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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vývojem vyuţití ploch v období 1845 – 2009 v modelovém území Boţí 

Dar leţícím při státní hranici Česka v Krušných horách. Na základě sestavené datové základny 

byly interpretovány změny ve vyuţití ploch a nalezeny jejich hlavní, zejména společenské hybné 

síly. Tomu předcházel rozbor historickogeografického vývoje území s důrazem na posledních 

dvacet let. Tendence vývoje vyuţití ploch se shodovaly s trendy na úrovni Česka, byly však 

výraznější. Největšími změnami prošlo vyuţití ploch v období 1949 – 1990. Vedle vylidnění po 

odsunu českých Němců vývoj nejvíce ovlivnila izolace způsobená zavedením hraničního pásma. 

Významem srovnatelné změny v období 2000 – 2009 jsou důsledkem specifického ekonomického 

rozvoje Boţího Daru. Ten je zaloţen na podpoře cestovního ruchu, efektivním čerpání financí 

z fondů EU a aktivitě vedení obce. Hlavní změnou byl úbytek trvalých travních porostů. V 

současnosti se jejich rozloha opět zvětšuje v důsledku obnovy zemědělského vyuţití mokřin. 

Specifikem území je orientace zemědělství na extenzivní pastevectví. Od konce 19. století přibývá 

lesních ploch. Dynamický nárůst zastavěných a ostatních ploch po roce 1990 bude zřejmě 

pokračovat i v příštích letech. 

 

Klíčová slova: využití ploch, hybné síly, Boží Dar, 19. a 20. století  

 

 

 

ABSTRACT  

The thesis deals with land use development in the model area Boţí Dar, situated near the Czech-

German border in the Krušné hory mountains, from 1845 to 2009. Based on an analysis of data 

taken from the LUCC Czechia Database, changes in land use patterns are explained and the 

primary driving forces, particularly societal forces, behind these changes are explored. This was 

made possible by analysing the historic-geographical development of the territory in question, 

focusing in particular on the last twenty years. Tendencies in land use development were similar to 

general trends for Czechia; however, they were more significant in the studied area. Major changes 

took place between 1949 and 1990. Besides the exodus of the Czech Germans after WW II, the 

primary factor of land use change was isolation, caused by the establishment of a border zone. 

Changes of similar importance, recorded in the 2000 – 2009 period, were caused by unique 

economic developments in Boţí Dar. These are based on support for sustainable tourism, 

effectively drawing on financial resources from the EU and the active participation of local 

government administration. The most significant change was a decrease in permanent grasslands. 

At present, their overall area is increasing again, due to the renewed use of waterlogged land for 

agriculture. Uniquely, agricultural land use in the observed territory includes extensive grazing. 

Forests and woodlands have been increasing, since the end of the 19
th
 century. The dynamic 

growth of built-up and other areas, recorded after 1990, will likely continue in the coming years.  

 

Key words: land use; driving forces; Boží Dar; 19th and 20th century 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Úvod 
 

Předkládaná bakalářská práce se pokouší analyzovat krajinné změny v katastrálním 

území okolo města Boţí Dar v západní části Krušných hor od poloviny 19. století do 

současnosti. Sleduje proměny vyuţití půdního fondu, snaţí se o jejich interpretaci na 

pozadí specifických přírodních podmínek a historickogeografického vývoje území a 

zejména o nalezení příčin a hlavních impulzů těchto změn, tzv. přírodních a 

společenských hybných sil.  

Svým tématem spadá tato práce do oboru studia historické geografie, oboru na 

pomezí historiografie a geografie, který se zabývá vývojem vztahu přírody a společnosti 

v prostoru a čase. Zkoumá dlouhodobý vývoj geografické organizace místa nebo regionu 

a otvírá moţnost předpovídat jeho příští vývoj. Výsledky historickogeografického studia 

jsou podstatným východiskem pro další geografické obory včetně aktuálních otázek 

strategického a rozvojového plánování, managementu krajiny a ochrany přírody i 

urbanismu (Bürgi, Hersperger, Schneeberg 2004; Chromý, Rašín 2006). Podle Jelečka 

(1999, s. 55) se „moderní geografie neobejde bez historického přístupu, chce-li poznat a 

objasnit charakter současného obrazu daného regionu a zejména prognózovat jeho další 

proměny a vývoj“. 

Z tohoto pohledu je jednou z klíčových nejen geografických, ale i 

historickogeografických disciplín tzv. dynamický (přesněji), či historický land use1 (LU) 

zabývající se vývojem způsobu vyuţívání půdy a krajiny, neboť právě při studiu krajiny 

jako výsledku mnohavrstevného působení přírodních procesů a antropogenních zásahů je 

historický přístup zvláště důleţitý. Umoţňuje zejména sledovat procesy, pochopit a 

interpretovat současný stav vyuţití půdy a předpovídat jeho budoucí směřování (Russel 

1997, cit. v Bürgi, Hersperger, Schneeberg 2004). Zásadní je přitom nalezení hlavních 

faktorů změn, především společenských, ale i přírodních2 hybných sil (HS). 

Jádrem studia dlouhodobých změn vyuţití krajiny v Česku je výzkum prováděný 

na KSGRR3 PřF UK v Praze ve spolupráci s odborníky z KFGG4 a KAGK5. V současné 

                                                           
1
 Anglický výraz land use (LU) je mnohovýznamový pojem překládaný jako vyuţití země, půdy, ploch, území, 

krajiny. Označuje vědní disciplínu i předmět jejího výzkumu. V této práci je pouţíván jako ekvivalent českého 

výrazu vyuţití ploch či vyuţití půdy, který je nejčastěji označením způsobu lidského hospodaření na určitém 

pozemku, potaţmo stavu tohoto pozemku. Pojem vyuţití ploch je přesnější, vztahuje se na všechny kategorie 

pozemků, včetně vodních ploch a ostatních ploch, které nejsou „půdou“. Je uţíván výzkumným týmem LUCC 

doc. I. Bičíka. 
2
 Předmětem studia jsou jak přírodní, tak společenské faktory ovlivňující vyuţití půdy, LU je tak do jisté míry 

interdisciplinárně aţ holisticky pojímaný obor. 
3
 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

4
 Katedra fyzické geografie a geoekologie 

5
 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 
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době řešený grantový projekt „Regionální diferenciace a potenciální rizika vyuţití ploch 

jako odraz funkčních změn krajiny Česka 1990 – 2010“ je od počátku 90. let jiţ šestým 

projektem podporovaným Grantovou agenturou ČR a věnujícím se Land Use a Land 

Cover (LC) v Česku6. Je zároveň příspěvkem k mezinárodnímu výzkumu Land Use/Cover 

Changes (LUCC) pod vedením komise Mezinárodní geografické unie (IGU) pro LUCC. 

Výzkum se zaměřuje na analýzu dlouhodobých změn vyuţití ploch na úrovni 

Česka a na regionální diferenciaci těchto změn7. Četné regionální studie se zabývají LU 

na různých měřítkových úrovních, zatím málo prací však podrobně analyzovalo změny na 

lokální úrovni8. Tato práce vzniklá v návaznosti na uvedený grantový projekt se proto 

zaměřuje na zkoumání LU v malé oblasti, tj. pouze na úrovni jednoho katastrálního území.  

Zvolené katastrální území (KÚ) Boţí Dar je součástí tzv. Jáchymovska, specifické 

oblasti jiţ dříve vybrané jako modelové území ke zkoumání změn LU v rámci projektu 

LUCC Czechia9. Jedná se v prvé řadě o horskou oblast, „kde se geografické prostředí 

projevuje důrazně prostřednictvím podnebí, morfologie terénu, eroze, oslunění, 

vegetačního krytu atd.“ Přesto jsou zde jiţ od počátku osídlení „rozhodující ekonomické a 

společenské podmínky“ (Häufler 1955, s. 127). Území má v rámci státu periferní polohu a 

spadá do pohraniční zóny, jejíţ vývoj byl zejména po II. světové válce odlišný od zbytku 

Česka. Určující je blízkost státní hranice, jejíţ funkce i dopady na okolí se měnily 

s proměnami politického klimatu. Specifikem území je dynamický ekonomický rozvoj, 

hlavně v posledních letech. 

Pro jasnou identifikaci vlivu specifických podmínek na změny LU nebylo do 

modelového území (MÚ) zahrnuto sousední rozlehlé a řídce osídlené KÚ Ryţovna, ačkoli 

tvoří s KÚ Boţí Dar území jedné obce a v minulosti mezi nimi došlo ke změně hranic.  

 

 

1.2 Hypotézy a cíle  
 

Výchozím předpokladem studia vývoje vyuţití ploch je mnohokrát ověřené tvrzení 

(Jeleček 1995), ţe současná struktura půdního fondu je výsledkem dlouhodobé interakce 

přírodních a společenských vlivů, neboť „landscape is the prime sphere, where the 

combined effects of society and nature become visible” (Bürgi, Hersperger, Schneeberg 

2004, s. 857). Lze předpokládat, ţe vývoj vyuţití ploch v MÚ koresponduje s vývojem na 

                                                           
6
 Projekt dále uváděn také jako „LUCC Czechia“. 

7
 Základní databázi pro výzkum tvoří cca 9000 tzv. srovnatelných (v čase i rozlohou) územních jednotek. 

8
 Jednomu katastrálnímu území se věnují diplomové práce Semerákové (2005) a Rašína (2005). Bylo v nich 

však vyuţito spíše jako modelové území pro ověřování metodických postupů. Stručný rozbor vývoje LU 

v katastrálního území Horní Blatná je součástí práce Niklové (2002) analyzující větší území. 
9
 Jáchymovsku se věnuje zejména diplomová práce Niklové (2002), která je jedním z klíčových zdrojů a 

inspirací této práce. Výsledky analýzy vývoje LU v KÚ Horní Blatná byly pouţity pro srovnání s Boţím Darem. 
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vyšších měřítkových úrovních. Kromě hybných sil formujících strukturu ploch v celém 

Česku zde však budou působit i faktory specifické.  

V souladu s uvedenými specifiky MÚ budou tedy hlavními HS změn ve vyuţití 

ploch kromě přírodních podmínek, jejichţ vliv nelze opominout, a vylidnění po II. světové 

válce, které se projevilo i na úrovni celého Česka, zejména proměny funkce území 

podmíněné blízkostí státní hranice.  

Cílem práce je interpretace změn vyuţití ploch v MÚ na základě analýzy 

fyzickogeografických poměrů a historického vývoje, jemuţ je proto věnována zvýšená 

pozornost10, nalezení hlavních HS těchto změn a posouzení dosahu jejich vlivu na 

základě komparace s vývojem na vyšších řádovostních úrovních. V souladu s cíli 

grantového projektu se práce soustřeďuje na vývoj v nejnovějším období 1990 – 2009 a 

na základě interpretace současného stavu nastiňuje moţný další vývoj ve vyuţití ploch 

v MÚ. Dílčími kroky směřujícími k těmto cílům bylo sestavení datové základny pro 

sledování změn LU v MÚ i na vyšší měřítkové úrovni a vytvoření uceleného přehledu 

historickogeografického vývoje území s důrazem na změny posledních dvaceti let.  

 

 

1.3 Metodika 
 

Základem pro sledování změn LU jsou data o vyuţití ploch převzatá z Databáze LUCC 

Czechia PřK UK v Praze, která čerpá údaje z evidence vyuţití pozemků v jednotlivých KÚ 

vedené v Česku od vzniku tzv. Stabilního katastru v letech 1836 – 184311. Na časový 

horizont odpovídající stavu v roce 1845 navazuje obdobný soupis vytvořený v roce 1948 

na Ministerstvu financí. Od roku 1990 eviduje data o vyuţití pozemků na úrovni KÚ Český 

úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v Praze12. 

Údaje jsou v databázi vedeny za KÚ tehdy, pokud se jejich rozloha od roku 1845 

nezměnila o více neţ 1 %, v opačném případě byla sousední KÚ sloučena. Celé Česko 

tak pokrývá téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek (SÚJ) s údaji srovnatelnými 

v časových horizontech 1845, 1948, 1990 a 2000. Přibliţná shoda časových průřezů 

s mezníky českých dějin umoţňuje efektivně vyuţít metodu horizontálních průřezů a 

prokázat vliv dějinných změn na LU. 

Způsob vyuţití pozemků je v databázi sledován v kategoriích orná půda (OP), 

trvalé kultury (TK), které zahrnují zahrady, sady, chmelnice a vinice, louky (Lo) a pastviny 

(Pa) vedené od roku 2001 souhrnně jako trvalé travní porosty (TTP), lesní plochy (LP), 

                                                           
10

 Ze stejného důvodu je kapitola k historickému vývoji MÚ členěna podle časových průřezů, ve kterých jsou 

sledovány změny LU. 
11

 Pozemky evidované za účelem zdanění byly zakresleny do podrobných map v měřítku 1 : 2 880, rozděleny 

do kategorií podle vyuţití a vypočítány rozlohy za pozemky i souhrnně za kategorie. Dále viz Mašek 1948. 
12

 Data z období 1948 – 1990 jsou dostupná za vyšší územní celky. 
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vodní plochy (VP) zastavěné plochy (ZastP) a ostatní plochy (OstP) zahrnující 

komunikace, dopravní a rekreační plochy, těţební oblasti, neplodnou půdu aj. Ty lze 

sloučit do souhrnných kategorií zemědělská půda (ZP) zahrnující OP, TK, Lo a Pa, lesní 

plochy a jiné plochy (JP) obsahující VP, ZastP a OstP.  

Údaje převzaté z databáze byly doplněny za rok 1896 ze statistického lexikonu 

obcí (Gemeindelexikon von Böhmen) z roku 1905, který eviduje změny vyuţití ploch 

zjištěné při revizi katastru v roce 189613. Stav k roku 2009 byl doplněn z databáze ČÚZK. 

Datová základna byla sestavena pro MÚ zahrnující KÚ Boţí Dar bez KÚ Ryţovna, 

které by negativně ovlivnilo interpretaci změn LU, ačkoli území tvoří jednu SÚJ. Pro 

srovnávací účely obsahuje také údaje za Horní Blatnou a vyšší územní celky.  

Pro cíle práce bylo účelné vymezit kromě Česka i niţší územní celek nadřazený 

MÚ, který by vytvořil kontext pro sledování vývoje LU i historického vývoje v MÚ14. 

K tomuto účelu byl zvolen soudní okres (s. o.), který byl v období asi 1850 – 1950 

nejmenší jednotkou pro sledování většiny statistických dat15. Pro další roky po zániku s. o. 

při územně správní reformě k 1. 2. 1949 lze údaje za tyto správní jednotky rekonstruovat. 

Příslušný s. o. Jáchymov bylo však nutné nahradit podobně vymezeným územím 

zachovávajícím skladebnost SÚJ. Výsledné území sloţené ze 14 SÚJ a 24 KÚ zachovává 

přírodní i ekonomická specifika s. o. Jáchymov, má o 6 % niţší rozlohu, počet obyvatel se 

při nejvyšší lidnatosti lišil o necelých 10 %16. Nedostatkem vymezení je neshoda hranic 

s hranicemi současných obcí. Vymezený celek je znázorněn na mapě 1. 

Výsledkem grafických úprav dat jsou tabulky a grafy zařazené v práci. 

Matematické zpracování dat o vyuţití ploch umoţňuje jejich srovnání v různých 

měřítkových i časových úrovních. Index vývoje ukazuje relativní změny jednotlivých 

kategorií LU17, indexem změny lze poměřovat dynamiku změn LU ve více obdobích18. 

Environmentální hodnota krajiny je posuzována koeficientem ekologické stability (KES) 

podle Miklóse19, který přiděluje kulturám váhu dle ekologické významnosti (Lipský 1998). 

 

                                                           
13

 Nejsou v něm ovšem obsaţeny výměry kategorií VP, ZastP a OstP. Lze tedy zjistit pouze rozlohu kategorie 

JP odečtením zdaněných kategorií půdy od celkové rozlohy KÚ. 
14

 Při popisu ekonomických a demografických poměrů se totiţ nelze vyhnout generalizaci a vztaţení 

souhrnných údajů za vyšší celky na MÚ, protoţe mnoţství údajů evidovaných za KÚ je omezené. 
15

 Pomineme-li obce, za něţ nebyla zejména socioekonomická data publikována. 
16

 Pro takto vymezené území je v dalším textu, zejména v analýze LU, uţíváno shodné označení 

s. o. Jáchymov. 
17

 Index vývoje (IV) vyjadřuje výměru (P) kategorie v určitém časovém horizontu jako procentuální podíl její 

výměry v předešlém horizontu; IV = (P2/P1)*100. 
18

 Index změny (IZ) je definovaný jako „podíl ploch, na nichţ mezi dvěma okrajovými časovými horizonty došlo 

k jakékoli změně“ (Bičík 1991, s. 232). Lze jej dále přepočítat na počet let daného časového úseku. Je sumou 

absolutních rozdílů ploch (P) všech kategorií mezi dvěma roky dělenou dvojnásobkem celkové rozlohy území. 

IZ=∑i
k
 (P1i – P2i)/2 ∑Pi 

19
 Takto definovaný KES je váţeným průměrem výměry (p) kultur s přidělenými váhami (k): OP 0,14; Lo 0,62; 

Pa 0,68; TK 0,5; LP 1,0; VP 1,0; ZastP 0,1; OstP 0,1. KES=∑ ki *pi / ∑pi. 
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Mapa 1: Vymezení území s. o. Jáchymov  

 
Mapový podklad: ArcČR 2.0; zpracování vlastní. 

 

K analýze změn LU přispěly kartografické podklady přibliţující situaci v KÚ, 

zejména mapa Stabilního katastru z roku 1842, mapa revize katastru z roku 1923, Státní 

mapa ČR k roku 1990 a mapy stavu v roce 2000 a 2009 vzniklé kombinací více zdrojů. 

Podrobnější metodické poznámky ke statistickým a kartografickým materiálům jsou 

uvedeny v analytické části práce (viz kapitola 4.1). 

Údaje k historii byly získány rešerší statistických pramenů, literatury a 

internetových zdrojů. Cenný zdrojem byly osobní rozhovory s obyvateli Boţího Daru.  

 

 

1.4 Literatura a prameny 

 

1.4.1 Literatura 
 

Teoretický základ k problematice hybných sil poskytuje např. článek autorů Bürgi, 

Hersperger a Schneeberg (2004), kteří v něm kromě ucelené definice HS představují 

nové metody včetně návrhu standardního postupu při studiu HS. Roli společenských 
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hybných sil (SHS) při sledování změn LU s důrazem na Česko rozpracoval Jeleček (2006; 

2007), přehled hlavních SHS vyuţití ploch v Česku sestavili Bičík, Jeleček (2005).  

Jednu z prvních prací k vyuţití půdy v Česku včetně teoretických a historicko-

ekonomických základů20 napsal Jeleček (1985). Zakladatelem konceptu, metodologie a 

organizace výzkumu LUCC tzv. statisticko-evidenční metodou, tedy projektu 

realizovaného na KSGRR PřF UK, je Bičík (1985; 1995 a další) zabývající se touto 

tematikou od 80. let. V rámci projektu LUCC Czechia vznikla v letech 1994 – 2009 řada 

prací důkladně analyzujících dlouhodobé změny LU na úrovni Česka (Bičík, Götz, Jančák, 

Jeleček, Mejsnarová, Štěpánek 1996; Bičík, Jeleček, Štěpánek 2001; Jeleček 2001; 

Jeleček 2005 a další). Ze studií k regionální diferenciaci změn LU jsou pro tuto práci 

relevantní články věnující se odlišnostem vývoje v pohraničních (Štěpánek 2001) a 

periferních (Chromý, Jančák, Winklerová 2003) oblastech Česka a v oblastech méně 

příznivých pro zemědělství, tzv. LFA (less favoured areas) (Štych, Stránský 2005). 

Regionálně zaměřené příspěvky umoţňují sledovat změny LU na různých měřítkových 

úrovních. Jedná se zejména o studentské práce navazující výběrem území na MÚ 

zkoumaná v rámci grantových projektů (Winklerová 2003; Bičík, Chromý 2006). Pro 

studium MÚ Boţí Dar jsou důleţité diplomové práce Hedbábné (2004) analyzující změny 

LU v okrese Karlovy Vary, jehoţ je Boţí Dar součástí, a zvláště kvalitněji zpracovaná 

práce Niklové (2002) zabývající se MÚ Jáchymovsko s důrazem na Horní Blatnou 

sousedící s Boţím Darem21. Detailnější analýza pouze jednoho KÚ v oblasti Jáchymovska 

zatím nevznikla. Z metodického hlediska byly inspirací ke zpracování malého území práce 

Semerákové (2005) a Rašína (2005), jejichţ výsledky shrnuje příspěvek Chromého, 

Rašína (2006) v dodatku k periodiku Historická geografie nazvaném Historická geografie 

a mapové bohatství Česka. Další poznatky k metodice obsahuje článek Bičíka, Chromého 

(2006) tamtéţ. Postupy zpracování dat v rámci prací na grantových projektech popsal jiţ 

Bičík (1991). Rozsáhlé metodické poznámky obsahují i další uvedené práce k vývoji LU. 

Podnětné jsou zahraniční studie vyuţívající nové, resp. jiné postupy při zkoumání změn 

LU. Často sledují malá specifická území a kombinují různé metody včetně krajinně 

ekologických (Winiwarter, Sonnlechner 2002; Mather 2002). 

Fyzickogeografická část vyuţívá přehledných prací zaměřených na hydrologii, 

biogeografii (Culek 1996), půdní (Pelíšek, Sekaninová 1979) a klimatické poměry ČR. 

Geologii a geomorfologii západního Krušnohoří podrobně popsal Král (1968). Lokální 

podmínky dostatečně charakterizují publikace k Boţídarskému rašeliništi a k hornictví 

Boţídarska (Boţídarské rašeliniště 2004; Hloušek 2006) vydané obcí.  

                                                           
20

 Tj. úlohy průmyslové a tzv. technickovědecké revoluce v zemědělství, tvorby a působení diferenciální renty 

ve vývoji moderního kapitalistického zemědělství. 
21

 MÚ Jáchymovsko se ve své diplomové práci věnuje také Uhlířová (2001), zabývá se ale více moţnostmi 

vyuţití map II. vojenského mapování. 
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Základem historickogeografické části jsou regionálními odlišnostmi doplněná 

souhrnná díla k demografickému (Kárníková 1965), hospodářskému a sociálnímu 

(Efmertová 1998; Průcha 2004; Urban 1982) vývoji Česka v posledních 200 letech. 

V charakterizaci „komplexní revoluce moderní doby“ a zejména dílčí průmyslové revoluce 

zatím nebyly překonány práce Purše (1960; 1973). Náhled do specifik historického vývoje 

MÚ poskytuje regionální literatura, psaná ale často v popularizačním stylu (Novotný 

2009). Dějinami Karlovarska se na odborné úrovni zabývají Beran, Burachovič, Klsák, 

Šebesta, Vaicová (2004). Burachovič (2006) zpracoval i historii Boţího Daru v publikaci 

vydané obcí, která byla cenným zdrojem pro tuto práci. Inspirující byla také popularizující 

díla, která navazují na občanské iniciativy (Antikomplex, Obnova Krušnohoří) usilující o 

kulturní obnovu Krušných hor (Mikšíček, Spurný, Matějka, Zetsch 2004; Mikšíček 2006). 

Historický obraz doplnily dobové publikace zařazené však převáţně mezi prameny. Zde je 

třeba vyzvednout novátorskou práci Häuflera (1955) o horských oblastech 

Československa, která není jen zdrojem informací o stavu horských oblastí v době svého 

vzniku, ale i cenných obecně platných poznatků k vyuţívání horských území.  

Z internetových zdrojů byly vyuţity webové stránky měst a obcí, především Boţího 

Daru, poskytující informace o aktuálním stavu a nejnovějším vývoji území, ale i tematicky 

zaměřené stránky a mapové portály (www.geoportal.cenia.cz22, www.mapy.geology.cz23 a 

další).  

 

1.4.2 Prameny 
 

Údaje o vyuţití ploch pocházejí z Databáze LUCC Czechia PřK UK v Praze (dostupné z 

http://www.lucc.cz), do níţ byla převzata data z Ústředního archivu zeměměřictví a 

katastru v Praze (za roky 1845 a 1948) a Centrální databáze ČÚZK v Praze (pro roky 

1990 a 2000). Data za další časové průřezy byla doplněna z Gemeindelexikon von 

Böhmen 1905 a z Centrální databáze ČÚZK. Digitalizovaná mapa Stabilního katastru a 

mapa stavu LU k roku 2000 vznikly na KAGK PřF UK v Praze v rámci projektů LUCC 

Czechia. Mapy z revize katastru spravuje Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 

v Praze, Státní mapa ČR byla získána z ČÚZK. Aktuální katastrální mapa je dostupná na 

internetových stránkách ČÚZK. 

Zpracování historického vývoje v MÚ je podloţeno údaji statistických pramenů o 

obyvatelstvu (statistické lexikony ze sčítání obyvatelstva v letech 1900 – 1991, Soupis 

obyvatelstva 1946 – 1947) a hospodářství (Sčítání zemědělských závodů 1930, 

Hospodářský lexikon obcí 1955 a další). Socioekonomické údaje k období od roku 1990 

                                                           
22

 Mapový portál provozovaný Ministerstvem ţivotního prostředí (MŢP) ČR. 
23

 Mapový portál provozovaný Českou geologickou sluţbou (ČGS). 
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včetně aktuálního stavu byly čerpány z tištěných a elektronických publikací Českého 

statistického úřadu (ČSÚ).  

Uţitečným zdrojem informací pro historickou část byla regionálně zaměřená díla 

popisného charakteru vznikající mezi lety 1780 a 1920 z iniciativy orgánů státní správy 

(Dormitzer, Schebek 1862) i jednotlivců (Michel 1840; Schaller 1785). K údajům z těchto 

prací je však třeba přistupovat se zvýšenou kritičností. Jejich věrohodnost můţe být u 

prvního typu pramenů narušena účelovým zkreslením, u druhého pak přebíráním 

zastaralých či neověřených údajů.  

Mnohé prameny jsou dostupné prostřednictvím internetu. Jedná se o aktuální 

informace zveřejňované ČSÚ (www.czso.cz) a orgány státní správy (ŘSD24, ÚÚR25 a 

další), ale i digitalizované historické prameny. Zde lze jmenovat digitální knihovnu 

Kramerius (http://kramerius.nkp.cz) provozovanou Národní knihovnou ČR.  

 

 

1.5 Teoretická východiska 

 

1.5.1 Hybné síly  
 

Výzkum vyuţití ploch a jeho dlouhodobých změn prošel od zavedení pojmu LU 

L. D. Stampem ve 30. letech 20. století dynamickým vývojem (Bičík, Chromý 2006). 

V posledních letech roste význam studia změn krajiny pro aplikované disciplíny (Chromý, 

Rašín 2006; Bürgi, Hersperger, Schneeberg 2004). Hlavním cílem studia LU se v této 

souvislosti stává hledání přírodních a společenských příčin jeho změn, tzv. driving forces, 

tedy hybných sil.  

Turner II nazývá HS příčiny způsobující funkční proměny určitého území (1995, cit. 

v Jeleček 2006). Bürgi, Hersperger, Schneeberg (2004, s. 858) charakterizují HS jako 

„síly, které vyvolávají zřetelné proměny krajiny, a jsou tedy procesy ovlivňujícími směr 

vývoje krajinné sféry“. Brandt, Primdahl, Reenberg (1999, cit. v Bürgi, Hersperger, 

Schneeberg 2004) rozlišují pět typů HS: socioekonomické, politické, technologické, 

přírodní a kulturní, které lze rozdělit na společenské hybné síly a přírodní hybné síly.  

Přírodní podmínky jsou základem socioekonomické sféry (Jeleček 2007), 

v současné, podle Hampla (1992) konkurenční aţ kooperační fázi vztahu člověka a 

přírody je však jejich projev do jisté míry závislý na SHS. Význam pomaleji, někdy 

skokově působících přírodních sil, projevujících se v určitém území z hlediska intenzity 

relativně stále, poroste aţ při sníţení antropogenního tlaku na krajinu. Dlouhodobě se 

                                                           
24

 Ředitelství silnic a dálnic 
25

 Ústav územního rozvoje 
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přírodní podmínky projevují skrze působení pozemkové, tedy diferenciální renty I26 (DR). 

Pro vývoj LU jsou tedy určující SHS.  

