57 100 122,92 100 1869-1900 55,65 100 105,4 100 

1900-1950 95,46 97,8 120,86 98,3 1900-1950 53,34 95,9 100,22 95,1 

1950-1991 89,45 91,7 118,89 96,7 1950-1991 45,38 81,5 90,26 85,6 

1991-2001 84,84 87 117,31 95,4 1991-2001 38,52 69,2 81,33 77,2 

MÚ 
Cvikovsko 

Hustota 
zalidnění 

Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 
MÚ 

Kraslicko 
Hustota 

zalidnění 
Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 

1869-1900 195,59 100 412,35 100 1869-1900 297,23 100 622,66 100 

1900-1950 144 73,6 296,32 71,9 1900-1950 247,84 83,4 531,36 85,3 

1950-1991 85,19 43,6 194,59 47,2 1950-1991 123,39 41,5 344,58 55,3 

1991-2001 83,29 42,6 213 51,7 1991-2001 119,17 40,1 442,95 71,1 

Česko 
Hustota 

zalidnění 
Index 

Počet 
obyv. na 
100 ha 

ZP 

Index 

1869-1900 107,33 100 159,07 100 

1900-1950 115,82 107,9 175,03 110,1 

1950-1991 121,71 113,4 204,43 128,5 

1991-2001 130,17 121,3 239,61 150,6 
Pozn. Za rok 1869 je brána rozloha z roku  

   1845 pro rok 1950 za rok 1948. 

    Zdroj: Databáze LUCC a Gemeindelexikon. 

Při pohledu na zbývající dvě MÚ (Nasavrcko a Kelčsko) nelze neopomenout v souvislosti 

s jejich malými úbytky obyvatelstva a jejich zcela vnitrozemskou polohu, tj. ze svého 

„středového postavení“ v grafu (zejména u druhého v pořadí) spojitost hustoty zalidnění 
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v jednotlivých MÚ a územním výskytem ZP. Jedná se o vývoj počtu obyvatelstva na 100 ha 

ZP (Tab. č. 20), z níž je patrný dlouhodobý trend setrvalého poměru právě těchto územních 

jednotek, tzn. v porovnání minimálních rozdílů jednotlivých jejich sledovaných indexů. Z nich 

je ve srovnání se stavem v Česku patrný především úbytkový trend. Významně se od sebe 

však odlišující indexy na Kraslicku a Chlumsku, které v podstatě zaznamenávají větší 

nevhodnost, resp. malou míru ovlivnění z hlediska koncentrace obyvatel ve využití areálů ZP 

oproti zbylým MÚ, kde dochází k menším rozdílům, především na Osoblažsku a jeho 

intenzivnějším zemědělským využitím. V tento moment bych rovněž velice rád uvedl i 

adekvátní vývoj počtu EA osob na 100 ha OP, ale bohužel jsem nedospěl k získání 

dostatečnému množství dat za všechna MÚ. 

Z hlediska celku, hraje národnostní hledisko „význačnější roli“ v dlouhodobém statistickém 

sledování, neboť de facto přesně zaznamenává historické podmíněnosti (války i samotný 

odsun). MÚ ležící tak mimo proněmecky smýšlejících oblastí (Deutschböhmen, Sudetenland, 

Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren), tj. Chlumsko, Nasavrcko a Kelčsko, mají mnohem 

konstantnější a souvislejší dlouhodobý vývoj populace na svém území, než ve třech 

zbývajících MÚ. Zároveň je z grafu patrný i poválečný (v podstatě až do současnosti trvající) 

stagnační, resp. u více MÚ úbytkový vývoj populace, svědčící o jejich druhořadé roli a 

vzrůstající perifernosti.  

V souladu s navazujícím poválečným děním, tj. odsunu a snahách o dosídlení těchto 

opuštěných prostor, je ve své podstatě rozpoznatelný stagnační trend vývoje bez větších 

výkyvů v rámci demografického pojetí až do současnosti, ve srovnání s celou dobou 

předcházející. Mohlo by tak zdánlivě připadat, že tento „klid“ se zobrazí i ve využití ploch 

v jednotlivých MÚ. Přichází však únor 1948 a zcela nová koncepce hospodaření na všech 

úrovních, která ve svém důsledku znamená „nemalé“ změny. Ne že by v dobách 

předchozích (tj. časových horizontech) nedocházelo k význačnějším změnám, to nikoli, 

avšak dosahovaly maximálně polovičních změn (a to ještě s rezervou), než nově nastupující 

éra, která změnila de facto vše. Dochází k největším územním přesunům v rámci 

jednotlivých půdní kategorií na všech MÚ ve jménu industrializace. Na lepší zemědělsky 

využitelné půdě zprvu vznikají továrny, rozvíjí se infrastruktura a roste urbanizace, jež 

s sebou nese znaky úbytků areálů především ZP, resp. OP a zvýšený nárůst především JP, 

který je zastaven až zákonem na ochranu zemědělského půdního fondu z roku 1976, který 

ve svém důsledku územně zabránil trendu zmenšování ZP, který by jinak pokračoval.  

V souhrnném pojetí doby socializace, dospěl celý systém východního typu k největším 

změnám ve skladbě využití ploch i krajiny, o nichž nejlépe vypovídají celkové indexy změn  

(Tab. č. 21) a jejich grafického znázornění za jednotlivá období (Souhrnné grafy č. 2), 

uvedené na konci této kapitoly (str. 94 a 95). Tyto změny za období 1948-1990 nabývají 

oproti ostatním obdobím zcela vyhraněných hodnot (nikoli podílů). Ze sledovaných MÚ 
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dosahují nejvyšších změn Kraslicko a Cvikovsko a naopak nejméně změnami postižené se 

jeví Chlumsko. V případě vyšších dosažených změn se jedná převážně o přechody mezi ZP, 

resp. OP na straně jedné a areály JP na straně druhé, za většího přispění na Kraslicku 

rovněž změn celého drnového fondu. Na opačně straně registrujeme Chlumsko s nejnižšími 

změnami, na kterých se podílí především, v rámci největších územních výměr na MÚ, 

stabilní areály LP a VP, při zvýšených změnách v kategoriích Lo a Pa, avšak celkově ze 

všech řešených MÚ s nejmenšími uskutečněnými změnami v areálech JP. Tři zbývající MÚ 

se vyznačují de facto stejnou výší změn s nepatrnými obměnami dle jednotlivých územních 

jednotek, pro něž je typický setrvalejší stav bez výkyvů na výměrách LP a ZP, s nejvyššími 

dosaženými hodnotami změn v makrostruktuře JP, resp. v jejich jednotlivých kategoriích. 

 

 Tab. č. 21 – Index celkové změny za jednotlivá období 

Index celkové změny v rámci pěti časových horizontů (v %) 

Období Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

1845-1900 4,95 7,61 7,63 11,13 19,67 16,3 

1900-1948 16,68 11,31 17,78 10,27 10,62 20,51 

1948-1990 38,18 33,31 37,19 39,88 61,54 96,21 

1990-2000 1,73 1,93 5,93 3,8 22,66 10,84 

1845-2000 51,38 34,90 53,13 46,22 72,58 107,32 

Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 

Vedle demografických specifik a jejich opodstatněnému významu ve využití půdy, je 

z hlediska právě socioekonomických aktivit důležité mít na zřeteli ve spojitosti  

se zemědělskou výrobou i výskyt a koncentraci samotných zemědělských závodů. Jejich 

počty a rozmístění přirozeně nemohou být všude stejné, především v rámci vazby  

na přírodní podmínky a s tím rovněž spojené hospodářské zaměření jednotlivých MÚ. 

Nejdříve pokládám za nutné ozřejmit srovnávané územní celky, neboť ty se v průběhu doby 

změnily. Uváděné statistické šetření z roku 1902 registruje politické okresy (p. o.), které 

dosahují de facto vyšší územní úrovně, než v roce 1930 uváděné soudní okresy (s. o.), 

avšak v rámci příslušnosti k řešeným MÚ a jejich výrazné podobnosti, se dají tyto 

administrativní jednotky porovnávat v rámci poměrných čísel. Z hlediska příslušnosti 

jednotlivých MÚ ke svému přirozenému spádovému centru, je velice příznačná pozice 

Kraslic, neboť obce jednak svým zvýšeným stavem populace a jednak v rámci svého 

nodálního uspořádání snese porovnání i s administrativně-správními vyššími obcemi,  

tj. např. s mikroregionální pozicí Krnova. 

