
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

Robin Rašín 

 

Krajina česko-rakouského pohraničí: 

vývoj a dědictví 

 

Shrnutí 

 

 

 

 

 

 

Roztoky u Křivoklátu 

2010





1 

 

Krajina je jedním z klíčových geografických konceptů a geografický výzkum krajiny, resp. 

jejího využití a změn, má dnes dlouholetou tradici. Vývoj předmětové orientace výzkumu 

krajinných změn lze obecně rozdělit do dvou fází. (i) V první fázi (do konce 50./60. let 20. 

století) byl v ústředí zájmu badatelů  popis krajiny a její morfologie (struktur) a také tematika 

hodnocení agroprodukčního potenciálu krajiny, přičemž studium krajiny bylo motivováno 

zejména obavami o pokrytí poptávky rostoucí populace zemědělskými produkty. (ii) Ve 

druhé fázi (zhruba od 70. let 20. století), se vědci začínají zabývat akcelerujícími změnami 

krajiny na celosvětové úrovni, které souvisely s: celkovým nárůstem populace, změnou 

zemědělských postupů, těžbou přírodních i nerostných surovin atd. Je zřejmá potřeba řešit 

problémy negativních dopadů společenských aktivit na krajiny různých měřítkových úrovní 

(včetně úrovně globální). Krajinné změny byly pro svou závažnost a rozsáhlé důsledky 

zařazeny na seznam čtyř nejvážnějších environmentálních problémů současnosti (Walker, 

Steffen 1997, Walker 1998). Badatelé zabývající se změnami krajiny dnes zkoumají 

především souvislosti změn a snaží se interpretovat jejich příčiny a důsledky. Vážnost 

problému změn krajiny dokládá i existence řady mezinárodních projektů, které se zejména 

v posledních dvou desetiletích jeho řešením zabývají (např. CORINE, LACOST, IGU/LUCC aj). 

Ukazuje se, že výzkum změn krajiny, interpretace tohoto fenoménu, hledání souvislostí změn 

krajiny se společenským, hospodářským i politickým vývojem a technologickým pokrokem, 

studium vlivu tzv. hybných sil si vyžaduje aplikaci komplexních přístupů a kooperaci různých 

vědních disciplín. Do debaty o krajině vstupují vědci z rozličných oborů, přinášejí (různé) 

pohledy na krajinu ale i různé přístupy k jejímu výzkumu. Dokladem tohoto tvrzení může 

v neposlední řadě být rozšiřující se spektrum informací, které lze při dnešním studiu 

krajinných změn využít. Na základě vstupních dat, která se ve výzkumu změn krajiny dnes 

využívají, je možné rozlišit dva hlavní směry studia krajiny. (i) První hodnotí krajinné změny 

s využitím objektivních „tvrdých“ dat o krajině (např. zemědělské cenzy, data získaná 

technikami DPZ aj.) a lze jej označit za (post)pozitivistický; (ii) druhý pracuje převážně se 

subjektivními „měkkými“ daty o krajině (např. percepce krajiny jednotlivci, hodnoty, které 

krajině přisuzují, reflexe krajinných změn v chování/jednání územních společenství) a svojí 

povahou je humanisticky orientovaný. Badatele, kteří se věnují krajině z jednoho či druhého 

úhlu pohledu, bychom našli na mnoha pracovištích v nejrůznějších zemích. Ne jinak je tomu 

i v české geografii, kde se v rámci (post)pozitivistického přístupu k výzkumu krajiny 

v průběhu posledních desetiletí zformovalo několik škol. (i) Historickogeografická se 

socioekonomickým později kulturně geografickým charakterem, (ii) krajinně ekologická 

s geoekologickými přístupy a blízkým vztahem k fyzické geografii, (iii) výzkum orientovaný 

a priori na vyhodnocování dat pořízených technikami DPZ a na analýzy krajinných změn 
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v GIS. Předkládaná práce svým zaměřením, použitými zdroji informací a metodickými 

postupy jejich zpracování navazuje na výzkum krajiny, který jsme označili jako 

historickogeografický. Předmětem našeho zájmu je tedy především výzkum širších 

historických souvislostí dlouhodobého vývoje krajiny a interpretace krajinných změn 

v návaznosti na společenské, kulturní, ekonomické a politické změny. 