Vývoj vyuţití ploch v Česku v posledních 160 letech ovlivňovaly politické a 

ekonomické změny. Klíčové bylo „působení dvou principiálně odlišných společensko-

ekonomických systémů“ (Jeleček 2007, s. 28), kapitalismu do roku 1948, socialistického 

reţimu po 1948 a od roku 1990 obnoveného kapitalistického systému. Podle Bičíka, 

Jelečka (2005) jsou nejpodstatnější SHS dle intenzity vlivu na LU v Česku:  

 Odsun německého obyvatelstva po II. světové válce a nedostatečné dosídlení 

pohraničí  

 Zemědělská revoluce v 70. – 80. letech 19. století a počátek působení DR II27, 

následná agrární krize 80. – 90. let, nástup technicko-vědecké revoluce v zemědělství 

koncem 19. století a její dovršení ve 40. letech 20. století (Jeleček 1985)  

 Pozemková reforma I. republiky ve 20. letech a velká hospodářská krize ve 30. letech 

20. století 

 Nástup komunistického reţimu, resp. státního socialismu v roce 1948 provázený 

téměř úplným zrušením trţní ekonomiky, zavedením hraničního pásma, kolektivizací 

zemědělství a zestátňováním 

 Technologické a společenské inovace spojené s tzv. komplexní revolucí probíhající ve 

více fázích od 1. poloviny 19. století 

 Obnova trţní ekonomiky po roce 1990, transformace zemědělství a restituce 

pozemků, zavedení nové dotační politiky a obnova působení DR II, vliv přístupových 

dohod k EU a vstup do EU 

Následující kapitola nastiňuje hlavní trendy vývoje vyuţití ploch v Česku 

podmíněné uvedenými společenskými hybnými silami. 

 

1.5.2 Vývoj vyuţití ploch v Česku v letech 1845 – 2009 
 

Vývoj vyuţití ploch v Česku od poloviny 19. století je v rámci projektu LUCC Czechia 

sledován v časových úsecích vymezených roky 1845, 1896, 1948, 1990 a 2000, které se 

do jisté míry shodují s přelomovými roky politických, hospodářských i sociálních dějin 

Česka. To umoţňuje zkoumat LU v různých společensko-ekonomických systémech. Uţ 

nyní lze charakterizovat i zásadní změny vyuţití ploch v posledních téměř deseti letech 

2001 – 2009.  

 

                                                           
26

 DR I je definovaná jako mimořádný zisk dosaţený na pozemku přirozeně úrodnějším či s lepší polohou k 

trhu ve srovnání s hospodařením na jiném. 
27

 DR II je mimořádný zisk dosaţený na pozemku vyššími vklady, zejména mechanizací a chemizací, neţ do 

pozemku jiného. 
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1845 – 1896 

Nástup kapitalismu v zemědělství po revoluci 1848/49 charakterizovaný odlivem 

pracovních sil do průmyslu a zvýšením nároků na zásobování rostoucího městského 

obyvatelstva (Jeleček 1995) vyvolal extenzivní rozšiřování ploch orné půdy (OP)28. 

Rozloha OP se zvětšovala na úkor pastvin (Pa), v níţinách i na úkor vodních ploch (VP) a 

zamokřených území, a to do 70. let 19. století. Intenzifikace vyvolaná zemědělskou 

revolucí vrcholící v 80. letech si vyţádala přeměnu OP v méně úrodných oblastech na 

louky či lesy. Úbytek OP umocnila agrární krize 80. a 90. let. Počátek působení tzv. 

intenzifikační DR II podmínilo investice kapitálu v zemědělství do úrodnějších půd, na 

nichţ mohl přinést mimořádný zisk. Rozloha trvalých kultur (TK) naopak mírně vzrostla. 

Celkově rozloha OP a zemědělské půdy (ZP) rostla aţ do roku 1896, kdy měly obě 

kategorie nejvyšší rozlohu ze všech sledovaných let (srov. tab. 1). Klesající výměra 

lesních ploch (LP) dosáhla minima okolo roku 1870, v dalších letech jiţ v důsledku 

zvyšování cen dřeva29 i rozvoje ochrany lesa rostla. 

 

1897 – 1948 

Konjunktura v zemědělství počátkem 20. století nezastavila úbytek OP ve prospěch luk a 

lesů umocněný během I. světové války úbytkem pracovních sil. Rozdrobení drţby 

v důsledku pozemkové reformy provedené počátkem 20. let způsobilo mírný růst rozloh 

OP a úbytek LP (Průcha 2004), který se však vymykal celkové tendenci vývoje obou 

kategorií. OP ubývala pomaleji neţ trvalé travní porosty (TTP), a do roku 1948 se tak 

zvýšil její relativní podíl na klesající rozloze ZP. V důsledku intenzivní výstavby 

průmyslové, dopravní i bytové se spolu s rozšiřováním zastavěných ploch (ZastP) a 

ostatních ploch (OstP) zvětšovala i rozloha zahrad náleţící do kategorie TK. 

 

1949 – 1990 

Období státního socialismu a centrálně plánovaného hospodářství po roce 1948 se 

vyznačuje největšími změnami ve vyuţití půdy. Nedostatečné dosídlení po odsunu 

německého obyvatelstva vedlo v pohraničních oblastech téměř k zániku OP a k 

intenzivnímu zalesňování, které se zásadně podílelo na růstu LP v celostátním měřítku. 

Podobné důsledky měl odliv obyvatelstva z neúrodných oblastí na slovenské hranici do 

průmyslových měst v niţších polohách. V rámci zvětšující se kategorie jiných ploch (JP) 

nejvíce narostla v důsledku rozšíření povrchové těţby, stavby komunikací a později i 

zřizování chráněných území rozloha OstP, budování vodních děl mírně zvětšilo také 

rozlohy vodních ploch (VP). Stavební rozmach v zemědělství a průmyslu, ale i bytová 

výstavba, s níţ souvisí další zvětšení rozlohy TK, se projevil růstem ZastP. Přes 

                                                           
28

 Pro zkrácení textu jsou dále uţívány pro označení jednotlivých kategorií vyuţití ploch jejich zkratky. 
29

 Dřevo se stalo důleţitou surovinou pro průmysl (také pro výrobu papíru, celulózy apod.) 
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stimulační efekt kolektivizace a scelování pozemků30 v 50. letech ubývala OP, která se 

stala zdrojem pro růst ostatních kategorií půdy, nejrychleji v období 1948 – 1970. 

Stagnace ekonomiky, pokusy o její intenzifikaci a zlepšení ochrany půdního fondu 

v 70. letech 20. století zmírnilo další pokles OP. V následujících letech měl na sniţování 

rozlohy ZP, která do roku 1990 poklesla o 20 % oproti stavu na konci 19. století, větší 

podíl další úbytek TTP. 

 

1991 – 2000 

Po roce 1990 se hlavními hybateli změn ve vyuţití ploch, vyznačujících se rostoucí 

regionální diferenciací, prostřednictvím transformace českého zemědělství opět staly trţní 

mechanismy. Volná konkurence a zrušení dosavadního systému zemědělských dotací 

vedlo k efektivnějšímu vyuţití OP. Její podíl na ZP byl však aţ do roku 2000 stále vyšší 

neţ v polovině 19. století. Převod OP zejména v horských oblastech na louky (Lo) a Pa, 

jejichţ rozloha stoupla poprvé od roku 1845, byl podpořen dotacemi na zatravňování. 

Zesílil tak vliv přírodních podmínek na zemědělství a strukturu vyuţití půdy (Bičík, 

Jeleček, Štěpánek 2001). Dále rostly rozlohy ZastP i TK v důsledku bytové výstavby. 

Výrazný růst VP kompenzoval silný pokles OstP způsobený nejspíš úpadkem těţby, 

průmyslu i velkovýrobního zemědělství vymykající se růstovému trendu OstP od konce 

19. století. Významný růst rozloh TTP i TK nevyrovnal úbytek OP, celková rozloha ZP tak 

dále klesala, ale jiţ pomaleji neţ v předchozím období. Zpomalil se také růst LP.  

 

2001 – 2009 

Do struktury vyuţití ploch formované převáţně trendy nastartovanými v předchozím 

období a ekonomickými změnami 90. let, z nichţ některé se plně projevily aţ po roce 

2000, se zřejmě promítly jiţ i změny provázející vstup Česka do EU, který je zásadním 

mezníkem tohoto období. Oproti období minulému poklesla dynamika změn. ZastP se 

zvětšily o méně neţ 0,1 % (srov. tab. 1), nárůst VP byl nepatrný. Na růstu rozlohy JP se 

tak podílela pouze kategorie OstP, která jako jediná vykazovala opačnou tendenci k 

předchozímu vývoji a mírně vzrostla, patrně především kvůli výstavbě komunikací, 

dopravních a manipulačních ploch na kvalitní půdě v zázemí měst. Optimalizace 

zemědělského vyuţití krajiny vedla k útlumu zatravňování a zvolnění úbytku OP. Stagnaci 

TK přes pokračující zakládání zahrad a nově i vinic způsobuje pokles zbylých dílčích 

kategorií. Zpomalení růstu TTP a současný úbytek OP zapříčinil rychlejší pokles rozlohy 

ZP. Opět se mírně zrychlil i růst LP. Celkově se zvýšil podíl ekologicky stabilnějších 

sloţek krajiny, zejména LP a TTP.  

 

                                                           
30

 V důsledku environmentálně nepříznivého scelování pozemků se zesílila větrná a vodní eroze, zanikaly 

habitaty polní fauny, vymizely remízky a meze; došlo k ochuzení a „zjednodušení“ krajinného rázu.  
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Tab. 1: Struktura vyuţití ploch v Česku v letech 1845 – 2009 

 
1845 1896 1948 1990 2000 2009 

Orná půda 48,2 51,6 49,9 41,0 39,3 38,3 

Trvalé kultury 1,1 1,5 1,9 2,9 3,0 3,0 

Louky 9,3 8,9 9,1 7,3 8,4  
12,5* 

Pastviny 8,3 5,3 3,8 3,2 3,6 

Zemědělská půda 66,9 67,3 64,7 54,4 54,3 53,8 

Lesní plochy 28,8 28,9 30,2 33,3 33,4 33,7 

Vodní plochy 0,9 0,5 0,6 0,6 2,0 2,1 

Zastavěné plochy 0,6 0,7 1,1 1,6 1,7 1,7 

Ostatní plochy 2,8 2,6 3,4 10,1 8,6 8,9 

Jiné plochy 4,3 3,8 5,1 12,3 12,3 12,6 

celkem 100 100 100 100 100 100 

Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 
*Od r. 2001 je sledována pouze kategorie trvalých travních porostů zahrnující louky i pastviny. 
tučně: nejvyšší hodnota dané kategorie; kurzíva: nejnižší hodnota dané kategorie 
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2 CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMÍ  

 

2.1 Poloha  
 

Zvolené modelové území (MÚ) je vymezeno hranicemi KÚ Boţí Dar o rozloze 842 ha, 

které je součástí stejnojmenné obce leţící na severu Karlovarského kraje (mapa 2), 

nejmenšího z krajů Česka. Nachází se v nejvyšší části Krušných hor lemujících 

severozápadní hranice Českého státu, přímo pod jejich nejvyšším bodem Klínovcem. 

Boţí Dar je nejvýše poloţeným městem v Česku31. Drsné montánní klima odpovídající 

nadmořské výšce 1015 m je značně limitující, horská poloha a v rámci Krušných hor málo 

dotčená příroda je však devizou pro cestovní ruch. Přehledná mapa MÚ je zařazena 

v příloze III. 

Geopolitickou polohu území určovala od počátku jeho osídlení za účelem dobývání 

rud blízkost státní hranice. Spory o rychle se rozvíjející město s hospodářsky významnými 

nalezišti rud ukončilo aţ vytyčení hranice32 mezi Českem a Saskem v roce 1547. Po 

úpadku těţby ztratilo území svůj geoekonomický potenciál a stalo se periferií. Zejména po 

vzniku Československa přispěla k jeho izolovanosti vůči vnitrozemí odlišná národnost 

zdejšího obyvatelstva. Více neţ 90% podíl Němců se po II. světové válce stal důvodem 

pro vylidnění a naprostou marginalizaci území dále zesílenou jeho zařazením do tzv. zóny 

ţelezné opony, ačkoli území sousedilo se „spřáteleným“ socialistickým státem. Aţ po 

uvolnění reţimu hraničního pásma33 a ukončení strategicky významné těţby uranu 

v Jáchymově se město pozvolna dostávalo z izolace. Přes trvající bezpečnostní opatření 

se blízkost hranice měnila ve výhodu. Zřízením hraničního přechodu v roce 1971 se 

město stavící svůj rozvoj na cestovním ruchu otevřelo i zahraničním návštěvníkům. Od 

plného uvolnění hranice v roce 1989 město aktivitou a rozvíjením spolupráce na obou 

stranách hranice postupně překonává svou periferní polohu. 

 

 

2.2 Územně správní příslušnost 
 

KÚ Boţí Dar je součástí území obce Boţí Dar. Náleţí do okresu Karlovy Vary, který tvoří 

od roku 2000 spolu s okresy Sokolov a Cheb Karlovarský kraj. Spadá do správního 

obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) a zároveň Pověřeného obecního úřadu 

(POÚ) Ostrov nad Ohří. Nejbliţšími většími sídly jsou Jáchymov a Kurort Oberwiesenthal 

v Sasku. Od roku 2006 má obec Boţí Dar statut města. 

                                                           
31

 Toto prvenství má Boţí Dar i v celé střední Evropě. 
32

 Jednalo se vţdy o vnější hranici státu, jejíţ poloha byla od svého konečného vymezení stálá. 
33

 V územích hraničících se socialistickými státy se bezpečnostní podmínky do té doby podobné reţimu na 

tzv. západní hranici zmírnily teprve po postavení Berlínské zdi v srpnu 1963. 
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Po roce 1547, kdy Boţí Dar spolu s Horní Blatnou definitivně připadl Českému 

království, náleţel do Ţateckého kraje a od roku 1751 do kraje Loketského (vznikl 

oddělením od kraje Ţateckého), který se územním rozsahem přibliţně kryl s dnešním 

Karlovarským krajem. První moderní reformou územní správy v roce 1850 byly Čechy 

rozděleny na 7 krajů, politické okresy (p. o.) neboli okresní hejtmanství a soudní okresy34. 

Boţí Dar náleţel do p. o. Jáchymov v Chebském kraji zahrnujícím kromě s. o. Jáchymov i 

sousední s. o. Horní Blatná (s výjimkou let 1855-1868, kdy byly oba s. o. zároveň p. o.). 

Od roku 1910 se p. o. Jáchymov kryl se s. o. Jáchymov a v letech 1938 aţ 1945 i 

s rozsahem okresu Sankt Joachimstal, který byl součástí Sudetské ţupy (Reichsgau 

Sudetenland) v Německé říši. Po roce 1949 patřilo KÚ Boţí Dar k okresu Jáchymov a 

později Karlovy Vary – venkov v Karlovarském kraji a po reformě v roce 1960 do okresu 

Karlovy Vary, který byl v letech 1960 aţ 1990 součástí Západočeského kraje, jednoho z 8 

krajů v Česku (viz Jeleček 2000).  

 
Mapa 2: Poloha MÚ Boţí Dar v rámci České republiky  

 
Mapový podklad: ArcČR 2.0; zpracování vlastní. 

 

 

2.3 Fyzickogeografické podmínky  

 

2.3.1 Geologie a geomorfologie 
 

Území Boţího Daru náleţí do geomorfologického okrsku Jáchymovská hornatina, který je 

součástí Klínovecké hornatiny v celku Krušné hory35. Geologické podloţí tvoří převáţně 

prvohorní fylity a svory. Do jihozápadní části území sahá okraj Karlovarsko-nejdeckého 

plutonu lemovaný rudnými ţilami. Nejvíce zastoupenou rudou je cínovec (kasiterit). 

                                                           
34

 Územními celky odpovídajícími obcím jako nejniţším jednotkám samosprávy se staly tzv. katastrální obce, 

které s malými změnami přetrvaly dodnes v podobě katastrálních území. 
35

 Celek dále spadá do oblasti Krušnohorská hornatina v Krušnohorské subprovincii a provincii Česká 

vysočina. 
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Rýţování jeho částic z říčních sedimentů bylo nejstarším způsobem těţby rud v oblasti. 

Stříbro se těţilo jiţně a jihovýchodně od města na rudných ţilách pronikajících směrem od 

Jáchymova. Terciérním výlevem čedičů vznikla kupa Boţídarského Špičáku na 

jihozápadě území. Krystalické horniny jsou částečně překryty kvartérními fluviálními 

sedimenty a rašelinami. 

Reliéf má charakter paroviny ohraničené Klínovcem (1244 m n. m.) na jihu a 

Fichtelbergem (1215 m n. m.) na severu. Oba vrcholy leţí jiţ mimo vymezenou oblast, 

spolu s Boţídarským Špičákem však výrazně formují ráz její krajiny. Osou území je 

ploché údolí říčky Černé, od nějţ se směrem na sever zvedají mírné svahy ukončené 

nevýraznými vrcholky na hranici území, z nichţ nejvyšší jsou Hubertky (1031 m n. m.). 

Málo sklonitý reliéf dosahuje maximálního převýšení 150 m na celém území. Četné 

mikroreliéfní tvary jsou pozůstatkem důlní činnosti. Při rýţování vznikly tzv. sejpy, nízké 

kopečky podél říčky Černé (obr. 1), mělké horizontální příkopy ve svazích slouţily 

k akumulaci rudonosné horniny. Propadem stropů hlubinných dolů vznikly tzv. pinky, 

menší deprese často zalité vodou. Síť pravoúhlých kanálů v rašeliništích slouţila 

k odvodňování při těţbě rašeliny.  

 
Obr. 1: Ryţovnické kopečky neboli sejpy na břehu říčky Černé 

 
Zdroj: vlastní fotografie.   

 

2.3.2 Půdní kryt 
 

V MÚ převaţují hlinitopísčité a písčitohlinité půdy s obsahem skeletu nad 50 % místy 

přecházející k půdám štěrkovitým a kamenitým (více neţ 75 % skeletu). Většinu území 

pokrývají kryptopodzoly a nad 1000 m n. m. podzoly vznikající na krystalických horninách 
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v chladném a vlhkém klimatu s promyvným hydrologickým reţimem. Oba půdní typy jsou 

relativně produktivní jako lesní půdy, ale nevhodné pro zemědělství. Úrodnější 

kambizemě se vyvinuly pouze na vyvřelinách okolo Boţídarského Špičáku. Podél Černé a 

menších vodotečí se vyskytují gleje a další podmáčené půdy vhodné pro růst travních 

porostů (obr. 2). Rozsáhlá rašeliniště tvoří kyselé rašelinní půdy (organozemě) vznikající 

na kvartérních sedimentech (obr. 3). Důsledkem vlhké depozice zplodin z průmyslu 

rozvíjejícího se od 19. století v podhůří je zakyselení půd. 

 
Obr. 2: Půdní profil oglejené kambizemě            Obr. 3: Půdní profil organozemě  

   
Zdroj: vlastní fotografie. 

 

2.3.3 Hydrologické poměry 
 

V území se vyskytují vývěry puklinových vod, z nichţ pramení vodoteče. Vodní toky, 

tvořící většinu přirozených zásob vody, dosahují nejvyšších průtoků při tání sněhu 

v jarních měsících. Spodní voda je hlavním zdrojem pro Boţídarské rašeliniště vzniklé na 

výronu minerální vody podél tektonické poruchy, sráţky jen doplňují její hladinu. 

Většinu území odvodňuje říčka Černá s celkovou plochou povodí 72 km2 

pramenící u Bächelhütte (SRN) západně od Boţího Daru ve výšce 1055 m n. m. MÚ 

protéká v délce 4 km (z celkové délky 17,5 km) směrem na západ, u obce Potůčky opět 

opouští české území a směřuje do Zwickauer Mulde. Pouze část Boţídarského rašeliniště 

(z hydrologického hlediska rozvodnicové vrchoviště) je odvodňována Jáchymovským 

potokem do Ohře. Voda z obou povodí, jejichţ rozvodnice se částečně kryje s jiţní hranicí 

MÚ, je odváděna do Labe.  
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V roce 1544 byl vybudován umělý kanál zásobující vodou z Černé a z 

Boţídarského rašeliniště těţbu a úpravu cínu v Horní Blatné. Tzv. Blatenský příkop dlouhý 

12 km je vybaven systémem stavidel, přepadů a výztuţí, oba břehy lemují ochranné valy. 

Po zániku těţby byl vyuţíván pro jiný průmysl, protipoţární ochranu a závlahu luk. Od 

50. let chátrající příkop byl v roce 1980 prohlášen kulturní památkou a v letech 1995 – 

2001 rekonstruován. 

Vodní nádrţe jsou převáţně umělé, přirozenými nádrţemi jsou tůňky v rašeliništích 

a mokřinách podél vodotečí (obr. 4), často jen periodicky zaplňované vodou. Přehrada 

Myslivny na Černé o objemu 52 000 m3 z roku 1950 je zásobárnou pitné vody pro Boţí 

Dar a Jáchymov. Od roku 2000 jsou obnovovány rybníky zaloţené v 16. století pro těţbu 

cínu. Na území Boţího Daru byly v 19. století většinou přeměněny na louky36.  

 
Obr. 4: Periodicky zaplavovaná tůňka západně od Boţího Daru 

 
Zdroj: vlastní fotografie.   

 

2.3.4 Klimatické podmínky 
 

MÚ patří k nejchladnějším oblastem v Česku. Jeho převáţná část ve výšce 800 – 

1000 m n. m. spadá do klimatické oblasti CH 6, nad 1000 m n. m. do CH 4, v niţších 

polohách zasahuje do oblasti CH 7 (Pelíšek, Sekaninová 1979). Průměrná roční teplota 

se pohybuje mezi 2,7°C (Klínovec) a 5°C. Lednové teploty leţí mezi -3°C a -5,6°C. Letní 

teploty se blíţí průměru Česka, v červenci dosahují 11,7°C aţ 16°C. V zimě jsou časté 

teplotní inverze.  

                                                           
36

 Některé z původních rybníků se zachovaly jiţně od KÚ Boţí Dar, např. Mrtvý rybník či Seidlův rybník. 
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Území je relativně vlhké, s ročním sráţkovým úhrnem 1149 mm 

(Klínovec: 976 mm) a vyrovnaným rozloţením sráţek během roku. Vydatné jsou zejména 

zimní sráţky. Sněhová pokrývka zde je průměrně 157 dnů v roce a místy často leţí aţ do 

června. Silné horizontální sráţky vytvářejí v zimě mohutné vrstvy jíní. Charakteristické 

jsou tzv. bílé tmy, mlhy kombinované s hustým sněţením, časté jsou i podzimní mlhy. 

Převládá západní aţ jihozápadní proudění vzduchu souběţné s orientací hlavního 

hřebene, vrcholové části proto nemají zvýšený přísun sráţek. Vane trvale relativně silný 

vítr dosahující ve výšce 30 m nad zemí rychlosti 6,6 aţ 7,6 m/s37. 

 

2.3.5 Biogeografická charakteristika a ochrana přírody 
 

Z biogeografického hlediska náleţí území do krušnohorského regionu v hercynské 

podprovincii a provincii středoevropských listnatých lesů (Culek 1996). Základní vegetační 

faktory (nadmořská výška, teplota, mnoţství sráţek) jsou vyjádřeny bukovo-jedlovým a 

smrko-buko-jedlovým výškovým stupněm.  

Potenciální přirozenou vegetací charakterizující původní druhové sloţení jsou 

acidofilní bučiny a jedliny aţ smrkové bučiny, skupina klimaxových a podmáčených smrčin 

na kryptopodzolech a podzolech a omezeně komplex horských vrchovišť. Lesní porosty 

pokrývající před osídlením veškeré území38 byly od 15. století mýceny pro potřeby 

dolování a později vyuţívány k těţbě dřeva. Odlesněné plochy pokryla náhradní přirozená 

vegetace horských a rašelinných luk vhodných pro pastvu.  

Narůstající podíl smrku ztepilého na původně pestré druhové skladbě sníţil 

odolnost lesů proti imisím z průmyslové činnosti. Po úhynu jedlí koncem 19. století 

(Červený 1984) následovala plošná destrukce smrkových porostů vrcholící v 70. letech 

20. století (Culek 1996). Od 80. let probíhá vápnění zakyselených půd a výsadba 

smíšených porostů jeřábu, břízy, borovice a odolnějšího smrku pichlavého; dochází i k 

sukcesi. Nejčetnější druhy dřevin jsou dnes smrk ztepilý, smrk pichlavý, jeřáb obecný a 

bříza bělokorá. 

S úbytkem lesa převáţily typické ţivočišné druhy odlesněných ploch, hraboš 

mokřadní, tetřívek obecný a lasice hranostaj. Dnes se pozvolna vrací vysoká zvěř, 

zejména jelen evropský. Bohatá je vodní fauna, hmyz a obojţivelníci, řeky spadají do 

pstruhového pásma.  

                                                           
37

 Vypočtená rychlost větru je dostačující pro rentabilní provoz větrné elektrárny nad Boţím Darem směrem ke 

Klínovci (Niklová 2002). 
38

 O tom svědčí místní názvy vzniklé v počátcích osídlení. Mezi původními německými názvy obcí jsou časté 

sloţeniny s „-grün“ (Rittersgrün, Werlsgrün – Zálesí, Arletzgrün – Arnoldov, Weidmesgrün – Vykmanov aj. 

odkazující na les. Značí místa, na nichţ „gab es vorher nichts als Wald“ (Sperling 2007, s. 74). Patří k nim i 

původní název Boţího Daru – Wintersgrün a Jáchymova – Konradsgrün. 
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Biogeograficky zajímavé Boţídarské rašeliniště pokrývající KÚ Boţí Dar jiţně od 

Černé získalo v roce 1965 statut Národní přírodní rezervace. Předmětem ochrany území 

o celkové rozloze 929,6 ha jsou specifické druhy rašeliništní květeny a z dřevin kříţenec 

borovice kleče a borovice blatky. Vyskytují se glaciální relikty.  

 

2.3.6 Přírodní poměry a vyuţití krajiny 
 

Přírodní podmínky MÚ mají limitující charakter a určují jeho vyuţití. Lze je tedy označit za 

jednu z hybných sil vyuţití ploch i jejich změn. Jiţ těţba, jako prvotní způsob vyuţití území 

podněcující osídlení oblasti, byla určena geologickou stavbou a výskytem rud. Kyselé 

krystalinické podloţí spolu s chladným horským klimatem39 a vlhkým hydrologickým 

reţimem formuje málo úrodné půdy nevhodné pro zemědělství. Jejich optimálním 

vyuţitím je lesnictví, případně extenzivní pastevectví a údrţba luk.  

Krajina navracející se po sníţení antropogenního tlaku (vylidnění a později 

zlepšení ovzduší) do původního reţimu horské divočiny je potenciálem pro nové vyuţití, 

cestovní ruch. Atraktivitu MÚ zvyšují chráněná území opatřená naučnými stezkami 

(Blatenský příkop, od října 2010 Boţídarské rašeliniště), předmětem ochrany jsou přírodní 

i antropogenní zvláštnosti krajiny.  

 
Obr. 5: Boţídarské rašeliniště                               Obr. 6: Blatenský příkop    

   
Zdroj: vlastní fotografie.   

 

                                                           
39

 Všechny popisy Boţího Daru od 18. století zdůrazňují zdejší chladné a drsné podnebí, je také nazýván 

českou Sibiří. 
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3 HISTORICKOGEOGRAFICKÝ VÝVOJ MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 Vývoj do poloviny 19. století 
 

Tato kapitola charakterizuje vývoj MÚ do poloviny 19. století v kontextu historických 

procesů probíhajících jak v západním Krušnohoří (s těţištěm v Jáchymově), tak i na 

území celého Česka. Zabývá se procesem osídlování a hlavními rysy hospodářského i 

společenského vývoje, který poloţil základy dnešnímu charakteru území a jeho 

geografické organizaci. 

 

3.1.1 Obyvatelstvo a osídlení  
 

Počátky osídlování Krušných hor se datují do 13. století, kdy sem pronikali zprvu 

z přístupnější saské strany a později i podél přítoků řeky Ohře první kolonisté. 

V souvislosti s touto, tzv. vnitřní kolonizací, jejímţ výsledkem bylo osídlení rozsáhlých 

území ve vnitrozemí, však vznikaly osady jen v příznivějších niţších polohách. Výše 

poloţené oblasti hor včetně území dnešního Boţího Daru pokrývaly husté lesy. V roce 

1212 obdrţel půdu v okolí Boţího Daru Přemysl Otakar II. od římského císaře Fridricha II. 

