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Český abstrakt  
 

Práce se zabývá modelováním změny krajinného pokryvu způsobené opouštěním krajiny. 

Studijní plocha o rozměrech 2,5 km × 2 km se nachází ve vojenském újezdu Hradiště, v okolí 

bývalé obce Tocov. Vzhledem k nedostatku historických dat o vegetaci na krajinné úrovni byly 

jako zdroj dat pouţity historické letecké snímky. Ty byly ortorektifikovány, mozaikovány 

a automaticky objektově klasifikovány do kategorií dřeviny a bezlesí. Postupné zarůstání krajiny 

bylo modelováno pomocí zobecněných lineárních modelů se smíšenými efekty (lmer) 

s pouţitím proměnných odvozených z digitálního výškového modelu, údajů o původním land use 

a prostorových proměnných získaných pomocí algoritmů na bázi celulárních automatů.  

Za účelem ověření predikce modelů se skutečným stavem, interpretace a vizualizace 

výsledků byla vytvořena aplikace PEMZOK Prostorově Explicitní Model Zarůstání Opuštěné 

Krajiny, která je jedním z výsledků této práce. 

Byla zjištěna stále rostoucí rychlost zarůstání zbylých bezlesí. Největší zjištěný vliv na 

šíření dřeviny měla vzdálenost k nejbliţší dřevině a hustoty dřevin v blízkém okolí (15 m × 15 m) 

a širším okolí (105 m × 105 m) ve výchozím roce. Modely s těmito proměnnými a původním land 

use byly nejúspěšnější skupinou modelů. Faktory odvozené z digitálního modelu terénu vedly 

k poněkud horší predikci distribuce dřevin, i tak je však jejich vliv signifikantní, stejně jako vliv 

původního land use, který přispívá k vysvětlení prostorové distribuce dřevin poměrně malou 

měrou. Celkově však lze zjistit odlišné zarůstání jednotlivých typů. Nejlépe zarostla bezlesí na 

území bývalé vesnice, následovaná pastvinami, nejhůře zarůstají původní louky.  

Výsledky ukazují důleţitost znalosti prostorových vztahů při studiu vegetace na krajinné 

úrovni. Šíření dřevin je mnohem lépe predikovatelné pomocí samotných údajů o okolí, neţ 

pomocí topografických proměnných. Vliv původního land use je dodnes patrný, avšak poměrně 

malý. Výsledkem práce jsou téţ ortorektifikované letecké snímky lokality, které spolu s vyvinutou 

aplikací budou vyuţity při dalším studiu na lokalitě. 

Vytvořené prostorově explicitní modely poslouţí k lepšímu pochopení sekundární sukcese 

na opuštěné půdě a při plánování dalšího terénního výzkumu na lokalitě. Zároveň mohou vést 

k flexibilnějšímu plánování managementu takových oblastí za účelem efektivního dosaţení cílů 

ochrany přírody. Umoţňuje provádět cílené místní zásahy, místo plošných opatření.  
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