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ABSTRACT
This paper deals with the state and changes in the landscape and their impacts from the
hydrological, landscape and ecological point of view. Historical map sources of two model
river basins are used for the evaluation of changes in the source area of Blanice. The analysis
of the landscape structure is carried out in the GIS program. The paper monitors the
development of landscape changes and antropogenous influence on the river network in the
river basin of the Zbytinský and Tetřívčí Creek, representing areas of differently exploited
territories.
In the period 1947-2005 great changes occurred in the structure of the landscape
which took place with varying intensity and were influenced by many natural and
socioeconomic factors. The processes of forestation and grassification were the most
significant ones occurring in connection with a long term decrease of arable land. In the 70s
and 80s areal agricultural melioration of tiny streams took place the consequence of which is
faster water runoff from the area. At present both river basins are covered with forests with a
high proportion of meadows and grassland. The area is significant by its preserved natural
environment with numerous preservation and conservation areas, which has a positive impact
on the stabilization of hydrological, landscape and ecological relations. The changes having
taken place in the past and taking place at present show the tendencies of development within
mountain and foothill areas in the Czech Republic.
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE
Na evropské i světové úrovni je od 90. let 20. století věnována mimořádná pozornost
současným, případně očekávaným změnám v krajině a jejich ekologickým a sociálním
následkům. Při výzkumu vývoje území se přistupuje ke studiu historických mapových
podkladů, které zachycují stav využívání krajiny v minulosti. Tyto historické materiály
představují cenný a nenahraditelný zdroj informací pro pochopení současného stavu krajiny a
přinášejí informace pro sledování dosavadního vývoje krajiny.
Cílem této práce je zhodnotit vývoj struktury krajiny a změny ve využití území
v povodí horní Blanice a na dílčích modelových povodích Zbytinského a Tetřívčího potoka.
Práce se snaží charakterizovat vlivy přírodních a antropogenních faktorů na utváření území.
Studie navazuje na předchozí výzkumné činnosti v povodí horní Blanice v rámci vědeckovýzkumného projektu Ministerstva životního prostředí ČR- VaV-SM/2/57/05 "Dlouhodobé
změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami". Hlavním
cílem této bakalářské práce je zjistit, k jakým došlo změnám ve využívání krajiny území v
období, a jaký vliv měli tyto změny na srážko-odtokové poměry. K posouzení stavu bylo
využito historických i současných map, ortofot a leteckých snímků. Práce se snaží
kvantifikovat změny v krajině a provést analýzu těchto změn. V práci byly stanoveny tyto
dílčí cíle:

Zjištění historického vývoje změn ve využívání krajiny na základě zpracování historických a
současných mapových podkladů z různých časových období.

Analýza v prostředí GIS na podkladě leteckých snímků, orotofot a vlastního terénního
průzkumu.

Kvantifikace a interpretace změn, které prodělala krajina.

Zhodnocení a zmapování plošného odvodnění, úprav vodních toků, jejich významu a vlivu na
přírodní prostředí na základě sběru dat a vlastního terénního průzkumu.

Rešeršní část práce se zabývá obecnými poznatky, které se týkají sledování změn ve
využití krajiny, pojednává o antropogenních zásazích do přirozeného vývoje krajinné

6

struktury v současnosti i v minulosti zásahy do vodních toků, zejména úpravy koryt vodních
toků a budování zemědělských meliorací.
Praktická část je zaměřena povodí horní Blanice, kde jsou aplikovány fyzickogeografické a sociálně-geografické charakteristiky. Je zde zahrnut také historický vývoj
území, události které měli vliv na utváření krajiny, tak jak se nám dochovala do současnosti.
V dalších kapitolách jsou prezentovány výsledky změn ve využití krajiny, získané analýzou
v prostředí GIS včetně mapových výstupů. Poslední kapitola pak shrnuje výsledky bakalářské
práce.