Výzkum řešený v této práci by měl zapadat do obecného rámce témat, která jsou aktuální 

a která jsou zkoumána vědeckými týmy u nás i v zahraničí. Proto je součástí této práce 

rozbor vývoje přístupů k hodnocení krajiny a jejího využití. Znalost a přehled již dosažených 

výsledků, ale i povědomí o studiích, které se zamýšlejí nad budoucností a možnostmi 

disciplíny, která zkoumá změny krajiny, nám pomohly formulovat cíle vědeckého výzkumu 

tak, aby byl svojí tematikou aktuální, aby byly jeho výstupy přínosem a obohacením 

dosavadních výsledků, aby duplicitně neřešil již probádaná témata a aby zjištěné výstupy 

byly inspirací pro další studie a vědecké práce. Naplnění těchto kritérií se stalo stěžejním pro 

formulaci jednotlivých cílů práce, které vycházely z  následujících zjištění: 

(1) doposud nebyla provedena širší komparativní studie, která by porovnávala, hodnotila 

a interpretovala vývoj změn využití ploch na území Česka a v některé ze sousedních zemí; 

(2) české pohraničí (nikoli přeshraničí) je územím, ve kterém byla v poslední době 

realizována řada analýz (např. Štěpánek 1992; Kušová, Bartoš 2000) a stalo se námětem 

obecných pojednání (např. Hampl 2000, Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. 2004). Nicméně 

sociogeografické práce, které by byly koncipovány přeshraničně, vznikají spíše sporadicky 

výjimkou je např.: Lipský 2006a, Kubeš 2007. Nadto se přeshraniční území stávají 

perspektivní platformou výzkumu změn a využití krajiny (Bürgi, Hersperger, Schneeberger 

2004), avšak u nás realizované studie zabývající se krajinou a jejím vývojem mají jen 

minimální přesah přes státní hranici, anebo se zabývaly pouze českou částí pohraničí;  

(3) o změnách ve využití krajiny v období vlády komunistického režimu se předpokládá, že 

byly ovlivněny především specifickými faktory, které byly spojeny zvláště s neefektivní 

a „pokroucenou“ zemědělskou politikou zacílenou na soběstačnost a maximalizaci produkce; 

chybí studie, která by komparovala a analyzovala vývoj využití ploch v Československu 

a v zemi založené na demokratických principech s tržním hospodářstvím; dosud je 

překvapivě málo známo o tom, jak (a jak výrazně) se lišily krajinné projevy socialistické 

a tržně orientované zemědělské politiky, či obecně charakteru hospodářství a typu/míry jeho 

regulace; 

(4) pohraničí, kde měli před válkou majoritu naši Němci, se liší od kontinuálně se vyvíjejícího 

vnitrozemí (Chromý 2000; Kuldová 2005) i vývoj krajiny byl v tomto prostoru jiný než ve 
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vnitrozemí (Bičík, Štěpánek 1994; Bičík, Kabrda 2008) vlivem historických událostí a částečně 

i vlivem vojensko-strategické důležitosti, kterou část vysídleného pohraničí měla (hranice 

mezi kapitalistickou západní Evropou a socialistickou Evropou východní). Avšak chybí studie 

srovnávající vývoj využití krajiny v českém pohraničí s vývojem využití krajiny v pohraničí, 

které bylo na druhé straně tzv. železné opony. Ani zde není dosud zcela jasné, do jaké míry, 

a především v čem byl vývoj na východní straně železné opony specifický, či zda snad 

naopak podobnosti mezi vývojem krajiny na obou stranách železné opony nepřevažují. 

Je zřejmé, že historickogeografický výzkum krajiny dosud stojí před řadou nezodpovězených 

otázek a že dosud nedostatečně využívá potenciál, který skýtají přeshraničně koncipované 

studie. A proto se v této práci zabýváme česko-rakouským pohraničím. Mimo jiné proto, že 

zahrnuje několik odlišných typů reliéfu a pro českou i rakouskou stranu pohraničí jsme 

schopni získat srovnatelná data o vývoji a struktuře využití půdního fondu. Časovým rámcem 

našeho sledování se stalo období totality v Československu, tj. 1948–1990. Počátek tohoto 

období zachycuje krajinu a její strukturu před tím, než se v ní naplno projevily změny spojené 

s komunistickou transformací československého zemědělství. Rok 1990 zachycuje výsledný 

stav krajiny po čtyřiceti letech hospodaření státem řízených zemědělských podniků, stav 

krajiny, ve které se promítla a specifické vojensko-strategické funkce pohraničí. Pro 

rakouskou stranu pohraničí byla pochopitelně shromážděna data ze stejných anebo blízkých 

časových horizontů (1949, 1990). Vybraná část přeshraničí svojí rozlohou reprezentuje 

území, které doposud nebylo ve středoevropském prostoru podrobeno historicko-

geografické analýze. Navíc zvolený časový horizont umožní zkoumat a interpretovat 

rozdílné/společné rysy vývoje krajiny ve dvou různých společensko-politických systémech – 

kapitalistickém a socialistickém. Můžeme tedy specifikovat první výzkumný cíl práce: 

(1) Přispět ke studiu hranic a prostoru pohraničí výzkumem vývoje a změn krajiny 

přeshraničního území. K tomu se váže interpretace krajinných změn se zaměřením na hledání 

společných (obecných) a odlišných (specifických) hybných sil vývoje pohraniční krajiny Česka 

a Rakouska v období bipolárně rozdělené Evropy. 