Území se tak stalo českým lénem. Neprostupná lesnatá oblast však tehdy měla význam 

jen jako ochrana hranice, nevyplácela se ani těţba dřeva. Roku 1424 je oblast doloţena 

jako majetek českého rodu pánů z Tetova, později přešla do vlastnictví Jiřího z Poděbrad. 

Ten ji předal v roce 1459 jako věno své dcery saskému kurfiřtovi Albrechtovi. Území tak 

připadlo pod správu saského panství Schwarzenberg.  

Souvislejší osídlení západního Krušnohoří v 16. století bylo podmíněno nálezy 

rudných loţisek objevenými nejprve na saské straně hor. Jiţ od roku 1440 probíhala 

báňská činnost v okolí Annabergu, odkud byla osídlena i dnešní česká část západního 

Krušnohoří. Roku 1516 zde bylo v důsledku objevení stříbrných loţisek zaloţeno českým 

rodem Šliků jako první město Jáchymov a během krátkého období následovala další 

města40.  

Počátkem 16. století jsou doloţeny nálezy stříbra a cínu také v okolí Boţího Daru. 

Roku 1517 zde započala těţba. Aţ v roce 1533 však byly smlouvou mezi saským 

kurfiřtem Johannem Friedrichem a dědici pánů z Tetova vyřešeny spory o průběh hranice 

mezi Saskem a Českými zeměmi, jejíţ vedení nebylo dosud jasně vymezeno. Podle 

dohody připadl boţídarský těţební revír do vlastnictví saského kurfiřta.  

                                                           
40

 V oblasti se nachází více neţ 15 původně horních měst; tj. Kraslice (Graslitz), Klingenthal, Rotava (Rothau), 

Nejdek (Neudeck), Abertamy (Albertham), Horní Blatná (Bergstadt-Platten), Johanngeorgenstadt, 

Breitenbrunn, Rittersgrün, Boţí Dar (Gottesgab), Kurort Oberwiesenthal, Vejprty (Weipert), Bärenstein, 

Jáchymov (Joachimsthal), Kovářská (Schmiedeberg) a Přísečnice (Preßnitz). 
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Na místě starší osady Wintersgrün zde bylo roku 1533 po vzoru saských měst 

vyměřeno 600 stavebních parcel a zaloţeno město na pravoúhlém půdorysu41. Osídlení 

vycházelo převáţně ze saského Schneebergu, teprve později přicházeli horníci a 

prospektoři z Jáchymova42. Název Boţí Dar (Gottesgab) získalo město zřejmě při 

návštěvě saského kurfiřta Johanna Fridricha roku 154643, při níţ zároveň udělil Boţímu 

Daru privilegium svobodného horního města44. Císař Rudolf II. povýšil roku 1580 Boţí Dar 

na královské horní město a později rozšířil jeho městská práva (mimo jiné o právo 

várečné). Boţí Dar si udrţel statut královského horního města aţ do poloviny 19. století.  

Během šmalkaldské války v letech 1546 – 1547 připadl Boţí Dar spolu s Horní 

Blatnou k Zemím koruny české, přesný průběh hranice byl však určen aţ tzv. 

Schneeberskou dohodou mezi saským kurfiřtstvím a českým státem.  

V důsledku úspěšné těţby se nově vzniklá horní města rychle rozvíjela. Těţba 

stříbra dosáhla svého vrcholu jiţ ve 30. letech 16. století a Jáchymov se stal s 18 000 

obyvateli a 1200 domy druhým nejlidnatějším městem v Českých zemích (Niklová 2002). 

Boţí Dar měl v 50. aţ 60. letech 16. století, kdy zde vrcholila těţba cínu, aţ 2000 

obyvatel45. Hornická města v horských oblastech neposkytovala kromě hornictví mnoho 

příleţitostí k obţivě. Po jeho úpadku (u stříbra jiţ v polovině 16. století), se proto města 

zase rychle vylidňovala. Jáchymov ztratil do konce 16. století přibliţně 90 % obyvatel 

(Kuča 1997). V Boţím Daru se důsledky recese těţby cínu projevily později. Ještě mezi 

lety 1608 a 1615 zde počet horníků stoupl. Následný úbytek obyvatel se ještě zvýšil 

hladomory po neúrodných letech46 a drancováním za třicetileté války. Roku 1643 bylo 

město vypleněno Švédy. K dalšímu vylidnění přispěla náboţenská emigrace po roce 

1627. Značná část převáţně luteránského obyvatelstva horních měst, odmítla přestoupit 

na katolictví a byla nucena odejít do sousedního Saska47. Po odchodu protestantů z 

Boţího Daru v roce 1654 zůstalo údajně z doloţených 66 domů pouze 18 obydleno.  

Počet obyvatel v celém Česku v 17. a 18. století značně kolísal. Růst počtu 

obyvatel v dobách prosperity střídaly hluboké propady způsobené neúrodou, následným 

růstem cen potravin, hladomorem a morem (Kárníková 1965). Přesto populace 

kontinuálně mírně rostla. Od konce 17. století nahrazovala v západním Krušnohoří 

                                                           
41

 Pravoúhlý půdorys je typický pro města zaloţená „na zelené louce“. 
42

 Osídlení tedy spadá do druhé německé, tzv. saské vlny vnější kolonizace. Zdejší německý dialekt se tedy 

liší od podhorských oblastí, kde se překrývají jazykové vrstvy ze dvou kolonizačních vln, je bliţší dialektu 

pouţívanému ještě dnes v saské části hor. 
43

 Dle jiných pramenů název pochází od jámy St. Lorenz, která nesla uţ v roce 1525 také jméno Gottes Gabe. 
44

 Zároveň zde povolil těţbu cínu a stříbra, městu udělil právo obchodu, řemesel a týdenního i výročního trhu.  
45

 Počtem obyvatel byl Boţí Dar v té době srovnatelný s Kutnou Horou. Později jiţ této úrovně nikdy nedosáhl. 
46

 Neúrody spojené s mírným ochlazením klimatu se v 17. století projevily v celém Česku. 
47

 Pro horníky opouštějící Horní Blatnou saský kurfiřt zaloţil město pojmenované po něm samotném jako 

Johann-Georgenstadt, v těsném sousedství Potůčků. Emigrace horníků, řemeslníků a báňských podnikatelů 

tak paradoxně posílila upadající hornická města na saské straně. 
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upadající těţbu rud domácí řemeslná výroba, především krajkářství. Rozvoj rozptýlené 

textilní výroby48 zajistil ekonomickou stabilizaci oblasti a umoţnil dokonce nárůst počtu 

obyvatel. Kolem poloviny 18. století patřil hornatý Loketský kraj zásluhou textilní výroby 

(mezi jejíţ střediska patřil i Boţí Dar) k nejlidnatějším v Česku. Po výrazném propadu 

v letech 1771 – 1772, kdy postihla celé Česko a zvláště horské oblasti katastrofální 

neúroda spojená s hladomory, počet obyvatel dále stoupal. Okolo roku 1800 ţilo v Boţím 

Daru téměř 1400 obyvatel. Populace poklesla ještě po poţárech města (1802, 1808), 

jejichţ důsledky zhoršily neúrody a zdraţování potravin. Část obyvatel odešla do 

podhorských oblastí či sousedního Saska, podobně jako po roce 1840, kdy se stoupající 

nezaměstnanost způsobená krizí v domácké textilní výrobě spojila s neúrodou. Podle 

soupisu v roce 1843 však byla hustota zalidnění v západním Krušnohoří stále vyšší neţ 

100 obyvatel/km2 (Kárníková 1965), Boţí Dar měl 1363 obyvatel a 194 domů. 

Spolehlivější údaje o počtu obyvatel v Boţím Daru do roku 1843 chybí. Vývoj města je 

proto orientačně zachycen počtem domů v tabulce 2. 

 
Tab. 2: Počet domů v Boţím Daru 1654 – 1843 

rok 
počet domů 

obydlených neobydlených 

1654 66 18 

1757 91 87 

1785 130 - 

1830 189 - 

1843 194 - 

Zdroje: Kuča 1996; Schaller 1785; Michel 1840. 
- data nejsou dostupná 

 

3.1.2 Těţba a řemesla 
 

Pro vývoj Boţího Daru byla nejpodstatnější těţba nerostů, kvůli níţ město vzniklo. Později 

se uplatnila řemesla, která vytvořila základ pro manufakturní výrobu spotřebního zboţí. 

 

Těţba  

Některé prameny kladou počátky rýţování cínu v západním Krušnohoří jiţ do 12. aţ 

13. století (Hloušek 2006), plně se zde však těţba rud rozvinula aţ o 300 let později. 

V okolí Boţího Daru spadají první nálezy stříbra a cínové rudy v naplaveninách potoků do 

počátku 16. století. Roku 1517 se započalo s těţbou. V roce 1528 zde vyhlásil saský 

kurfiřt Johann Georg tzv. kutací svobodu, vznikl tak boţídarský těţební revír sousedící 

s revírem jáchymovským. Od roku 1534 platil pro nově zaloţený Boţí Dar horní řád49. 

                                                           
48

Tedy rozptýlených textilních manufaktur, plátenictví a předení. 
49

Horní řád dle annaberského vzoru (Annaberger Bergordnung). Vznikl roku 1509 jako první obsáhlý horní řád 

v německých zemích, od 1511 platil pro Sasko a stal se předlohou řádů v těţebních oblastech celé Evropy. 
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Způsob a organizace těţby byly převzaty ze Saska, odkud sem přicházeli horníci. 

Nejstarší a nejsnadnější technologií bylo rýţování. Těţbu provozoval tzv. nákladník (na 

vlastní náklady) či sdruţení havířů na pronajatých rýţovištních dílcích zvaných sejpy50. 

V boţídarském revíru se rýţovalo hlavně podél říčky Černé51. Později se rozvinulo 

dolování rudy ve formě povrchové těţby na výstupech rudných ţil. Po vyčerpání snadno 

dostupných míst nastoupila hlubinná těţba.  

 
Obr. 7: Rýţování podle G. Agricoly*                   Obr. 8: Dolování rud podle G. Agricoly 

    
Zdroj: http://geologie.vsb.cz. 
*Rytiny pocházejí z Agricolových Knih montánních o XV dílech, které sepsal za pobytu v Jáchymově počátkem 16. století.  

 

V blízkosti Boţího Daru jsou uváděny po roce 1530 cínové doly i doly na stříbro, 

z nichţ nejbohatší, důl sv. Vavřince, byl pravděpodobně otevřen jiţ roku 1525. Okolo 

Horní Blatné bylo v provozu aţ 40 cínových dolů. Těţila se zde i ţelezná ruda, kobalt, 

vizmut a roku 1561 jsou v Boţím Daru doloţeny nálezy zlata. 

Význam krušnohorské těţby přesahoval hranice Českých zemí. Od roku 1516 se 

intenzivně těţilo stříbro v Jáchymově, jehoţ důleţitost dokládá existence královské 

                                                           
50

Sejpy, německy Seifen. Odtud bylo odvozeno místní i pomístní názvy uţívané ještě dnes na obou stranách 

hranice. V Sasku město Seifen, v sousedství Boţího Daru Ryţovna (Seifen), dále obec Rudné (Trinkseifen). 
51

 Ruda se dále promývala, drtila ve stoupách a hamrech a odváţela do vrchnostenských hutí (Niklová 2002) 
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mincovny52 (Niklová 2002). Značný odbyt měl i cín uţívaný k výrobě nádobí, nářadí i 

zbraní. Z tzv. lesních dolů okolo Boţího Daru, Horní Blatné a Hřebečné byl roční výnos 

150 aţ 200 t cínu, který se vyváţel do celé Evropy. 

Jiţ v polovině 16. století započala recese těţby vyvolaná dovozem levného stříbra 

z Jiţní Ameriky, později opadl i zájem o cín. Snadno přístupné lokality byly jiţ vytěţeny a 

dolování z větších hloubek bylo technicky i finančně náročnější, navíc bylo nutné sloţitě 

odčerpávat spodní vodu. Z roku 1574 se dochovaly záznamy o nerentabilnosti těţby 

některých rud. Na poklesu těţby se odrazil i odchod horníků a důlních expertů, kteří 

museli z konfesijních důvodů oblast po roce 1627 opustit.  

Po roce 1720 se podařilo oţivit dolování cínu v Horní Blatné. Roku 1743 byla 

opětovně zahájena i těţba stříbra na boţídarské ţíle, byla však málo rentabilní. Ani 

obnova cínových dolů v letech 1808 a 1835 nebyla příliš úspěšná. Poslední pokusy o 

oţivení těţby proběhly v letech 1840 aţ 1850. Výnos cínových dolů ve 2. polovině 19. 

století je odhadován na 15 – 20 t, tedy jen 10 % někdejší roční produkce. Rentabilnější 

byla pouze těţba arzenu.  

V okolních lokalitách (Bludná, Horní Blatná) zaměstnávala horníky aţ do 19. století 

těţba ţelezné rudy, na kterou navazovalo zpracování ţeleza v hutích a výroba drátů a 

plechů. V Boţím Daru se ještě 1785 uvádí jako zaměstnání části obyvatelstva těţba 

ţelezné rudy, magnetitu, mědi a stříbra (Schaller 1785). 

Od poloviny 18. století probíhala západně od Boţího Daru významná těţba 

rašeliny. V roce 1860 odpovídaly odhadované zásoby zdejší rašeliny výhřevností přibliţně 

4 milionům plnometrů dřeva (Domitzer, Schebek 1862). Kvádry rašeliny dobývané 

z odvodněných rašelinišť se sušily a dále vyuţívaly jako topivo či stavební materiál. Těţba 

ovšem představovala silnou ekologickou zátěţ, proto byla postupně státem regulována a 

omezována a po roce 1945 zcela zanikla. 

 

Řemeslná výroba 

Hornictví zaměstnávalo téměř veškeré obyvatelstvo horních měst a z výnosu těţby bylo 

moţné financovat dovoz potravin a spotřebního zboţí. Proto řemeslná výroba zaostávala 

za poddanskými městy ve vnitrozemí. V Boţím Daru nebyla významná ani výroba 

navazující na dolování. Hamry, hutě a sklárny se soustředily spíš v okolí Horní Blatné. Aţ 

po úpadku těţby v 17. století se rozvinula produkce potravin a spotřebního zboţí pro 

místní trh. Řemeslná výroba se stala dominantním způsobem obţivy.  

Nejvýznamnějším řemeslem bylo krajkářství, rozšířené do celého západního 

Krušnohoří ze saského Annabergu53. Zajišťovalo skromný, ale jistější výdělek neţ těţba. 

                                                           
52

 V mincovně zaloţené Šliky se razila hodnotná stříbrná mince, tzv. „Jáchymovský tolar“. Po šmalkaldské 

válce, poraţeném povstání protestantské šlechty proti císaři, v níţ se Šlikové angaţovali, bylo město v roce 

1548 císařem „zestátněno“ a stalo se majetkem české koruny. 
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Výroba probíhala faktorským systémem. Rozptýlená ruční výroba s vysokým počtem 

pracovních sil zajistila ekonomickou stabilizaci a umoţnila růst počtu obyvatel. Jiţ po roce 

1750 se Loketský kraj (s nejvyšším počtem krajkářů) řadil mezi hlavní textilní oblasti 

v Česku (Kárníková 1965). V roce 1786 zde tvořil textilní průmysl ¾ veškeré výroby (Atlas 

československých dějin 1965). 

Boţí Dar se stal jedním z center výroby krajek a obchodu s nimi. V roce 1765 se 

krajkářství uvádí jako hlavní zdroj obţivy. Později se rozšířila výroba dřevěných hraček, 

muzikantství, podomní obchod, ale i nelegální pašování zboţí ze Saska54.  

Mezi další krušnohorská řemesla patřila výroba pocínovaného nádobí a lţic, 

košíkářství, výroba dřevěného nářadí, postrojů a dřevěného potrubí. Zdrojem obţivy byla i 

těţba rašeliny, dřevařství a výroba dřevěného uhlí uţ dříve navazující na těţbu a 

zpracování rud. 

Domácká výroba se postupně soustředila do manufaktur, faktorský systém přešel 

na přidruţenou výrobu manufaktur. I po zavedení strojového předení v roce 1820 byla 

v Krušnohoří rozhodující domácí výroba s niţšími výrobními náklady. V Boţím Daru 

chyběly, na rozdíl od okolních měst55, i větší manufaktury zakládané zejména v 

Podkrušnohoří. Po roce 1840 se sníţil zájem o krajky a vysoká nezaměstnanost spolu 

s neúrodou vedla k vylidňování. Krajkářství si však udrţelo svou důleţitost aţ do počátku 

20. století. 

Od roku 1780 je v Boţím Daru doloţen provoz městského pivovaru s roční 

výrobou do 10 000 hl (Atlas československých dějin 1965). 

 

3.1.3 Zemědělství 
 

Vzhledem k vyšší horské poloze jsou pro Boţí Dar zásadním limitujícím faktorem přírodní 

podmínky. Z okolních sídel má pro zemědělství nejhorší předpoklady. 

Po zaloţení města bylo nutné rychle rostoucí počet obyvatel zásobovat 

potravinami. Zemědělství však bylo omezeno neúrodnou půdou a krátkým vegetačním 

obdobím, nedostatkem pracovních sil i nedostatkem půdy, protoţe platil zákaz záboru na 

jiný účel neţ těţbu. Přes rychlé odlesňování se rozloha zemědělské půdy nezvětšovala. 

Důsledkem byla závislost na dovozu obilí a piva z podhorských oblastí, dováţel se i chléb 

ze Schwarzenbergu. Zemědělství získalo na významu aţ po útlumu těţby, která jiţ nebyla 

schopna financovat dovoz, a po uvolnění pracovních sil. 

                                                                                                                                                                                
53

 Zprvu zaměstnávalo krajkářství ţeny, později i muţe. 
54

 Pašeráctví podél hranice se Saskem se rozšířilo po zavedení celního tarifu v roce 1839, který měl slouţit 

k ochraně vnitřního rakouského trhu (Urban 1982). 
55

 V Horní Blatné fungovala od roku 1799 manufaktura na výrobu lţic a sklárna. 
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Na neúrodné půdě převládaly travní porosty. Zemědělství se soustřeďovalo na 

chov dobytka, hnojení a kosení luk a sklízení sena. Podle Berní ruly z roku 1654 se 

v Boţím Daru kromě zahrad při domech nevyskytovala ţádná orná půda, jen louky a 

pastviny. Správa centrální komise v roce 1723 zmiňuje kromě lesů jen louky, ze kterých 

se získává špatné seno, otava chybí (Schaller 1785).  

Na malých plochách se pěstovalo pro vlastní potřebu ţito a oves, od 18. století 

také brambory. Ovocné stromy zcela chyběly. Chovaly se krávy, méně kozy a koně na 

tah. Zemědělství doplňoval sběr lesních plodů, hub a bylin. 

Oblast postihovaly časté neúrody a hladomory. V důsledku hladomoru suţujícího 

v letech 1771 – 1772 celé Česko, se více rozšířilo pěstování brambor, které zlepšilo 

potravinovou situaci v horských oblastech (Häufler 1955). Silné neúrody se opakovaly i ve 

40. letech 19. století.  

Zlepšení stavu zemědělství v Česku v důsledku reforem z roku 1781 zde bylo 

utlumeno nepřízní podmínek. Do poloviny 19. století se mírně zvětšily obdělávané plochy. 

V roce 1842 se nacházela pole i okolo Boţího Daru, byla ovšem vţdy na určitou dobu 

zatravňována56. Zemědělství se omezovalo na chov krav57 a obhospodařování luk.  

Území bylo značně odlesněno v období těţby rud (potřeba konstrukčního i 

palivového dřeva) a jiţ v 16. století nastal nedostatek dřeva (Häufler 1955). V letech 1560 

– 1564 bylo pro silné narušení lesů zakázáno kácení v okolí Horní Blatné a 1594 vydal 

Rudolf II. zákaz těţby mladého zdravého dřeva. Od 17. století se zvyšovala rozloha lesů 

vysazováním. Podle saského vzoru však byla přirozená druhová skladba nahrazena 

smrkovými monokulturami (Hedbábná 2005). Podíl smrku se z původních 40 % zvýšil 

v 18. století na 75 % (Niklová 2002). 

 

3.1.4 Komunikace 
 

Před počátkem souvislého osídlení byly Krušné hory překonatelné jen několika cestami 

vedoucími převáţně severovýchodně od území Boţího Daru58. V 16. století rozvoj těţby 

podnítil vznik sítě lesních cest propojujících těţební lokality. Pro Boţí Dar bylo důleţité 

spojení s Horní Blatnou. Významné dálkové stezky směřovaly nejprve do Saska, pak i na 

českou stranu. Cesta z Jáchymova do Schwarzenbergu vedla přes Špičák a Rozhraní, 

přímo přes Boţí Dar vedla tzv. tolarová cesta59 spojující Jáchymov s Annabergem a cesta 

směřující z Vejprt do Oberwiesenthalu (srov. mapa 3). Stezky tvořily hustou síť, ale byly 

                                                           
56

 Orná půda je v písemném operátu katastru vedena jako „role střídavě s loukami“, byla orána jen občasně.  
57

 K 30. dubnu 1837 bylo v Boţím Daru napočítáno 16 koní (starých), 277 kusů skotu (z toho 235 krav, 34 

telat, 1 chovný býk a 7 volů na tah) a 3 kozy. (Sommer 1847) 
58

 V důsledku pozdního rozvoje se oblasti vyhnuly hlavní zemské stezky významné pro ekonomický rozvoj 

měst, coţ přispělo k jejich rychlému úpadku po zániku zdejší těţby.  
59

 Pojmenovaná podle jáchymovských tolarů. 
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obtíţně schůdné. Překáţkami byla zejména rašeliniště, proto vedla většina cest po 

hřebenech (Süssmilch 1889).  

 
Mapa 3: Staré cesty vedoucí přes Boţí Dar ve 12. – 18. století 

 
Zdroj: Süssmilch 1889.  
Mapový podklad: ArcČR 2.0; www.geoportal.cenia.cz; zpracování vlastní. 

 

Od poloviny 18. století se budovaly zpevněné silnice vedoucí zpravidla údolími. 

Intenzivní výstavba silnic a zlepšení dopravy nastalo ve 30. letech 19. století. V roce 1831 

byla dokončena silnice z Karlových Varů, přes Jáchymov, Boţí Dar a Vejprty do Chemnitz 

(Atlas československých dějin 1965). Částečně se kryla s tolarovou cestou, na níţ byla 

v roce 1605 zřízena v Boţím Daru celnice (Hedbábná 2005). Tato cesta přetrvala dodnes 

jako hlavní spojení přes Karlovy Vary na Prahu. 

 

3.1.5 Architektura a kulturní vývoj 
 

Boţí Dar byl podle vzoru saských renesančních horních měst zaloţen na pravidelném 

půdorysu s centrem tvořeným obdélníkovým náměstím, z jehoţ rohů vybíhají dvojice na 

sebe kolmých ulic. Zvláštností oproti ostatním horním městům je natočení uliční sítě o 45° 

vůči cestě vedoucí podél přítoku řeky Černé do Horní Blatné60 (Kuča 1997). Z asymetrické 
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 Tato dispozice umoţňuje napojení kteréhokoli místa ve městě nejkratší spojnicí na tuto cestu. 
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polohy náměstí je patrné, ţe původní plán města nebyl realizován. Ani na přelomu 18. a 

19. století, kdy zde stálo nejvíce domů (téměř 200), nebyla uliční sít zaplněna. Roku 1802 

shořelo 22 domů, při poţáru 1808 pak vyhořela radnice, fara, škola a 104 domy. Původní 

zástavbu tvořily patrové či přízemní dřevěné a hrázděné domy. Ukázkou je památkově 

chráněný hostinec Zelený dům z první poloviny 16. století61. Nová radnice byla postavena 

v letech 1844 – 1845. 

Po výstavbě jiţněji poloţené silnice, se zástavba rozšiřovala i po druhé straně 

staré hornoblatenské cesty, kde dříve stál pouze kostel. Dřevěný kostelík sv. Anny 

nahradil roku 1593 renesanční luteránský kostel, který v roce 1772 ustoupil pozdně 

barokní stavbě. Převáţně luteránské obyvatelstvo bylo v roce 1654 nuceno odejít či 

přestoupit na katolictví62.  

Od roku 1471 fungovala v Boţím Daru německá městská škola. V roce 1860 zde 

byla zaloţena první krajkářská škola v Česku. V 17. století nechal místní farář a pozdější 

praţský biskup Franz Tippmann postavit chudobinec, který je v roce 1780 uváděn jako 

špitál (Atlas československých dějin 1965). 

 
Obr. 9: Kostel sv. Anny v Boţím Daru 

  
Zdroj: vlastní fotografie.   

 

Na charakter MÚ a jeho další vývoj měly silný vliv přírodní faktory a poloha území včetně 

dopravní (blízkost státní hranice). Rozhodující byla loţiska rud a vývoj jejich těţby typický 

svými výkyvy i v důsledku zámořských vlivů. Základem pro nastupující průmyslovou 

revoluci se stal, podobně jako v sousedním Sasku, rozvoj textilnictví ve formě rozptýlené 

ruční výroby. V zemědělství převládalo pastevectví nad nerentabilním rolnictvím.  

                                                           
61

 V předsálí hostince je nástěnná malba s vyobrazením pověsti o pojmenování města a deska s popisem 

návštěvy Martina Luthera, který zde přespal na cestě do Jáchymova za Johannem Mathesiem. 
62

 V roce 1688 přišel do Boţího Daru první katolický kněz. 
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3.2 Období 1845 – 1896 
 

Pro 2. polovinu 19. století jsou určující hospodářské a sociální změny označované pro 

svou dynamiku a zásadní charakter jako revoluční. V 70. letech byla dovršena průmyslová 

revoluce, která začala v Českých zemích ve 30. letech a plně se mohla rozvinout aţ po 

burţoazní revoluci v roce 1848/49 nástupem kapitalismu, v němţ se po zrušení 

poddanství stala zboţím i pracovní síla. Na ni navazuje rozvoj techniky, dopravy a 

komunikací. Stále větší část populace, která prochází demografickou revolucí, se 

soustřeďuje do měst rychle se rozvíjejících kolem továren, jejichţ vznik umoţnil vynález a 

pouţití parního stroje, hlavního faktoru průmyslové revoluce odstraňujícího závislost 

výroby na přírodních zdrojích energie63. Nároky na zásobování rostoucího počtu obyvatel 

a současný odliv pracovních sil do průmyslu podmiňuje intenzifikaci zemědělství. 

Zemědělská revoluce vrcholí krátce po průmyslové. Ekonomická emancipace českého 

obyvatelstva v rámci Rakouské monarchie si ţádá i emancipaci národnostní, později 

politickou. Průmyslová revoluce a navazující procesy proměnily geografickou organizaci 

území Česka a vnesly do dalšího vývoje aspekt dynamiky. 

 

3.2.1 Obyvatelstvo a sídla 
 

Ve 2. polovině 19. století se zmírnily výkyvy počtu obyvatel a po krizi počátkem 40. let, 

kterou v Krušnohoří zesílil hladomor v zimě 1843 (Urban 1982), jiţ populace přirozenou 

měnou rostla. Na rozdíl od populačního vývoje v Česku po roce 1850 klesl počet obyvatel 

v Boţím Daru do roku 1869 asi o 10 %64. Nadprůměrná hustota zalidnění celého 

Krušnohoří znamenala v horských podmínkách relativní přelidnění a při zhoršení 

ekonomické situace, jakým byla v 50. letech krize krajkářské výroby a ukončení těţby 

cínu, proto docházelo k emigraci. Na území s. o. Jáchymov bylo v 50. letech průměrně o 

10 % méně přítomných obyvatel neţ domácích (Kárníková 1965). Od konce 60. let rostl 

počet obyvatel v Boţím Daru zejména díky moţnosti uplatnění v nových řemeslech65, 

ačkoli emigrace na Karlovarsko a Sokolovsko, do Saska a později do hnědouhelných 

těţebních oblastí pokračovala aţ do roku 1910 (srov. graf I.1 v přílohách). V důsledku 

trvalého růstu populace podpořeného vysokou porodností, která zde mezi lety 1880 a 

1900 činila přes 4 % (Kárníková 1965), patřily Krušné hory na přelomu 19. a 20. století 

k nejhustěji osídleným oblastem Česka. V s. o. Jáchymov byla v roce 1900 hustota 

zalidnění 88 obyvatel/km2 (viz mapa 4).  