ZDROJE DAT A METODIKA

Metodika
Pro zhodnocení dlouhodobých změn ve struktuře krajiny z hlediska dopadu na
odtokové poměry a z ekologického hlediska v 2. polovině 20. století byly zvoleny roky 194749, 1983, 1999 a 2005. V průběhu těchto sledovaných obdobích docházelo ke změnám
v politicko-ekonomických podmínkách. Ve sledovaných časových horizontech nastávají
proměny ve využití krajiny a krajinného krytu. Dochází ke scelování zemědělských pozemků,
které bylo motivováno snahou o vyšší efektivitu hospodaření, zvýšení zisků z produkce. Pro
zemědělskou půdu tyto procesy znamenaly rozpad mozaikovitého uspořádání krajiny. Byly
likvidovány stabilizační prvky v krajině. V rámci intenzifikace zemědělství probíhala rozsáhlá
výstavba plošného odvodnění a napřimování drobných toků. Události po roce 1990
představují změny ve vlastnických poměrech a rozpad státních zemědělských podniků a JZD.
Ke srovnání změn byly využity ortofota a letecké snímky zájmového území poskytnuté
RNDr. Zdeňkem Klimentem, CSc. Tvorba mapových výstupů z jednotlivých roků probíhala
formou vektorizace. Samotné vektorizaci předcházela určení jednotlivých tříd využití krajiny.
Vzhledem k možnostem rozlišení leteckých snímků a ortofot bylo pro potřeby této práce
zvoleno 7 základních tříd: lesy, nesouvislé lesy a křoviny, orná půda, louky a pastviny,
zástavba, zahrady a obecní zeleň, ostatní plochy. Před vlastní vektorizací musela být
provedena georeference jednotlivých mapových listů. Pro jednotlivé třídy pak byly po
skončení vektorizace vypočítány plochy, jejich podíly na rozloze a indexy zjišťující změny
mezi třídami. Krajinná struktura byla hodnocena pomocí doplňkových charakteristik
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koeficientů ekologické stability (podle Míchala, Löwa) a koeficientem antropogenního
ovlivnění.
Pro tvorbu map zemědělských meliorací byly získány kopie originálních map ZVHS.
Kopie musely být naskenovány a následně georeferencovány. Poté byla provedena
vektorizace vybraných prvků map meliorací. Ve výsledné mapě je znázorněna plocha
odvodnění a péra, tedy kostra podpovrchové sítě odvodňovacích trubek. Terénní průzkum byl
prováděn v průběhu roku 2007 a 2008. Terénní průzkum byl nezbytnou součástí zjištění
současného stavu a také bližšího pochopení významu zemědělských meliorací. V terénu byla
také provedena kontrola správnosti melioračních map.
Mapy použité k fyzicko-geografickým charakteristikám byly vytvořeny v programu
MapInfo 7.0 a ArcGis 9.2.
Charakteristiky pro ekologické hodnocení vyjadřují hrubé plošné zastoupení
jednotlivých základních tříd využití půdy a jejich změny. Jejich nevýhoda spočívá i přes
nespornou vypovídající hodnotu ve faktu, že nejsou schopny charakterizovat skutečné změny
v krajině, nevěnují se skutečnému vnitřnímu prostorovému uspořádání uvnitř kategorií.
Ukazují nám k jaké změně došlo mezi dvěma stanovenými roky, ale ne vývoj ve struktuře.
Pro sledování a analýzu vývoje krajinné struktury byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

Podíl kategorií na rozloze PK
Procentuální podíl jednotlivých kategorií v poměru k celkové ploše sledovaného
území (Mareš, 2000)

RK
PK = ─── × 100 [%]
RC
Index vývoje plochy kategorie Iv

Procentuální vyjádření přírůstku nebo úbytku určité kategorie mezi dvěma obdobími.
(Mareš, 2000). R2 je rozloha plochy kategorie ve druhém roce sledování. R1 je rozloha plochy
kategorie v prvním roce sledování.