Uvedli jsme, že krajinu lze zkoumat také přístupy, které se označují jako humanistické. 

V jejich kontextu diskutujeme dva koncepty – paměť krajiny a krajinné dědictví. Oba dva 

koncepty se zabývají především interpretací krajiny, krajinných elementů a krajinných 

segmentů. Snaží se nalézt hlubší symboliku krajiny, rozvíjejí naše chápání krajiny o další 

rozměr pohledu na ni a poukazují na přímou („žitou“) interakci člověka/společnosti a krajiny. 

Rozvoj humanistických přístupů k výzkumu krajiny lze do jisté míry chápat jako alternativu 

k (post)pozitivistickým přístupům. Humanisticky orientovaní vědci se, jak bylo zmíněno, 
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soustředí především na interpretaci obrazu krajiny a ukotvení krajiny a jejích částí 

do kontextu národního vývoje, vývoje společnosti či vývoje jedince. Charakteristické pro 

většinu studií, které se zabývají problematikou paměti krajiny a krajinného dědictví, je jejich 

popisný a idiografický přístup. Více než stav krajiny a její změny je zajímá percepce a vztah 

člověka/společnosti ke krajině. Humanisticky koncipované výzkumy jsou proto většinou 

založeny na subjektivních měkkých datech o krajině, která vycházejí z pozorování, rozhovorů 

a dotazníkových šetření. Na druhou stranu jsou koncepty paměti krajiny i krajinného dědictví 

svojí podstatou založeny na stabilitě, neměnnosti krajiny jako celku či pouze jejích segmentů 

a krajinných elementů. Tento závěr není ani u jednoho konceptu explicitně formulován, 

nicméně vyplývá z jejich kvintesence. Otevírá se proto možnost výzkumu, identifikace 

a objektivizace takových stabilních/reliktních prvků krajiny, které mohou (ale nemusí) být 

chápány jako paměť krajiny a krajinné dědictví. Zároveň to znamená, že je možné (na 

jednotné bázi identifikace konkrétních stabilních/reliktních prvků v krajině) hodnotit 

a porovnávat rozdílné krajiny, a je také možné činit předběžné závěry o jejich historicitě 

a potenciálu z pohledu paměti krajiny a krajinného dědictví. Výzkum, který by se o podobný 

postup pokusil a který by na takto pojaté jednotné bázi srovnával různé krajiny, však 

doposud nebyl uskutečněn. Pouze ve výzkumu krajinné archeologie se objevuje metodika 

průzkumu krajiny, kterou bylo možné identifikovat relikty a pozůstatky pravěkých sídel. 

Dostali jsme se tak k formulaci druhého obecného cíle práce: 

(2) Přispět do diskuse o paměti krajiny a krajinném dědictví, tím že bude vypracován postup, 

který povede k identifikaci a analýze vybraných stabilních prvků v krajině. Zároveň bude 

možné porovnat českou a rakouskou krajinu preindustriální a (post)industriální na základě 

nového přístupu ve výzkumu krajiny. A také bude možné nově analyzovat vliv hybných sil (ne 

na změny ale naopak) na stabilitu sledovaných krajinných prvků a obohatit přístupy studia 

projevů hybných sil v krajině. 

Výzkum, který by měl vést k naplnění prvního obecného cíle, byl realizován v prostoru česko-

rakouského pohraničí. I druhá část výzkumu byla uskutečněna v tomto prostoru. Zachování 

územní jednoty nám poskytne možnost vyhodnocení krajiny Česka a Rakouska dvěma 

různými přístupy. Vzhledem k potřebě detailního průzkumu krajiny pro identifikaci stabilních 

krajinných prvků je zřejmé, že objektem druhé fáze výzkumu již nemůže být celý prostor 

česko-rakouského pohraničí, ale pouze jeho vybraná část. Pro účely našeho výzkumu byla 

proto zvolena dvě zájmová území, která jsou pracovně pojmenována: Vitorazsko a Valticko. 

Jelikož v této fázi výzkumu se zabýváme stabilitou určitých krajinných prvků v čase, bylo pro 

naše hodnocení zvoleno delší časové období. Na základě znalosti dostupných zdrojových dat 
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a pramenů byly pro analýzu vybrány roky 1821 (pro Valticko), 1823 (pro Vitorazsko) a 2005 

(pro Vitorazsko i Valticko).  