Zemědělské závody z hlediska jejich výskytu nabývají vývoje a vlastností v podstatě 

opačných než v celorepublikovém směru, neboť především v reakci na provedenou 

pozemkovou reformu v r. 1919, jejímž smyslem bylo rozdělení větších územních ploch 

velkostatků mezi drobné malorolnictvo, tj. fragmentaci zemědělské půdy, se v příkladě MÚ 
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částečně míjí účinkem (ačkoli územně nejmenší skupina závodů doznává navýšení o více 

než 10% svého podílu v rámci celého segmentu). Je sice pravdou, že v rámci první skupiny 

zemědělských závodů (Tab. č. 22) do velikosti 1 ha zaznamenáváme jejich celkový nárůst 

počtu, především na Cvikovsku o skoro 40 %, (pravděpodobně však způsobené v souvislosti 

s již nastíněným přechodem MÚ z průmyslovo-zemědělského zaměření na převážně 

zemědělské), ale vyskytují se i výjimky, např. Nasavrcko s více než šestinovým propadem 

(v případě Kraslicka jde spíše o stagnaci, i když spojenou zároveň i s výskytem největšího 

podílu z celku na MÚ). Z vývoje velikostně nejmenších zemědělských závodů je rovněž 

dobře čitelný jejich přímoúměrný územní podíl, spočívající v jejich zvyšujícím se počtu 

s výškovou polohou (rozdíl činí zhruba třetinu). 

 

      Tab. č. 22 – Stavy zemědělských závodů v letech 1902 a 1930 

Velikostní členění zemědělských závodů podle ZP v % (1902) 
Administrativní jednotka 

do 1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha 50-100 ha > 100 ha 

p. o. Krnov (Osoblažsko) 16,94 36,11 40,36 5,9 0,33 0,37 
p. o. Třeboň (Chlumsko) 23,67 45,11 24,3 6,42 0,19 0,3 
p. o. Val. Meziříčí (Kelčsko) 23,58 45,31 28,77 1,97 0,28 0,1 
p. o. Chrudim (Nasavrcko) 29,94 47,02 20,6 1,98 0,16 0,3 
p. o. Jablonné (Cvikovsko) 34,17 38,73 25,63 1,34 0 0,13 

p. o. Kraslice (Kraslicko) 48,71 37,91 12,64 0,73 0 0,02 

Velikostní členění zemědělských závodů podle ZP v % (1930) 
Administrativní jednotka 

do 1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha 50-100 ha > 100 ha 

s. o. Osoblaha (Osoblažsko) 17,97 31,89 41,53 7,51 0,37 0,74 
s. o. Třeboň (Chlumsko) 24,91 47,31 21,61 5,41 0,32 0,44 
s. o. Val. Meziříčí (Kelčsko) 29,78 47,97 19,91 1,61 0,27 0,46 
s. o. Nasavrky (Nasavrcko) 25,29 47,9 21,85 4,24 0,54 0,19 
s. o. Cvikov (Cvikovsko) 55,35 23,37 19,74 1,41 0 0,12 

s. o. Kraslice (Kraslicko) 48,66 30,98 16,5 3,5 0,2 0,16 
      Zdroj: Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebszählung (1902) a Sčítání zemědělských závodů 

                v republice Československé (1930). 

Největší průměrné zastoupení závodů je však lokalizováno v intervalu od 1 do 5 ha, ačkoliv 

zde žádný převládající trend nenalézáme (pouze v rámci typu reliéfu spatřujeme rostoucí 

vývoj u méně vyhraněných MÚ, tj. v rámci středových pozic), který však jen dotvrzuje 

nejvyšší výskyt této skupiny zemědělských závodů na Chlumsku, Kelčsku a Nasavrcku,  

pro něž se tak stává charakteristickým jevem. Asi čtvrtinový podíl závodů v sobě koncentruje 

třetí velikostní interval (5-20 ha), pro který je charakteristickým znakem zvýšený výskyt 

zemědělských závodů v nižších polohách (především MÚ Osoblažsko) oproti těm ve vyšších 

polohách, přibližně na obdobné úrovni jako při vyšším výskytu u plošně nejmenších závodů 

ve vyšších polohách. V intervalu od 20 do 50 ha se již významně proměňuje podíl těchto 

závodů na územním výskytu, neboť už nedosahuje více než 5%. Podíl dvou zbývajících je už 
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více než nepatrný, neboť tyto zemědělské závody nepřesahují svým výskytem 1%, 

situovaných především v rovinatějších a nižších polohách, neboť na MÚ s větší členitostí a 

s tím spojenou vyšší svažitostí se v podstatě nevyskytují. Koncentrace územně největších 

zemědělských závodů na Osoblažsku, Kelčsku a Chlumsku vychází z praktického vztahu 

větší schopnosti pokrytí možnými areály OP na přirozeně méně svažitých půdách. Z hlediska 

jejich malého množství avšak plošně dosahujících značně rozsáhlých výměr, je rovněž 

zásadní, že celkově nabývají růstových tendencí. Lokalizace zemědělských závodů v rámci 

zvýšené či snížené koncentrace na tom kterém území, je však teprve důsledkem 

přirozeného stavu věcí, neboť vši zemědělského zaměření určuje především vlastní 

produkční potenciál půd.  

Ukazatelem kvality půdního fondu je produkční schopnost půd, která je výsledkem 

dlouhodobého působení nejen půdně klimatických podmínek, ale i zodpovědného způsobu 

jejího obhospodařování. O její nejlepší vystihnutí se snažil člověk již ve vzdálenější minulosti, 

systematičtěji k tomu došlo za R.-U., kde byla hodnocena kvalita půd jako podklad pro výběr 

berně. Postupem času bylo ohodnocení kvality půd chápáno i z tržního vztahu poptávky a 

nabídky. Ucelenější pojednání o stavu půd bylo dále zohledněno systematicky v 60. letech 

20. století v podobě rajonizace zemědělského výrobního území. Novější rozdělení je 

koncipováno podle základního výrobního zaměření a podle integrální produkční schopnosti 

půd, tj. BPEJ, které poskytují podrobná data o klimatických, půdních, geologických a 

reliéfních podmínkách na sledovaných územích.  

Z hlediska vlastní produkční schopnosti lze v souvislosti s databází LUCC zjistit rovněž i 

výnosnost na jednotlivých řešených MÚ, i když jen v částečné míře, způsobené 

nekompletním stavem dat v databázi, v rámci MÚ Osoblažsko a Kelčsko (tj. dat týkajících  

se slezských a moravských území). Z hlediska řešených MÚ avšak není situace nijak 

tragická, neboť ve srovnání s MÚ na českém území, dosahují dvě zmíněná MÚ mnohem 

větší míry zhodnocení, jen nevíme přesně kolik. Při srovnání pouze českých MÚ, nenastávají 

žádné významnější nesrovnalosti. Z dat je patrné, že nejméně produkčně schopné KÚ 

nacházíme na Kraslicku, především na severu jeho území v KÚ Tisová i Stříbrná. Výčtu 

nejníže ohodnocených území se nevymyká ani historicky význačně exponované a 

integrované KÚ Kraslice s koeficientem 37,32, za výskytu nejlepších dosažených hodnot  

na MÚ Kraslicko v jeho jihovýchodní části (KÚ Sněžná).  Lepšího stavu ohodnocení 

produkční schopnosti, v souvislosti s nejméně úrodnými územími, nacházíme na Chlumsku, 

ačkoli v nijak výrazném odstupu, korespondující tak i s nižším zemědělským využitím celého 

MÚ, dosahujících nejlepších produkčních hodnot na severu, tj. v KÚ Lutová (47,46). Na jeho 

úrovni nacházíme územně polovinu Cvikovska, tj. v rámci jeho severních a středních partií, 

spojených s výskytem v Lužických horách. Kompaktnějším dojmem působí celé Nasavrcko 

s výjimkou na jihovýchodě v KÚ Rohozná, jehož výskyt je situován do hornatých poloh. 
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Celkově však dosahuje svých nejlepších kvalit na severu a především na západě, v podobě 

KÚ Křižanovice (koeficient 61,93). Avšak nejlepších dispozic (v rámci českých řešených MÚ) 

a s tím spojených produkčních schopností půd, představuje jih Cvikovska, tj. KÚ Cvikov a 

Kunratice (62,33), přináležející z hlediska geomorfologického členění k oblasti České Tabule. 

Vedle produkčních schopností nám o stavu zemědělského fondu hovoří vlastní bonitace půd, 

uskutečněná ve formě BPEJ. V závislosti od ní jsme schopni interpretovat i vhodnost 

územního rozšíření a kvalitu půd na jednotlivých MÚ, jež doznává významnějších, resp. 

zásadních rozdílů.   