R2
Iv = ─── × 100
R1
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Iv>100 nárůst plochy
Iv<100 úbytek plochy
Iv=100 nedošlo ke změně

Index změny (IZ)

Procentuální vyjádření ploch, na nichž došlo ke změně využití mezi dvěma časovými
horizonty. Je to podíl sumy absolutních hodnot rozdílů jednotlivých kategorií ploch mezi
dvěmi časovými obdobími ku dvojnásobku celkové rozlohy území (Bičík a kol. 1991).
∑│ P1i - P2i │
IZ = ───────── × 100
(R1 + R2)
n.......kategorie využití půdy
P1i....rozloha jednotlivých kategorií v počátečním roce sledování
P2i....rozloha jednotlivých kategorií v konečném roce sledování
R1.....celková rozloha území v počátečním roce sledování
R2..... celková rozloha území v konečném roce sledování

Koeficient ekologické stability Kes (Míchal 1992)

Ekologická stabilita ekosystému je schopnost vyrovnat se s vnějšími rušivými vlivy
vlastními spontánními mechanismy. Koeficient je vyjádřen jako poměr ploch relativně
ekologicky stabilních k plochám relativně ekologicky labilním. Jako plochy relativně stabilní
se berou lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty a sady. Mezi plochy relativně labilní se řadí
pole, urbanizované zastavěné plochy.
S
Kes = ───
L
S...výměra ploch relativně stabilních
L... výměra ploch relativně labilních
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Interpretace hodnot uvedeného koeficientu jsou obecně klasifikovány takto (Lipský, 1998):

Kes < 0,10: území s maximální narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce
musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy;
0,10< Kes < 0,30 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,30<1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
1,00<Kes< 3,0: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových
vkladů.
Kes>3,00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodně blízkých kultur.

Koeficient ekologické stability (Kes) (Löw, 2003)

K vyhodnocení ekologické stability byl dle Löwa 2003 spočten koeficient ekologické
stability na základě následujícího vzorce:
KES=

(1,5A+B+0,5C)
─────────
(0,2D+0,8E)

Kde A je plocha lesů a vodních toků, B je plocha trvalých kultur,
C je plocha luk a pastvin, D je plocha orné půdy a E je plocha
zastavěného území a ostatních ploch

< 0,1 devastovaná krajina
0,1 – 0,9 narušená krajina schopná autoregulace
1,0 vyvážená krajina
1,1 – 9,9 krajina s převažující přírodní složkou
10,0 krajina přírodní až přírodě blízká
> 10 přírodě blízká krajina
Koeficient míry antropogenního ovlivnění (KAO)
Uvedený koeficient vyjadřuje poměr ploch s velkou intenzitou využití (pod velkým
antropogenním tlakem), mezi něž patří orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy a plochy s
10

menší intenzitou využití

(pod menším antropogenním tlakem) kam řadíme lesy, louky,

pastviny, vodní plochy. Koeficient nabývá hodnot od 0, horní mez neexistuje. V případě, že
dosahuje hodnoty 1, jsou rozlohy obou typů ploch v rovnováze, když je vyšší než 1 převažují
plochy s velkou intenzitou antropogenního využití (Kupková, 2001).

ROP + RZaP + ROsP
KAO = ───────────────
RLO + Rpa + RLP + RVP

ROP........rozloha orné půdy
RZaP......rozloha zastavěných ploch
ROsP...... rozloha ostatních ploch
RLO..... rozloha luk
Rpa......... rozloha pastvin
RLP.........rozloha lesních ploch
RVP........ rozloha vodních ploch

Zdroje dat
Pro posouzení stavu a vývoje krajiny existuje mnoho historických i současných
kartografických podkladů, které svou rozdílnou přesností dokumentují vývoj antropogenních
zásahů do přírodního prostředí. K práci byly použity data poskytnuté školitelem RNDr. Z.
Klimentem, CSc. ve formě vrstev programu MapInfo a ArcGis.
Tato data byla využita k tvorbě mapových příloh ke kapitole fyzicko-geografické
charakteristiky. Hlavními zdroji v práci jsou ortofota povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka
z roku 2005 a letecké snímky zájmového území z let 1947-49, 1983 a 1999. Dalšími zdroji
pak jsou kopie map ZVHS v Prachaticích týkající se melioračních úprav v zájmovém území v
měřítku 1:2000. Použity byly také kopie přehledových map melioračních úprav ZVHS v
Prachaticích v měřítku 1:50000. Dále byly použity vektorové vrstvy digitální geografické
databáze vrstvy A02 – vodní tok (jemné úseky) 1:10 000 (VÚV TGM 2006a) a A08 –
hydrologické členění – povodí III. řádu 1:10 000 (VÚV TGM 2006b) volně přístupné na
internetových stránkách http://www.vuv.cz, Geomorfologické členění ČR 1:50 000 (CENIA
2005a) http://www. geoportal. cenia.cz .
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Vymezení zájmového území a základní charakteristika povodí horní
Blanice
Povodí horní Blanice leží ve správní oblasti ORP Prachatice a ORP Český Krumlov
v jihočeském kraji (obr. č. 1). Zájmové území zahrnuje povodí horní Blanice od pramene k
limnigrafické stanici Blanický mlýn (obr.č.2). Prameny Blanice se nachází na severním svahu
masivu
Obrázek č. 1: Poloha povodí horní Blanice