Nastínili jsme obecné cíle této práce a také hlavní podněty, které nás vedly k jejich 

formulování. Naplňování obecných výzkumných cílů pak odpovídala i struktura práce. 

V teoreticko-metodologické části práce jsme se podrobně seznámili s vědou, která se zabývá 

změnami krajiny a jejího využití. Blíže jsme se věnovali také diskuzi výše uvedených konceptů 

– paměť krajiny, krajinné dědictví –, které mají vztah ke stabilním/reliktním prvkům v krajině. 

V teoreticko-metodologické kapitole byl podán přehled vývoje a současných přístupů 

k výzkumu změn krajiny. 

Vzhledem k tomu, že vývoj krajiny je úzce spjatý s vývojem zemědělství, věnovali jsme se 

v další části práce procesům, které ovlivnily a formovaly české a rakouské zemědělství nejen 

ve sledovaném období. Pokusili jsme se o identifikaci společných rysů českého a rakouského 

zemědělství, hovořili jsme o odlišnostech a specifikách vývoje v obou zemích a o dopadech 

změn zemědělské politiky na krajinu. Tato kapitola nám poskytla základní rámec informací 

o vývoji zemědělství a potažmo i české a rakouské krajiny. 

Následovala vlastní empirická část. Z dosavadního textu vyplynulo, že se náš výzkum krajiny 

odehrával ve dvou základních úrovních, kterými jsou: (i) hodnocení změn krajiny v zájmové 

oblasti česko-rakouské pohraničí a (ii) hodnocení stability vybraných krajinných prvků jako 

báze pro výzkum a objektivizaci krajinného dědictví a paměti krajiny na příkladu zájmových 

území – Vitorazska a Valticka. Vznikla tak jistá forma dichotomie, která se odráží ve struktuře 

samotné empirické části. Nejprve proto bylo představeno česko-rakouské pohraničí a jeho 

vymezení pro potřeby našeho výzkumu. Popsali jsme použitá vstupní data výzkumu a 

hodnotící ukazatele, s jejichž pomocí bylo česko-rakouské pohraničí analyzováno. Dále jsme 

se zabývali vymezením obou zájmových území a představením typů podkladů, které byly 

použity pro tvorbu vstupních map hodnocení, seznámili jsme se s vybranými ukazateli, které 

se staly předmětem analýzy. Následovalo samotné hodnocení, které bylo opět rozděleno do 

dvou částí. V té první jsme se věnovali výsledkům výzkumu realizovaného v česko-rakouském 

pohraničí. Ve druhé části jsme se zabývali hodnocením a analýzou zájmových území 

Vitorazska a Valticka.  

Prvním výzkumným cílem byla analýza a komparace změn ve využití krajiny v česko-

rakouském pohraničí v období bipolárně rozdělené Evropy. Analýza byla provedena na bázi 

hodnocení struktury využití ploch (rozlišovány byly kategorie: orná půda, trvale travní 

porosty, trvalé kultury, lesní plochy, vodní plochy, zastavěné plochy a vodní plochy) v letech 

1948 (Česko) 1949 (Rakousko) a 1990 (Česko i Rakousko). Náš výzkum odhalil, že zkoumaný 
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přeshraniční prostor lze rozdělit do tří oblastí – západ, střed a východ. Ty se od sebe 

vzájemně odlišují strukturou využití ploch, která je ovlivněna především přírodními 

podmínkami. Zjistili jsme, že západní (vrchovinná až hornatá) část českého i rakouského 

pohraničí je extenzivně zemědělsky obhospodařovaná, naopak (nížinná) část východní je 

intenzivně zemědělsky obhospodařo-vaná. Tato odhalená diferenciace prostoru pohraničí se 

v průběhu sledovaného období umocnila zejména vlivem extenzifikace a útlumu intenzivního 

zemědělského obhospodařování v západní části českého i rakouského pohraničí. Je tedy 

zřejmé, že vliv přírodních podmínek je pro západní část přeshraničí určující, tzv. diferenciální 

renta I (Jeleček 2002a), a je nadřazený vlivům specifickým (rozdílné zemědělské politiky 

v obou státech, rozdílné cíle rozvoje pohraničních oblastí, rozdílné postavení pohraničních 

oblastí v rámci Československa a Rakouska). Tím se potvrdila i první část naší první vstupní 

hypotézy, kdy jsme předpokládali, že v české i rakouské části pohraničí budeme svědky 

poklesu v zastoupení orných ploch v oblastech s méně vhodnými přírodními podmínkami. 