Rozsahem největších areálů OP oplývá Osoblažsko (70,3 %), s výměrou 3284,1 ha (2000). 

Při oceňování jejich půd z roku 1992, bylo dosaženo v rámci úředně stanovených postupů 

dle BPEJ pro zemědělské účely, nejvyšších cen půdy ze všech sledovaných MÚ,  

tj. 6,35 Kč/m2 (průměr v MÚ), čímž byly identifikovány půdy o výborné kvalitě. O 4 roky 

později (1996) při novější bonitaci půd došlo z hlediska vývoje k příznivému trendu navýšení  

o zhruba 50 haléřů na 6,8 Kč/m2 (průměr v MÚ), s výskytem maxim na východě MÚ,  

tj. na KÚ Osoblaha a především ve Studnici u Osoblahy (7,18 Kč/m2) a naopak minim  

na západě území v územně členitějším KÚ Hlinka (6,41 Kč/m2). 

Obdobně příznivý vývoj je sledován i na Kelčsku (zornění dosáhlo v roce 2000  

55,4 % MÚ), který taktéž koresponduje s vyšším pohybem cen přirozeně stoupajících (v roce 

1992 udávaných 3,59 Kč/m2 a následně v roce 1996 již 4,23 Kč/m2, znamenající 15% 

nárůst). Nejvyšší stanovená cena se vyskytuje za západě MÚ v KÚ Babice (4,81 Kč/m2) a 

naopak nejnižší na východě ve zemědělsky příhodném KÚ Police (3,83 Kč/m2). 

V rámci BPEJ a jeho postupů hodnocení nacházíme z řešených MÚ na území Čech nejlépe 

obonitované MÚ Nasavrcko s podílem zornění v roce 2000 ve výměře 27,2 % MÚ. Na rozdíl 

od Osoblažska a Kelčska zaznamenává však negativní trend vývoje úředně stanovených 

cen, jež zaznamenaly v průměru mírný propad cen (- 2,5 %), neboť v roce 1996 byla hodnota 

snížena na 3,63 Kč/m2. Tento negativní trend je způsoben především snížením hodnot 

zemědělských půd v západní části Nasavrcka, do kterého náleží i propad nejvyšších cen 

v KÚ Křižanovice o zhruba 3 % na 5,69 Kč/m2 v roce 1996. Minimum spatřujeme  

na jihovýchodě MÚ v KÚ Rohozná u Trhové Kamenice, ve kterém dosahuje bonitované půdy 

téměř o ⅔ nižších cen ve srovnání s Křižanovicemi. Tato výjimka v rámci KÚ Rohozná není 

jediná, neboť více než přesně identifikuje v souvislosti s pravidlem 1% pospojování KÚ, jeho 

nevhodné přiřazení ke KÚ Nasavrky, Zároveň celé MÚ Nasavrcko ve své podstatě dosahuje 

jiných hodnot než právě Rohozná, která jak ze svého celého názvu, tak i spádově patří spíše 

k větší obci Trhová Kamenice. 

Postavení Chlumska z hlediska sledování trendů vývoje nepochybně posílilo, neboť v rámci 

poslední sledované bonitace v roce 1996 „přeskočilo“ Chlumsko v průměru úředně 

stanovených cen pro zemědělské účely Cvikovsko (řádově do 5 %). Bylo to způsobeno 



 90 

navýšením průměrných cen o 8 %, především na severu MÚ s dosaženým maximem v KÚ 

Lutová (3,22 Kč/m2, znamenající nárůst 23 %!). Naopak výskyt minimálních cen je situován 

do centrální části, kde se nachází největší obec MÚ, tj. do KÚ Chlum u Třeboně s téměř 

čtvrtinovým rozdílem cen v rámci BPEJ. Tento celkový vývoj na MÚ byl pravděpodobně 

zapříčiněn územně menším podílem OP ve srovnání se Cvikovskem (téměř pětinový rozdíl 

výměr), avšak jeho lepším využitím.  

Za sestupným trendem vývoje na Cvikovsku je především podstatné identifikovat jeho dvojí 

podobu, v rámci již zmíněného geomorfologického členění, při zásadním větším rozptylu 

hodnot na vrchovinném severu a středu území, ve srovnání s pahorkatinným jihem. Tam 

také přirozeně spatřujeme vyšší ceny v rámci BPEJ na KÚ Cvikov (3,45 Kč/m2), Drnovec a 

Kunratice, dosahujících skoro o 40 % vyšších hodnot, než v nejméně zemědělsky příhodném 

KÚ Naděje v západní části MÚ, se stanovenou úřední cenou 2,14 Kč/m2. Problémem je 

vysoký podíl dlouhodobě ladem ležících zemědělských pozemků, zejména v severní části 

MÚ. Celkově tak v 90. letech sledujeme minimální oživení v rámci zemědělské výroby, které 

spíše než negativní trend vývoje, udává její stagnaci (rozdíl cen mezi roky 1992 a 1996 činil 

zhruba 50 haléřů za metr půdy).    

Nejnižšího zemědělského využití půd v podobě areálů OP (4,64 % MÚ) nacházíme zcela 

přirozeně v souvislosti s nepříznivými přírodními podmínkami na nejhornatějším Kraslicku. 

Tomuto stavu odpovídá i vývoj úředně stanovených cen zemědělských půd, navíce zesílený 

téměř čtvrtinovým propadem cen v roce 1996, při jejich průměrné hodnotě za celé MÚ pouze 

1,09 Kč/m2. Trend snížení cen byl zároveň doprovázen jejím celoúzemním výskytem a 

nejedná se tak o nahodilý jev, s výjimkou nejzápadnějšího KÚ Hraničná, s maximem  

1,59 Kč/m2. Výskyt nejnižších úředních cen přináleží k nejhornatějším KÚ na severu 

Kraslicka, tj. Tisová a Stříbrná (0,73 Kč/m2). Je zřejmé, že tento vývoj byl způsoben 

rozsáhlejšími transformačními přechody v 90. letech, které dle mého subjektivního názoru, 

budou pokračovat i v letech následujících a při nabývajících signifikantních znacích  

pro horský mikroregion Kraslicko. 

Avšak s tím spojené celkové tendence územního rozvoje (zemědělské) krajiny na úrovni 

rurálních a zároveň i periferních MÚ, kde funkce osídlení a hospodářského využití krajiny 

jsou úzce provázány s funkcemi ekologickými, musí zvažovat velmi úzké sepětí mezi 

požadavky kulturního a socioekonomického rozvoje venkovského prostoru a požadavky  

na udržitelné využití krajiny. Tyto aspekty se týkají především „ještě vhodného mezního“ 

čerpání přírodních zdrojů, nutnosti rozvíjení víceúčelového zemědělství, podpory 

obnovitelných funkcí lesa, jako i ochrany přírodního a environmentálního prostředí. 

Jde tak zejména o únosnost prováděných aktivit v území, tj. ve sledované krajině MÚ. Tato 

únosnost vyjadřuje schopnost krajinného systému snášet určité zatížení antropogenní 

činností, aniž by se nenávratně narušila její stabilita. Zatímco potenciál krajiny vyjadřuje 
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vhodnost krajiny k určitému využívání, únosnost vyjadřuje míru tohoto využívání. (Lipský 

1998). Mělo by tak docházet k soustavnému udržování krajinného rázu, v rámci přírodních, 

kulturních, estetických a historických charakteristik sledovaných MÚ. Neboť větší zásahy  

do krajinného rázu by mohly navodit disharmonii ve vztazích v krajině. Změny ve společnosti 

však vedou k různému antropogennímu ovlivnění krajiny (Kupková, 2001). V průběhu času 

dochází v krajině ke změnám vlivem lidského faktoru, přičemž tyto změny nabývají buď 

trvalého anebo přechodného charakteru. 

Z hlediska vývoje kulturní krajiny můžeme tyto aktivity vystihnout případným ukazatelem 

změn (Tab. č. 23), tj. v koeficientu míry antropogenního ovlivnění (Graf č. 6). Vhodnými 

územními jednotkami budou především MÚ vyskytující se na výměrách vytvořených CHKO, 

chápaných jednak jako ochrana krajiny a jejich přírodních zdrojů a jednak jako indikátor větší 

stability a vyváženosti krajiny. Do skupiny zmíněných MÚ patří Cvikovsko (CHKO Lužické 

hory), Nasavrcko (CHKO Železné hory) a Chlumsko (CHKO Třeboňsko). 