Knížecího

Stolce.

Horní

Blanice odvodňuje vrcholy ve výškách
800-1200

m

n.m

(Boubínsko-

Želnavská hornatina). Nejvyšší vrchol
Lysá

leží

v pramenné

oblasti

a

dosahuje 1228 m n. m. Nejnižší místo
v měrném profilu je Blanický mlýn
(743 m n. m.).
Zbytinský

potok

je

pravo-

stranný přítok Blanice. Pramení na
svahu vrchu Skaliny (872 m n.m.)
nedaleko obce Křišťanov. Potok teče
převážně západním směrem. Protéká
vesnicí Zbytiny, dále pak mezi vrcholy
zdroj: ARCDATA
Praha

Suchého kopce (818 m n. m.) a
Hovorkova vrchu (814 m n. m.).
Nejvyšší bod se nachází ve výšce 975

m n. m. Nejnižším bodem je ústí do Blanice (772 m n. m.). Zbytinský potok má za
levostranný přítok Sviňovický potok a dále několik bezejmenných přítoků. Vlévá se do
Blanice nedaleko obce Zbytiny. Tetřívčí potok pramení na svahu vrcholu Skaliny (958 m n.
m.). Jedná se stejně jako v případě Zbytinského potoka o pravostranný přítok Blanice.
Nejvyšší bod povodí je ve výšce 907 m n. m. Nejnižším bodem je ústí toku do Blanice (784 m
n. m.). Potok teče převážně zalesněným terénem a má pouze 4 bezejmenné přítoky.
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Obrázek č. 2: Přehledná mapa povodí horní Blanice