Zároveň jsme předpokládali, že v návaznosti na historický vývoj zemědělství v Česku 

a v Rakousku nebude úbytek orných ploch razantní, a to především v oblastech, kde 

převažuje extenzivní způsob obhospodařování krajiny. Výsledky analýzy dokládají, že 

v extenzivně obhospodařované západní části českého i rakouského pohraničí došlo k poklesu 

podílu orných ploch o méně než 10 %. Tento pokles podílu orných ploch nelze označit za 

razantní, tím se potvrdila i druhá část naší první vstupní hypotézy. Zatímco obecný vývoj 

pohraničí ve smyslu diferenciace zemědělského využití této oblasti byl stejný na české 

i rakouské straně hranice, rozdílnou podobu měl proces extenzifikace v západní části česko-

rakouského pohraničí na české a na rakouské straně, a to vlivem specifických faktorů (různý 

demografický vývoj v této části pohraničí, různé vládní plány rozvoje a různé [nejen vládní] 

preference hospodaření v této oblasti). Zatímco na straně české se navýšilo zastoupení 

lesních ploch a klesl podíl trvalých travních porostů, na straně rakouské se zvýšil jak podíl 

lesních ploch, tak podíl trvalých travních porostů. Aby bylo možné odhalit příčinu tohoto 

rozdílného vývoje, bylo by nutné provést hlubší analýzu, která by odhalila všechny proměnné 

v komplexním konceptu DPSRI (Feranec, Šúri, Oťaheľ a kol. 2001, Kabrda 2008). My jsme se 

pokusili o hledání jedné z možných souvislostí, která se váže k vývoji počtu obyvatelstva. 

Ukazuje se, že extenzifikace zemědělské výroby souvisí nejen s přírodními podmínkami, ale 

může také souviset s procesem postupného odchodu obyvatelstva z určitých oblastí (Sayadi, 

González-Roa, Calatrava-Requena 2009; Suarez-Seone, Osborne, Baudry 2002). Vývoj 

obyvatelstva v západní části českého pohraničí byl citelně poznamenán poválečným 

odsunem českých Němců. Odešli dlouholetí majitelé a uživatelé tamní půdy. Do pohraničí 

sice přišli noví osídlenci, kterým byla půda dána, ale ne všechny pozemky získaly nové 



7 

 

majitele (Slezák 1978). Netrvalo dlouho a novým dosídlencům i těm, kteří v této oblasti 

zůstali, byl nemovitý majetek (půda) zabaven po roce 1948. Místní obyvatelé, proto ztratili 

kontrolu nad tím, jak bude nakládáno a jak bude využívaná půda v území, kde žili. Naopak na 

rakouské straně se počet obyvatel kontinuálně zvyšoval. Lze proto předpokládat, že majitelé 

půdy ze západní rakouské části zkoumaného pohraničí neodešli, a ačkoli změnili způsob 

využití svých pozemků (pole → trvalé travní porosty) nepřestali se o ně starat. Proto 

znamenala extenzifikace zemědělského hospodaření v této části rakouského pohraničí 

nárůst podílu trvalých travních porostů. 

Druhým výzkumným cílem byla analýza možné závislosti mezi vzdáleností od státní hranice 

a strukturou (i změnami) využití ploch (česko-rakouské pohraničí bylo rozděleno na každé 

straně hranice do tří zhruba 10km širokých paralelních zón). Předpokládali jsme, že struktura 

využití ploch v české příhraniční zóně se bude (významněji) lišit od struktury půdního fondu 

zón ve vnitrozemí. Hodnocení struktury (a vývoje) využití půdního fondu v jednotlivých 

pohraničních zónách ukázalo, že příhraniční zóna se významněji neodlišuje od struktury 

využití půdního fondu v zónách, které jsou dále od hranice. Tento závěr platí pro českou 

i rakouskou stranu pohraničí. Jistá závislost mezi vzdáleností od státní hranice a strukturou 

využití ploch byla sice zjištěna v západní části pohraničí, ale dospěli jsme k závěru, že spíše 

než vzdálenost se v této části pohraničí uplatňuje obecnější vliv přírodních podmínek. Zkusili 

jsme také testovat, zda se příhraniční zóna neodlišuje od vnitrozemských zón na bázi 

celkového objemu změn ve struktuře půdního fondu. Avšak ani tato analýza nepotvrdila 

výraznou odlišnost příhraniční zóny. V posledním kroku jsme zkoumali, zda se struktura 

využití půdního fondu v příhraniční zóně liší více než struktura půdního fondu ve 

vnitrozemských zónách. Ale ani tato analýza nebyla zdrojem výsledků, které by nám umožnili 

označit příhraniční zónu jako výrazně odlišnou. Nezbývá než konstatovat, že se naše vstupní 

hypotéza o odlišnosti příhraniční zóny nepotvrdila. 