                                                           
63

 Podrobněji je průmyslová revoluce definována J. Puršem (1960; 1973) 
64

 V roce 1869 se jednalo o první moderní sčítání lidu provedené jednotnou metodikou. Údaje o poklesu počtu 

obyvatel tedy mohly být z části ovlivněny rozdílnými postupy při sčítáních v letech 1850 a 1869. Diskutabilní je 

však spíše velikost rozdílu, ne úbytek samotný. 
65

 V 60. – 70. letech došlo k růstu platů a zlepšení ţivotní úrovně v celém Česku (Průcha 2004). 
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Do konce 19. století bylo zdejší obyvatelstvo čistě německé. V letech 1890 a 1900 

byla němčina obcovací řečí 99 % obyvatel Boţího Daru66. Stejně vysoký byl podíl 

obyvatel římskokatolického vyznání. 

 
Mapa 4: Hustota zalidnění v s. o. Jáchymov* v roce 1900 

 
Zdroj: Gemeindelexikon von Böhmen 1905. 
Mapový podklad: ArcČR 2.0; zpracování vlastní. 
*Vymezení s. o. Jáchymov a názvy do něj spadajících KÚ jsou uvedeny v mapě 1. 

 

Z hlediska sídelní struktury si centrální postavení zachoval Jáchymov, jehoţ počet 

obyvatel vzrostl z 5000 v roce 1850 na více neţ 7000 v roce 1900 (Kárníková 1965). Díky 

hutnictví získala na významu Horní Blatná, která se stejně jako Jáchymov stala po roce 

1849 centrem jednoho z nově zřízených soudních okresů. V roce 1900 zde ţilo téměř 

3000 obyvatel. Boţí Dar patřil počtem obyvatel (do 2000) do velikostní kategorie 

venkovských sídel, charakterem a vybaveností však odpovídal městu. Po roce 1845 zde 

fungovala škola (v roce 1900 vedená jako obecná škola o 4 třídách), pivovar, dva hostince 

a dvě hokynářství67, lékařské sluţby zajišťoval ranhojič a porodní bába, konaly se dva 

výroční trhy. Prestiţ města zvyšoval pomocný celní úřad a později úřad finanční kontroly, 

do konce 19. století přibyla četnická a hasičská stanice a pobočka spořitelny.  

                                                           
66

 V s. o. Jáchymov dokonce podíl německého obyvatelstva v roce 1900 přesahoval 99 %. 
67

 Poptávku uspokojovalo asi 30 řemeslných dílen: 5 pekařů, 2 kartáčníci, 1 krupař, 1 jirchář, 1 výrobce likérů 

a octa, 2 mlynáři, 3 zámečníci a kováři, 5 krejčích, 4 ševci, 2 hrnčíři, 2 tkalci, 1 cihlář a 1 tesař (Sommer 1847). 
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3.2.2 Průmysl 
 

Ve 2. polovině 19. století dominoval v oblasti stále textilní a oděvní průmysl (srov. tab. 3). 

V Loketském kraji pracovalo okolo roku 1850 v průmyslu a řemeslech (včetně domácké 

výroby) 40 % obyvatel, z toho většina v textilní a oděvní výrobě, která zde tvořila přes 

75 % průmyslové produkce (Atlas československých dějin 1965). Ve spotřebních 

odvětvích se přes postupující industrializaci udrţovala malovýroba. V textilnictví tvořily 

podniky do 5 zaměstnanců aţ 90 %68. Rozvoj českého průmyslu v 60. a 70. letech 

podpořený ekonomickou legislativou69 se projevil i v textilní výrobě, ačkoli její význam 

relativně klesal. Podíly na průmyslové výrobě tvořily v roce 1792 84 %, 1841 51 % a 1880 

pouze 41 % (Purš 1960). Strojová výroba navazovala na vyspělé manufaktury. Po 

propadu za hospodářské krize v polovině 70. let70 se textilnictví opět rozvíjelo.  

V Boţím Daru jako centru krajkářství (1847 zde bylo 17 obchodníků s krajkami) 

převaţovala domácká výroba, ale postupně ustupovala manufakturám. Před rokem 1848 

byla zaloţena manufaktura na vyšívání tylu a mulu s 20 pracovníky, později přibyla výroba 

prádla a punčochového zboţí. Mezi lety 1886 a 1890 byl zaznamenán přesun pracovníků 

z domáckého krajkářství (150 osob) do zmíněných provozů (Statistischer Bericht 1893).  

 
Tab. 3: Hlavní odvětví průmyslu v s. o. Jáchymov v roce 1890 

druh průmyslového odvětví počet podniků 

oděvní a obuvnický  146 

potravinářský 113 

dřevozpracující 51 

kovozpracující 33 

strojní 18 

textilní 15 

stavebních materiálů 8 

koţedělný 6 
Zdroj: Statistischer Bericht 1893.  

 

Obyvatelé Boţího Daru se nadále ţivili také muzikantstvím, podomním obchodem, 

těţbou rašeliny a dřeva a prací na pilách, v mlýnech a papírnách, které v okolí vznikaly po 

polovině 19. století. Místní trh dokázal uţivit asi 30 ţivnostníků71 s celkem 26 tovaryši a 8 

učni (Sommer 1847). Moţnosti obţivy rozšiřovalo zavádění nových výrob, jako bylo 

rukavičkářství a raţení perleťových knoflíků. 

                                                           
68

 Malé podniky převaţovaly aţ do 20. století, ačkoli byly později napojeny na větší výroby bez přímé 

produkce pro trh. To bylo, zejména u krajek a výšivek, dáno i nevhodností pro velkovýrobu. 
69

 V roce 1859 bylo zavedeno jednotné clo na podporu vývozu a byl přijat ţivnostenský řád usnadňující 

podnikání (mj. zrušením cechů). 
70

 Jednalo se o první cyklickou krizi z nadvýroby (1873 – 1879) od počátku průmyslové revoluce; na ni 

navázala v 80. letech 19. století agrární krize, která postihla zejména úrodné oblasti (řepařské). 
71

 Viz poznámka 67. 
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 Těţba rud byla v 2. polovině 19. století uţ jen doplňková. Postupně bylo 

zastaveno i dobývání kobaltu (v Horní Blatné uţ 1845) a vizmutu, udrţela se pouze těţba 

arzenu. Na přelomu století se těţil mezi Boţím Darem a Špičákem mangan.  

V Boţím Daru chyběly kromě textilních provozů na rozdíl od jiných měst regionu 

průmyslové podniky. V Jáchymově fungovala od roku 1860 továrna na tabák a v Horní 

Blatné továrna na pocínované lţíce (1878 – 1892) a rukavičkárna. I v těchto odvětvích 

však postupovala mechanizace, tj. přeměna manufaktur na továrny pomalu (v 

jáchymovské tabákové továrně byl parní pohon zaveden aţ 1899) a zdejší průmysl si 

zachoval spíše ráz malovýroby. V roce 1900 fungovalo v s. o. Jáchymov jen 12 továren 

(Gemeindelexikon 1905).  

 

3.2.3 Zemědělství 
 

Ve 2. polovině 19. století se charakter zemědělství okolo Boţího Daru příliš nelišil od 

předchozího období. Intenzifikační změny probíhající v souvislosti se zemědělskou 

revolucí72 se zde neuplatnily. Pro neúrodnost půdy a nepříznivé podnebí nebylo moţné 

odstranit úhor a vyuţít střídavý systém, pěstovat pícniny a jiné náročnější plodiny na orné 

půdě. Technické inovace byly pro zdejší malé podniky nedostupné. Nerentabilní rostlinná 

výroba ztrácela na významu. Většina rostlinných produktů se dováţela a koncem století 

místní výrobu ještě oslabily ţelezniční tratě do Jáchymova a Horní Blatné73, po kterých se 

dováţelo zejména obilí a mouka.  

Orná půda byla přeměňována na louky a pastviny a do konce století téměř zanikla. 

Plochy trvalých travních porostů, jejichţ rozšiřování bylo na Boţím Daru, stejně jako 

v jiných horských oblastech Česka, podmíněno zaměřením, zde jedině moţného 

extenzivního zemědělství na chov dobytka, rostly také na úkor rybníků dříve vyuţívaných 

k zadrţování vody pro těţbu rud. Převaţoval chov skotu, kozy a prasata se chovaly jen 

pro vlastní potřebu. V roce 1900 bylo v Boţím Daru registrováno 245 kusů skotu, 3 

prasata a 8 koní na tah, ovce zcela chyběly74. 

Agrární krize probíhající v Česku v 80. letech 19. století se zdejšího málo 

rozvinutého zemědělství příliš nedotkla. Na Boţí Dar měla spíše zprostředkovaný dopad 

ve zbrzdění modernizace malovýroby a rozvoje průmyslu. 

Zrušení roboty a převedení půdy do vlastnictví rolníků v roce 1848 vedlo spolu s 

umoţněním volného dělení pozemků v roce 1869 k jejich rozdrobení. V Boţím Daru se 
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 Hlavními rysy zemědělské revoluce byl přechod od úhoření ke střídavému osevu, pěstování pícnin a 

okopanin (cukrové řepy a brambor), ustájení skotu a extenzivní růst plochy orné půdy. 
73

 Pokles domácké výroby v souvislosti se zlepšením dopravního spojení byl v 2. polovině 19. století 

příznačný pro všechny horské oblasti (Häufler 1955). 
74

 Převaţoval tradiční chov ovcí v níţinách. 
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týkalo luk a malé části pastvin, které byly před rokem 1848 v selské drţbě. Lesní pozemky 

s výhradně panskou drţbou zůstaly celistvé.  

Kromě nízkých borových porostů pokrývajících rašeliniště se lesy v okolí Boţího 

Daru hospodářsky vyuţívaly. Ročně se zde těţilo 200 – 250 plnometrů smrkového dřeva. 

Smrkové porosty doplňovaly buky, jedle a rozptýleně javory. Do roku 1896 se rozloha lesů 

nepatrně sníţila, stále však zabíraly téměř 40 % rozlohy katastrálního území75. 

 

3.2.4 Komunikace a cestovní ruch 
 

Výstavba komunikací v 2. polovině 19. století podnítila hospodářský rozvoj oblasti. 

Posílením spojení s vnitrozemím i se zahraničním trhem se zlepšily odbytové moţnosti 

pro zdejší výrobky a zlevnil se dovoz surovin. Spojení s vnitrozemím zajišťovala 

tzv. Buštěhradská dráha (1871) vedoucí z Prahy přes Chomutov do Chebu, na kterou byla 

roku 1896 napojena ţelezniční trať z Ostrova do Jáchymova. Pro Boţí Dar byla významná 

také dráha z Karlových Varů přes Nejdek do Horní Blatné, která byla otevřena v roce 

1898, o rok později prodlouţena do Johanngeorgenstadtu a napojena na evropskou 

ţelezniční síť (Niklová 2002). Zvýšila se také kvalita silnic a po roce 1880 byly všechny 

silnice v okolí Boţího Daru sjízdné bez potíţí i za špatného počasí (Süssmilch 1889). 

V roce 1850 byla v Boţím Daru zřízena pošta (Atlas československých dějin 

1965)76, od roku 1890 zde fungovala i telegrafní stanice. 

Zkvalitnění dopravy významně přispělo k rozvoji cestovního ruchu, který se 

koncem 19. století stával součástí ţivotního stylu. Jiţ od poloviny 19. století byl 

v průvodcích pro lázeňské hosty uváděn vedle Jáchymova také Boţí Dar s nedalekým 

Klínovcem jako jeden z výletních cílů dosaţitelných z Karlových Varů, kde se v návaznosti 

na provoz lázní rozvíjel cestovní ruch jiţ od konce 18. století. Později byla návštěvnost 

oblasti posílena vznikem lázní v Jáchymově. Boţí Dar se postupně stal samostatným 

centrem cestovního ruchu. 

 

 

3.3 Období 1897 – 1948 
 

První polovina 20. století se vyznačuje četnými vnitropolitickými i mezinárodními 

politickými zvraty. Po úspěšném rozvoji nastartovaném v předchozím období přináší 

I. světová válka ekonomický i populační propad. Období konjunktury a rostoucí prosperity 

spojené se vznikem samostatné Československé republiky je střídáno v roce 1929 

nástupem velké hospodářské krize vrcholící do poloviny 30. let. Závěr období je 
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 Zalesnění území tedy o čtvrtinu převyšovalo průměrné zalesnění Česka. 
76

 Do té doby spadal Boţí Dar pod poštu v Horní Blatné (od 1837). 
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poznamenán další válkou a jejími důsledky, zejména odsunem německého obyvatelstva, 

a nástupem komunistické diktatury. Na rozdíl od předchozího období, v němţ se převáţně 

ekonomické trendy odrazily ve sledovaném území jen slabě, měly v MÚ zmíněné politické 

změny výrazný dopad, mnohdy silnější neţ v jiných částech Česka. 

 

3.3.1 Obyvatelstvo a osídlení 
 

Poklidný vývoj a mírný růst počtu obyvatel charakteristický pro závěr předchozího období 

pokračoval v Boţím Daru aţ do počátku I. světové války. 

Pozice Jáchymova jako jádra oblasti byla posílena zahájením těţby uranu a 

zaloţením lázní. V roce 1910 měl více neţ 7500 obyvatel. Horní Blatná naopak po roce 

1910 ztratila funkci centra soudního okresu. Boţí Dar odpovídal počtem obyvatel a 

vybaveností malému městu, v dobové terminologii „městysu“. Počet obyvatel se zvýšil do 

roku 1910 na téměř 1400 (viz graf 1). V roce 1900 fungovala kromě obecné školy a 

odborné krajkářské školy v Boţím Daru i jednotřídka v osadě Myslivny.  

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Boţím Daru 1890 – 1950 

 
Zdroje: Gemeindelexikon von Böhmen 1905; http://www.genealogy.net; Kuča 1996; Seznam míst v království  
Českém 1913; Statistický lexikon obcí v Čechách 1924; Statistický lexikon obcí v Čechách 1935; Statistický  
lexikon obcí RČS 1955; Statistischer Bericht 1893. 

 

Výrazné zhoršení podmínek přinesla I. světová válka. Odchodem muţů do armády 

byla ochromena nejen řemeslná výroba, ale i zemědělství. Problémy se zásobováním byly 

v horských oblastech větší neţ ve vnitrozemí a v Krušnohoří vyústily koncem války aţ 

v hladomor77. Z odvedených muţů jich padlo na frontě 88, tedy asi 6 % obyvatel Boţího 

Daru v roce 1910. Bída a válečné ztráty sníţily počet obyvatel. Při sčítání v roce 1921 zde 

ţilo 1076 osob, tedy o 20 % méně neţ roku 1910. 

Po vzniku Československa v roce 1918 sympatizovalo německé obyvatelstvo 

Krušných hor se snahami svých politických představitelů o připojení k Německu či 

Rakousku a později o vytvoření autonomní provincie Deutschböhmen. Tyto snahy však 
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 V roce 1918 se v Krušnohoří prodával 1kg psího masa za 8 K, tedy pětinu běţné ceny vepřového masa 

(Urban 1982). 



45 

 

byly potlačeny78 a německé obyvatelstvo Boţího Daru se stalo příslušníky národnostní 

menšiny v novém státě. V Boţím Daru nebyly národnostní rozpory významné. Počet 

Čechů se s příchodem českých státních zaměstnanců téměř nezvýšil. Podíl Němců se 

sníţil z 99 % (1910) na 96 % v roce 192179, z celkového počtu neněmeckých obyvatel 

navíc bylo pouze 13 Čechoslováků, 21 připadalo na jiné národnosti. Do roku 1930 se 

počet Čechů zvýšil na 19, podíl Němců se vlivem úbytku cizinců dokonce o 1 % zvýšil. 

V Boţím Daru proto na rozdíl od Jáchymova zůstala pouze německá obecná škola. 

Z odborné školy se v roce 1924 formálně stal státní krajkářský kurz.  

Prosperita a zvyšování ţivotní úrovně80 po krátké hospodářské krizi 1922 – 1923 

utlumilo národnostní problémy v celém Česku. Zvláště v pohraničí byl zjevný kontrast 

k hospodářsky zaostávajícímu sousednímu Německu.  

Od 20. let však v Česku postupně rostla nezaměstnanost vedoucí v ekonomicky 

slabších oblastech k relativnímu přelidnění a následnému odlivu obyvatel. V souladu 

s vývojem v celém Krušnohoří se přes vysoký přirozený přírůstek mezi lety 1921 a 1930 

sníţil počet obyvatel i v Boţím Daru. Emigrace se zvýšila s počátkem světové 

hospodářské krize v roce 192981. S. o. Jáchymov s převahou lehkého průmyslu 

orientovaného na vývoz patřil k regionům s nejvyšší nezaměstnaností. Chudobu 

zvyšovala i trvající nesoběstačnost v zásobování potravinami. Pohraniční území s horšími 

předpoklady byla osídlená převáţně Němci, a krize tak měla i silný národnostní dopad. 

V letech 1935 – 1936 měly nejvyšší nezaměstnanost okresy s podílem Němců nad 80 % 

(Průcha 2004). Zhoršení ţivotních podmínek spolu s propagandou nacistického reţimu a 

jeho zdánlivě úspěšným řešením krize se v s. o. Jáchymov odrazilo v drtivém vítězství 

Sudetoněmecké strany (SdP) ve volbách v roce 1935, tento výsledek ztvrdily komunální 

volby v roce 1938.  

V září 1938 se naplnil hlavní cíl SdP a území osídlená z více neţ 50 % Němci82 

byla připojena k Německé říši. Následné vyhnání neněmeckého obyvatelstva a zatýkání 

antifašistů83 vedlo k dalšímu poklesu počtu obyvatel. V Boţím Daru bylo v roce 1939 

evidováno 938 obyvatel.  

Úbytek obyvatelstva pokračoval během II.  světové války. Příčinou poklesu 

populace po jejím počátečním růstu bylo kromě značných přímých válečných ztrát84 také 

                                                           
78

 Na Karlovarsku po zásahu Československé armády odpor brzy opadl, horské obyvatelstvo bylo nuceno se 

soustředit více na zajištění vlastní obţivy. 
79

 Je nutné uvaţovat i změnu sčítací charakteristiky zvyšující rozdíl obou údajů. Roku 1910 se zjišťovala tzv. 

obcovací řeč (uţívaná ve veřejném styku), roku 1921 národnost (tedy mateřská řeč). 
80

 Ekonomická prosperita se projevila růstem počtu obyvatel, který kulminoval v roce 1921. Následné sníţení 

úmrtnosti, ale i porodnosti vedlo k poklesu přirozeného přírůstku signalizujícímu konec demografické revoluce. 
81

 V Boţím Daru bylo obvyklé i dojíţdění za prací do vzdálených českých a saských měst. 
82

 Území bylo vymezeno podle sčítání obyvatelstva v roce 1910, kdy bylo německé osídlení nejvíce rozšířené. 
83

 Někteří z odpůrců nacistického reţimu sem uprchli z Německa jiţ během 30. let. 
84

 Počet převáţně na ruské frontě padlých německých vojáků z českého pohraničí dosahoval 200 000. 
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sníţení porodnosti. Počet obyvatel v Krušnohoří zvyšovali jen uprchlíci z bombardovaných 

německých měst. 

S koncem války zavládl v Krušnohoří zmatek. Rozpadající se správní uspořádání, 

rozptýlené boje a nejistota z budoucnosti přiměly část obyvatel k útěku do Saska. Další 

obyvatelé byli během léta a podzimu 1945 vyhnáni v rámci tzv. divokého odsunu85. Od 

roku 1946 probíhalo organizované vysidlování německého obyvatelstva 

z Československa a konfiskace německého majetku. Němci z Boţího Daru se zčásti 

usadili nedaleko hranic na saské straně hor, organizovaný odsun zde směřoval do 

sběrného tábora v Oberwiesenthalu a odtud dál do Německa. Důsledkem vysídlení 

zahrnujícího kromě několika antifašistů a nezbytných pracovních sil veškeré obyvatelstvo 

nebyl jen dramatický pokles populace, ale i zánik téměř veškerých hospodářských i 

kulturních hodnot a tradic. Podle odhadů zde zůstalo v roce 1945 necelých 120 osob. 

Programy na dosídlení pohraničí probíhající uţ od roku 1946 nebyly na území 

s. o. Jáchymov úspěšné. Do odlehlé oblasti s nepříznivými podmínkami a minimem 

pracovních příleţitostí směřovalo jen málo trvalých osídlenců. Pocházeli převáţně 

z okresů Písek a Týn nad Vltavou. V srpnu 1946 zde populace dosahovala méně neţ 

10 % stavu z roku 1930, v únoru 1947 pak 10 – 20 %. Do roku 1947 se počet obyvatel 

Boţího Daru zvýšil pouze na 189. 

Specifikem Jáchymovska byl příliv pracovníků do rychle se rozvíjející těţby uranu, 

která se potýkala s nedostatkem pracovních sil. Struktura obyvatelstva se změnila ve 

prospěch muţů zaměstnaných v průmyslu (viz tab. 4). Na Boţím Daru, kde se nacházely 

jejich ubytovny, připadalo v roce 1950 na těţbu a průmysl 65 % ekonomicky aktivních 

obyvatel. Kromě řádných dělníků byli v dolech v letech 1945 – 1954 nuceni pracovat 

němečtí váleční zajatci a později političtí vězni nového reţimu. V roce 1948 vězni tvořili 

40 % pracovníků uranových dolů.  

 
Tab. 4: Struktura obyvatelstva v s. o. Jáchymov a v Česku v roce 1930 a 1947 

  

s. o. Jáchymov Česko 

1930 1947 1930 1947 

počet obyvatel 17 997 10 119 10 674 386 8 762 361 

podíl muţů (%) 47,4 61,1 48,5 48,5 

podíl ţen (%) 52,6 38,9 51,5 51,5 

index feminity* 1109 636 1063 1 063 

podíl ekonomicky aktivních obyvatel (%) 44,3 61,1 48,5 40,5 

podíl obyvatel zaměstnaných v těţbě (%) 3,6 44,2 0,9 20,2 

Zdroje: Sčítání lidu v RČS 1930; Soupisy obyvatelstva 1946 – 1947.  
EA = ekonomicky aktivní obyvatelstvo  
*index feminity = počet žen/1000 mužů 
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 Na divokém odsunu se obvykle nepodíleli Češi místní, ale z vnitrozemí, hlavně členi tzv. Revolučních gard. 
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3.3.2 Průmysl 
 

Počátkem 20. století byla opět oţivena těţba. Impulzem k dobývání uranu, do té doby 

povaţovaného za hlušinu a vyuţívaného jen k výrobě barev, bylo objevení rádia a jeho 

léčebných účinků v roce 1898. Po zahájení výroby rádia roku 1908 se Jáchymov stal 

světově významným uranovým revírem. Přes konkurenci uranu dováţeného od 20. let 

z Ameriky zde výroba rádia trvala do II. světové války. Těţba byla obnovena krátce po 

válce, kdy se uran začal vyuţívat jako strategická surovina. V Boţím Daru byla v tomto 

období těţba uţ málo významná. Během první světové války byl v provozu jediný cínový 

důl a loţiska uranu zde byla příliš malá.  

Počátkem 20. století bylo v Boţím Daru stále hlavní obţivou krajkářství, chyběly 

větší průmyslové podniky86 (Cronbach 1906). Manufaktura na vyšívání tylu a mulu zanikla 

před rokem 1913. Výroba punčochového zboţí a prádla a mechanická tkalcovna 

bavlněných látek fungovaly ještě ve 20. letech (Kuča 1997). Udrţovalo se nadále i tradiční 

muzikantství a podomní obchod. Významnější však byla těţba rašeliny a dřevařství, které 

mělo vysoký podíl na průmyslu celého s. o. Jáchymov. Tabulka 5 uvádí hlavní odvětví 

průmyslu v s. o. Jáchymov v letech 1921 a 1930. 

 
Tab. 5: Struktura zaměstnanosti a odvětví průmyslu v s. o. Jáchymov v roce 1921 a 1930 

  1921 1930 

podíl ekonomicky aktivních obyvatel  45,3 % 44,3 % 

podíl EA v zemědělství, lesnictví, rybolovu  25,3 % 14,5 % 

podíl EA v těţbě, průmyslu, řemeslech  58,9 % 64,2 % 

podíl EA ve sluţbách  15,5 % 17,8 % 

ostatní  0,3 % 3,5 % 

podíl odvětví na zaměstnanosti v průmyslu (%): 

potravinářský průmysl 23,7 14,7 

textilní průmysl 18,2 16,2 

oděvnický průmysl 13,9 14,2 

stavební průmysl 10,8 13,8 

průmysl kamene a zeminy 8,9 12,5 

hornictví a hutnictví 6,6 5,7 

kovozpracující průmysl 5,8 4,9 

dřevařský průmysl 3,9 4,5 

papírenský průmysl 3,8 4,1 

Zdroje: Sčítání lidu v RČS 1921; Sčítání lidu v RČS 1930.  

 

Boţí Dar patřil k ekonomicky slabším oblastem. Postupně klesal význam zde 

dominující textilní výroby a mezi lety 1902 a 1930 se výrazně sníţil počet domácích dílen 

(Průcha 2004). Průměrný výdělek kvalifikovaného dělníka činil před I. světovou válkou 

v Česku 2,5 – 4 K denně, v textilnictví ale jen 1,7 K denně (Efmertová 1998). 

V boţídarské kartounce byla průměrná výše denního výdělku 1,2 – 1,6 K (Cronbach 

1906). Textilnictví postihovaly opakovaně krize.  
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 To bylo způsobeno i absencí ţeleznice. Oproti Horní Blatné s řadou podniků (kovovýroba, rukavičkářství a 

další), která byla napojena na ţeleznici od 1896, se zde průmysl musel omezovat na malé textilní provozy. 
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Nejhůře zasáhla oblast velká hospodářská krize, která propukla v roce 1929. 

Průmysl v s. o. Jáchymov byl orientován na nejhůře postiţená odvětví průmyslu převáţně 

závislá na exportu, který poklesl v ČSR během krize aţ o 60 %. Zejména textilnictví, v 

němţ nastal pokles uţ roku 1928, hutnictví a zpracování kovů, dřevařství, výroba 

porcelánu a skla. Textilní výroba se pozvedla aţ v roce 1936, další krize 1938 však sníţila 

produkci opět aţ o 50 %. Dřevařství a výrobu skla a porcelánu se nepodařilo obnovit ani 

do roku 1938, kdy nezaměstnanost na Karlovarsku stále dosahovala 60 – 70 % (Beran, 

Burachovič, Klsák, Šebesta, Vaicová 2004). 

Zdejší průmysl, zejména textilní, krátkodobě posílily během II. světové války státní 

zakázky z Říše, do níţ bylo území v rámci tzv. Sudetské ţupy začleněno. Plán říšské 

politiky na podporu průmyslu v tzv. Sudetech však nebyl úspěšný.  

Textilní výroba i řemesla zanikla v Boţím Daru s konfiskací německých podniků a 

vysídlením původních obyvatel. Nově příchozí obyvatelé bez vazby na hospodářské 

tradice regionu byli zaměstnáni převáţně v jáchymovských uranových dolech. 

 

3.3.3 Zemědělství 
 

Do poloviny 20. století převaţovalo v MÚ dobytkářství s omezenou samozásobitelskou 

rostlinnou výrobou přizpůsobenou zdejším přírodním podmínkám. Pro nerentabilnost se 

neuplatnila ani mechanizace, pronikající ve vnitrozemí v rámci tzv. technické revoluce 

v zemědělství i do malých podniků.  

K domům zřídka patřily pozemky. Výnos z případných drobných pozemků slouţil 

k přilepšení k vlastní obţivě, ale k uplatnění na trhu nestačil (Cronbach 1907). Neprojevil 

se zde proto úbytek rozlohy orné půdy způsobený v málo úrodných částech vnitrozemí 

konkurencí výrobků z výnosnějších oblastí. Podíl orné půdy zde v období 1897 - 1948 

dokonce mírně vzrostl. Zdejší pole leţela v rámci katastru často na místech se 

specifickými tradicí prověřenými mikroklimatickými podmínkami87. Pěstovaly se zejména 

brambory, omezeně obilí. Tabulka 6 udává podíly ploch základních plodin v 

s. o. Jáchymov v roce 1930. 

Dobytkářství bylo, jako v celém Krušnohoří (Häufler 1955), málo intenzivní, ovce 

se nechovaly vůbec. S. o. Jáchymov patřil v roce 1930 mezi okresy s nejniţšími stavy 

prasat (13 ks/100 ha ZP), masného skotu i drůbeţe (srov. tab. 6). Na chov navazovala 

péče o louky a pastviny, jejichţ podíl dále mírně stoupal. Specifikem byla produkce sena 

na prodej. 