 

Tab. č. 23 – Koef. antropogenního ovlivnění 

MÚ/období 1845-
1948 

1948 -
1990 

1990-
2000 

1845-
2000 

Osoblažsko 3,21 3,61 3,54 3,15 

Index 100,00 112,69 110,48 98,16 

Chlumsko 0,19 0,20 0,23 0,21 

Index 100,00 105,74 116,60 110,60 

Kelčsko 1,98 2,17 2,06 1,88 

Index 100,00 109,82 104,52 95,32 

Nasavrcko 0,50 0,56 0,53 0,47 

Index 100,00 111,64 106,24 95,01 

Cvikovsko 0,53 0,50 0,37 0,40 

Index 100,00 93,65 69,49 74,94 

Kraslicko 0,46 0,32 0,17 0,27 

Index 100,00 70,93 36,71 59,40 

Zdroj: Databáze LUCC. 

                 Zdroj: Databáze LUCC. 

Z výsledků jednoznačně vyplývá, ve spojitosti s výskytem CHKO na MÚ, jejich menší míra 

ovlivnění. Jedná se především o menšinové zastoupení obecně plošně významnějších OP a 

na straně druhé rozsáhlejší areály LP a VP (především Chlumsko), jako stabilních činitelů 

v krajině a rovněž i zvýšeným drnovým fondem. Rovněž je dobře čitelné období největších 

změn, tj. doby 1948-1990, v rámci kterého nepatrné stoupá míra ovlivnění u MÚ s méně 

členitým reliéfem (4 MÚ), mimo Cvikovska a Kraslicka, na kterých dosáhla největší míra 

ovlivnění už v době 1845-1948 (příhraniční demografické vlivy). Navíc Kraslicko sice bez 

výskytu CHKO, ale svojí polohou přirozeně nenabývá dlouhodobějších sledovaných tendencí 
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antropogenních ovlivnění. Ve srovnání s tím vývoj na Osoblažsku a Kelčsku, je ve své 

podstatě utvářen (ovlivňován) zcela opačnými půdními kategoriemi. Jednak se projevují 

rozsáhlé areály OP a jednak menší výměry LP, Lo a Pa s minimálním zastoupením VP. 

V období 1990-2000 se přirozeně vývoj navrací do doby před rokem 1948, zejména ve 

zvýšení Lo a LP na všech MÚ. Z hlediska numerického vyjádření, připadají na více 

zemědělsky neovlivněná MÚ (tj. 4 MÚ) hodnoty zhruba do 0,5, což znamená velice malý 

antropogenní tlak na tyto územní jednotky. Nejvyšší míru ovlivnění sledujeme na Osoblažsku 

s hodnotou 3,54 znamenající z hlediska jeho ryze zemědělského charakteru i zvýšené 

antropogenní ovlivnění, jehož obdobu nacházíme i v Kelčsku, avšak s téměř poloviční 

intenzitou. 

Při výhledu do budoucna spatřuji využití krajiny především s ohledem na její ekologickou 

povahu. V krajině se budou projevovat ještě výrazněji tendence k posílení ekologických sítí a 

soustavy chráněných území, přičemž současně bude posilována role kulturní krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnné grafy č. 2 – Indexy změn v letech 1845-1896-1948-1990-2000
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6 Závěr 

 

Dlouhodobé sledování historickogeografického vývoje využití půdních ploch (LU) iniciuje 

předpoklady pro zvýšenou činnost v rámci celkového pohledu na krajinu, neboť kriticky 

utváří, koncentruje a zároveň symbolizuje ve své podstatě dynamický potenciál, jež se svým 

širokým záběrem stává rozhodujícím impulsem pro zachycení změn v prostoru a čase.  

O vystihnutí tohoto vývoje a následných změn usiluje i tato práce, jež se z hlediska svých 

cílů snaží jednak interpretovat vlastní příčiny i identifikovat hlavní společenské hybné síly 

změn diferenciace využití ploch a jednak nacházet odpovědi na míru intenzity uskutečněných 

změn ve využití ploch, jež měly vliv na utváření jejího krajinného rázu, pro vystihnutí 

příznačných dlouhodobých trendů vývoje v rámci jednotlivých časových období. Aby bylo 

možné tyto požadavky co možná nejlépe naplnit, jsou zmíněné cíle chápány v souvislosti 

s cílem posledním, tj. vysledováním odlišností vlastního vývoje i souvisejících změn 

v různých typech krajiny, jež jsou reprezentovány v podobě šesti modelových území 

(Osoblažsko, Chlumsko, Kelčsko, Nasavrcko, Cvikovsko a Kraslicko). 

V rámci historie jsme svědky, jak dřívější prvotní a zároveň rozhodující hybatel v krajině 

utvářený fyzickogeografickými faktory postupně ztrácí své postavení a na jeho místě nachází 

ve stále větší míře uplatnění naopak faktor socioekonomický, tj. lidská společnost, jež  

se ujímá svého postavení v souvislosti s nastupující průmyslovou revolucí a souvisejících 

proměn ve společnosti, především v polovině 19. století. Pro vývoj struktury využití půdy a 

krajiny to znamenalo počátek soustavnějších a dynamičtějších změn, které se projevovaly 

zejména v reakci na sociální a hospodářské aspekty, jejichž výsledkem byla různá míra 

intenzity provedených změn v MÚ jak na úrovni půdních makrostruktur, tak i v rámci 

jednotlivých půdních kategorií, jejichž specifickými znaky se staly např. okrajová, tj. periferní 

poloha, či většinové umístění v pohraničí. 

V souvislosti hlavních společenských hybných sil spatřujeme především průmyslovou a 

zemědělskou revoluci, které se zásadním způsobem zobrazily i do demografické revoluce, 

úzce související s rostoucím počtem obyvatelstva a následných nutných změn v rámci 

zemědělské výroby, znamenající celoúzemní změny výměr ZP. Větší přesuny obyvatel 

souvisely rovněž i s vlastním hospodářským zaměřením jednotlivých MÚ, přičemž oproti 

zemědělským byly průmyslově orientované územní jednotky ekonomicky přitažlivější (MÚ 

Cvikovsko a především Kraslicko), což de facto zvýhodňovalo jejich další možný vývoj.  

Ke kontrastnímu vývoji dochází rovněž z územního hlediska, jednak ve vnitrozemí, 

tj. v převážně zemědělsky orientovaných oblastech (Nasavrcko a Kelčsko) a jednak 

v příhraničí, většinově spočívající v podhorských oblastech, méně tak vhodných  

pro zemědělské využití, přirozeně se orientujících na průmyslovou výrobu. Tyto 
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fyzickogeografické aspekty jsou v rámci vývoje jednotlivých MÚ podpořeny i většinovým 

výskytem nečeského, tj. německého etnika v těchto pohraničních oblastech, ve kterých  

se přirozeně koncentroval větší ekonomický kapitál, ve srovnání s již zmíněným většinově 

zaměřeným zemědělským vnitrozemím. V rámci Česka nacházíme však z výčtu řešených 

MÚ dvě výjimky ze vztahu vnitrozemí – příhraničí. Zaprvé příhraniční převážně německy 

osídlené Osoblažsko, avšak v podobě vysoce zemědělské oblasti (mající zcela nevhodné 

předpoklady pro větší průmyslovou výrobu a tudíž více vývojově neatraktivní. Druhou 

výjimkou je lokalizace Chlumska jako jedné z mála ryze českých oblastí nacházející 

 se v blízkosti státní hranice, vymykající se navíc i svým charakterem z průměru, avšak 

rovněž postupně hospodářsky upadající.  

Všeobecně vyšší hospodářský potenciál příhraničních oblastí dostává první významnější 

ránu v následcích 1. světové války, neboť jeho negativní vývoj pociťuje především 

Cvikovsko, v reakci na přesun hospodářského kapitálu, znamenající jeho následný 

průmyslový úpadek. Ještě zásadnějších změn zaznamenáváme ve 40. letech, v souvislosti 

s válečnými událostmi a odsunem českých Němců, znamenající zásadní proměnu krajiny, 

spojenou s následným nedostatečným narovnáním poměrů v rámci dosídlování těchto 

oblastí. Zcela zásadní vývoj přichází i ve spojitosti s následným časovým obdobím, 

ve kterém se stává hlavním hybatelem proměn určující politické hledisko, sledující svůj 

vlastní naprosto odlišný vývoj, v rámci něhož dospěly půdní plochy i krajina ke svým 

největším územním změnám, mnohde už více nevratných. V posledním sledovaném období, 

tj. období 90. let. 20. století je patrný návrat k tradičnímu pojetí chápání vazeb ve struktuře 

využití půdy, se zohledněným environmentálním postojem ve využívání přírodních zdrojů, 

 tj. půdy a krajiny. 