Zdroj: VGHÚ (2005),
CENIA (2005b)
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Seznam zkratek použitých v bakalářské práci:
AOPK CR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
BPEJ – Bonitované půdně ekologické jednotky
CENIA – Česká informační agentura životního prostředí
CGÚ – Český geologický ústav
ČSÚ- Český statistický úřad
CÚZK – Český úřad zeměměričský a katastrální
DMÚ – Digitální model území
CHKO – Chráněná krajinná oblast
NPP – Národní přírodní památka
ORP – Obec s rozšířenou působností
PP – Přírodní památka
S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
VGHÚ – Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
ZVHS– Zemědělská vodohospodářská správa
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ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY
Problematika hodnocení krajinné struktury
Krajina je otevřený systém, který je výsledkem působení řady přírodních a
antropogenních činitelů. Přírodní krajina se vyvíjela vlivem přírodních činitelů, zatímco v
kulturní krajině k nim přistupuje se svou činností člověk, který se stává rozhodujícím
činitelem. Problematika změn ve využití krajiny je velice široký pojem, kterým se zabývá
mnoho vědních disciplín. Největší pozornost je jim však věnována na poli přírodních věd. Od
90. let 20. století je této problematice věnována mimořádná pozornost. Základním rysem
každé krajiny je její prostorová heterogenita vyjádřená krajinnou strukturou. Sledování změn
v krajině v čase je založeno na sledování změn jednotlivých krajinných složek- jejich
plošného zastoupení, dynamiky (rozšiřování nebo zmenšování a ústup), prostorové
konfigurace.
Příkladem vědní disciplíny věnující se změnám ve struktuře a využívání krajiny je
krajinná ekologie. Její zakladatel Carl Troll ji definoval jako studium komplexní struktury
vztahů mezi společenstvy vztahů mezi společenstvy organismů a podmínkami jejich prostředí
v určitém výseku krajiny (Himiyama, 2000). Předmětem studia krajinné ekologie jsou
struktura, funkce a dynamika (změny v čase) krajiny.
Tato tématika je velice obsáhlá, existuje mnoho odlišných metod, které se věnují
současným, případně očekávaným změnám ve využití krajiny a jejich ekologickým a
sociálním následkům. Existuje celá řada hodnotících přístupů. Jedním z nich hodnocení
ekologické stability jednotlivých krajinných složek a její vývoj.
Další přístup je založen na studiu makrostruktury ploch. Makrostruktura je hrubé
plošné zastoupení základních forem využití půdy. Nezabývá se jejich interakcí a vnitřním
prostorovým uspořádáním území uvnitř těchto kategorií (Lipský, 2000). Tato charakteristika
je kvantifikována pomocí koeficientů ekologické stability, které vychází z poměru zastoupení
ploch stabilních (les, vodní plochy, trvalé travní porosty, sady) a ploch relativně labilních
(pole, urbanizované zastavěné plochy) (Lipský, 1998). Porovnávají se data o využití krajiny v
různých časových horizontech za určité územní jednotky. Touto problematikou se zabývá
především sociální, ekonomická nebo historická geografie. Na PřF UK se tímto tématem
zabývají Bičík a kol. (1997) nebo Jeleček (1995).
Další přístup je kvantifikace vývoje krajinné mikrostruktury. Mikrostruktura hodnotí
především velikost a rozmístění jednotlivých krajinných částí a prvků. Charakterizuje
interakce mezi jednotlivými plochami využití půdy. Také se zabývá prostorovým
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uspořádáním uvnitř těchto kategorií. Mikrostruktura tak hodnotí změny v počtu krajinných