Během I. světové války bylo zemědělství omezeno nepřítomností muţů 

odvedených na frontu. Nesoběstačnost zemědělství a nedostatečné zásobování 
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 Takovým místem bylo zřejmě pole pod lesem severně od osady Myslivny. 
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potravinami zde vedly koncem války aţ k hladomoru. Další krize zasáhla zemědělství tak 

jako v celém Česku roku 1928 (Průcha 2004) a byla prohloubena v následujících letech. 

 
Tab. 6: Zemědělství v s. o. Jáchymov v roce 1900 a 1930 – plodiny a hospodářská zvířata 

podíl osevních ploch na rozloze orné půdy (%) 

obilniny   52,7 

luštěniny 

okopaniny   15,8 

pícniny ostatní úhor pšenice ţito ječmen oves brambory tuřín ostatní 

1,8 22,1 8,1 20,7 0,9 13,4 1,4 1,0 27,4 0,3 2,9 

 
počet hospodářských zvířat a počet kusů/100 ha zemědělské půdy 

 

skot koně kozy prasata ovce 

1900 1930 1900 1930 1900 1930 1900 1930 1900 1930 

ks 5 274 4469 337 284 - 1661 498 1018 24 3 

ks/100 
ha ZP 

61,5 57,2 3,9 3,3 - 21,2 5,8 13,0 0,3 0,0 

Zdroje: Gemeindelexikon von Böhmen 1905; Sčítání zemědělských závodů 1930. 
- data nejsou dostupná  

 

Po pozemkové reformě ve 20. letech převaţovala v Česku malá a střední 

hospodářství, 80 – 90 % podniků mělo do 5 ha půdy (v s. o. Jáchymov 70 %). V 

s. o. Jáchymov připadalo na závod průměrně 5,17 ha zemědělské půdy. Výjimku tvořily 

lesy. Na více neţ polovině lesní půdy hospodařily větší státní (průměrně 828 ha) či obecní 

(průměrně 262 ha) závody navazující na někdejší lesnické panství (Sommer 1847).  

Do roku 1948 se rozloha lesních ploch na Boţím Daru nezměnila (oproti obcím 

s. o. Jáchymov, kde zpravidla vzrostla na úkor zemědělské půdy)88. Ze zalesněné půdy 

s. o. Jáchymov připadalo v roce 1930 přes 90 % na smrkové lesy vyuţívané k těţbě. 

Příměs tvořila borovice, buk a jedle.  

 
Obr. 10: Péče o louky a pastviny okolo Boţího Daru po roce 1920  

 
Zdroj: soukromá sbírka.  

                                                           
88

 Podle sčítání zemědělských závodů z roku 1930 se plocha lesů v s. o. Jáchymov od roku 1896 sníţila, ale 

pak zase rostla a v roce 1948 měly jiţ lesy větší rozlohu neţ koncem 19. století. 
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3.3.4 Doprava 
 

Ţelezniční spojení vznikala v oblasti koncem 19. století. Na trati Ostrov – Jáchymov se 

přepravovaly do vnitrozemí průmyslové výrobky (zejména z tabákové továrny 

v Jáchymově) a opačným směrem zemědělské produkty. Zajišťovala také dopravu 

lázeňských hostů do Jáchymova. Trať z Karlových Varů přes Horní Blatnou do Saska 

slouţila osobní dopravě. Počátkem 20. století se uvaţovalo také o výstavbě dráhy Pernink 

– Boţí Dar – Kovářská, ale nedošlo k ní (Niklová 2002). Pro Boţí Dar tak zůstala nejbliţší 

ţelezniční zastávka v Jáchymově a pro Myslivny v Horní Blatné.  

Od 20. let konkurovaly ţeleznici asfaltové silnice budované na základě starších 

cest. Ţelezniční trať do Jáchymova, náročná na provoz a údrţbu v horském terénu, se 

proto omezila na zajištění dopravy pro tabákovou továrnu a hrozil jí zánik. Osobní 

přeprava na ni byla obnovena aţ roku 1941.  

Od roku 1930 fungovaly pravidelné autobusové linky Ostrov – Jáchymov a Karlovy 

Vary – Jáchymov – Vejprty vedoucí přes Boţí Dar.  

 

3.3.5 Společenský ţivot a cestovní ruch 
 

Od 60. let 19. století přispívala k formování české společnosti spolková činnost. 

V pohraničí včetně Boţího Daru se podobně, a v předstihu, rozvíjely německé kulturní89 a 

sportovní spolky, aţ po roce 1918 se sem rozšířily české spolky. V Jáchymově vznikl v 

roce 1922 odbor Klubu českých turistů a později místní organizace Sokola. Zdejší 

německé i české spolky byly hlavně turistické a stály u zrodu cestovního ruchu v oblasti. 

Věnovaly se organizaci výletů, značení a údrţbě cest a budování prvních výletních cílů 

(Niklová 2002). Jáchymovský Krušnohorský spolek90 se zaslouţil o vybudování rozhledny 

na Klínovci uţ v roce 188491.  

Ze zájmové činnosti se postupně stalo prosperující hospodářské odvětví zvyšující 

ţivotní úroveň v oblasti. Přirozené předpoklady pro celoroční turistiku, která se dostala 

počátkem 20. století do módy, byly cíleně rozvíjeny. U vyhlídek a rozhleden92 vznikaly 

restaurace a hotely, vydávaly se pohlednice, průvodce i propagační letáky.  

Díky poloze v nejvyšší části Krušných hor pod vrcholem Klínovce se na Boţím 

Daru rozvíjely také zimní sporty93. V zimě 1890 lyţovali poprvé na svazích Klínovce 

                                                           
89

 V Boţím Daru byly tradiční hudební spolky. Zdejší rodák Anton Günter je nejznámějším představitelem 

krušnohorské hudební tradice. 
90

 Erzgebirgsverein 
91

 Rozhledna podobná pyramidě tu stála uţ 1817, roku 1838 ji nahradil dřevěný gloriet, který ale 1868 vyhořel. 
92

 Rozhledny se na přelomu 19. a 20. století i zde staly výrazným prvkem krajiny. Roku 1884 byla postavena 

zděná rozhledna na Klínovci, k níţ  přibyl roku 1908 hotel a výstavní pavilón krušnohorských řemesel. Další 

rozhledny vznikly na Plešivci (1895), Tisovském vrchu (1897) a na Blatenském vrchu (1913). 
93

 Mezi válkami se Boţímu Daru přezdívalo „český Svatý Mořic“. 
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Norové studující v nedaleké saské Mittwaidě. Od roku 1901 pečoval o rozvoj lyţování klub 

Austria, v roce 1922 začala výstavba sjezdového a skokanského areálu na Klínovci. 

Působil zde Spolek pro cizinecký ruch na Boţím Daru a v oblasti Klínovce94 zaloţený 

1930 a Hornokrušnohorský spolek zimních sportů95. 

Kromě činnosti turistických spolků bylo pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu 

rozhodující zavedení pravidelné vlakové a později autobusové dopravy do Karlových 

Varů. Cestovní ruch v oblasti posílilo zaloţení rádiových lázní v Jáchymově v roce 1906. 

Ubytování pro hosty se poskytovalo i na Boţím Daru. Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu 

zpomalila I. světová válka. Ve 30. letech byl druhotně zasaţen ekonomickou krizí. Na 

Boţím Daru byla tradice pohostinství přerušena odsunem německého obyvatelstva, další 

rozvoj cestovního ruchu byl pak aţ do 60. let blokován vznikem uzavřené zóny okolo 

jáchymovských uranových dolů a vyhlášením hraničního pásma v roce 1951. 

 

 

3.4 Období 1949 – 1990 
 

Po převratu v únoru 1948 byl v duchu komunistické ideologie nastolen reţim centrálně 

plánované a znárodněné ekonomiky projevující se rozsáhlou industrializací s důrazem na 

těţký průmysl. Pro zemědělství v počáteční fázi zdeformované kolektivizací se stalo 

příznačným extenzivní zvyšování produkce vedené snahou o zajištění potravinové 

bezpečnosti politicky izolovaného státu jako součásti tzv. sovětského bloku. Vedle 

ekonomických změn a hrubých zásahů do společenského i kulturního vývoje 

poznamenalo modelové území uzavření státní hranice i vůči sousední tehdejší NDR.  

 

3.4.1 Obyvatelstvo a osídlení 
 

Od počátku 50. let slouţil Boţí Dar jako ubytovna pro dělníky, kteří přicházeli do 

Jáchymova za finančně dobře ohodnocenou prací v uranových dolech. Ty nabízely v 

neatraktivní oblasti jednu z mála moţností uplatnění. Kromě civilních dělníků pracovali 

v dolech političtí vězni (1951 – 1952 tvořili aţ 50 % pracovníků) drţení v tzv. pracovních 

táborech, velkou část nových obyvatel proto tvořili také příslušníci policejních sloţek. V 

Boţím Daru tak bylo dosídlení zdánlivě úspěšnější neţ v okolních obcích (srov. mapa 5), 

v roce 1950 měl 816 obyvatel.  

Kvůli lágrům při uranových dolech a blízkosti státní hranice96 spadal Boţí Dar do 

uzavřené zóny s omezeným pohybem obyvatel. Pokles a pak zastavení těţby na přelomu 

50. a 60. let se proto ve zdejších nepříznivých podmínkách projevily úbytkem populace. 
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 Fremdenverkehrsverein für Gottesgab und das Keilberggebiet 
95

 Obererzgebirger Wintersportverein 
96

 V roce 1951 byl Boţí Dar zařazen do hraničního pásma, kam byl vstup povolen pouze na propustku. 
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Většina obyvatel odcházela do průmyslových měst v podhůří. V roce 1961 uţ měl Boţí 

Dar jen 315 obyvatel. Počet obyvatel, převáţně migrací, aţ do roku 1991 (viz graf 2). 

 
Mapa 5: Úbytek populace s. o. Jáchymov* mezi lety 1930 a 1950 

 
Zdroje: Statistický lexikon obcí v Čechách 1935; Statistický lexikon obcí RČS 1955. 
Mapový podklad: ArcČR 2.0; zpracování vlastní. 
*Vymezení s. o. Jáchymov a názvy do něj spadajících KÚ jsou uvedeny v mapě 1. 

 

V důsledku výměny obyvatelstva po II. světové válce se změnila struktura 

populace. Převaha muţů podmíněná těţbou uranu se sníţila po jejím útlumu. V roce 1970 

uţ tvořily ţeny 56 % obyvatel Boţího Daru. S přílivem mladých lidí se stejně jako v 

ostatních dosídlených oblastech zvýšila porodnost a sníţil věkový průměr. Změny věkové 

skladby se projevily zvýšeným podílem dětí do 14 let (srov. tab. 7).  

 
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v Boţím Daru 1945 – 1991 
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Zdroje: Historický lexikon obcí ČR 2005; http://www.genealogy.net; Kuča 1996; Statistický lexikon obcí RČS 1955. 

 

V poválečném období tvořili většinu obyvatel Češi s menšinami Slováků a Romů. 

Po další vlně vystěhování koncem 60. let zde zbylo pouze několik německých obyvatel. 



53 

 

Změnila se také sociální skladba. Převaţovali dělníci97, sníţila se vzdělanost a většina 

obyvatel Boţího Daru byla bez vyznání.  

 
Tab. 7: Podíl populace ve věku 0 – 14 let v Boţím Daru a v Česku 1961 – 1991 

  1961 1970 1980 1991 

Boţí Dar 23 % 29 % 17 % 26 % 
Česko 25 % 21 % 24 % 21 % 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů v ČSSR 1961; Statistický lexikon obcí ČSSR 1974; Statistický  
lexikon obcí ČSSR 1982; Statistický lexikon obcí ČR 1992. 

 

Postupně se projevovaly dopady odsunu německého obyvatelstva na sídelní 

strukturu. Koncentrace nově příchozích obyvatel do větších měst posilovala jejich 

postavení. Po útlumu těţby uranu v Jáchymově se stal pro sledovanou oblast střediskem 

Ostrov nad Ohří98. Menší obce zanikaly či byly slučovány. K Boţímu Daru byla roku 1950 

připojena obec Ryţovna; od roku 1979 do února 1990 byla obě sídla součástí Jáchymova. 

Menší rozptýlené osady v KÚ Boţí Dar (Rozhraní, Myslivny, Špičák) se nepodařilo 

osídlit, a proto postupně zanikly. Úbytek budov patrný v grafu 3 způsobilo kromě chátrání i 

účelové, ideově podmíněné ničení99, týkající se zejména sakrálních staveb100. I 

v samotném Boţím Daru se sníţil počet domů a změnila se jejich funkce a podoba. 

Počátek období charakterizuje přeměna domů na hromadné ubytovny. Utrpěl historický 

ráz města, úbytek budov a likvidace drobných staveb narušily původní charakter krajiny. 

  Část opuštěných sídel našla vyuţití jako tzv. druhé bydlení. Jiţ od 50. let byly 

domy, které se nepodařilo trvale osídlit, přidělovány jako rekreační objekty (Häufler 1955). 

V Boţím Daru se druhé bydlení začalo objevovat po vyjmutí oblasti z hraničního pásma 

(1956) a po uzavření uranových dolů (1965). Největší rozšíření stejně jako v celém 

Česku101 nastalo v 70. letech. V roce 1971 bylo v Boţím Daru ze 137 domů jen 41 trvale 

obydlených a v roce 1991 tvořily rekreační objekty 75 % domů. Rekreační vyuţívání 

pomohlo zachránit mnoho budov. K jejich intenzivnějšímu vyuţití přispěl také cestovní 

ruch, rozvíjející se v Boţím Daru od konce 60. let. Ubytovny pro zaměstnance uranových 

dolů byly přeměňovány zpět na rekreační zařízení102 a vznikaly i nové hotely. 

Postupnému zvyšování počtu sezónních obyvatel na úkor trvale bydlících se 

přizpůsobila i vybavenost města. Jiţ s úbytkem populace po II. světové válce zanikly 

četné sluţby a instituce. Základní škola (první stupeň) byla pro nedostatek dětí před 

                                                           
97

 To byl jeden z faktorů, jeţ se promítly uţ do výsledků voleb 1946. Komunistická strana získala 48 % hlasů. 
98

 Kromě Karlových Varů, které byly střediskem okresu. 
99

 Celé vesnice byly bourány pod záminkou likvidace úkrytů západních špionů. 
100

 Kostel sv. Anny v Boţím Daru byl zachráněn jen díky odporu místních obyvatel proti jeho zbourání.  
101

 Rozšířilo se v důsledku zvýšení ţivotní úrovně, ale i utvrzení politického reţimu v rámci tzv. normalizace. 

Obnovy usedlostí a jiných venkovských staveb a změna jejich funkce byla jednou z mála moţností investovat 

peníze; k tomu přispívaly omezené moţnosti rekreace v zahraničí (v kapitalistických zemích). 
102

 Jednalo se zpravidla o budovy, které slouţily rekreaci a cestovnímu ruchu v předválečném období. 
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rokem 1990 uzavřena. Zdravotní péči zajišťovaly pouze dvě lékařské stanice. Pošta zde 

naopak fungovala v celém období, od roku 1955 sídlí v Boţím Daru stanice horské sluţby.   

 
Graf 3: Vývoj počtu domů v Boţím Daru 1945 – 1991  

 
Zdroje: Historický lexikon obcí ČR 2005; http://www.genealogy.net; Kuča 1996; Sčítání lidu, domů a bytů  
1970 v okrese Karlovy Vary; Statistický lexikon obcí v Čechách 1935; Statistický lexikon obcí RČS 1955. 

 

3.4.2 Průmysl 
 

Po druhé světové válce pracovala většina obyvatel Boţího Dru v jáchymovských 

uranových dolech. Těţba byla nejintenzivnější mezi lety 1950 a 1958, počet zaměstnanců 

kulminoval v roce 1955 (Niklová 2002). V Boţím Daru byla nepatrná loţiska uranu 

vytěţena jiţ během prospekce v 50. letech a těţba wolframových rud, nalezených při 

průzkumu v 70. letech, nebyla rentabilní (Hloušek 2006).  

S odsunem německého obyvatelstva zanikly v Boţím Daru tradiční výroby a 

veškerý průmysl. Po útlumu těţby uranu obyvatelstvo dojíţdělo do podniků v Jáchymově 

(strojírenská a elektrotechnická výroba Tesla a podnik Ţeleznobrodské sklo), Horní Blatné 

(strojírenský podnik Strojoprav a zpracování barevných kovů), do Rukavičkářských 

závodů v Abertamech a do textilního podniku Triola v Perninku (Mištera 1989). V roce 

1961 vyjíţdělo za prací mimo Boţí Dar 70 % jeho obyvatel. Od 60. let klesala 

zaměstnanost v průmyslu ve prospěch sluţeb (srov. tab. 8). Na přelomu 70. a 80. let 

zaměstnanost v průmyslu mírně vzrostla103, ke konci období však pracovalo v průmyslu 

méně neţ 20 % ekonomicky aktivních obyvatel (Mištera 1989).  

 
Tab. 8: Ekonomická aktivita a zaměstnanost v Boţím Daru 1950 - 1991 

  1950 1961 1970 1980 1991 

podíl ekonomicky aktivních obyvatel  52 %  - 49 %  59 % 54 % 
EA zaměstnaní v zemědělství, lesnictví 2 % 0 % 14 % 5 % 8 % 

EA zaměstnaní v průmyslu, těžbě 65 % 52 % 17 % 32 % 16 % 

EA zaměstnaní ve službách* 32 %  - 69 % 63 % 76 % 
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů ČSSR 1961; Statistický lexikon obcí RČS 1955; Statistický lexikon obcí ČSSR 1974; 
Statistický lexikon obcí ČSSR 1982; Statistický lexikon obcí ČR 1992.  
- data nejsou dostupná  
* V roce 1950 jsou započítaní také zaměstnaní v ostatních odvětvích.  

                                                           
103

 To dokládá vyjíţďka více neţ 50 % EA obyvatel za prací mimo Jáchymov, jehoţ byl Boţí Dar součástí. 
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3.4.3 Cestovní ruch a sluţby 
 

S odchodem německého obyvatelstva byl na čas přerušen také perspektivní rozvoj 

cestovního ruchu. V 50. letech byly Krušné hory málo navštěvované, ačkoli dobře 

vybavená hornická města spojená kvalitní dopravní sítí s hustě osídlenými regiony 

v podhůří měla pro cestovní ruch dobré předpoklady (Häufler 1955). 

Podobně jako druhé bydlení se cestovní ruch začal rozvíjet aţ po odstranění 

zdejšího speciálního bezpečnostního reţimu. Od roku 1956 byl v Jáchymově postupně 

formou organizovaných pobytů obnoven provoz radiových lázní. Od konce 60. let se 

rozvíjel cestovní ruch na Boţím Daru, jehoţ hlavní výhodou byla stejně jako 

v předválečném období blízkost Klínovce. Budování lyţařských areálů okolo Boţího Daru 

se stalo novým, dle Jelečka tzv. „druhým vyuţitím ploch“ (srov. obr. 11 a 12). Zejména 

areál Neklid na jeho úbočí zajišťoval stabilní návštěvnost v zimě (Mikšíček 2006), letní 

návštěvnost byla výrazně niţší. 

Kromě podnikových rekreantů přijíţděli také individuální návštěvníci. Od 80. let byl 

Boţí Dar spíše střediskem pro majetnější klientelu a v roce 1991 je uváděn jako centrum 

zimních sportů pro celé Karlovarsko. Příliv návštěvníků a další posílení cestovního ruchu 

přineslo otevření hraničního přechodu do sousedního města Kurort Oberwiesenthal, 

hlavního lyţařského střediska v tehdejší NDR, v roce 1971, ačkoli patřil mezi nepřísněji 

střeţené přechody104.  

Na cestovní ruch navázal rozvoj sluţeb, zejména pohostinství, ubytování, provoz 

sportovních areálů a údrţba komunikací. V 80. letech dominovaly v zaměstnanosti 

v Boţím Daru sluţby, stejně jako v Jáchymově a v Horní Blatné. V Perninku a 

Abertamech dosud převaţovala zaměstnanost v průmyslu (Mištera 1989). 

 

3.4.4 Doprava 
 

V poválečném období získávala na důleţitosti silniční doprava. V souvislosti s rozvojem 

těţby uranu byly stávající silnice opatřovány asfaltovým povrchem. Při rekonstrukci silnice 

z Ostrova do Jáchymova v roce 1957 definitivně zanikla ţelezniční trať Ostrov-Jáchymov, 

která v 50. letech ještě slouţila k přepravě uranové rudy a pracovníků uranových dolů. 

Nejbliţší ţelezniční stanice pro Boţí Dar tak byla v  Ostrově nad Ohří, vzdáleném15 km. 

Po uzavření státní hranice bylo přerušeno spojení se sousedním Saskem. 

Ţelezniční tratě v celém Krušnohoří končily na hranici. Spojení oblasti s NDR bylo 

obnoveno aţ otevřením hraničního přechodu na Boţím Daru v roce 1971. Silnice vedoucí 

přes Boţí Dar se stala hlavním tahem pro osobní dopravu. 

                                                           
104

 Přechod v té době slouţil jako výcvikový přechod pro pasové úředníky. Dbalo se na přesné dodrţování 

předpisů a nesměli tudy přecházet cizinci. 
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Obr. 11: Svah východně od Boţího Daru v roce 1927 – zemědělské vyuţití ploch  
pro sklizeň sena 

 
Zdroj: Mikšíček 2006. 

 
Obr. 12: Svah východně od Boţího Daru v roce 2009 – druhé vyuţití ploch pro  
sjezdové dráhy 

 
Zdroj: vlastní fotografie.  

 

3.4.5 Zemědělství 
 

Nerentabilní rostlinná výroba, udrţovaná v předválečném období nadbytkem pracovních 

sil, zcela zanikla po vysídlení původních obyvatel. Dosídlenci postrádali potřebné znalosti 

k obdělávání zdejší neúrodné půdy a optimálnímu vyuţití území, chyběli tak „hospodáři ke 

kultivaci krajiny“ (Burachovič 2006, s. 12). Orná půda zcela zmizela105 a obdělávány byly 

pouze malé plochy zahrad při domech, jejichţ rozloha jako v celém Česku mírně vzrostla. 

                                                           
105

 Podle Häuflera (1955) tak došlo jen k urychlení vývoje, který „se uţ po delší dobu projevoval poklesem 

orné půdy a růstem plochy lesů a travnatých kultur“ (s. 138). 
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V poválečném období bylo okolí Boţího Daru stejně jako celé Krušnohoří málo 

vyuţíváno i pro pastvu a chov skotu a po roce 1948 dobytkářství zcela zaniklo106. V roce 

1961 nebyl v Boţím Daru ani jeden obyvatel zaměstnaný v zemědělství107 (viz tab. 8).  

Louky a pastviny proto zůstaly nevyuţity. Zpravidla vlhké travnaté plochy se bez 

údrţby a odvodňování postupně navrátily do přirozeného reţimu a byly proto zčásti 

klasifikovány jako vodní plochy108 nebo jako ostatní plochy. To se týkalo zejména území 

přírodní rezervace Boţídarské rašeliniště. Po roce 1945 zde definitivně zanikla těţba 

rašeliny a roku 1965 tu bylo vyhlášeno chráněné území. Výměra trvalých travních porostů 

proto do roku 1990 poklesla na čtvrtinu.  

Změny postihly v poválečném období také lesní plochy, které byly zcela ve 

vlastnictví státu. Od roku 1948 vzrostla rozloha lesů zejména na úkor luk a pastvin. Nové 

lesní plochy vznikaly sukcesí či řízeným vysazováním. Pěstování lesa bylo v daných 

podmínkách výhodnější neţ udrţování zemědělské půdy. V roce 1990 lesní plochy 

přesáhly 50 % rozlohy KÚ Boţí Dar. 

Ze srovnání leteckých snímků z 50. a 90. let vyplývá, ţe lokalizace lesních ploch je 

téměř shodná, jejich rozloha se zvětšovala pouze rozšířením na okrajích (srov. 

obr. IV.1 aţ IV.4 v přílohách). Zásadně se liší kvalita lesních porostů. Změna hustoty, 

vzrůstu a druhového sloţení je výsledkem odumírání lesů (od 60. let) způsobeného 

znečištěním ovzduší emisemi z průmyslových oblastí v Podkrušnohoří a následným 

okyselením půdy. Nejvíce byly (v 70. letech) zasaţeny málo odolné smrkové 

monokultury109 v exponovaných hřebenových oblastech podél česko-saské hranice 

(Burachovič 2006). Část odumřelých lesů západně od Boţího Daru musela být odtěţena 

(Niklová 2002). 

Výsledkem záchranných programů, probíhajících v několika fázích od 80. let, bylo 

relativně úspěšné zalesnění (mezi lety 1948 a 1990 vzrostl podíl lesních ploch z 37 % na 

52 %), proměna druhové skladby ve prospěch smíšených lesů smrku pichlavého, 

jeřábu110, borovice a břízy, ale i nesourodost porostů. Teprve od 90. let byly odstraňovány 

příčiny odumírání lesů. Zanikal těţký průmysl, později došlo k odsíření elektráren a cílené 

ekologizaci výrobních technologií podniků. 

Krajina Boţího Daru byla na konci tohoto období neobdělávaná a divočejší, ale 

environmentálně hodnotnější.  

                                                           
106

 V rámci systému tzv. produkčně ekonomických skupin (PES), zavedeného v 70. letech k hodnocení 

produktivity zemědělské půdy, patřil Boţí Dar do skupiny 35 s neúrodnou půdou. Zemědělství zde tedy mělo 

být dotováno diferenciálními příplatky na podporu produktivity, ale po roce 1948 veškeré zemědělství zaniklo. 
107

 V dalších letech bylo do zemědělství zahrnuto i lesnictví, proto zaměstnanost mírně vzrostla. 
108

 Uţ v 19. století Sommer (1847) uvádí, ţe rašeliniště pod Špičákem nikdy nevysychá a stále tu stojí voda. 
109

 Häufler (1955) uvádí vedle smrku příměsi jedle, javoru klenu, jeřábu a buku. 
110

 Podíl jeřabin se výrazně zvýšil. Jedná se však o původní druh v Krušných horách, a dokáţe proto odolávat 

zdejším podmínkám. Jako jakýsi znak Krušnohoří je zachycena i v lidové tvorbě, mj. v písních A. Güntera. 
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3.5 Období 1990 – 2009 
 

Po revoluci 1989 nastává nejen politická, ale i ekonomická demokratizace přinášející 

obnovení trţního hospodářského systému a soukromého sektoru, který byl v předchozím 

období zcela zlikvidován. Kultura se vyvíjí v prostředí svobodné občanské společnosti. 

Decentralizací státní správy a obnovou samosprávy i na úrovni obcí se začaly rozvíjet 

regionální a lokální iniciativy podporované jiţ od 90. let z prostředků EU. Vzhledem 

k poloze MÚ na státní hranici je významným mezníkem nejen politické uvolnění po roce 

1989, ale zejména vstup Česka do EU v roce 2004 a definitivní odstranění omezení na 

státní hranici po vstupu do Schengenského prostoru v prosinci 2007.  

 

3.5.1 Obyvatelstvo a sídla 
 

Po minimu v roce 1990, kdy měl Boţí Dar pouze 107 trvale bydlících obyvatel111, 

populace mírně roste. Mezi roky 1991 a 2008 bylo 11 populačně ziskových a jen 

7 ztrátových let (viz tabulka I.1 v přílohách). S rostoucím počtem obyvatel se zvyšuje také 

dynamika jeho pohybu. Rozhodující podíl na měně obyvatelstva má stejně jako 

v Jáchymově a Horní Blatné migrace. Růst populace je nadprůměrný (srov. graf 4). V roce 

2001 měl Boţí Dar jiţ 170112 a v roce 2009 téměř 200 obyvatel. Specifikem je velký příliv 

návštěvníků dosahující v zimní sezóně aţ desetinásobku počtu místních obyvatel. 

 
Graf 4: Index vývoje počtu obyvatel v Boţím Daru, Horní Blatné, Jáchymově, okrese  
Karlovy Vary a v Česku 1991 – 2009  

 
Zdroje: Databáze demografických údajů za obce ČR; Demografická příručka 2007; Městská a obecní statistika.  