Třetí a poslední cíl v této části výzkumu spočíval v hodnocení závislosti vývoje české 

a rakouské krajiny na kvalitě přírodních podmínek. Již jsme konstatovali, že se vlivem 

přírodních podmínek využití krajiny česko-rakouského pohraničí diferencovalo na extenzivně 

obhospodařovanou západní část a intenzivně obhospodařovanou východní část. Střední část 

zkoumaného pohraničí nevykázala na úrovni makrostruktur výraznější změny v jejich 

zastoupení. Zatímco proces extenzifikace byl společný pro českou i rakouskou (vrchovinnou 

až hornatou) západní část zkoumaného pohraničí, tak ve východní (nížinné a úrodné) části 

pohraničí jsme zjistili rozdílné trendy vývoje mezi českou a rakouskou stranou. Na rakouské 

straně hranice bychom mohli hovořit o procesu intenzifikace zemědělské produkce (nárůst 
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podílu orných ploch), na české straně pohraničí byl klíčový proces specializace (nárůst podílu 

trvalých kultur – sady, vinohrady). Ze zjištěných výsledků plyne následující závěr: horší 

přírodní podmínky znamenají extenzifikaci zemědělské produkce. Ovšem je třeba zároveň 

konstatovat, že o formě extenzifikace (zalesňování vs. zatravňování) již rozhodují specifické 

vlivy (viz výše). Bylo ale také zjištěno, že vhodné přírodní podmínky pro zemědělskou 

rostlinnou výrobu nemusí znamenat nástup procesu intenzifikace. Pro vývoj a formu 

obhospodařování krajiny v oblastech s příznivými podmínkami jsou proto určující specifické 

faktory (ekonomické, politické, rozvojové apod.), jak ostatně dokládá i vývoj využití ploch ve 

východní části zkoumaného pohraničí (intenzifikace vs. specializace). 

Střední část česko-rakouského pohraničí vykazuje z pohledu změn využití ploch dvě zajímavé 

charakteristiky, kterými jsou: (i) stabilita makrostruktur využití půdního fondu ve sledovaném 

období a (ii) vzájemná podobnost využití půdního fondu na české i rakouské straně 

zkoumaného přeshraničního území, a to na počátku i konci sledovaného období. Znamená to 

tedy, že se v této oblasti na úrovni makrostruktur neprojevil vliv politicko-společenského 

vývoje na české ani rakouské straně. U této části pohraničí, proto nelze konstatovat, že by se 

struktura využití půdního fondu diferencovala vlivem specifických faktorů (různé politicko-

ekonomické systémy, různá zemědělská politika aj.). Zároveň se v české části na úrovni 

makrostruktur neprojevily změny spojené s přechodem na novou – kolektivní – formu 

hospodaření v krajině (a s tím spojené jevy jako byla nucená kolektivizace, nové agro-

technologické postupy, velkovýroba, pokřivená redistribuce zisků jednotlivých zemědělských 

podniků apod.). 

Naplnění prvotních výzkumných cílů a nalezení odpovědí na uvedené vstupní hypotézy 

završilo první úroveň analýzy, která byla zaměřena na vývoj a změny krajiny v celém česko-

rakouském pohraničí v období bipolárně rozdělené Evropy. Výsledky byly získány analýzou 

a hodnocením dat statistického charakteru. Druhá úroveň našeho výzkumu byla zaměřena 

na rozdíly a změny krajiny preindustriální a (post)industriální. Tato část výzkumu byla 

realizována ve dvou přeshraničních zájmových územích – Vitorazsko a Valticko. Ty se výrazně 

lišily přírodními podmínkami. Hodnocen byl stav a využití krajiny těchto dvou území v roce 

1821 (Valticko), 1823 (Vitorazsko) a 2005 (Vitorazsko a Valticko). Základem pro následné 

analýzy byly zvektorizované mapové podklady a ortofota. 

Prvním cílem této druhé části byla analýza změn ve využití krajiny mezi lety 1821/23 a 2005 

se zaměřením na hledání rozdílů jak přeshraničně tak mezi oběma zájmovými územími. 