složek různých typů, jejich průměrné velikosti, rozmístění, spojitost a mozaikovost (Forman,
Gordon, 1993).
Základní pojmy, které se používají při sledování změn využití krajiny jsou land use a
land cover. Tyto dva pojmy bývají často zaměňovány. Land use lze charakterizovat jako
využití půdy z hlediska jednotlivých kultur. Hlavními obory, kde se tento pojem využívá jsou
sociální geografie, geografie zemědělství nebo zemědělská ekonomika. Land cover znamená
krajinný pokryv a má tak širší okruh použití. Obor, který často využívá tento pojem je
krajinná ekologie. Pojem land use, neboli využití ploch byl v 30. letech 20 .století zaveden
geografem L.D. Stampem z Velké Británie (Bičík, 1997). V 90. letech se začali land use a
land cover hojně používat díky nástupu environmentálních přístupů ve vědě.
V roce 1996 vznikl program Změny ve využití půdy a krajinném pokryvu (Land Use/
Land Cover Changes- IGU LUCC). Tento program se zabývá zjišťováním a porovnáváním
stavu land use v několika časových horizontech v různých zemích (Kukla, 2005). V České
republice je tato databáze zřízena díky práci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
PřF UK. Databáze LUCC UK Prague je založená na informacích za jednotlivá katastrální
území, zajišťuje relativně podrobnou informaci o základních trendech a regionálních
rozdílech dlouhodobých změn využití půdy v Česku v letech 1845- 1948- 1990- 2000. Na
jejím základě bylo publikováno několik desítek prací u nás i v zahraničí (Bičík, 2005). Tato
databáze obsahuje vývoj využití půdy v časových horizontech v základních kategoriích orná
půda, trvalé kultury, louky, pastviny, lesní porosty, zastavěné plochy, vodní plochy a ostatní
plochy. V některých případech se tyto kategorie seskupují do 3 souhrnných skupinzemědělská půda, lesní půda a ostatní plochy.
Databáze vhodná pro analýzu krajinného pokryvu je CORINE Land Cover. Cílem
projektu je tvorba databáze krajinného pokryvu Evropy na základě jednotné metodiky a
pravidelná aktualizace databáze. Zatím byly vytvořeny databáze pro rok 1990 a 2000 a
změnová databáze, která vyjadřuje přírůstky a úbytky ploch jednotlivých tříd mezi roky 1990
a 2000. Nyní probíhá příprava zpracování databáze k referenčnímu roku 2006. Výstupem jsou
mapy vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000, rozděleného do 44 tříd. Mapy vyjadřují
rozložení krajinného pokryvu v daném roce. Také jsou tvořeny změnové databáze, které
vyjadřují přírůstky a úbytky ploch jednotlivých tříd mezi 2 referenčními roky. Zjištěné
informace slouží k lepší informovanosti o využívání krajiny a jsou podkladem při řešení
dalších vědeckých projektů a různých problémů při rozhodování o krajině. Databáze byla
vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT nasnímaných mezi roky 1986 – 1995.
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Zkoumáním historických souvislostí a změnou ve struktuře zemědělského půdního
fondu se zabývá Jeleček (1985,1995). Velmi vhodné je použití geografických informačních
systémů, které narozdíl od statistických dat vypovídají o skutečné krajinné struktuře a jejich
proměnách. Statistická data nelze použít pro vývoj struktury krajiny, z tohoto důvodu je
nepřesné jejich použití pro hodnocení ekologické stability. Geografické informační systémy
umožňují srovnání široké škály datových zdrojů. Existuje zde možnost prostorové analýzy,
které je řadí mezi důležité prostředky pro studium změn v krajině. Monitorováním změn
krajinného pokryvu