 

Udrţení příznivé věkové struktury napomohla moţnost zaměstnání mladých lidí ve 

sluţbách. Obyvatelstvo Boţího Daru je v průměru o 2 – 3 roky mladší neţ populace 

                                                           
111

 V roce 1990 měl Boţí Dar nejméně obyvatel v historii, dokonce méně neţ v roce 1945. 
112

 V tom započten i Zlatý Kopec, Ryţovna byla v roce 2001 bez stálých obyvatel. 
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Česka, v roce 2006 činil věkový průměr 37,6 let. Děti do 14 let tvořily v roce 2008 17 % 

populace, tedy o 3 % více neţ v Česku (viz graf 5). Při sčítání 2001 uvedlo 75 % obyvatel 

českou národnost. Ze 44 cizinců zde ţilo 23 Němců113, 7 Slováků a 8 Ukrajinců 

s dočasným pobytem114. Věřících, většinou římskokatolického vyznání, bylo v roce 2001 

asi 20 % obyvatel. 

Vybavenost odpovídá charakteru turistického centra s kolísavými nároky na 

infrastrukturu (ÚPD Boţí Dar). Zaostávají sluţby závislé na počtu trvalých obyvatel. Škola 

obnovená po 1989 byla pro malý počet dětí v roce 2005 opět uzavřena. Ţáci dojíţdějí do 

Horní Blatné či Jáchymova, specifikem je docházka dětí do předškolních zařízení 

v Oberwiesenthalu. Lékařská ordinace funguje jednou týdně, nejbliţší nemocnice je 

v Ostrově. Sluţby orientované na sezónní návštěvníky se naopak rozvíjejí. Od roku 1990 

se zvyšuje počet sportovních a rekreačních zařízení, vzniklo zde infocentrum a muzeum. 

Nadále funguje pošta, knihovna, stanice horské sluţby a od roku 1990 policejní stanice. 

Město je vybaveno vodovodem a od roku 2003 kanalizací (čistírna odpadních vod je v 

provozu od roku 1996). Plynofikace probíhající od konce 90. let byla dokončena v roce 

2005. Pro zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie při kolísavé spotřebě a 

ekologizaci zdrojů115 bylo v polovině 90. let navrţeno vyuţití sluneční a větrné energie 

(ÚPD Boţí Dar). Z navrhované větrné farmy o 16 elektrárnách bylo však jediné 

realizované zařízení (na severozápadním okraji města) zejména pro nadměrnou hlučnost 

zase demontováno116. 

 
Graf 5: Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let v Boţím Daru a v Česku 1961 – 2008 

 
Zdroje: Demografická příručka 2007; Sčítání lidu, domů a bytů v ČSSR 1961; Sčítání lidu, domů a bytů  
2001; Statistický lexikon obcí ČSSR 1974; Statistický lexikon obcí ČSSR 1982; Statistický lexikon obcí  
ČR 1992; Statistický lexikon obcí 2008.   

                                                           
113

 Jednalo se o členy smíšených rodin či Němce vyhnané po II. světové válce z oblastí hlouději ve vnitrozemí 

a usazené v Boţím Daru, který povaţovali jiţ za německé území. Pokud sami neodešli, nebyli jiţ vyhnáni. 
114

 Absence málo přizpůsobivých romských obyvatel je podle textové zprávy k územně analytickým 

podkladům ORP Ostrov jednou z výhod Boţího Daru oproti Jáchymovu. 
115

 Uţ v roce 1994 přijala obec tzv. ekologizační desatero, jehoţ cílem je kromě vyuţití alternativních zdrojů a 

úspory energie řešení vodního a odpadového hospodářství a ochrana lesa a původních ekosystémů. 
116

 V roce 2006 byly dokončeny 2 elektrárny v blízkosti KÚ Boţí Dar, v lokalitě Neklid na území Jáchymova. 

Na území obce pro odpor občanů dosud další větrné elektrárny nevznikly. Vyuţívá se pouze sluneční energie. 
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Od roku 1990 roste počet domů (srov. graf II.2 v přílohách). V roce 1990 tvořilo 

bytový fond 46 domů, z toho 30 trvale obydlených. V roce 2001 bylo trvale obydleno jiţ 41 

z celkových 61 domů. Výstavba se týká kromě rekreačních objektů117 i trvalého bydlení a 

postupně nabývá na intenzitě. V období 1991 aţ 2000 přibylo v Boţím Daru 10 domů s 19 

byty, mezi lety 2006 a 2008 bylo dokončeno 38 bytů, z toho 28 v roce 2008. Další 

stavební parcely jsou vyměřeny západně od města. Stavební aktivita výrazně převyšuje 

okolní obce. V Jáchymově bylo v období 2006 aţ 2008 postaveno pouze 13 bytů (na asi 

10x více obyvatel) a v Horní Blatné ţádný118. 

Od 90. let se obnovuje ráz města poškozený v minulém období. Rekonstrukce 

stávající zástavby jsou vedeny snahou o návrat k původnímu stylu horského města. Při 

výstavbě se upřednostňuje doplňování původní půdorysné koncepce města. Případné 

rozšiřování zástavby se týká jeho severozápadního a jihozápadního okraje. K obnově 

historického rázu přispěla v roce 1992 oprava kostela sv. Anny119 a rekonstrukce 

Zeleného Domu. V květnu 2010 byla dokončena oprava radnice.  

Stavební rozvoj se projevil růstem rozlohy zastavěných ploch a zahrad. Mezi lety 

1990 a 2000 narostl podíl zastavěných ploch o 9 % a do roku 2009 o dalších 11 %, činil 

tak přes 0,5 % rozlohy KÚ. Zábor části mokřin pro výstavbu vedl k úbytku vodních ploch.  

V porevolučním období se zásluhou ekonomické prosperity a vysokého počtu 

sezónních obyvatel, jímţ město vyrovnává populační převahu okolních obcí, zvýšil 

význam Boţího Daru v rámci místní sídelní struktury. V roce 2006 získal Boţí Dar zpět 

titul města120. 

Hospodářský a populační růst zaţívají i další města. Počet obyvatel Horní Blatné 

činil v roce 2008 téměř 800. Tomu odpovídá vybavenost města121, úroveň infrastruktury a 

rozvoje cestovního ruchu je však niţší neţ v Boţím Daru. Populačně ziskový je i 

Jáchymov122, v němţ od roku 1990 zase stoupá význam lázeňství. Jáchymov však 

nedosáhl předválečného významu, v roce 2008 měl necelých 3000 obyvatel, tedy méně 

neţ polovinu stavu v roce 1930. Ekonomickým i administrativním centrem oblasti se stal 

Ostrov nad Ohří, kam byla lokalizována pobočka plzeňského podniku Škoda s výrobou 

trolejbusů na export. Dnes zde převaţují podniky zaměřené na elektrotechniku a 

kovovýrobu. 

Po vstupu do Schengenského prostoru (2007) se zintenzivnilo propojení se 

saskými obcemi, které je proto nutné zahrnout do sídelní struktury regionu. Pro Boţí Dar 

                                                           
117

Výstavba se týká především apartmánů, nové bytové domy stojí na jiţním okraji města. 
118

 Plány na případnou výstavbu směřují mimo centrum vyhlášené 1992 městskou památkovou rezervací. 
119

 Kostel byl rekonstruován za finanční podpory německých rodáků, a byl tak zachráněn před zřícením. 
120

 Titul města se však zakládá více na historické tradici neţ na současném významu sídla. 
121

 Horní Blatná získala titul města v roce 2007. 
122

 Vysoký podíl nepřizpůsobivého romského obyvatelstva je však překáţkou rozvoje města. 
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je nejbliţším centrem Kurort Oberwiesenthal. Původně hornické město se podobně jako 

Boţí Dar po roce 1900 specializovalo na cestovní ruch. Kromě sjezdovek a hotelů zde 

byla 1924 vybudována první kabinová lanovka na Fichtelberg a v roce 1935 město získalo 

statut klimatických lázní123. V 50. letech vyrostl Oberwiesenthal v přední zimní rekreační 

centrum NDR a cestovní ruch se úspěšně rozvíjí i po roce 1990. Oproti Boţímu Daru má 

výhodu většího sídla (asi 2500 obyvatel) a neprošel populačním a stavebním úpadkem. 

 

3.5.2 Průmysl 
 

Význam průmyslu v Boţím Daru v 90. letech dále klesal. V roce 1991 vyjíţdělo necelých 

20 % ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v průmyslu do podniků v okolních 

obcích. Jejich podíl na zaměstnanosti klesá od 1990 v celé oblasti a ţádný podnik svým 

významem nepřesahuje region (Niklová 2002). Elektrotechnika, strojírenství a kovovýroba 

je soustředěná v Jáchymově124. Významné je dřevařství a nábytkářství v Perninku. Lehký 

průmysl zastupuje potravinářství (lázeňské oplatky BODAM) a výroba keramických 

obkladů v Abertamech. Tamní rukavičkářství se po zániku pobočky Rukavičkářských 

závodů Dobříš v roce 1998 vrátilo k domácí výrobě (v Abertamech fungují 2 ruční dílny). 

Na tradiční výrobu pocínovaného nádobí navazuje firma Blex v Abertamech a Horní 

Blatné. Silně zastoupeny jsou také stavební firmy.  

 

3.5.3 Cestovní ruch a sluţby  
 

Během 90. let pokračoval odliv ekonomicky aktivních do sluţeb vázaných zejména na 

cestovní ruch v Boţím Daru a lázeňství v Jáchymově. Podíl sluţeb na zaměstnanosti 

ekonomicky aktivních obyvatel Boţího Daru se zvýšil z 37 % (1991) na 61 % (2001), byl 

tak vyšší neţ v Jáchymově a Horní Blatné. V roce 2009 se obchodem, prodejem a 

pohostinstvím zabývala většina ze 101 podnikatelských subjektů (viz tab. 9).  

 
Tab. 9: Obory hospodářské činnosti v Boţím Daru v roce 2009 

Obor hospodářské činnosti počet podniků 
 zemědělství, lesnictví, rybolov 9 

průmysl 5 

stavebnictví 6 

doprava a spoje 4 

obchod, prodej, opravy, pohostinství 43 

ostatní obchod 15 

veřejná správa 2 

ostatní sluţby 16 

celkem 100 
Zdroj: Městská a obecní statistika. 

                                                           
123

 Později byl jeho statut klimatických lázní ohroţen znečištěním ovzduší.  
124

VJB Partner s. r. o. navazující na výrobu Tesla je s více neţ 100 zaměstnanci největším zaměstnavatelem 

v průmyslu. Další podniky jsou Spoldeks Strojírenská výroba Jáchymov s. r. o. a Trompetter Guss CS s. r. o. 
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Cestovní ruch  

Růst ţivotní úrovně, uvolnění hranic a rozvoj soukromého podnikání se po roce 1989 staly 

stimulátorem rozvoje cestovního ruchu, pro Boţí Dar dominantního hospodářského 

odvětví125. Cestovní ruch navázal na rozvoj v předchozím období126 i na předválečnou 

tradici. Ke zvýšení atraktivity přispělo ozdravení ţivotního prostředí v 90. letech 

(odsiřováním tepelných elektráren v Podkrušnohoří). Po roce 1989 se stala výhodou i 

dříve problematická blízkost státní hranice. Po jejím otevření127 se zvýšila návštěvnost.  

K podpoře cestovního ruchu směřují i veškeré rozvojové aktivity města. V rámci 

podpory zimní návštěvnosti byly po roce 1996 zmodernizovány tři stávající lyţařské vleky 

a přistavěny další severně a východně od obce. Na sjezdařské areály NOVAKO a 

NEKLID navazuje areál Klínovec (je majetkem obce Jáchymov), dohromady zahrnují 13 

vleků a lanovek a dráhu na snowtubing (viz obr. 13). Dopravní spojení s Klínovcem 

zajišťuje také skibus. Od konce 90. let rozšiřovaná síť běţeckých tratí v celkové délce 70 

km je dnes pěti přeshraničními stezkami napojena na areál Oberwiesenthal – Fichtelberg. 

Nabídku doplňují 3 lyţařské školy a půjčovny vybavení. 

 
Obr. 13: Mapa lyţařských areálů a turistických tras na území obce Boţí Dar v roce 2007 

 
Zdroj: http://www.bozidar.cz. 

                                                           
125

 Jen bezprostředně po roce 1990 nastal mírný propad v pohostinství v souvislosti s nevyřešenými 

vlastnickými vztahy v procesu tzv. malé privatizace. 
126

 Výhodou Boţího Daru oproti okolním obcím byl dřívější rozvoj cestovního ruchu včetně individuálního.  
127

 Otevírání hranice má i negativní dopady. Po roce 2007 vzrostla kriminalita v saských obcích, v Česku 

vznikají černé skládky (Interview Z1: Horník 2010). 



63 

 

Nabídkou nových sluţeb a cílů pro letní turistiku se město snaţí dosáhnout 

celoročně vyrovnané návštěvnosti. Mezi lety 1995 a 2001 byl ve spolupráci s Horní 

Blatnou rekonstruován Blatenský příkop a doplněn naučnou stezkou, v současnosti je za 

podpory fondů EU rekonstruována naučná stezka v Boţídarském rašeliništi. Kromě 

značených turistických tras (dnes v celkové délce asi 400 km) vznikají od 90. let 

cyklostezky vyuţívající obnovené historické cesty a silnice dříve slouţící dopravní obsluze 

dolů. Obojí je napojeno na síť stezek v Sasku. Starých cest vyuţívá i tzv. Jeţíškova cesta, 

otevřená v roce 2007, která v současnosti patří k nejpropagovanějším turistickým cílům 

v Boţím Daru.128 Rozšiřující se nabídka sluţeb zahrnuje sportovní hřiště, tenisový kurt a 

kurzy nordic walking. Územní plán navrhuje golfové hřiště severozápadně od města129 

(ÚPD Boţí Dar 1996). Od roku 2000 funguje vlastivědné muzeum spojené s turistickým 

infocentrem a roste počet ubytovacích zařízení. Obec rozvíjí také nové formy cestovního 

ruchu (od roku 2009 provozuje školící komplex Rebel, obnovou statku Salaš rozvíjí 

agroturistiku) a zvyšování návštěvnosti podporuje rozsáhlou propagací. Kromě infocentra 

provozuje dvojjazyčné informační televizní vysílání, několik internetových stránek a 

vydává propagační materiály (viz příloha VII).  

Od roku 1990 soustavně stoupá návštěvnost Boţího Daru. Ubytovací kapacita 

vzrostla mezi lety 1996 a 2000 z necelých 950 na 1200 lůţek a v roce 2009 přesáhla 1520 

lůţek. Převaţují týdenní a delší pobyty zejména v zimě, ale podařilo se zvýšit i letní 

návštěvnost130 a mezisezónní víkendové pobyty. Nejvíce návštěvníků přijíţdí stabilně 

z Česka, mezi cizinci převládají Němci. Časté jsou jednodenní pobyty obyvatel 

sousedních saských okresů. 

Boţí Dar patří mezi nejúspěšnější turistická střediska Karlovarského kraje131. Na 

cestovní ruch se orientuje také Horní Blatná, chybí však vhodný terén pro zimní sporty 

(sjezdové lyţování) a kvalitní infrastruktura, jiţ se snaţí rozvíjet za finanční podpory fondů 

EU. Funguje zde infocentrum, muzeum a 11 ubytovacích zařízení. Většina návštěvníků 

přijíţdí z Karlovarska, jen 10 % návštěvnosti tvoří Němci. Převaha Boţího Daru je patrná 

ze srovnání příjmů obou obcí. V Boţím Daru činil v roce 2008 příjem z ubytovacích 

poplatků 800 000, v Horní Blatné s trojnásobným počtem obyvatel pouze 80 000.  

Boţí Dar je konkurencí i pro Jáchymov, kde vyuţití předpokladů pro cestovní ruch 

brání nedostatečná infrastruktura, devastace domovního fondu zejména v jeho historické 

                                                           
128

 Jeţíškova cesta je výletní okruh opatřený 13 přístřešky s atrakcemi pro děti. Je spojena s ideou představit 

Boţí Dar jako „sídlo českého Jeţíška“ stavící na názvu města, jeho poloze, klimatu i tradici výroby vánočních 

ozdob. Na projekt s celostátní propagací navazuje provoz internetových stránek i jednorázové akce pro děti. 
129

 Golfový klub Klínovec & Fichtelberg nemá vlastní hřiště a dočasně vyuţívá hřiště v Sokolově. 
130

 Jeţíškova cesta má v červenci a srpnu vyšší návštěvnost neţ v zimě. 
131

 Podle průzkumu provedeného pro sestavení plánu rozvoje Horní Blatné je i reklamou pro celý region. 
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části a nízká atraktivita132. Kromě populační velikosti (srovnatelné s Kurort 

Oberwiesenthalem) je hlavním předpokladem lázeňství. Po roce 1989 poklesla celková 

návštěvnost lázní, ale od roku 1993 stoupá počet zahraničních hostů (Niklová 2002). 

Léčebné lázně Jáchymov, a. s., od roku 1992 téměř výhradní vlastník lázeňských objektů, 

je největším zaměstnavatelem v oblasti. Vzorem pro Boţí Dar je Kurort Oberwiesenthal 

nabízející okolo 40 ubytovacích zařízení, širokou diverzifikovanou nabídku sluţeb a 

disponující kvalitní propagací. 

 

Sluţby 

Od roku 1990 stoupá nabídka sluţeb navazující na cestovní ruch. V roce 1996 zde 

fungovaly dvě prodejny smíšeného zboţí, pekárna, 7 stravovacích zařízení a 4 hotely. Do 

roku 2000 výrazně vzrostl počet ubytovacích i stravovacích zařízení133 a dnes je 

v provozu 15 hotelů a penzionů, 5 apartmánových domů a další ubytování v soukromí. 

K dispozici je tělocvična, 3 hřiště, bazén, sportovní kurzy, půjčovny vybavení, masáţe aj. 

Maloobchodní síť je v celé oblasti deformovaná stánkovým prodejem 

vietnamských obchodníků, nejproblematičtějším v Horní Blatné a v Potůčkách. V Boţím 

Daru byl stánkový prodej, sniţující estetickou hodnotu místa, z rozhodnutí obce 

soustředěn nejprve do prodejní haly severozápadně od města134. Po roce 2000 byla 

trţnice přesunuta na plochu vzniklou při rekonstrukci hlavní silnice. Ţádoucí úpadek 

stánkového prodeje uspíšilo zrychlení tranzitní dopravy po dokončení obchvatu v roce 

2006. Počet prodejců poklesl z 57 na 15 (2009).  

 

3.5.4 Doprava 
 

Největší změny v Boţím Daru po roce 1990 jsou spojeny s dopravní sítí. Nově získaná 

funkce dopravního uzlu na hraničním přechodu významném pro osobní automobilovou 

dopravu135 a zvýšení návštěvnosti iniciovalo výstavbu komunikací. Silnice I. třídy (I/25) 

vedoucí z Ostrova přes Jáchymov a Boţí Dar do Německa má nadregionální význam pro 

tranzitní dopravu. Zároveň je jako přístupová cesta z české i saské strany klíčová pro 

rozvoj cestovního ruchu. Od roku 1990 se na ní trvale zvyšuje intenzita provozu. Mezi lety 

1990 a 1995 vzrostla o 20 %, v následujících pěti letech o 8,5 % a zdvojnásobil se podíl 

těţkých vozidel (Niklová 2002), mezi 2000 a 2005 stoupla o dalších 20%. Jen v úseku 

procházejícím Boţím Darem narostla v letech 2000 – 2005 intenzita provozu o 40 – 50 % 

a podíl těţkých vozidel vzrostl o více neţ 100 %. Silnice proto prošla od roku 1990 
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 Návštěvníci lyţařského areálu na Klínovci vyuţívají pro větší atraktivitu ubytování i sluţby na Boţím Daru, 

většina zisků proto plyne Boţímu Daru namísto Jáchymova. 
133

 Pekárna navazující na tradiční výrobu neodolala levné konkurenci řetězců, v roce 2008 definitivně zanikla. 
134

 V Boţím Daru se podařilo odstranit i další negativní jev spojovaný s pohraničními obcemi, prostituci. 
135

 Hraniční přechod není naštěstí tolik vyuţíván pro nákladní dopravu. 
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několika fázemi výstavby s cílem sníţit hluk a zvýšit bezpečnost136. Toho bylo dosaţeno 

v letech 2005 – 2006 vybudováním obchvatu města s novým napojením silnic II. třídy, 

zejména silnice II/219 do Horní Blatné. Navázala výstavba parkovišť, čerpací stanice a 

prostoru pro trţnici a proběhla výsadba zeleně podél komunikací. Projekt v celkové 

hodnotě 126 milionů Kč, realizovaný Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) za podpory 

Evropského fondu pro regionální rozvoj137, sníţil intenzitu dopravy v intravilánu města a 

zvýšil jeho turistickou atraktivitu.  

Veřejná doprava po roce 1990 upadla a znovu posílila aţ po vyřešení kompetencí 

a financování koncem 90. let. Autobusové spojení zajišťují pravidelné linky do Karlových 

Varů, Vejprt, Chebu a Kadaně.  

Od 90. let probíhá oprava místních komunikací, doplňování uliční sítě (výstavba 

spojnice mezi náměstím a silnicí II/219) a obnova starých stezek. Značná část projektů je 

financována z fondů EU. Intenzivní výstavba komunikací a dopravních ploch se odrazila 

v růstu podílu ostatních ploch na rozloze KÚ Boţí Dar mezi lety 2000 a 2009. 

 

3.5.5 Zemědělství 
 

V roce 1990 zahrnovala zemědělská půda KÚ Boţí Dar kromě travních porostů pouze 

malé rozlohy zahrad, zřídka uţitkových. Louky a pastviny ve správě Státního statku 

Nejdek nebyly kvůli odlehlosti obhospodařovány (ÚPD Boţí Dar 1996). V dalších letech 

vzrostlo nezemědělské sezónní vyuţití travnatých ploch v důsledku rozšiřování lyţařských 

areálů (tzv. druhé vyuţití ploch), byly však dále vedeny jako zemědělská půda138.  

Zrušení dotací (systém PES) po roce 1989 utlumilo v horských oblastech veškeré 

zemědělství. Systém dotací zaváděný od poloviny 90. let se zaměřuje na obnovu stability 

a údrţbu horské krajiny. Podporuje extenzivní obhospodařování travních porostů 

s chovem, hlavně masného skotu a ovcí. V Boţím Daru byly čerpány dotace na omezené 

zemědělské vyuţívání - sečení a údrţbu luk. Od roku 2009 jsou pastviny a louky v KÚ 

Boţí Dar vyuţívány statkem v Abertamech. Majitel statku, Ing. Zacharda, je od roku 2006 

také nájemcem rekonstruovaného statku Salaš na místě zaniklé obce Ryţovna, na jehoţ 

obnově realizované obcí a financované jako projekt na podporu agroturistiky z prostředků 

EU se podílel. Na okolních pozemcích se v létě pase dobytek. Salaš je zařízena jako 

výrobna bioproduktů139 z kozího, ovčího a kravského mléka, funguje zde prodejna, kvalitní 

pohostinství a ubytování hojně vyuţívané i v létě zejména cykloturisty. 

                                                           
136

 Zejména oddělení pěšího provozu a přemostění řešící kříţení s cestami a sjezdovkami. 
137

 Výše podpory z Evropského fondu v rámci Operačního programu Infrastruktura v gesci Ministerstva 

dopravy a spojů ČR činila 25 % ceny projektu.   
138

 Pokles rozlohy trvalých travních porostů byl zaznamenán teprve v období 2000-2009. 
139

 Ročně se vyprodukují a prodají aţ 3 t sýra. Další rozšíření výrobny je ve fázi příprav.  
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Většina lesů v KÚ Boţí Dar je od roku 1990 ve správě státního podniku Lesy ČR 

se sídlem v Horní Blatné, část přešla do majetku města či soukromých vlastníků. Rozloha 

lesních ploch po stagnaci v 90. letech mírně vzrostla, v roce 2009 pokrývaly lesy 52,3 % 

území. K poklesu rozlohy lesů přispívá těţba dřeva, její růst je naopak podporován 

dotovaným zalesňováním v horských oblastech. Přes výrazné ozdravění lesů probíhají i 

po roce 1990 programy na stabilizaci stavu lesních porostů, z nichţ část je předmětem 

projektů financovaných z fondů EU. V spolupráci se Saskými státními lesy je realizován 

přeshraniční projekt na zvyšování druhové diverzity lesů.  

 

3.5.6 Perspektivy rozvoje 
 

Po roce 1989 nastala nová kapitola rozvoje Boţího Daru. Znovunabytí samosprávy 

v únoru 1990140 umoţnilo efektivní řízení rozvoje obce. Zejména zaměřením na cestovní 

ruch se Boţí Dar vypořádal s potíţemi ve financování, které provázely osamostatňování 

většiny obcí na Karlovarsku141. 

Krátce po roce 1990 se osamostatněné obce začaly sdruţovat do regionálních 

iniciativ za účelem efektivnější obnovy a propagace (Burachovič 2006). Boţí Dar se 

zapojil do Sdruţení měst a obcí Krušné hory-západ. V současné době je členem Sdruţení 

Centrální Krušnohoří a SOKO - Sdruţení obcí Krušnohorské oblasti142, úzce spolupracuje 

zejména s blízkou Horní Blatnou. Z iniciativ s přeshraniční působností je nejdůleţitější 

Regionální sdruţení obcí a měst Euroregion Egrensis. Sdruţení Krušné hory-západ 

iniciovalo na přelomu 90. let plynofikaci obcí, která byla zároveň prvním větším projektem 

financovaným z fondů EU v rámci předvstupní pomoci slabým regionům. 

V přípravě projektů na čerpání podpor z EU patří Boţí Dar mezi nejúspěšnější 

obce regionu. V období 1997 – 2005 zde bylo v rámci předvstupního programu Phare 

realizováno 12 projektů v celkové hodnotě podpory téměř 900 000 € zaměřených na 

budování lesních cest a cyklotras (ve spolupráci s Horní Blatnou), tvorbu propagačních 

materiálů a realizaci vlastivědného muzea (viz tabulka I.4 v přílohách). V období 2004 – 

2007 bylo schváleno a realizováno v rámci programů Interreg a SROP 12 investičních a 6 

malých projektů v celkové hodnotě přes 70 milionů Kč se 70% účastí EU. Hlavními cíli 

byly opravy místních komunikací a starých cest včetně vybudování Jeţíškovy cesty, 

obnova lyţařských areálů a rekonstrukce statku Salaš. Malé projekty se týkaly vydávání 

propagačních materiálů a publikací143 (viz tabulka I.3 v přílohách). Pro období 2008 – 
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 Do čela obce byl zvolen Ing. Jan Horník, nynější starosta obce, člen zastupitelstva KV kraje a senátor. 
141

 Rozpad centralizované správy po roce 1990 provázely nejasnosti v rozdělení kompetencí mezi státní 

správou a samosprávou i mezi různými úrovněmi státní správy a mnohonásobné změny ve financování obcí. 
142

 Boţí Dar je také členem Vodohospodářského sdruţení obcí západních Čech. 
143

 Propagace území se výrazně zlepšila na celém Jáchymovsku, stále však zaostává za sousedním Saskem 

a zatím nedostatečná je propagace českých měst a obcí v německých propagačních materiálech. 
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2013 byly přijaty a jiţ částečně realizovány další projekty zahrnující kromě výstavby 

komunikací a obnovy stezky v Boţídarském rašeliništi i přeshraniční spolupráci (viz 

tabulka I.2 v přílohách). 

Poloha na státní hranici umoţňuje Boţímu Daru rozvíjet úzkou spolupráci se 

saskými městy144 (nejen na úrovni euroregionu). Kooperace s Oberwiesenthalem, 

vyuţívající shodného zaměření na cestovní ruch, zahrnuje společnou přípravu projektů, 

vzájemnou propagaci a doplňování sluţeb. Předmětem jednoho z projektů v plánovacím 

období 2004 – 2007 (viz tabulka I.3 v přílohách) bylo zpracování koncepce integrovaného 

rozvoje mezi Boţím Darem, Oberwiesenthalem a také Breitenbrunnem. Pro období 2007 

– 2013 vznikl nově v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko145 také projekt Přeshraniční 

dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří s cílem „zmírnit okrajový charakter 

měst a obcí na české i německé straně státní hranice“ (www.fondyeu.naurovni.cz), do 

kterého se zapojily také Loučná pod Klínovcem a Jáchymov. Praktické usnadnění 

kooperace přinesl vstup ČR do Schengenského prostoru146.  