Předpokládali jsme, že vzhledem k přírodním podmínkám bude v zájmovém území 

Vitorazsko změnu krajiny preindustriální v (post)industriální provázet proces extenzifikace, 
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naopak v (úrodném) území Valticka budeme svědky procesu intenzifikace. Krajina Vitorazska 

se opravdu stala extenzivně zemědělsky obhospodařovanou s minimálním podílem orných 

ploch a to na obou stranách státní hranice. Náš předpoklad se tedy naplnil. Takovýto vývoj 

krajiny je možné klást do úzké spojitosti s přírodními podmínkami. Analogicky by se dalo 

usuzovat, že vhodné přírodní podmínky budou určující pro proces intenzifikace zemědělské 

výroby v krajině. Avšak výsledky vývoje struktury využití zemědělského půdního fondu 

v (úrodném) zájmovém území Valticko tento předpoklad nepotvrzují. V území Valticka jsme 

sice zaznamenali proces specializace na pěstování révy vinné (v české i rakouské části), 

nicméně podíl ploch využívaných k rostlinné zemědělské produkci (orná půda, sady 

a zahrady, vinohrady) zůstal na české straně stejný, na rakouské straně dokonce mírně 

poklesl. Z našich zjištění tedy plyne závěr, že proces extenzifikace zemědělského 

obhospodařování krajiny přímo souvisí s méně příznivými přírodními podmínkami (LFA), 

naopak příznivé přírodní podmínky nemusejí vždy vést k intenzifikaci zemědělské výroby, 

může dojít i ke specializaci určitého území na produkci např. ovoce či vína. Zjistili jsme také, 

že proces extenzifikace (česká i rakouská část Vitorazska) i proces specializace (česká 

i rakouská část Valticka) vykazuje podobný celkový objem změn ve struktuře využití půdního 

fondu. 

Další fáze výzkumu v těchto dvou územích již souvisela s výzkumem stabilních ploch 

a stabilních (reliktních) krajinných prvků. Nejprve jsme měli za cíl analyzovat strukturu 

stabilních ploch na české a rakouské straně zájmových území a následně porovnat naše 

výsledky pro českou (rakouskou) stranu Vitorazska a českou (rakouskou) stranu Valticka. 

Tj. analýza struktury stabilních ploch v závislosti na rozdílném vývoji ve dvou různých státech 

a v závislosti na různých přírodních podmínkách. Při přeshraničním srovnání jsme 

předpokládali, že větší zastoupení stabilních ploch bude na rakouské straně obou území, 

vzhledem k drastické poválečné restrukturalizaci československého zemědělství. Při 

vnitrostátním srovnání (porovnání české části Vitorazska s českou částí Valticka, analogicky 

pro rakouské části obou území) jsme se domnívali, že se struktura stabilních ploch bude lišit, 

a že v zájmovém území Vitorazsko budou mezi stabilními plochami nejvíce zastoupeny lesní 

plochy a trvalé travní porosty. Naopak v zájmovém území Valticko bude mezi stabilními 

plochami dominovat orná půda. Hodnocení ukázalo, že míra zastoupení stabilních ploch je 

téměř totožná jak v krajině, ve které se zemědělské obhospodařování utlumilo (Vitorazsko) 

tak v krajině, ve které se rostlinná výroba specializovala (Valticko). Překvapivě minimální 

rozdíly v zastoupení stabilních ploch nalezneme při přeshraničním srovnání. Nepotvrdil se 

nám tedy vstupní předpoklad, že na rakouské straně obou území zjistíme vyšší zastoupení 

stabilních ploch. Můžeme tedy učinit následující dva závěry: (i) celkové zastoupení stabilních 
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ploch není závislé na převládajícím zemědělském využití krajiny a (ii) celkové zastoupení 

stabilních ploch nezávisí na působení obecných (změny v hospodaření v závislosti na 

přírodních podmínkách) i specifických (změny v hospodaření v závislosti na společenském, 

politickém apod. vývoji) faktorů. Na druhou stranu by bylo nutné větší množství analýz ve 

více územích, které by potvrdily obecnější platnost námi vyvozených závěrů.  

Ve vnitřní struktuře stabilních ploch na území Vitorazska měly nejvyšší podíl lesní plochy 

a trvalé travní porosty (na české i rakouské straně). V oblasti Valticka byla ve vnitřní 

struktuře stabilních ploch nejvíce zastoupená orná půda, vysoký podíl měly i lesní plochy 

(v české části) a vinohrady (v rakouské části). Potvrdila se nám tedy vstupní hypotéza 

o povaze vnitřní struktury stabilních ploch (viz výše). 

Poslední část výzkumu se věnovala identifikaci a hodnocení stabilních hranic ploch. Přičemž 

jsme při vnitrostátním srovnání předpokládali, že vyšší zastoupení stabilních hranic ploch 

bude v české (rakouské) části Valticka než v české (rakouské) části Vitorazska. 

V přeshraničním srovnání jsme očekávali vyšší zastoupení stabilních hranic ploch 

v rakouských částech obou zájmových území. Výsledky analýzy těchto krajinných prvků 

potvrdily naše očekávání. V české části Valticka bylo vyšší zastoupení stabilních hranic ploch 

než v české části Vitorazska. Toto konstatování platí i pro rakouské části obou zájmových 

území. Zároveň v rakouských částech obou zájmových území bylo výrazně vyšší zastoupení 

stabilních hranic ploch než v českých částech Vitorazska a Valticka. Naše vstupní hypotéza se 

tedy potvrdila. 