Z již výše zmíněných důvodů, resp. důsledků, v rámci kterých docházelo ke změnám 

ve využití půdy, jsme následně schopni vystihnout intenzity těchto socioekonomických 

proměn a dospět k vysvětlení dlouhodobějších trendů vývoje struktury LU v jednotlivých MÚ. 

Z hlediska vlastní komparace řešených MÚ korespondují jejich vývojové trendy v rámci 

celku, tj. všech šesti sledovaných územních jednotek, s obdobným vývojem spatřovaným 

na celém území Česka. Avšak z hlediska jednotlivých MÚ nabývají svých specifických 

postavení, odvíjejících se jednak z jejich dispozic v rámci typu krajiny a s tím spojených 

předurčeností jednotlivých MÚ a jednak v souvislosti s dynamickou lidskou činností, jež mají 

souhrnně ve výsledku zásadní vliv na rozdílně intenzivních změnách ve využití krajiny, což 

rovněž znamená, že nelze přijímat obecně stanovené trendy ve vývoji a struktuře využití půd 

(LU), v rámci různých, tj. nižších úrovostních řádů.  

Jsou tak snadno rozpoznatelné významnější změny struktury krajiny i půdních ploch, které 

se odehrály za celé dlouhodobě sledované období (1845-2000). Tyto změny nastávají 

rovněž v rámci jednotlivých čtyř časových horizontů (1845-1896-1948-1990-2000), pro něž 
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jsou v každém takto sledovaném období příznačné rozdílné především socioekonomické 

vazby. 

Intenzitu změn plošně nejlépe vystihují proměny ZP, především v rámci rozloh OP, neboť 

tyto plochy se územně vyskytují na plošně větších výměrách. Jsme tak schopni hned  

od počátku identifikovat MÚ, jež mají od základu citelně větší předpoklady pro zemědělskou 

výrobu. Především se jedná o Osoblažsko a Kelčsko, tj. v rámci polohy níže lokalizovaných 

územních jednotek, na kterých dosahují areály ZP více než ¾ a OP zhruba ⅔ MÚ. Tyto 

zvýšené areály OP vycházejí zejména z přirozených dispozic těchto MÚ, na kterých (ostatně 

jako u všech sledovaných MÚ) docházelo k extenzivnímu navýšení zornění a úbytku LP a 

TTP, vycházejících z vývojového procesu zemědělské revoluce.  

Z hlediska sledování trendů v 2. pol. 19. století (1845-1896), se v podstatě protichůdným 

vývojem (mimo všeobecného nárůstu OP) oproti všem řešeným MÚ, v rámci významnějších 

půdních kategorií (tj. LP, ZP, TTP a JP) odlišuje Chlumsko a to zcela specifickým 

charakterem, v podobě zvýšených VP. V tomto období je patrný rovněž i zvýšený vývoj změn 

na Kraslickou a Cvikovsku oproti zbývajícím MÚ, neboť hlavním indikátorem změn 

vycházející z jejich geografické polohy byla blízkost výskytu průmyslového zázemí a s tím 

spojených větších hospodářských aktivit v MÚ. Dynamičtějších změn dosahuje rovněž i 

Nasavrcko, obvykle se vyskytující ve středových hodnotách.  

Potvrzení okrajových poloh v souvislosti s horší  dopravní dostupností (tj. neuskutečněnou 

výstavbou železničního spojení) bylo na přelomu století (mimo Kraslicka), v podstatě 

signifikantní znakem zbývajících pěti MÚ, které následně předurčilo i jejich další útlum 

(Kelčsko, Chlumsko, Nasavrcko v lepším případě „jen“ stagnaci (Cvikovsko). Avšak i toto MÚ 

následně dospělo k obdobnému vývoji jako u většiny MÚ, způsobenou ztrátou průmyslového 

zázemí. 

Pro období sledující počátek 20. století až k jeho polovině (1896-1948) je typickým prvkem 

úbytek OP, při nárůstu LP, jehož v podstatě opačný trend je sledován na Osoblažsku, které 

si své vysoké zemědělské zaměření ještě podrželo, zejména v důsledku neexistenci žádné 

průmyslové výroby. Oproti tomu v silně zemědělsky zaměřeném Kelčsku probíhají obdobné 

změny jako v horském Kraslicku, samozřejmě s přihlídnutím v rámci vlastního specifického 

vývoje (tj. žádného většího průmyslového využití), leda tradičních forem řemeslnictví, 

vyskytujících se však na všech MÚ.  

Kompaktním vývojem působí na všech MÚ vzestup areálů JP, který se do přelomu  

19. a 20. století vyznačoval všemi formami vývoje s posílením svého zastoupení  

na rozlohách jednotlivých řešených územních jednotek. Územně největších změny postihlo 

Kraslicko, pro něž se stává typickým znakem úbytek jakýchkoli ZP, ve prospěch 

dynamických nárůstů LP a JP, jež se rovněž vyskytovaly (mimo zmíněného Osoblažska)  

ve svých modifikacích i na ostatních MÚ, nedosahující však již přirozeně takové razance. 
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Zcela nejmenších plošných změn ve vývoji struktury využití půdních ploch doznává 

Chlumsko, v souvislosti s rozšířením areálů především LP a JP, posilujících zejména v rámci 

výskytu nevhodných, tj. méně kvalitní půd pro zemědělské využití. 

V souvislosti od naprosto zásadních změn na konci první poloviny 20. století (válečné 

hospodářství, územní reformy, odsun německého etnika), sledujeme s nastupující érou 

socializace (1948-1990) dramatický vývoj ve své podstatě naprosto u všech půdních 

kategorií. Z hlediska centralizačních prvků je nanejvýš příhodným jevem v souvislosti 

přírůstků či úbytků, zcela stejný vývoj na všech MÚ v rámci jednotného úbytku OP i ZP a 

naopak souvislého nárůstu LP a JP, znamenající ve své podstatě naprosté odstranění 

jakýchkoli zvláštností (specifik) v rámci jakékoli polohy a to jak v nížinných tak i horských 

MÚ, odlišujících se pouze svojí dosaženou intenzitou. Ta se nachází na vyšším stupni 

proběhlých změn ve struktuře krajiny i půdních ploch, s výraznějším výskytem změn v MÚ 

s vyšší nadmořskou polohou. Naopak nejnižší míry změn nenacházíme v nejníže 

sledovaných MÚ, avšak v celkově průměrném Nasavrcku. Rozdílný vývoj spatřujeme pouze 

ve spojené kategorii TTP, kde dochází zaprvé k nárůstu u nejvýše a nejníže položených MÚ 

(Kraslicko, Cvikovsko a Osoblažsko) a naopak zadruhé k poklesu těchto ploch u zbývajících 

MÚ vyskytujících se ve středních nadmořských výškách. V rámci první skupiny MÚ 

sledujeme trend zvýšení stability krajiny, především v souvislosti zamezení možné půdní 

eroze a druhotně i zvýšeného chovu hovězího dobytka. V rámci druhé skupiny spatřujeme 

při snižování celkových výměr ZP, intenzifikační prvky především v rostlinné výrobě.  

Ve svém důsledku éra socializace žádným způsobem nepřispěla v rámci celostátní 

nivelizace poměrů k pozvednutí nebo zmenšení periferních postavení jednotlivých MÚ, jež 

spíše nabraly trend opačný, zesílený především v pohraničních oblastech spojených 

s omezeným pohybem a aktivitami v těchto územních jednotkách, doprovázených zvýšeným 

odchodem obyvatel do měst (urbanizací) ve vnitrozemí.  

Počátkem 90. let, resp. už rokem 1989 dochází k návratu k přirozenému stavu a vývoji  

ve struktuře využití ploch, neboť z hlediska každého MÚ, byly upřednostněny jednotlivé 

specifika sledovaných MÚ v rámci přírodních podmínek, podpořených z hlediska zesílené 

orientace na environmentální stabilitu krajiny ve formě zesíleného procesu vývoje 

zatravňování a zalesňování. Na straně druhé dochází k většinovému dalšímu úbytku OP a 

k úbytku areálů JP (mimo Osoblažska a Cvikovska). V rámci celku (tj. 6 MÚ) se větším 

protichůdným vývojem půdních ploch již opět vyznačuje Chlumsko, především nárůstem OP 

(jako jediných ze sledovaných) a úbytkem TTP, reagující na zvýšený zájem o rostlinnou 

výrobu a celkově i aktivit v zemědělství, tzn. jak OP tak i ZP, které však dosahovaly vždy  

po celé dlouhodobé sledování zcela výjimečných specifických nižších výměr, jejichž oživení 

se s příchodem tržního systému daly následně očekávat. Tomuto trendu nasvědčuje i 

zvýšení rozlohy ZP u nejvíce odlišných MÚ z hlediska jak svého hospodářského zaměření, 
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tak i výškové polohy, tj. Osoblažska a Kraslicka. V případě prvního jmenovaného jde  

o signifikantní vývoj z hlediska svého silného zemědělského zázemí (potvrzeno analýzou) a 

v případě druhém, jde v rámci nejvyšší sledované populace na MÚ o de facto obdobný trend 

vývoje jako v podání Chlumska, tj. o zvýšenou aktivitu se zemědělskou půdou. Opačným 

vývojem směřují MÚ ze středních poloh, čímž tento trend lze chápat jako přirozené 

narovnání stavu využití ZP v místech jejich dřívějšího zvýšeného neopodstatněného výskytu. 