Mezi připravovanými projekty na posílení kooperace je plán na propojení 

lyţařských areálů na obou stranách hranice či záměr vybudování česko-německého 

infocentra pro region Centrálního Krušnohoří v bývalé celnici147 s účastí českých i 

německých měst (Interview Z1: Horník 2010). Perspektivní je také praktická spolupráce 

v osobní rovině, zejména mezi obyvateli Boţího Daru a Oberwiesenthalu148, udrţovány 

jsou i kontakty s rodáky. Město se zapojuje do dalších iniciativ, spolupracuje s Nadačním 

fondem Klínovec zasazujícím se od roku 2004 o obnovu horského hotelu na Klínovci a 

nadačním fondem Obnova Krušnohoří149.  

Také do budoucnosti lze předpokládat úspěšný rozvoj Boţího Daru. Výhodou 

oproti okolním obcím je kromě zmíněných předpokladů pro cestovní ruch zejména jejich 

efektivní rozvíjení současným iniciativním vedením obce. Daří se připravovat kvalitní 

projekty a účinně vyuţívat prostředky z rozvojových fondů EU. Perspektivní je spolupráce 

s Oberwiesenthalem, který představuje vzor pro další rozvoj Boţího Daru.  

 

 

                                                           
144

 V květnu 2004 byl jako symbol spolupráce u příleţitosti vstupu ČR do EU na hraničním přechodu v Boţím 

Daru za přítomnosti starostů sedmi českých a saských obcí vztyčen pomník a vysazeno sedm stromů. 
145

 Program v gesci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvij ČR. 
146

Umoţnil mj. volný pohyb sněţných roleb přes hranici, jejich střídavé vyuţívání a zefektivnění úpravy terénu. 
147

 Komplex budov bývalé celnice získala obec krátce po ukončení jejího provozu, v roce 2008. 
148

 Příkladem je společné zajišťování dopravy zaměstnanců obecních úřadů či docházka dětí z Boţího Daru 

do mateřské školy v Oberwiesenthalu. 
149

 V této souvislosti je nutné zmínit spolupráci vedení města také s propagátorem Krušnohoří Petrem 

Mikšíčkem, spoluzakladatelem zmíněných nadačních fondů a občanského sdruţení Antikomplex. 
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4 VÝVOJ VYUŢITÍ PLOCH V MODELOVÉM ÚZEMÍ  

 

4.1 Metodika  
 

Hodnocení dlouhodobých změn vyuţití ploch vychází se statistických údajů za KÚ. Podle 

Bičíka (1991, s. 231) je však „nedostatkem těchto dat, ţe poskytují informaci pouze 

souhrnného charakteru“ a „neumoţňují náhled na skutečný stav ploch uvnitř KÚ“; jejich 

vyuţití na lokální úrovni je proto omezené (Chromý, Rašín 2006). Efektivní analýzu a 

vysvětlení zjištěných změn v malém území, tedy i v MÚ, umoţňuje vyuţití map, 

resp. terénního mapování150. Ty zachycují prostorové rozmístění jednotlivých kultur, 

„umoţňují sledovat faktické změny mezi jednotlivými kategoriemi ploch uvnitř sledovaných 

jednotek“ a jsou „pak také kritickou revizí bilančních výsledků získaných statistickým 

hodnocením“ (Chromý, Bičík 2006, s. 195)151. Kromě statistických dat byly proto vyuţity 

kartografické materiály. 

Mapa Boţího Daru z roku 1842 (Stabilní katastr) podává prostorovou informaci 

k údajům na začátku sledovaného období152 (viz mapa III.1 v přílohách). V tomto časovém 

průřezu se vzhledem k metodě výpočtu rozloh jednotlivých kultur, které byly zjištěny 

měřením z map vytvořených terénním šetřením (Mašek 1948), shodují evidované výměry 

kultur s jejich rozlohami v mapě. V dalších letech nastávají odchylky (Chromý, Rašín 

2006). Revize katastrální mapy vypracovaná pro MÚ k roku 1923 napomáhá explanaci 

často rozporných tendencí vývoje LU v období 1897 – 1948153. Státní mapa ČR 1 : 5 000, 

odvozená z katastrální mapy, udává stav LU na konci období 1949 – 1990. Mapové listy 

pro MÚ pocházejí z let 1990 a 1991. Stav LU přibliţně k roku 2000 zachycuje mapa III.2 

v přílohách vzniklá konfrontací výsledků terénního mapování MÚ Jáchymovsko (do mapy 

1 : 5 000) pro projekt LUCC Czechia v roce 2000 s druţicovými snímky z let 2002 – 2003 

(dostupné na www.mapy.cz). Na podkladě druţicových snímků z let 2007 a 2009 

(www.mapy.cz a http://maps.google.cz) konfrontovaných s aktuální katastrální mapou 

(www.cuzk.cz) a doplněných terénním šetřením v říjnu 2009 a dubnu 2010 byla sestavena 

mapa současného stavu vyuţití ploch ve sledovaném MÚ (mapa III.3 v přílohách). 

Kombinování statistických a kartografických materiálů komplikují rozpory mezi 

reálným stavem LU s číselnými údaji o výměrách kategorií mnoţící se s časovým 

                                                           
150

Výsledky terénního mapování se zanášejí do map velkých měřítek, tj. 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000.  
151

U malého území, jakým je MÚ, komplikují posuzování změn malé rozdíly ve výměrách kategorií LU mezi 

sledovanými roky. Změny nejsou vţdy jednoznačně prokazatelné a je třeba zjištěné rozdíly podrobit kritice. 

Proto jsou kromě relativních dat sledovány i absolutní změny výměry kategorií udávané v ha, přestoţe se 

rozloha MÚ změnila. Absolutní výměry kategorií LU uvádí tabulka 10. 
152

Statistické údaje se datují za celé Česko rokem 1845, ačkoli mapování probíhalo v letech 1824 aţ 1843. 
153

 Kvůli malým změnám nebyla zřejmě pro KÚ Boţí Dar vypracována mapa ke stavu v roce 1896, k němuţ 

se vztahují statistické údaje revize katastru. Změny z let 1845 – 1896 zachycuje teprve mapa z roku 1923. 
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odstupem od počátku evidence v roce 1842. Příčinou neshod jsou nejčastěji rozpory v 

přiřazení ploch k jednotlivým kategoriím154, časový posun mezi reálnou změnou v terénu a 

jejím zachycením v evidenci vyuţití pozemků, absence zaznamenání některých změn155 i 

nepřesnosti v obou zdrojích. Je proto nutné kriticky posuzovat vypovídací hodnotu 

statistických i kartografických materiálů, které je třeba vyuţívat s rozvahou zejména při 

studiu SHS, při němţ je podstatnější sledování LU, tj. změn ve způsobu vyuţívání 

pozemků, neţ krajinného pokryvu.  

V následujících kapitolách k vývoji LU jsou obsaţeny také poznámky ke 

konkrétnímu způsobu vyuţití map. Text odkazuje na grafy a mapy v přílohách, část 

grafického materiálu je vloţena přímo do textu. Vývoj kategorií LU na všech sledovaných 

úrovních uvádějí tabulky I.5 aţ I.8 v přílohách. Zvláštní kapitola je věnována predikaci 

příštích vývojových trendů struktury LU v MÚ na základě analýzy nejnovějších 

statistických dat a výsledků aktuálního terénního šetření.  

 
Obr. 14: Ukázka nově zaměřené mapy katastrálního území Boţí Dar na podkladě císařského 
otisku Stabilního katastru zachycující stav ke konci roku 1923   

 
Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze; vlastní fotografie.  

                                                           
154

 Metodou terénního šetření je často zachycena spíše podoba krajiny - LC, neţ způsob jejího vyuţití – LU, 

který je ale odrazem působení SHS. Např. hospodářsky nevyuţívaný les je evidován jako neplodná půda, 

dochází tak k záměně LP a OstP. Podobně vzniká záměna OstP či VP s TTP. 
155

 V údajích k roku 1990 se odráţí nedbalá evidence změn z let 1949 – 1990, kdy bylo MÚ jako periferní 

oblast s malým vyuţitím na okraji zájmu. 
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4.2 Vývoj vyuţití ploch v letech 1845 – 2009 
 

MÚ Boţí Dar se v celém sledovaném období vyznačuje vzhledem k Česku mírně 

nadprůměrným podílem LP pokrývajících přes 35 % jeho rozlohy. V rámci s. o. Jáchymov 

však patří v důsledku odlesňování jiţ od 16. století k méně zalesněným. ZP je tvořena 

téměř výhradně travními porosty. Příznačné jsou velké rozlohy přirozeně vlhkých 

rašelinišť a zamokřených ploch.  

 

4.2.1 Období 1845 – 1896 
 

V polovině 19. století tvořila přes polovinu půdního fondu ZP (51,51 %). Kromě travních 

porostů se vyskytovala malá rozloha OP vyuţívaná k samozásobitelství obyvatel ţivících 

se řemesly a hornictvím. Veškerá OP však byla vedena jako „role střídavě s loukami“. 

Úrodnost půdy se tedy obnovovala pravidelným víceletým zatravňováním156. Z mapy 

z roku 1842 je patrné, ţe k rolnictví se vyuţívala místa s nejvhodnějšími půdními a 

klimatickými podmínkami. OP se rozkládala na kambizemích vznikajících na vyvřelých 

horninách okolo Boţídarského Špičáku a v místech lokálního klimatického optima, 

zejména na jiţních svazích chráněných lesem (např. nad osadou Myslivny). Na svahu 

jihovýchodně od města s málo úrodnou půdou a severozápadní orientací se pole nejspíše 

zakládala kvůli výjimečně příznivým vlhkostním poměrům (nepodmáčený svah), ale 

zejména kvůli blízkosti města (viz mapa III.1 v přílohách).  

Rozvoj průmyslu a zlepšení dopravní dostupnosti koncem 19. století vedly 

k utlumení nerentabilního rolnictví. Do konce období pozemky s OP stejně jako v Horní 

Blatné a v sousedních horských obcích (Niklová 2002) zanikly, ačkoli v s. o. Jáchymov 

díky níţe poloţeným zemědělským obcím rozloha OP mírně rostla v souladu s vývojem 

v celém Česku (srov. mapu 6).  

OP byla přeměňována na TTP, jejichţ rozloha rostla v důsledku specializace 

zdejšího zemědělství na extenzivní dobytkářství (pastevectví) vyţadující péči o louky a 

pastviny. Odvodňovací úpravy umoţnily vyuţít k pastvě a sečení také zamokřená území a 

plochy dříve vyuţívané k těţbě rašeliny. TTP se tak rozšiřovaly především na úkor 

kategorie VP a OstP, do kterých tyto plochy původně spadaly. 

Rozloha TK, které na začátku sledovaného období v MÚ zcela chyběly, se do roku 

1896 jen nepatrně zvýšila. K domům přiléhaly namísto zahrad louky a pastviny pro 

domácí zvířectvo. Kromě těchto malých pozemků byla většina Pa obecních. Na 

tzv. Gemeindeweiden pásl obecní pastýř skot společně (Niklová 2002).  

                                                           
156

 Role střídavě s loukami jsou v operátu Stabilního katastru vedeny jako zvláštní kategorie, od OP s úhorem 

se liší zatravněním na více neţ jeden rok. 
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Podobně jako v celém Česku se i zde ve 2. polovině 19. století výrazně zvýšila 

rozloha ZP. Oproti obecnému trendu v průběhu zemědělské revoluce (zvyšování rozloh 

OP a TK a úbytek TTP), se v MÚ zvětšoval podíl ZP díky růstu TTP, zejména luk, ale i 

pastvin. Růst Pa byl dokonce dynamičtější, během sledovaného období se zvětšily o 

40 %, zatímco Lo pouze o 10 %.  

 
Mapa 6: Podíl orné půdy na rozloze území s. o. Jáchymov* v roce 1845 

 
Zdroj: Databáze LUCC Czechia. 
Mapový podklad: ArcČR 2.0;  zpracování vlastní. 
*Vymezení s. o. Jáchymov a názvy do něj spadajících KÚ jsou uvedeny v mapě 1. 

 

Od poloviny 19. století klesala stejně jako na vyšších regionálních úrovních 

rozloha JP a v roce 1896 byla nejniţší za všechna období. Pokles byl však v MÚ 

v důsledku zmíněného přesunu půdy do kategorie TTP řádově větší. K úbytku VP přispěly 

kromě zemědělského vyuţití podmáčených území další meliorační zásahy, např. regulace 

toku Černé. Statistika z roku 1896 neposkytuje informace o kategorii ZastP, lze však 

předpokládat, ţe v souladu s rostoucím počtem obyvatel se mírně zvětšila. Rozšiřování 

zástavby je patrné na mapě z roku 1923. 

Podíl LP pokrývajících v roce 1845 38,7 % MÚ byl vyšší neţ průměrně v Česku. 

Výrazně niţší podíl LP vzhledem k s. o. Jáchymov, kde dosahoval téměř 60 % (tedy 

dvojnásobku lesnatosti Česka), byl důsledkem dlouhotrvajícího odlesňování horských 

částí okresu v souvislosti s těţbou a zpracováním rud. V Horní Blatné byl podíl LP 
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dokonce niţší neţ v Česku157 (viz graf 6). Do konce období rozlohy LP podobně jako 

v celém s. o. Jáchymov kvůli těţbě dřeva dále mírně poklesly. Na rozdíl od celkového 

trendu v Česku se tendence vývoje LP nejspíš do konce 19. století nezměnila, pokles 

pokračoval i v dalším období. Podle mapy z roku 1923 lze usuzovat, ţe les ustupoval 

loukám či pastvinám. 

Hlavním trendem vývoje změn ve vyuţití ploch v 2. polovině 19. století byl 

kontinuální růst TTP na úkor JP a OP v důsledku orientace zemědělství zejména na 

pastevní dobytkářství a zřejmě i na produkci sena na trh158. Technologické změny spojené 

se zemědělskou revolucí se projevily melioračními úpravami umoţňujícími zemědělské 

vyuţití zamokřených ploch. Zkvalitnění dopravního spojení umoţnilo dopravu kvalitnějších 

a levněji vypěstovaných potravin z úrodnějších oblastí, coţ mj. vedlo k zániku OP. 

 
Graf 6: Podíl kategorií vyuţití ploch na celkové rozloze území  
v MÚ Boţí Dar, Horní Blatné, s. o. Jáchymov a v Česku v roce 1845  

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia. 

 

4.2.2 Období 1897 – 1948 
 

Mezi lety 1897 a 1948 se struktura LU změnila velmi málo (srov. graf 7). Změny v MÚ byly 

ještě menší neţ na úrovni s. o. Jáchymov a Česka. V tomto období byla k MÚ navíc 

připojena část sousedního KÚ Ryţovna159, jejíţ celková výměra (14,5 ha) se řádově 

shoduje s rozdíly výměr jednotlivých kategorií LU (srov. tab. 10). Je proto třeba hodnotit 

změny opatrně. Lze předpokládat, ţe se v tomto období zde, podobně jako v celém 

Česku, vývoj LU dělil na více protichůdných tendencí. Zpomalení extenzivního rozšiřování 

                                                           
157

 Na mapě vyuţití ploch v Horní Blatné v roce 1842, která je součástí diplomové práce Niklové (2002), je 

patrné, ţe dominantní část KÚ pokrývaly travní porosty. V důsledku odlesňování při těţbě a zpracování rud se 

výrazně sníţila rozloha LP, rozkládaly se pouze na okraji KÚ.   
158

 Produkce sena na prodej byla běţná v jiných oblastech Krušných hor. 
159

 K MÚ byly připojeny pozemky, na nichţ leţela část Špičáku tak, aby celá osada náleţela do KÚ Boţí Dar. 
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ZP na konci předchozího období dovršila ekonomická stagnace za I. světové války. 

Poválečnou konjunkturu vystřídala hospodářská krize a vylidňování oblasti ve 30. letech 

20. století. Podle statistiky z roku 1948 se však v KÚ Boţí Dar na rozdíl od vyšších 

územních jednotek ještě neprojevily důsledky odsunu německého obyvatelstva a 

nedostatečného dosídlení. Zachycuje tak stav LU před II. světovou válkou (Štěpánek 

2002). Vysvětlení statisticky zaznamenaných změn, jejichţ hodnocení je z výše 

uvedených důvodů obtíţné, částečně umoţňuje mapa zachycující stav LU v roce 1923, 

tedy uprostřed sledovaného období.  

Vývoj ZP se vymykal obecné klesající tendenci, její výměra však příliš nevzrostla. 

Lze předpokládat, ţe výraznější nárůst TTP (a s nimi i ZP) byl způsoben připojením části 

KÚ Ryţovna s vysokým podílem luk. Ze srovnání map z let 1842 a 1923 vyplývá, ţe došlo 

spíš k převedení Pa, jejichţ podíl na celkové rozloze se mírně sníţil, na Lo. To bylo stejně 

jako zatravnění zbývající OP způsobeno poklesem počtu obyvatel, a tedy i pracovních sil 

v zemědělství, během I. světové války. Ve 20. letech byla některá pole obnovena. Na 

rozdíl od vyšších územních jednotek, kde rozloha OP klesala od konce 19. století, proto 

v MÚ podíl OP nepatrně vzrostl. Zahrady, které zanikly do roku 1923, obnoveny nebyly. 

V roce 1948 TK zcela chyběly160. Většími změnami prošla pozemková drţba ZP, která 

byla dále rozdrobena, nejspíš i v důsledku pozemkové reformy z počátku 20. let. Většina 

obecních pastvin přešla do soukromého vlastnictví.  

Kategorie VP, do které byly jiţ zahrnuty pouze vodní toky, měla v roce 1948 

minimální výměru161. Mírný nárůst JP lze tedy přičíst růstu kategorie OstP v důsledku 

výstavby komunikací, rozšíření hřbitova aj. Zvýšení počtu obyvatel v meziválečném 

období zřejmě způsobilo i další nárůst ZastP. To potvrzuje vzestup počtu evidovaných 

domů mezi lety 1921 a 1950 aţ o 20 %.  

Podíl LP na rozdíl od s. o. Jáchymov i Česka do poloviny 20. století zde dále 

klesal, dokonce více neţ v předchozím období. Odlesňovaly se však jen malé plochy162, 

mýtily se například pásy lesa podél silnic. Lokálně se LP přirozeným náletem zvětšovaly.  

Příčiny změn LU v tomto období jsou těţko rozlišitelné. Lze předpokládat, ţe malé 

rozdíly jsou výsledkem vzájemně se vyrovnávajících vlivů rozdílných vývojových tendencí. 

Ekonomická prosperita vedla k růstu ZP, ZastP a OstP a úbytku LP, zatímco stagnace 

měla za následek zánik OP a TK a omezený růst LP. 

 

                                                           
160

 V poválečných letech bylo osídlení často jen dočasné, docházelo ke stálým přesunům obyvatelstva (mnozí 

přišli jen nakrátko, aby vyuţili opuštěného německého majetku k rychlému obohacení – tzv. zlatokopové). 

Nově příchozí se nestarali ani o domy, tím méně o zahrady. 
161

 Veškeré zamokřené plochy byly vyuţívány jako louky či pastviny. Spadaly tedy do kategorie TTP, resp. ZP. 
162

 Drobný pokles rozlohy LP v MÚ nelze připisovat pozemkové reformě, která byla na úrovni Česka příčinou 

odtěţení velkých rozloh lesa a poklesu podílu LP mezi lety 1921 a 1948. Ten byl nakrátko přerušen růstovou 

tendenci LP trvající od 70. let 19. století dodnes. 
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Tab. 10: Absolutní výměry kategorií vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009 (ha) 

  1845 1896 1948 1990 2000 2009 
Orná půda 10,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Trvalé kultury 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 

Louky 316,2 349,0 359,2 113,1 112,8  - 

Pastviny 107,3 150,0 152,2 13,6 13,7  - 

Trvalé travní porosty 423,5 499,0 511,4 126,7 126,5 114,4 

Zemědělská půda 433,9 499,1 512,6 126,9 127,0 114,9 

Lesní plochy 325,7 324,0 323,5 440,9 440,9 448,6 

Vodní plochy 65,2  - 2,7 134,8 134,9 123,4 

Zastavěné plochy 3,4  - 4,0 3,7 4,0 4,4 

Ostatní plochy 14,1  - 13,7 150,3 149,9 165,2 

Jiné plochy 82,7 18,9 20,4 288,8 288,8 293,0 

celkem 842,3 842,0 856,5 856,6 856,7 856,5 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 
- data nejsou dostupná  

 

4.2.3 Období 1949 – 1990 
 

Období 1949 – 1990 se vyznačuje největší proměnou struktury LU na všech měřítkových 

úrovních spojenou s nástupem nového politického reţimu a centrálně plánované 

ekonomiky narušující mj. i působení diferenciální pozemkové renty. Vyuţití ploch ovlivnil 

zejména dotační systém orientovaný na zvýšení produktivity zemědělství bez ohledu na 

přírodní podmínky, tzv. systém PES zavedený v 70. letech.  

Na počátku období se v MÚ projevily změny probíhající na sklonku předchozího 

období, zejména vylidnění oblasti po odsunu českých Němců, příchod nových obyvatel 

bez jakékoli vazby k území a pouze zde „ubytovaných“ a uzavření území kvůli blízkosti 

uranových dolů a státní hranice. Během několika let se zdejší struktura půdního fondu 

proměnila víc neţ za celá předchozí staletí (Štěpánek 2002). 

Největší změny zaznamenala kategorie ZP. Po vysídlení původního obyvatelstva 

vymizela OP a ubyly i TTP163. Zaniklo nejen nerentabilní rolnictví, ale i dobytkářství. Louky 

a pastviny v majetku státního statku Nejdek nebyly obhospodařovány164 a postupně se 

navrátily do přirozeného reţimu zamokřených ploch a rašelinišť. Přešly tak do kategorie 

VP a OstP (jako neplodná půda), jejichţ rozloha byla v roce 1990 vyšší neţ před 

rozsáhlým rozšiřováním TTP v polovině 19. století. Podíl ZP na celkové rozloze MÚ 

poklesl na necelých 15 %. Na konci období měl Boţí Dar (po KÚ Plavno pokrytém z 90 % 

lesy a KÚ Jáchymov) nejniţší podíl ZP v s. o. Jáchymov165. 

Z dílčích kategorií ZP nepatrně vzrostly pouze TK. Příčinou růstu TK bylo podobně 

jako v celém Česku zakládání zahrad při domech. Ty vznikaly v MÚ aţ od poloviny období 

v souvislosti s přílivem civilních obyvatel a zejména s rozvojem tzv. druhého bydlení. 

                                                           
163

 V s. o. Jáchymov byl pokles OP největší podílovou změnou při sledování vývoje 8 základních kategorií LU. 
164

 Zemědělského vyuţití území zde nebylo docíleno ani po zavedení dotačního systému PES, v rámci něhoţ 

bylo MÚ zařazeno do jedné ze skupin s nejméně produktivní půdou. 
165

 Podíl ZP v s. o. Jáchymov činil asi 20 %. 
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Mimo kategorii ZP byl největší změnou LU v tomto období nárůst rozlohy JP. V MÚ 

byl růst výraznější neţ průměrně v Česku, nejvíce se na něm podílela kategorie OstP. Její 

rozšíření bylo způsobeno zmíněným přesunem ploch z kategorie TTP do OstP. Výměra 

ZastP, jejichţ nárůst byl vedle rozšíření OstP jednou z hlavních příčin růstu kategorie JP 

na úrovni Česka, naopak kontinuálně klesala. V s. o. Jáchymov rozloha ZastP díky lépe 

dosídleným obcím v niţších polohách mírně stoupla. Ve druhé polovině období se trend 

vývoje ZastP zřejmě obrátil. S rozvojem druhého bydlení a cestovního ruchu se (podle 

mapy z roku 1990) mírně rozšiřovaly kromě zástavby i komunikace, sportoviště a další 

plochy spadající do kategorie OstP. Výrazný nárůst VP charakteristický pro celý 

s. o. Jáchymov, měl v MÚ stejnou příčinu jako růst OstP, jemuţ se vyrovnal svou 

dynamikou. K rozšíření VP přispěla i výstavba vodárenské nádrţe Myslivny mezi lety 

1950 a 1959.  

V období 1949 – 1990 výrazně vzrostly LP, především na úkor TTP. 

V s. o. Jáchymov vzrostl do konce období jejich podíl na celé 2/3, tedy dvojnásobek 

zalesnění Česka. V MÚ byl růst LP ještě dynamičtější (dosahoval 2 – 3 ha/rok) a v roce 

1990 jejich podíl přes špatný zdravotní stav lesních porostů překročil 50 % rozlohy území. 

Skutečný nárůst LP byl však o něco vyšší. Kromě řízeného zalesňování probíhala i 

přirozená sukcese lesních porostů166. Divoce zarůstající pozemky však nebyly jako LP 

evidovány vůbec či s časovým posunem a hospodářsky nevyuţitelné náletové porosty 

byly jako neplodná půda zařazovány do OstP.  

Sníţení antropogenního tlaku na krajinu v důsledku vylidnění dalo průchod 

přírodním hybným silám. Nárůstem ekologicky stabilnějších sloţek (LP, mokřin a 

rašelinišť) se zvýšila environmentální hodnota krajiny. 

Největší změny LU ve druhé polovině 20. století byly podmíněny vylidněním oblasti 

v důsledku odsunu německého obyvatelstva a uzavření hraničního pásma, a proběhly 

proto převáţně v počátku období. K zatravňování ploch OP a sníţení rozlohy ZP ve 

prospěch LP však docházelo v celém pohraničí Česka včetně oblastí, které nebyly 

postiţeny odsunem (např. MÚ Starý Hrozenkov či Vyškovec na hranici se Slovenskem, 

viz Winklerová 2003; Turpišová in Niklová 2002). Je tedy zároveň výsledkem obecnějšího 

trendu vylidňování horských, pro zemědělství nevhodných oblastí, které kromě pracovních 

míst v cestovním ruchu a v navazujících sluţbách nabízejí málo moţností k obţivě. Ve 

druhé polovině období ovlivnilo strukturu LU postupné uvolnění reţimu hraniční zóny, 

rozvoj druhého bydlení a cestovního ruchu.  

 

                                                           
166

 Ze srovnání leteckých snímků pořízených počátkem 50. let a na konci sledovaného období je patrné, ţe 

lesy se rozšiřovaly zejména rozrůstáním na okrajích stávajících zalesněných ploch a zarůstáním holin (srov. 

obr. IV.1 aţ IV.4 v přílohách). 
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4.2.4 Období 1991 – 2000 
 

V období 1991 – 2000 se struktura LU v MÚ Boţí Dar téměř nezměnila. Na rozdíl od 

Česka i s. o. Jáchymov se rozdíly v rozlohách kategorií LU pohybovaly jen v řádu desetin 

procenta.  

Podobně jako v předchozích obdobích se změny probíhající na počátku období 

projevily ve struktuře LU s určitým zpoţděním. Časová prodleva v evidování změn ve 

vyuţití ploch167 způsobila další zpoţdění statistických údajů za reálným stavem LU 

(odhadují se 2 – 3 roky). Dopady některých procesů probíhajících v tomto období se tak 

promítly teprve do statistických údajů dalšího období, ačkoli reálně ovlivnily způsob vyuţití 

ploch jiţ před rokem 2000. Jistou korekci údajů z databáze LUCC, jejichţ hodnota je 

v období transformace přinejmenším diskutabilní (Chromý, Rašín 2006), poskytuje 

srovnání s mapou stavu LU v roce 2000.  

Stejně jako v Česku se zde změnila vnitřní struktura ZP, ne však její celková 

rozloha. Mírný úbytek TTP168 byl protikladný k vývoji na vyšších měřítkových úrovních. Na 

úrovni Česka byl naopak jednou z nejvýraznějších změn v tomto období nárůst TTP 

v důsledku zavedení dotačního systému podporujícího ekonomicky i ekologicky 

výhodnější zatravnění OP169 v méně úrodných oblastech, tzv. LFA170. V nejméně 

příznivých oblastech, k nimţ patří i Boţí Dar, bylo podporováno zalesňování ZP včetně 

TTP, avšak nárůst LP se v tomto období neprojevil. Pokračovalo zřejmě mírné rozšiřování 

lesních porostů samovolným zarůstáním171, které se však do statistických údajů 

nepromítlo172.  

TTP pokrývaly v roce 2000 podle statistiky necelých 15 %, podle mapy (III.2 

v přílohách) však aţ 40 % MÚ. Výrazný rozpor mezi oběma údaji zřejmě způsobilo 

především zařazení mokřin a vlhkých luk do kategorie TTP při terénním mapování. 