Celkově lze konstatovat, že práce svým zaměřením obohatila naše znalosti o formování 

krajiny pohraničí a přinesla nové přeshraniční srovnání do souboru studií věnovaných 

výzkumu změn krajiny a jejího využití. Některé obecné a specifické procesy vývoje krajiny 

byly zasazeny do mezinárodního kontextu (nejen srovnáním s rakouským pohraničím, ale už 

v části práce, která se zabývala vývojem českého zemědělství, byla v podobě poznámek pod 

čarou uvedena řada mezinárodních příkladů změn v krajině ale i zemědělství, které mají svojí 

obdobu i ve vývoji české krajiny a českého zemědělství). Studie odhalila, že v české 

i rakouské krajině zkoumaného pohraničí lze dokumentovat podobný rozsah změn ve 

struktuře půdního fondu. České pohraničí se v tomto ohledu nejeví jako specifické. Ani vývoj 

a změny struktury využití půdního fondu v příhraniční zóně nebyly výraznější než ve zbytku 

sledovaného území. Nelze tvrdit, že by byl vývoj krajiny v sousedství státní hranice specifický 

(na úrovni sledovaných makrostruktur využití ploch). 

Další přínos práce spatřujeme v oblasti výzkumu struktury krajiny a jejích změn. Zájmová 

území o srovnatelné rozloze nebyla dosud analyzována v takové míře detailnosti jako v této 
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práci. Zpracování podkladů pro obě území si vyžádalo nemalý vklad času, a proto nemohl být 

do studie vložen další časový horizont. Nicméně, zpracované podklady vypovídají mnohé 

o krajině preindustriální a (post)industriální. Zjistili jsme, že změny i zastoupení stabilních 

ploch je obdobné v české i rakouské části zkoumaných území. Česká krajina se proto v tomto 

ohledu významně neliší od krajiny rakouské. Rozhodující pro rozdílný vzhled krajiny se zdají 

být změny v hranicích jednotlivých ploch a tím pádem i ve struktuře krajiny jako takové. 

Výzkum poukázal na možnost objektivizace v hodnocení vybraných stabilních prvků v krajině 

(plochy, linie), které může být následně uplatněno i ve studiích zaměřených na výzkum 

krajinného dědictví. Navíc je tento postup možné použít v jakékoli krajině. Má i značný 

aplikační potenciál. Například při je obnově krajinných funkcí, která je spojena s obnovou 

drobných krajinných elementů – remízků, zeleně v krajině, drobných vodních toků apod. 

Prezentovaná metoda ukázala možnost jak identifikovat reliktní prvky v krajině, které se 

mohou stát „jádry“ postupné obnovy krajiny (v podobném duchu i Gillarová, Trpák, Trpáková 

a kol. 2008). 

Výzkum dále prokázal, že česká strana Valticka vykazuje prvky velkovýrobního farmaření. 

Nicméně velkovýrobní farmaření je chápáno jako hrozba pro naplňování dnes často 

diskutovaných mimoprodukčních funkcí zemědělství (Foley, DeFries, Asner a kol. 2005; 

Jackson, Pascual, Hodgkin 2007). A proto pokud bude v budoucnu učiněna snaha o posílení 

krajinotvorných a mimoprodukčních funkcí zemědělství i v regionech zaměřených na 

intenzivní formy zemědělského obhospodařovaní, bude nutné hledat inspiraci v bývalé 

struktuře krajiny a i např. v rakouské krajině, která si více zachovala krajinnou strukturu 

z preindustriálního období. 

Náš postup hodnocení stabilních prvků v krajině vycházel z (post)pozitivistického přístupu ke 

krajině, přesto může být přínosný i při humanisticky zaměřeném výzkumu krajiny a může 

vytvořit jisté pojítko mezi směry, které se někdy profilují jako antagonistické. V neposlední 

řadě se během našeho výzkumu ukázala potřeba komplexního hodnocení krajiny 

a krajinných změn, protože řada ukazatelů může vyhodnotit vzhledově odlišné krajiny velmi 

podobně – viz zastoupení stabilních ploch v české a rakouské části zájmových území. Je 

zřejmé, že výzkum krajiny a jejích změn má v prostoru pohraničí značný potenciál a že 

studium přeshraničních krajin je obohacující o nové pohledy na vývoj krajiny nejen u nás, ale 

i u našich sousedů. 

   

 


	Summary_CZE