Řešené rozdílné vývoje územních jednotek se především odvíjí od vlastního výběru MÚ,  

ze kterého nabývají některé sledované územní jednotky zcela výjimečného postavení, 

v souvislosti se svojí polohou spojenou rovněž s charakteristickým rázem krajiny (největší 

extrémy Osoblažsko x Kraslicko x Chlumsko). To neznamená, že by zbývající MÚ nabývaly 

menšího významu. Ohledně výběrového hlediska perifernosti, nabývají spíše ještě silnějších 

okrajových pozic daných ze své polohy, ve zcela venkovském odlehlejším prostředí  

od významnějších společenských aktivit.  

Tento stav však více upřednostňuje významnější environmentální působení na jejich 

prostředí i do budoucna, především z hlediska vlastních zvláštností v jednotlivých MÚ. 

Perspektivy dalšího vývoje budou zejména soustředěny na zvýraznění harmonie ve spojitosti 

kompaktní celoúzemní mozaiky jednotlivých půdních kategorií, poskytujících ze svého 

neporušeného přírodního základu rozvoj v turistice a cestovním ruchu, a na ně navazujících 

aktivit, snažících o vystihnutí svých jedinečností vyskytujících se na každém MÚ, daných 

především ze své okrajové polohy. 

V rámci sledovaného zemědělského využití půdních ploch dojde nejspíše k souvislejší 

ekologické stabilizaci, se zaměřením na nové formy hospodaření, tj. ekoagroturistiku a 

ekologické zemědělství. 
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Souhrnný vývoj využití ploch dle půdních kategorií v MÚ v letech 1845,1896, 1948, 1990 a 2000 
MÚ Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

Kat. Rok v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv v ha v % Iv 
1845 3268,3 70,0 100,0 932,2 15,2 100,0 2973,8 60,5 100,0 1196,9 27,7 100,0 1749,9 30,0 100,0 1778,1 26,2 100,0 

1900 3333,0 73,6 102,0 976,0 16,0 104,7 3117,0 61,1 104,8 1413,0 32,7 118,1 1880,0 32,2 107,4 2031,0 30,4 114,2 

1948 3424,2 73,3 104,8 809,0 13,3 86,8 3007,2 61,2 101,1 1393,8 32,2 116,5 1814,6 31,1 103,7 1912,7 28,2 107,6 

1990 3299,6 70,5 101,0 691,5 11,3 74,2 2891,7 58,8 97,2 1241,1 28,7 103,7 1299,1 22,3 74,2 443,7 6,5 25,0 

OP 

2000 3284,1 70,3 100,5 704,9 11,6 75,6 2701,8 55,0 90,9 1175,0 27,2 98,2 819,3 14,0 46,8 314,8 4,6 17,7 

1845 75,2 1,6 100,0 10,0 0,2 100,0 127,4 2,6 100,0 31,2 0,7 100,0 51,5 0,9 100,0 10,7 0,2 100,0 

1900 69,4 1,5 92,3 14,5 0,2 145,0 124,3 2,4 97,6 62,2 1,4 199,4 59,7 1,0 115,9 6,0 0,1 56,1 

1948 73,4 1,6 97,6 44,9 0,7 449,0 164,6 3,4 129,2 76,6 1,8 245,5 100,2 1,7 194,6 17,6 0,3 164,5 

1990 69,5 1,5 92,4 53,4 0,9 534,0 196,3 4,0 154,1 86,5 2,0 277,2 121,8 2,1 236,5 93,7 1,4 875,7 

TK 

2000 70,0 1,5 93,1 52,9 0,9 529,0 197,1 4,0 154,7 87,0 2,0 278,8 110,4 1,9 214,4 95,6 1,4 893,5 

1845 583,5 12,5 100,0 649,7 10,6 100,0 389,8 7,9 100,0 683,1 15,8 100,0 730,3 12,5 100,0 776,5 11,5 100,0 

1900 444,5 9,8 76,2 619,0 10,1 95,3 368,0 7,2 94,4 639,0 14,8 93,5 830,0 14,2 113,7 783,8 11,7 100,9 

1948 445,0 9,5 76,3 714,9 11,7 110,0 471,1 9,6 120,9 616,2 14,3 90,2 829,0 14,2 113,5 731,0 10,8 94,1 

1990 266,4 5,7 45,7 533,6 8,7 82,1 379,2 7,7 97,3 594,0 13,7 87,0 715,9 12,3 98,0 386,1 5,7 49,7 

Lo 

2000 269,6 5,8 46,2 525,9 8,6 80,9 554,6 11,3 142,3 641,9 14,8 94,0 1147,9 19,7 157,2 461,9 6,8 59,5 

1845 112,0 2,4 100,0 240,5 3,9 100,0 382,1 7,8 100,0 325,1 7,5 100,0 154,0 2,6 100,0 622,7 9,2 100,0 

1900 62,7 1,4 56,0 248,0 4,1 103,1 464,0 9,1 121,4 216,0 5,0 66,4 86,6 1,5 56,2 417,8 6,3 67,1 

1948 60,3 1,3 53,8 214,9 3,5 89,4 191,2 3,9 50,0 186,3 4,3 57,3 72,8 1,2 47,3 381,4 5,6 61,2 

1990 104,7 2,2 93,5 23,8 0,4 9,9 92,9 1,9 24,3 101,7 2,4 31,3 154,7 2,6 100,5 892,5 13,2 143,3 

Pa 

2000 103,4 2,2 92,3 23,2 0,4 9,6 93,9 1,9 24,6 117,1 2,7 36,0 197,2 3,4 128,1 961,8 14,2 154,5 

1845 4039,0 86,5 100,0 1832,4 30,0 100,0 3873,1 78,8 100,0 2236,3 51,7 100,0 2685,7 46,0 100,0 3188,0 47,0 100,0 

1900 3908,7 86,3 96,8 1857,0 30,4 101,3 4072,7 79,9 105,2 2329,0 53,8 104,1 2860,0 48,9 106,5 3238,5 48,5 101,6 

1948 4002,9 85,7 99,1 1783,7 29,2 97,3 3834,1 78,0 99,0 2272,9 52,6 101,6 2816,6 48,3 104,9 3042,7 44,9 95,4 

1990 3740,2 79,9 92,6 1302,3 21,3 71,1 3560,1 72,4 91,9 2023,3 46,8 90,5 2291,5 39,3 85,3 1816,0 26,8 57,0 

ZP 

2000 3727,1 79,7 92,3 1306,9 21,4 71,3 3547,4 72,2 91,6 2021,0 46,8 90,4 2274,8 39,0 84,7 1834,1 27,0 57,5 

1845 460,8 9,9 100,0 2995,3 49,0 100,0 850,3 17,3 100,0 1920,6 44,4 100,0 2910,5 49,8 100,0 3357,1 49,5 100,0 

1900 449,3 9,9 97,5 3078,0 50,3 102,8 826,3 16,2 97,2 1830,0 42,3 95,3 2789,0 47,7 95,8 3165,0 47,4 94,3 

1948 441,6 9,5 95,8 3082,5 50,5 102,9 842,7 17,2 99,1 1857,3 43,0 96,7 2785,8 47,8 95,7 3382,1 49,9 100,7 

1990 518,9 11,1 112,6 3226,4 52,9 107,7 925,2 18,8 108,8 1942,9 45,0 101,2 3003,1 51,4 103,2 4286,3 63,2 127,7 

LP 

2000 521,7 11,2 113,2 3248,0 53,2 108,4 940,0 19,1 110,5 1949,8 45,1 101,5 3005,3 51,5 103,3 4305,5 63,5 128,3 

1845 43,4 0,9 100,0 1189,4 19,4 100,0 39,6 0,8 100,0 53,0 1,2 100,0 17,7 0,3 100,0 19,8 0,3 100,0 