Z dostupných informací (ÚPD Boţí Dar 1996) je patrné, ţe většina těchto pozemků nebyla 

v období 1990 – 2000 zemědělsky vyuţívána173. Do TTP tak byla zahrnuta velká část 

                                                           
167

 V období transformace se „údaje evidence katastru rozcházejí s faktickým vyuţitím ploch v krajině“ 

(Chromý, Rašín 2006, s. 219). V MÚ způsobuje další zpoţdění statistik LU za reálným stavem perifernost 

oblasti, která není prioritní při zjišťování změn v drţbě a způsobu vyuţití pozemků. 
168

 Detailnější pohled na strukturu TTP prozrazuje, ţe ubyly pouze louky, zatímco rozloha pastvin mírně 

stoupla. V tomto období je však vhodnější sledovat vývoj souhrnné kategorie TTP. Rozdíl mezi loukami a 

pastvinami se stírá, obtíţné rozlišení obou typů vyuţití navíc komplikují chyby mapujících (Niklová 2002). V 

dalších letech je proto i v databázi ČÚZK evidována pouze kategorie TTP. 
169

„It is not economically viable to invest money into less fertile soils anymore.“ (Bičík, Jeleček, Štěpánek 

2001, s. 72) 
170

 LFA (less favoured areas) odpovídají oblastem, v nichţ byla v rámci systému PES podporována 

produktivita zemědělství tzv. diferenciálními příplatky. 
171

 Ze srovnání leteckých a druţicových snímků pořízených v průběhu 90. let je podobně jako v předchozím 

období patrné mírné rozrůstání lesních porostů. 
172

 Podle statistických údajů rozloha LP dokonce mírně poklesla, nejspíš však v důsledku nepřesné evidence. 
173

 Část zamokřených ploch není vůbec moţné hospodářsky vyuţívat. 
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ploch spadajících podle vyuţití do kategorie VP či OstP174. Faktická rozloha TTP se 

v období 1991 – 2000 změnila minimálně.  

V rámci kategorie ZP zaznamenaly největší změnu TK. Jejich nárůst dokonce 

převýšil pokles TTP, a výsledná rozloha ZP se tak nepatrně zvýšila. Příčinou rozšiřování 

TK bylo pokračující zakládání zahrad spojené s rozvojem bytové výstavby, který se však 

odrazil zejména v růstu ZastP. Mezi lety 1991 a 2001 se zvyšoval počet domů. Do roku 

2000 stoupla rozloha ZastP na úroveň z roku 1948, ačkoli počet trvalých obyvatel 

nepřesáhl 20 % předválečného stavu (srov. graf II.1 v přílohách). To svědčí o zvýšení 

nároků na bydlení i o sezónnosti vyuţívání bytů pro rekreační účely.  

Na rozdíl od ZastP rozloha OstP v souladu s obecným vývojovým trendem 

relativně silně poklesla a VP vzrostly jen nepatrně. Rozloha souhrnné kategorie JP tak 

zůstala nezměněna.  

Nepatrné změny LU v období 1991 – 2000 ovlivnil zejména rozvoj obce 

orientovaný na cestovní ruch a ekonomický vzestup po roce 1990 provázený investicemi 

do výstavby. Nejdynamičtější pohyb zaznamenaly ZastP, jejichţ rozloha vzrostla o 8 %, a 

TK, které se zvětšily více neţ dvojnásobně. Lze říci, ţe skrze opětovné působení DR I 

podpořené systémem zemědělských dotací se zvýšil význam přírodních podmínek jako 

jedné z hybných sil formujících LU175. Transformační procesy v 90. letech umocnily návrat 

krajiny „zpět ke své původní podobě“, zahájený v MÚ jiţ v období po II. světové válce 

(Chromý, Rašín 2006, s. 207).  

 

4.2.5 Období 2001 – 2009 
 

V období 2001 – 2009 se struktura LU jak v MÚ tak území s. o. Jáchymov proměnila 

výrazněji neţ v předchozím desetiletí (srov. graf 7). Obrácený vývojový trend vzhledem 

k Česku, kde silnější změny zejména uvnitř kategorií ZP a JP proběhly v letech 1991 – 

2000, byl zčásti způsoben zmíněným zpoţděním v evidenci změn vyuţití pozemků. 

Hlavním důvodem však byla reálně vyšší intenzita především ekonomických změn, jimiţ 

MÚ prošlo v posledních letech. Hospodářský vzestup spojený s uvolněním trhu po roce 

1989 se v MÚ plně projevil aţ v tomto období, později ještě posílený ekonomickými 

výhodami (dotacemi) provázejícími vstup Česka do EU. Další výhody přinesl 

příhraničnímu území vstup ČR do Schengenského prostoru umoţňující plný rozvoj 

potenciálu pro cestovní ruch. V Boţím Daru jako v jedné z obcí efektivně vyuţívajících 

finanční podporu EU se do struktury LU silně promítly investice spojené s čerpáním dotací 

z rozvojových fondů EU.  

                                                           
174

 To dokládá podobnost podílu TTP na mapě (40 %) a součtu podílů TTP, VP a OstP ve statistice (47 %). 
175

 „The impact of natural conditions on farming and land-use structure is now more important than earlier“ 

(Bičík, Jeleček, Štěpánek 2001, s. 72) 
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Graf 7: Roční index změny vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar, s. o. Jáchymov a Česku 1845 – 2009 

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 
Výpočet vlastní. 

 

Největší změnou byl proto nárůst OstP zahrnujících komunikace a dopravní 

plochy, sportovní a rekreační plochy, ale i stavební parcely176. Ve prospěch OstP ubyly 

zejména TTP (v roce 2009 jiţ vedené jako jedna kategorie). K úbytku souhrnné kategorie 

ZP přispěl i nepatrný úbytek TK. Pokud se nejedná pouze o nepřesnost v evidenci, je 

zřejmě důsledkem zastavování zahrad v intravilánu. Je třeba poznamenat, ţe v tomto 

období jiţ v MÚ TK (dle výsledků terénního šetření) reálně téměř neexistují. Převaţují 

okrasné zahrady177, uţitkové zahrady zanikly ze stejného důvodu jako jiţ dříve plochy OP. 

Z katastrální mapy zaznamenávající aktuální změny ve vyuţití pozemků spojené 

s rozvojovými aktivitami obce je zjevné, ţe k záboru TTP přispělo vybudování silničního 

obchvatu města s navazující výstavbou parkovišť a dopravních ploch, rozšiřování 

stávajících a výstavba nových místních komunikací a cest (včetně turistických) a vznik 

nových sportovních ploch, zejména v lyţařských areálech. Ze srovnání katastrální mapy 

s reálným stavem v MÚ je patrné, ţe část ploch vyuţívaných pro sezónní zimní sporty je 

stále vedena jako TTP178. Z mapy však lze odhadnout jejich rozlohu, která činí jen u 

sjezdových drah a vleků asi 7 ha, tedy téměř 1 % celkové rozlohy MÚ.  

Nejnovější změnou LU zaznamenanou při terénním šetření je návrat 

k zemědělskému vyuţívání ploch v MÚ (viz mapa III.3 v přílohách). Od léta 2009 se 

vyuţívají k pastvě dobytka ze soukromého zemědělského závodu v Abertamech pozemky 

evidované jako TTP, ale fakticky málo vyuţívané179, i část zamokřených ploch vedených 

v kategorii VP či OstP. Současně probíhají meliorační úpravy a obnova odvodňovacích 

                                                           
176

 Tedy pozemky připravené na výstavbu, případně k tomu účelu vyjmuté ze zemědělského půdního fondu. 
177

 Správně by tedy měly být zařazeny do kategorie OstP. 
178

 V letním období jsou zpravidla vyuţívány jako louky. 
179

 Vyuţití TTP se omezovalo na sečení, často pouze za účelem čerpání dotací na údrţbu krajiny bez 

faktického zemědělského vyuţití. 
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systémů umoţňujících efektivnější vyuţití travnatých pozemků. Lze předpokládat, ţe se 

tyto změny v příštích letech promítnou do statistiky vyuţití ploch a podobně jako v období 

1845 – 1896, kdy docházelo k rozšiřování luk a pastvin, naroste kategorie TTP na úkor 

VP a OstP. Zcela se tak obrátí trend vývoje TTP, jejichţ rozlohy v období 2001 – 2009 

klesaly ve prospěch OstP.  

Přes obnovu několika rybníků mezi lety 2002 a 2007 poklesla také rozloha VP. 

Část mokřin spadajících do této kategorie byla podobně jako část TTP zastavěna (ÚPD 

Boţí Dar 1996) či převedena do kategorie OstP jako stavební parcely.  

Po kategorii OstP nejvíce vzrostly ZastP, aţ o 10 %. Rozvoj cestovního ruchu a 

zvýšení návštěvnosti inicioval výstavbu zejména rekreačních apartmánů. S rostoucím 

počtem obyvatel zaměstnaných ve sluţbách se zvýšil i počet objektů trvalého bydlení. 

Díky nárůstu ZastP a OstP se zvětšila celková rozloha JP. 

Zvýšením podílu LP mezi lety 2000 a 2009 na všech měřítkových úrovních se 

zřejmě projevila zmíněná státní podpora na zalesňování. V MÚ k němu přispěly lokální 

projekty na výsadbu a zvýšení druhové diverzity lesních porostů financované z fondů EU.   

Hlavní hybnou silou proměny LU v MÚ v tomto období je nepochybně dynamický 

ekonomický rozvoj města a efektivní vyuţívání finančních prostředků z fondů EU 

umoţněné kvalitním zpracováním projektů soustřeďujících se na podporu cestovního 

ruchu. Výjimečnost úspěšného vývoje Boţího Daru je patrná ze srovnání se sousední 

Horní Blatnou, jejíţ rozvojová strategie je taktéţ zaloţena na podpoře cestovního ruchu. 

Pro jeho rozvíjení má však horší výchozí předpoklady a za Boţím Darem výrazně 

zaostává v čerpání prostředků z fondů EU. Struktura LU se v Horní Blatné od roku 1990 

změnila velmi málo, zvláště v posledních letech zde na rozdíl od Boţího Daru nejsou 

patrné téměř ţádné změny. Nárůst OstP svědčící o investiční činnosti v obci, ke kterému 

v Horní Blatné došlo podle statistických údajů mezi lety 1990 a 2000, terénní šetření 

z roku 2001 ji však neprokázalo. Zjištěná rozloha JP byla oproti statistickým údajům 

dokonce o 30 % niţší (Niklová 2002). Rozloha ZastP se mezi lety 1990 a 2009 nezměnila 

vůbec. To potvrzuje absenci investic do bytové výstavby.  

Nejnovější zjištěné změny v kategorii ZP kopírují obecný trend vývoje ZP v Česku 

v 90. letech. Obnova vyuţívání ploch k sečení a pastvě je zřejmě podpořena dotacemi na 

údrţbu krajiny a péči o TTP, které byly na úrovni Česka hlavní příčinou růstu podílu TTP 

v předchozím období. Jeho hlavním impulzem je však podnikatelský záměr majitele 

prosperujícího soukromého zemědělského závodu. To dokazuje, ţe v malém území, 

jakým se práce zabývá (tj. jedno KÚ), se mohou zcela individuální a specifické příčiny stát 

hybnou silou či faktorem lokálně výrazných proměn LU, lišících se tak od obecných 

trendů.  
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4.2.6 Přehled vývoje vyuţití ploch za sledované období 
 

Struktura LU v MÚ Boţí Dar prošla v posledních 160 letech výraznými změnami, jejichţ 

intenzita se v důsledku působení různých faktorů lišila podle sledovaných časových úseků 

i z hlediska kategorií vyuţití půdy. 

Podle mapy porovnávající LU na začátku a na konci sledovaného období180 se 

změnilo funkční vyuţití na téměř 45 % území181. K relativně stabilním z hlediska vyuţití 

ploch patřily zejména LP182 pokrývající západní část MÚ a travní porosty na svazích 

východně od města (srov. mapa 7).  

 
Mapa 7: Změny funkčního vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar mezi rokem 1842 a 2009 

 
Zpracování vlastní. 

 

Nelze však předpokládat, ţe se vyuţití těchto ploch v průběhu celého období 

neměnilo. To potvrzuje graf (8) indexu změny LU v jednotlivých obdobích ilustrující 

časové rozloţení probíhajících změn. Intenzita ročních změn v dílčích obdobích, zejména 

1949 – 1990, výrazně převyšuje průměrnou roční změnu LU za celé období. Vývoj LU se 

tedy skládal z více protichůdných a vzájemně se vyrovnávajících tendencí; přibliţně v 

polovině 20. století se vývojový trend obrátil a struktura LU se vracela ke stavu na počátku 

období.  
                                                           
180

 Mapa vznikla překrytím map z let 1842 a 2009. 
181

 Pokud jsou jako změny klasifikovány také přesuny uvnitř kategorie TTP, pak činí podíl ploch se změnou 

funkčního vyuţití mezi lety 1842 a 2009 50 % území. 
182

 Během sledovaného období se však výrazně změnila kvalita lesních porostů. 
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Graf 8: Roční index změny vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009 

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 
Výpočet vlastní. 

 

Na tomto procesu se nejvíce podílely TTP, OstP a VP, resp. souhrnné kategorie 

ZP a JP, mezi nimiţ došlo k největším přesunům. LP vykazují relativní stabilitu i podle 

statistických záznamů. Vývojové tendence hlavních kategorií LU183 lze sledovat pomocí 

indexů vývoje mezi jednotlivými časovými průřezy uvedených v tabulce 11.  

 
Tab. 11: Index vývoje souhrnných kategorií vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009 

  1845 – 1896 1897 – 1948 1949 – 1990 1991 – 2000 2001 – 2009 

ZP 115,1 101,0 24,8 100,1 90,4 

TTP 117,9 100,7 24,8 99,8 90,4 

LP 99,5 98,2 136,3 100,0 101,8 

JP 22,9 106,1 1415,5 100,0 101,5 

Zdroj: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 

 

Rozloha ZP, rostoucí aţ do roku 1948 rozšiřováním luk a pastvin na úkor OstP a 

VP, se ve druhé části období prudce sníţila. Zatímco do konce 19. století výměra ZP 

vzrostla o 15 % a TTP o více neţ 17 %, po 1948 poklesla aţ o ¾. Dramatické sníţení 

počtu obyvatel po II. světové válce a ztráta tradice (včetně domácké výroby) vedly 

k zániku zemědělství a péče o TTP. Úbytek ZP v posledním období byl zapříčiněn 

záborem ploch na bytovou výstavbu, výstavbu komunikací a rekreačních areálů a další 

investiční činnost v obci. Aţ v tomto období se vývoj ZP v MÚ lišil od tendence v území 

s. o. Jáchymov, kde se výměra ZP mezi lety 2001 a 2009 mírně zvětšila. V Boţím Daru 

lze nárůst rozloh ZP v důsledku obnovy zemědělského vyuţití pozemků očekávat 

v příštích letech. 

Důvody vedoucí ke zvyšování a následnému dramatickému poklesu rozlohy ZP 

měly za následek opačný trend ve vývoji LP. V posledních letech byl růst rozlohy zdejších 

                                                           
183

 V tabulce jsou uvedeny také TTP tvořící v MÚ většinu ZP. 
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LP ve shodě s vývojem na vyšších regionálních úrovních podmíněn dotacemi na 

zalesňování. Celkový pohyb LP je omezenější neţ u ostatních kategorií, index vývoje LP 

kolísá mezi 98 a 140.  

Vývoj kategorie JP, z výše uvedených důvodů opačný k vývojovému trendu ZP, lze 

sledovat v grafu 9. Nárůst dílčích kategorií ZastP a OstP po roce 2000 odráţí investiční 

činnost provázející rozvoj obce. 

 
Graf 9: Vývoj dílčích kategorií jiných ploch v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009*  

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 
*Za rok 1896 byla sledována pouze souhrnná kategorie jiné plochy. 

 

Souhrnné kategorie ploch se měnily výrazněji neţ na vyšších řádovostních 

úrovních (srov. grafy II.2 aţ II.4 v přílohách). V některých obdobích se jejich vývoj i svou 

tendencí lišil od s. o. Jáchymov, v němţ změny probíhaly přes vyšší dynamiku v souladu 

s obecnými trendy na úrovni Česka. Specifikem MÚ je úbytek LP do roku 1948. Nejvíce 

se MÚ odlišuje zvětšováním rozlohy ZP aţ do roku 1948 a jejím poklesem mezi lety 2000 

a 2009, jehoţ opakem je výraznější nárůst v kategorii JP svědčící o výjimečném vývoji 

Boţího Daru v rámci s. o. Jáchymov v tomto období (srov. graf 10). 

Největší intenzita změn struktury LU v MÚ v obdobích 1949 – 1990 a 2000 – 2009 

svědčí o tom, ţe vedle přírodních poměrů, jejichţ vliv nelze opominout, je nejvýraznější 

hybnou silou změn ve vyuţití ploch blízkost státní hranice a proměny její funkce a 

významu. Silně se zde projevil odsun německého obyvatelstva působící jako hybná síla 

změn LU i na úrovni Česka, jehoţ efekt zesílilo neúspěšné dosídlení a izolace MÚ v rámci 

hraničního pásma a speciálního reţimu v období existence pracovních táborů. 

V posledním období strukturu LU nejvíce ovlivnil pozitivní ekonomický vývoj MÚ 

podmíněný vlastní iniciativou a aktivitou obce Boţí Dar efektivně vyuţívající rozvojové 
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moţnosti, které se obcím otevřely po vstupu Česka do EU v roce 2004184. Poloha na dříve 

izolující státní hranici nyní umoţňuje propojení s úspěšně se rozvíjejícími saskými obcemi 

a spolupráci na podpoře cestovního ruchu. 

 
Graf 10: Podíl souhrnných kategorií na vyuţití ploch v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009 

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK. 

 

Nejmenšími změnami prošlo vyuţití půdy v období 1897 – 1948 (lze však 

předpokládat, ţe se větší změny probíhající uvnitř období navzájem zčásti kompenzovaly) 

a v období 1991 – 2000, kdy se změny struktury LU zpozdily za reálným působením 

hybných sil a projevily se plně aţ v dalších letech. 

Zvyšující se intenzita vyuţívání území ve 2. polovině 19. století a počátkem 

20. století se odrazila ve sníţení koeficientu ekologické stability (KES), naopak vylidnění a 

zmenšení antropogenního tlaku na krajinu ve 2. polovině 20. století vedlo k jeho růstu. 

Vývoj environmentální hodnoty krajiny tak zrcadlově kopíruje, v KÚ Boţí Dar do jisté míry 

sinusoidní vývoj struktury LU. Z ekonomického hlediska pozitivní rozvoj obce v posledním 

období má negativní dopad na ekologickou stabilitu krajiny. Z grafu 11 je však patrné, ţe 

se hodnoty KES v celém období pohybují mezi 0,7 a 0,8 – krajina MÚ je tedy ekologicky 

relativně stabilní185. 

 
Graf 11: Koeficient ekologické stability krajiny v MÚ Boţí Dar 1845 – 2009 

 
Zdroje: Databáze LUCC Czechia; Centrální databáze ČÚZK.  
Výpočet vlastní. 

                                                           
184

 Jedinečnost vývoje Boţího Daru v rámci západního Krušnohoří dokládá srovnání s dříve významnější 

Horní Blatnou. Nepatrné změny ve struktuře LU svědčí o stagnaci jejího vývoje. 
185

 KES je však třeba vyuţívat opatrně. Mezi málo stabilní plochy se při výpočtu zahrnují OstP, do kterých 

ovšem v MÚ spadají i některé ekologicky hodnotné mokřiny. 
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4.2.7 Hypotézy dalšího vývoje ve vyuţití ploch 
 

Z předchozího rozboru vyplývá, ţe dynamický ekonomický rozvoj Boţího Daru 

(orientovaný na cestovní ruch) v posledních dvou desetiletích a zejména po vstupu Česka 

do EU v roce 2004 je hlavní společenskou hybnou silou změn ve vyuţití ploch specifickou 

pro toto MÚ. Dynamický nárůst OstP a ZastP svědčící o ekonomickém rozvoji byl největší 

změnou v období 2000 – 2009 a lze předpokládat, ţe bude pokračovat i v dalších letech.  

V současné době se realizuje několik investičních projektů zaměřených převáţně 

na zkvalitnění dopravy a komunikací, další projekty jsou ve fázi příprav. Plánuje se 

rozšíření areálů pro zimní sporty a jejich propojování s areály na saské straně. V rámci 

podpory letní turistiky se připravuje budování nových turistických tras, sportovišť (např. 

golfového hřiště) a jiných rekreačních ploch.  

Výsledky aktuálního terénního šetření v MÚ potvrzují, ţe z tohoto důvodu nejspíš 

rozlohy OstP dále porostou. Na mapě 8 vzniklé na základě terénního šetření jsou 

vyznačeny plochy, které v horizontu příštích měsíců aţ let patrně změní své funkční 

vyuţití, ponejvíce ve prospěch nových komunikací a dopravních ploch. Velkou část tvoří 

stavební pozemky s vyměřenými parcelami. Bude tak zřejmě pokračovat i nárůst ZastP 

patrný ze srovnání údajů z let 2000 a 2009. 

 
Mapa 8: Plochy s potenciální změnou funkčního vyuţití v MÚ Boţí Dar 

 
Zpracování vlastní. 
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Otevřenou otázkou zůstává působení investic a stavebního rozvoje na 

environmentální hodnotu krajiny a zejména její zpětný vliv na turistickou atraktivitu lokality. 

Hodnocení je zde velmi obtíţné. Nesporná je potřeba nalezení rovnováhy mezi 

ekonomickou prosperitou a zachováním environmentální hodnoty krajiny.  

Lze předpokládat, ţe zvětšování rozloh ekologicky málo stabilních ZastP a OstP 

bude do jisté míry kompenzováno pokračujícím pozvolným nárůstem LP. Reálný podíl LP 

je jiţ nyní vyšší neţ ve statistických záznamech, dle výsledků terénního šetření činí 55 %.  

Z uvedených důvodů patrně poklesnou rozlohy ekologicky hodnotných mokřin 

vedených v kategorii VP, případně OstP ve prospěch TTP186. Při terénním šetřením bylo 

zjištěno, ţe TTP pokrývají téměř 20 % území, tedy o ¼ více neţ podle statistických 

údajů187. V důsledku rozšíření pastvin na další pozemky se jejich podíl zřejmě ještě zvýší. 

Na mapě jsou zvýrazněny plochy, u kterých lze v příštích letech předpokládat změnu 

funkce ve prospěch zemědělského vyuţití. Potenciální rozšiřování luk a pastvin je 

limitováno chráněnou zónou Přírodní rezervace Boţídarské rašeliniště rozkládající se na 

značné části KÚ Boţí Dar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186

 Péče o pozemky formou spásání, případně sečení nemá však nijak negativní dopad na ekologickou 

hodnotu krajiny a její estetickou hodnotu můţe i zvýšit. 
187

 Jejich vyšší podíl oproti statistickým záznamům vzniká na úkor OstP. 
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5 ZÁVĚR 
 

Na základě analýzy sestavené datové základny a rozboru historickogeografického vývoje 

byl rekonstruován a interpretován vývoj struktury půdního fondu ve sledovaném MÚ Boţí 

Dar. V souladu s cíli práce byly určeny hlavní příčiny, tedy hybné síly změn ve vyuţití 

ploch v letech 1842 aţ 2009. Tendence vývoje LU korespondovaly s jeho trendy na úrovni 

Česka, změny zde však byly výraznější. To odpovídá ověřenému schématu platnému pro 

oblasti s méně příznivými přírodními podmínkami.  

Nejvýrazněji se měnily kategorie trvalých travních porostů, vodních ploch 

zahrnujících mokřady, lesních ploch a ostatních ploch. Specifickým rysem bylo po celé 

sledované období omezené zemědělské vyuţití, absence orné půdy a téměř výhradní 

orientace na extenzivní pastvu dobytka.   

Hybnou silou největších změn struktury půdního fondu v období 1948 – 1990 v 

Česku byl nástup socialistického centrálně plánovaného hospodářství. V pohraničním MÚ 

Boţí Dar mělo silný dopad vylidnění, způsobené odsunem českých Němců a později 

emigrací obyvatelstva z  horských oblastí do příznivějších níţin. Zvláštním faktorem zde 

byl speciální bezpečnostní reţim kvůli hraničnímu pásmu a blízkosti pracovních táborů při 

uranových dolech. 

Významem srovnatelné změny v období 2000 – 2009 jsou výsledkem působení 

specifických faktorů, k nimţ patří současný perspektivní ekonomický rozvoj Boţího Daru. 

Ten je zaloţen na podpoře rozvoje cestovního ruchu, který zde navazuje na předválečnou 

tradici a na, v Krušných horách ojedinělý, rozvoj jiţ od konce 60. let. Vyuţití potenciálu pro 

rozvoj cestovního ruchu, který se mohl plně uplatnit po uvolnění politické i hospodářské 

situace v Česku a odstranění hraničních bariér po roce 1990, je spolu s efektivním 

vyuţíváním finančních podpor z EU a osobní aktivitou a angaţovaností vedení obce i 

jejích obyvatel rozhodujícím faktorem dynamického vývoje obce.  

Lze předpokládat, ţe započatý trend bude hlavní hybnou silou změn ve vyuţití 

ploch i v příštích letech. Pokračující zábor pozemků na rozšiřování zástavby, komunikací, 

rekreačních ploch aj. však s sebou ponese i pokles ekologické stability a zvýšení 

antropogenního tlaku na krajinu, který se paradoxně zásluhou socioekonomicky negativně 

působícího vylidnění oblasti ve 2. polovině 20. století sníţil. Tehdy podobně jako před 

polovinou 19. století nabyly na významu přírodní faktory výrazně formující horskou 

krajinu. Současné zesilování antropogenního tlaku na krajinu je analogické k jeho zvýšení 

způsobenému růstem populace v podmínkách průmyslové a zemědělské revoluce 

2. poloviny 19. století. Z hlediska vyuţití ploch je tak vývoj území do jisté míry cyklický. 

S novým vyuţitím území došlo po téměř úplném vylidnění opět k přílivu obyvatel. Boţí Dar 

„oţil“ podobně jako za modernizačních procesů 2. poloviny 19. století či jiţ dříve při 



87 

 

rozšíření těţby rud v 16. století. Lze předpokládat, ţe bude pokračovat i obnova 

zemědělského vyuţívání krajiny ve formě extenzivního pastevectví a péče o travní 

porosty.  

Zkoumání problematiky vyuţití ploch na malém území, které je předmětem této 

bakalářské práce, se ukázalo jako perspektivní. Na vývoji struktury LU v jednom 

katastrálním území lze podrobně studovat působení specifických, zejména společenských 

hybných sil. Výsledky práce naznačují, ţe vyuţívání krajiny je často ovlivněno lokálně 

působícími faktory, které mohou vyvolat překvapivé změny (např. vyuţití zemědělských 

pozemků pro Salaš na Ryţovně). Nelze tedy zjednodušeně bez důkladné předchozí 

analýzy přenášet na lokální úroveň poznatky získané při studiu vyšších územních 

jednotek. Interpretace dlouhodobých změn ve vyuţití ploch by naopak měla vycházet z 

vysvětlení jejich působení v malém území.  

Studium vyuţití ploch na úrovni katastrálního území je zajímavé také metodicky. 

Do jisté míry generalizující údaje statistické evidence bylo třeba doplnit dalšími zdroji. 

Právě vyuţití této, z metodologického hlediska „perspektivní kombinace různých 

pramenů“ (Chromý, Rašín 2006, s. 210) se v práci osvědčilo, ačkoli v rámci daného 

rozsahu nebylo moţné veškeré dostupné zdroje vyuţít či dostatečně zhodnotit. Pro další 

výzkum se jeví jako perspektivní zejména bliţší analýza pouţitých kartografických 

podkladů (úprava, digitalizace aj.), vkládání dalších časových průřezů statistické evidence 

změn ve vyuţití pozemků (údaje jsou zřejmě dostupné na regionálních pracovištích 

ČÚZK) a vyuţití výstupů leteckého snímkování prováděného v Česku od 30. let 

20. století. 

Lze předpokládat, ţe vyuţití širší škály zdrojů umoţní hlubší rozbor dlouhodobých 

změn ve vyuţití ploch ve sledovaném území a nalezení nových souvislostí a faktorů 

v jeho vývoji. Zajímavé výsledky by do výzkumu mohl vnést pokus překonat, stejně jako 

Boţí Dar a Oberwiesenthal, bariéru státní hranice a porovnat vývoj v české a saské části 

nejvyššího úseku Krušných hor odráţející se ve struktuře půdního fondu na jejích obou 

stranách.  
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