1948 38,1 0,8 87,8 1104,3 18,1 92,8 38,1 0,8 96,2 53,5 1,2 100,9 15,6 0,3 88,1 19,5 0,3 98,5 

1990 120,2 2,6 277,0 1148,5 18,8 96,6 46,9 1,0 118,4 93,9 2,2 177,2 59,6 1,0 336,7 84,4 1,2 426,3 
VP 

2000 122,7 2,6 282,7 1140,6 18,7 95,9 45,9 0,9 115,9 93,7 2,2 176,8 68,3 1,2 385,9 78,1 1,2 394,4 

1845 33,4 0,7 100,0 19,1 0,3 100,0 52,8 1,1 100,0 19,7 0,5 100,0 36,5 0,6 100,0 33,4 0,5 100,0 

1948 50,7 1,1 151,8 31,9 0,5 167,0 49,9 1,0 94,5 33,3 0,8 169,0 66,4 1,1 181,9 90,7 1,3 271,6 

1990 57,7 1,2 172,8 49,2 0,8 257,6 72,3 1,5 136,9 45,1 1,0 228,9 76,6 1,3 209,9 77,8 1,1 232,9 
ZaP 

2000 34,9 0,7 104,5 51,6 0,8 270,2 75,2 1,5 142,4 46,6 1,1 236,5 78,6 1,3 215,3 81,1 1,2 242,8 

1845 92,7 2,0 100,0 80,9 1,3 100,0 97,8 2,0 100,0 94,1 2,2 100,0 190,8 3,3 100,0 181,5 2,7 100,0 

1948 138,1 3,0 149,0 99,0 1,6 122,4 148,4 3,0 151,7 105,8 2,4 112,4 146,2 2,5 76,6 248,7 3,7 137,0 

1990 241,3 5,2 260,3 375,6 6,2 464,3 310,3 6,3 317,3 216,6 5,0 230,2 407,3 7,0 213,5 520,6 7,7 286,8 
OsP 

2000 267,3 5,7 288,3 354,2 5,8 437,8 304,2 6,2 311,0 211,8 4,9 225,1 411,5 7,0 215,7 483,7 7,1 266,5 

1845 169,5 3,6 100,0 1289,4 21,1 100,0 190,2 3,9 100,0 166,8 3,9 100,0 245,0 4,2 100,0 234,7 3,5 100,0 

1900 170,0 3,8 100,3 1181,0 19,3 91,6 199,0 3,9 104,6 166,0 3,8 99,5 194,0 3,3 79,2 271,0 4,1 115,5 

1948 226,9 4,9 133,9 1235,2 20,2 95,8 236,4 4,8 124,3 192,6 4,5 115,5 228,2 3,9 93,1 358,9 5,3 152,9 

1990 419,2 9,0 247,3 1573,3 25,8 122,0 429,5 8,7 225,8 355,6 8,2 213,2 543,5 9,3 221,8 682,8 10,1 290,9 

JP 

2000 424,9 9,1 250,7 1546,4 25,3 119,9 425,3 8,7 223,6 352,1 8,1 211,1 558,4 9,6 227,9 642,9 9,5 273,9 

1845 4669,3 100 6117,1 100 4913,6 100 4323,7 100 5841,2 100 6779,8 100 

1900 4528,0 100 6116,0 100 5098,0 100 4325,0 100 5843,0 100 6674,5 100 

1948 4671,4 100 6101,4 100 4913,2 100 4322,8 100 5830,6 100 6783,7 100 

1990 4678,3 100 6102,0 100 4914,8 100 4321,8 100 5838,1 100 6785,1 100 

MÚ 

2000 4673,7 100 

  

6101,3 100 

  

4912,7 100 

  

4322,9 100 

  

5838,5 100 

  

6782,5 100 

  

 



 

Změna ploch jednotlivých půdních kategorií v MÚ v obdobích 1845-1896-1948-1990-2000 

MÚ Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

Kat. Rok v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % v ha v % 

1845-1900 64,7 1,980 43,8 4,699 143,2 4,815 216,1 18,055 130,1 7,435 252,9 14,223 

1900-1948 91,2 2,736 -167,0 -17,111 -109,8 -3,523 -19,2 -1,359 -65,4 -3,479 -118,3 -5,825 

1948-1990 -124,6 -3,639 -117,5 -14,524 -115,5 -3,841 -152,7 -10,956 -515,5 -28,408 -1469,0 -76,802 

1990-2000 -15,5 -0,470 13,4 1,938 -189,9 -6,567 -66,1 -5,326 -479,8 -36,933 -128,9 -29,051 

OP 

1845-2000 15,8 0,483 -227,3 -24,383 -272,0 -9,147 -21,9 -1,830 -930,6 -53,180 -1463,3 -82,296 

1845-1900 -5,8 -7,713 4,5 45 -3,1 -2,433 31,0 99,359 8,2 15,922 -4,7 -43,925 

1900-1948 4,0 5,764 30,4 209,655 40,3 32,422 14,4 23,151 40,5 67,839 11,6 193,333 

1948-1990 -3,9 -5,313 8,5 18,931 31,7 19,259 9,9 12,924 21,6 21,557 76,1 432,386 

1990-2000 0,5 0,719 -0,5 -0,936 0,8 0,408 0,5 0,653 -11,4 -9,360 1,9 2,028 

TK 

1845-2000 -5,2 -6,915 42,9 429 69,7 54,710 55,8 178,846 58,9 53,351 84,9 793,458 

1845-1900 -139,0 -23,822 -30,7 -4,725 -21,8 -5,593 -44,1 -6,456 99,7 13,652 7,3 0,940 

1900-1948 0,5 0,112 95,9 15,493 103,1 28,016 -22,8 -3,568 -1,0 -0,120 -52,8 -6,736 

1948-1990 -178,6 -40,135 -181,3 -25,360 -91,9 -19,508 -22,2 -3,603 -113,1 -13,643 -344,9 -47,182 

1990-2000 3,2 0,012 -7,7 -1,443 175,4 46,255 47,9 8,064 432,0 60,344 75,8 19,632 

Lo 

1845-2000 -313,9 -53,796 -123,8 -19,055 164,8 42,278 -41,2 -6,031 417,6 57,182 -314,6 -40,515 

1845-1900 -49,3 -44,018 7,5 3,119 81,9 21,434 -109,1 -33,559 -67,4 -43,766 -204,9 -32,905 

1900-1948 -2,4 -3,828 -33,1 -13,347 -272,8 -58,793 -29,7 -13,750 -13,8 -15,935 -36,4 -8,712 

1948-1990 44,4 73,632 -191,1 -88,925 -98,3 -51,412 -84,6 -45,411 81,9 112,500 511,1 134,006 

1990-2000 -1,3 -1,242 -0,6 -2,521 1,0 1,076 15,4 15,143 42,5 27,473 69,3 7,765 

Pa 

1845-2000 -8,6 -7,679 -217,3 -90,353 -288,2 -75,425 -208,0 -63,980 43,2 28,052 339,1 54,456 

1845-1900 -130,3 -3,226 24,6 1,343 199,6 5,153 92,7 4,145 174,3 6,490 50,5 1,584 

1900-1948 94,2 2,410 -73,3 -3,947 -238,6 -5,859 -56,1 -2,409 -43,4 -1,517 -195,8 -6,046 

1948-1990 -262,7 -6,563 -481,4 -26,989 -274,0 -7,146 -249,6 -10,982 -525,1 -18,643 -1226,7 -40,316 

1990-2000 13,1 0,350 4,6 0,353 -12,7 -0,357 -2,3 -0,114 -16,7 -0,729 18,1 0,997 

ZP 

1845-2000 -311,9 -7,722 -525,5 -28,678 -325,7 -8,409 -215,3 -9,628 -410,9 -15,300 -1353,9 -42,469 

1845-1900 -11,5 -2,496 82,7 2,761 -24,0 -2,823 -90,6 -4,717 -121,5 -4,175 -192,1 -5,722 

1900-1948 -7,7 -1,714 4,5 0,146 16,4 1,985 27,3 1,492 -3,2 -0,115 217,1 6,859 

1948-1990 77,3 17,505 143,9 4,668 82,5 9,790 85,6 4,609 217,3 7,800 904,2 26,735 

1990-2000 2,8 0,540 21,6 0,669 14,8 1,600 6,9 0,355 2,2 0,073 19,2 0,448 

LP 

1845-2000 60,9 13,216 252,7 8,437 89,7 10,549 29,2 1,520 94,8 3,257 948,4 28,251 

1845-1948 -5,3 -12,212 -85,1 -7,155 -1,5 -3,788 0,5 0,943 -2,1 -11,864 -0,3 -1,515 

1948-1990 82,1 215,486 44,2 4,003 8,8 23,097 40,4 75,514 44,0 282,051 64,9 332,821 

1990-2000 2,5 2,080 -7,9 -0,688 -1,0 -2,132 -0,2 -0,213 8,7 14,597 -6,3 -7,464 
VP 

1845-2000 79,3 182,719 -48,8 -4,103 6,3 15,909 40,7 76,792 50,6 285,876 58,3 294,444 

1845-1948 17,3 51,796 12,8 67,016 -2,9 -5,492 13,6 69,036 29,9 81,918 57,3 171,557 

1948-1990 7,0 13,807 17,3 54,232 22,4 44,890 11,8 35,435 10,2 15,361 -12,9 -14,223 

1990-2000 -22,8 -39,515 2,4 4,878 2,9 4,011 1,5 3,326 2,0 2,611 3,3 4,242 
ZaP 

1845-2000 1,5 4,491 32,5 170,157 22,4 42,424 26,9 136,548 42,1 115,342 47,7 142,814 

1845-1948 45,4 48,975 18,1 22,373 50,6 51,738 11,7 12,434 -44,6 -23,375 67,2 37,025 

1948-1990 103,2 74,728 276,6 279,394 161,9 109,097 110,8 104,726 261,1 178,591 271,9 109,329 

1990-2000 26,0 10,775 -21,4 -5,698 -6,1 -1,966 -4,8 -2,216 4,2 1,031 -36,9 -7,088 
OsP 

1845-2000 174,6 188,350 273,3 337,824 206,4 211,043 117,7 125,080 220,7 115,671 302,2 166,501 

1845-1900 0,5 0,295 -108,4 -8,407 8,8 4,627 -0,8 -0,480 -51,0 -20,816 36,3 15,467 

1900-1948 56,9 33,471 54,2 4,589 37,4 18,794 26,6 16,024 34,2 17,629 87,9 32,435 

1948-1990 192,3 84,751 338,1 27,372 193,1 81,684 163,0 84,631 315,3 138,168 323,9 90,248 

1990-2000 5,7 1,360 -26,9 -1,710 -4,2 -0,978 -3,5 -0,984 14,9 2,741 -39,9 -5,844 

JP 

1845-2000 255,4 150,678 257,0 19,932 235,1 123,607 185,3 111,091 313,4 127,918 408,2 173,924 

 

 



 

Indexy celkové změny v MÚ v horizontech 1845-1896-1894-1990-2000 

MÚ Osoblažsko Chlumsko Kelčsko Nasavrcko Cvikovsko Kraslicko 

Index změny půdních kategorií v období 1845-1896 

OP 0,81 1,19 1,8 4,73 2,35 3,94 

TK 0,07 0,12 0,04 0,68 0,15 0,07 

Lo 1,75 0,83 0,27 0,97 1,8 0,11 

Pa 0,62 0,2 1,03 2,39 1,22 3,19 

ZP 1,42 0,2 1,99 1,07 1,49 0,38 

LP 0,13 0,68 0,24 1,05 1,04 1,43 

JP 0,15 4,39 2,26 0,24 11,62 7,18 

CELK 4,95 7,61 7,63 11,13 19,67 16,3 

Index změny půdních kategorií v období 1896-1948 

OP 1,15 4,59 1,39 0,42 1,15 1,88 

TK 0,05 0,84 0,51 0,31 0,71 0,19 

Lo 0,01 2,63 1,3 0,5 0,02 0,84 

Pa 0,03 0,91 3,45 0,65 0,24 0,58 

ZP 1,02 0,06 2,38 0,65 0,37 1,46 

LP 0,08 0,04 0,16 0,32 0,03 1,61 

JP 14,34 2,24 8,59 7,42 8,1 13,95 

CELK 16,68 11,31 17,78 10,27 10,62 20,51 

Index změny půdních kategorií v období 1948-1990 

OP 1,85 3,81 1,56 3,55 10,09 30,23 

TK 0,05 0,28 0,43 0,23 0,42 1,57 

Lo 2,31 5,87 1,24 0,52 2,21 7,1 

Pa 0,57 6,19 1,33 1,97 1,6 10,52 

ZP 2,81 3,94 2,79 2,89 4,5 9,04 

LP 0,83 1,18 0,84 0,99 1,86 6,66 

JP 29,76 12,04 29 29,73 40,86 31,09 

CELK 38,18 33,31 37,19 39,88 61,54 96,21 

Index změny půdních kategorií v období 1990-2000 

OP 0,21 0,51 2,67 1,63 10,51 3,53 

TK 0,01 0,02 0,01 0,01 0,25 0,05 

Lo 0,04 0,3 2,47 1,18 9,46 2,08 

Pa 0,62 0,02 0,01 0,38 0,93 1,9 

ZP 0,14 0,04 0,13 0,03 0,14 0,13 

LP 0,03 0,18 0,15 0,08 0,02 0,14 

JP 0,68 0,86 0,49 0,49 1,35 3,01 

CELK 1,73 1,93 5,93 3,8 22,66 10,84 

Index změny půdních kategorií v období 1845-2000 

OP 0,2 7,24 3,67 0,51 18,76 29,14 

TK 0,07 1,37 0,94 1,31 1,19 1,69 

Lo 4,04 3,94 2,22 0,97 8,42 6,26 

Pa 0,11 6,92 3,88 4,89 0,87 6,75 

ZP 3,34 4,3 3,31 2,49 3,52 9,98 

LP 0,65 2,07 0,91 0,34 0,81 6,99 

JP 42,97 9,06 38,2 35,71 39,01 46,51 

CELK 51,38 34,9 53,13 46,22 72,58 107,32 
      Zdroj: Databáze LUCC a vlastní výpočty. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Smysl řešené práce spočívá v historickogeografické interpretaci vývoje a změn ve struktuře 

využití půdních ploch v rámci šesti sledovaných modelových území (Osoblažsko, Chlumsko, 

Kelčsko, Nasavrcko, Cvikovsko a Kraslicko). Tyto územní jednotky jsou především 

sledovány formou jejich vlastní komparace, odvíjející se od jednotlivých časových horizontů. 

Jejich propojenost je uskutečněna v návaznosti na unikátní pramennou základnu, v podobě 

databáze LUCC Czechia. Její původ vychází z dlouhodobých pracovních aktivit vědeckých 

pracovníků na KSGRR při PřF UK. Systematický výzkum je založen na zachycení plošných 

proměn území, v rámci podkladů podrobného mapování, tj. pozemkových katastrů a jejich 

následných datových výstupů na úrovni katastrálních území za celou republiku. Podstatou 

tohoto pramene, je vícečasové sledování plošných změn půdních kategorií, v souvislosti čtyř 

příhodných časových horizontů (1845-1948-1990-2000). 

Z těchto stavebních kamenů se odvíjí rovněž i můj vlastní pracovní záměr, usilující o analýzu 

a vystihnutí změn v rámci půdních ploch (land use). Vývojové změny jsou sledovány 

především ze vztahu interakce přírodních podmínek a socioekonomických charakteristik, 

jako hlavních hybných sil, odvíjejících se v rámci historických souvislostí na jednotlivých 

řešených modelových územích. Základním cílem práce je nacházet odpovědi na otázky 

související s výzkumem změn v krajině, tzn. ve spojitosti s řešenými modelovými územími 

analyzovat a vyhledat prvky, v rámci nichž následně docházelo k těmto změnám a zároveň i 

vystihnout intenzity těchto změn. Pro vhodné zachycení různě se odvíjejících změn ve 

struktuře využití jednotlivých půdních kategorií, je využita rozdílná poloha sledovaných 

zájmových oblastí. Hlavním kritériem výběru těchto lokalit se stalo hledisko okrajového, tzn. 

periferního výskytu. 

Pro účel vlastní interpretace dlouhodobých změn ve využití půdy, je průvodní součástí práce 

nejprve přiblížení sledovaných územních jednotek z hlediska své rozdílné polohy a umístění 

v krajině, při vystihnutí jejich osobitých charakteristik. 

Stěžejní část práce, tj. historickogeografická analýza změn ploch je sledována na úrovni 

katastrálních území, resp. srovnatelných územních jednotek (SÚJ), v souvislosti pravidla 1% 

pospojení. Rozbor a porovnání řešených oblastí, je dále koncipován jak na úrovni 

modelových území, tak i částečně v mikropohledu na úrovni SÚJ, jejichž konečným 

výstupem, jsou v prostředí GIS vytvořené kartogramy, zachycující sledované dlouhodobé 

změny v grafickém podání.  