prostřednictvím geografických informačních se věnují např. Guth a

Kučera (1997). Lipský (1992, 1994, 2000) hodnotí ekologické důsledky změn ve využití
krajiny.
Změny v krajině lze analyzovat metodami založenými na dálkovém průzkumu Země
(DPZ). Tato metoda má mnoho výhod- snímky DPZ nejlépe zachycují krajinný pokryv a dá
se tedy velmi dobře vyhodnocovat vývoj využití ploch a struktury krajiny. Nevýhodou DPZ je
omezení z časového hlediska. Letecké snímkování je záležitostí posledních 70 let. Metody
DPZ mohou být využívány při sestavování map analýzou družicových snímků (Koželuh,
1993). Příklady prací, které se zabývali využitím snímků DPZ pro vyhodnocení krajinného
pokryvu jsou práce Gutha a Kučery (1997) či Kupkové (2001).
V zahraniční se změnám ve využití krajiny věnuje např. Alexeev, Milanova, Solntsev
(2000). Většina autorů např. Dijk (2003) nebo Anderberg a kol. (1998) se zabývá sledováním
konkrétního území, mnoho prací je zaměřeno na porovnávání situace v několika státech.

Vývoj změn struktury krajiny v horských a podhorských oblastech
Pro povrchový odtok mají zásadní význam změny ve využití krajiny. Při hodnocení
vlivu současného stavu využití území a jeho změn hraje roli struktura krajiny a kvalita
vegetačního krytu. V druhé polovině 20. století došlo ve většině vyspělých zemích velkým
proměnám na zemědělských plochách v důsledku změn politickoekonomických podmínek.
Docházelo ke scelování zemědělských pozemků, které bylo motivováno snahou o vyšší
efektivitu hospodaření, zvýšení zisků z produkce. Pro zemědělskou půdu tyto procesy
znamenaly rozpad mozaikovitého uspořádání krajiny. Byly zlikvidovány téměř všechny
stabilizační prvky v krajině. V rámci intenzifikace zemědělství probíhala rozsáhlá výstavba
plošného odvodnění a napřimování drobných toků.
V dlouhodobém vývoji Šumavské krajiny můžeme sledovat změny ve struktuře
krajiny díky programu Změn ve využití půdy a krajinného pokryvu (Land Cover.Changes-
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LUCC UK Prague). Tato databáze porovnává změny ve využití půdy v letech 1845- 19481990- 2000).
V období mezi 1845 a 1948 docházelo ke zvětšování zemědělské a především orné
půdy. Mezi nejvýznamnější změny související se změnami ve využití území patří
odlesňování, které hraje klíčovou roli ve srážko-odtokových procesech. Krajina byla ve
sledovaném území soustavně odlesňována a rostl rozsah pastvin a luk. Les pozitivně působí
na retenci vody v území. Odlesnění má velký vliv na průběh povodní v pramenných oblastech
toků, kde se formuje povodňová vlna (Langhammer, 2005). Vlivem odlesnění na odtokové
poměry se zabývají ve svých pracích Hais (2007) nebo Badoux a kol. (2006). Práce Šonka
(2004) se zabývá vztahem mezi povodňovými událostmi a intenzivním využíváním lesů.
Zemědělská půda vykazovala mírný vzestup, který lze vysvětlit pozdní kolonizací
příhraničních horských oblastí. Velký vliv na stav lesů na Šumavě mělo zejména sklářství.
Přestože byly sklářské hutě poměrně malé, měli značnou spotřebu dřeva. Kolonizace byla
spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectvím. Vznikala současná krajinná struktura
s rozptýlenými usedlostmi, malé vesnice, odlesněná údolí a lesnaté svahy (Frölich, 2003).
S tím byly spjaty i první projevy narušení přírodní rovnováhy jako výsadba smrkových
monokultur, zásahy do vodních toků, pastva dobytka na rozsáhlých pasekách. I přes vysoký
podíl orné půdy vykazovala krajinná struktura velký počet stabilizačních a protierozních
prvků jako meze, cesty, loučky, pastviny a remízky.
V období po roce 1948 prodělala krajina zcela převratné změny. Příčinnou byly změny
ve vlastnických vztazích, změny politicko-ekonomické a přechod od dosud soukromého
zemědělského hospodaření k hospodaření socialistickému. Bičík a kol. (2001) označuje za
nejpodstatnější faktor změn ve využití půdního fondu v pohraničí odsun Sudetských Němců
v letech 1945-1947. Docházelo k rozorávání mezí, slučování pozemků, regulaci drobných
říčních toků, budování rozsáhlých meliorací. Docházelo tak k monofunkčnímu zjednodušení
krajinné struktury a značné redukci krajinné diverzity a stability (Lipský, 2005). Následkem
zhutňování půd těžkou mechanizací, chemizací či odvodněním došlo ke změnám
charakteristik orných půd (Bičík a kol., 2001). Prokazatelný je vliv socialistického
zemědělství na desetinásobné zvýšení půdní eroze jako důsledku intenzivního zemědělství.
Jedním z hlavních procesů je podle Bičíka a kol. (2003) ubývání zemědělské a
zejména orné půdy. Podle databáze LUCC poklesla rozloha orné půdy ČR o 701 802 ha,
trvalých travních porostů o 192 683 ha a rozloha všech zemědělských ploch a 808 364 ha.
Došlo ke snížení podílu zemědělské půdy v horských a podhorských oblastech na celkové ZP
v ČR mezi roky 1945 a 2000 o 20% (Mareš, Štych, 2005). Snížení lze vysvětlit opuštěním
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zemědělské půdy a jejím zalesněním a zatravněním po odsunu Sudetských Němců. Procesy
zalesňování a zatravňování (zvětšování rozsahu luk a pastvin) lze z hlediska odtoku hodnotit
pozitivně, neboť les působí zásadní měrou na zvýšení retence vody a redukuje extrémní
hodnoty povrchového odtoku v krajině. Některé metodické postupy byly ovšem v době
socialistické kolektivizace (50. a 60. léta) pozitivní z ekologického hlediska a také z hlediska
odtoku. Například se kladl důraz na účelné uspořádání a tvar pozemků podle reliéfu, potřeba
zachování cest, vodotečí, vysokých mezí na svažitých pozemcích a vytváření travnatých
zasakovacích pásů (Lipský, 1998).
Po roce 1989 kdy nastala změna ekonomického prostředí a vlastnických poměrů
(restituce, soukromé vlastnictví půdy), docházelo k útlumu zemědělských činností. Mezi
hlavní příčiny patří také rozpad nebo transformace zemědělských družstev a státních statků,
konec dotací podporujících zemědělskou produkci a výrazné zdražení vstupů do zemědělské
výroby. Státními dotacemi je od roku 1994 podporováno také zatravňování dříve orné půdy a
dochází k přeměně na louky a pastviny. Úbytek orné půdy souvisí s opuštěním méně
úrodných, svažitých a jinak nevýhodných pozemků, které je využívána právě jako louky nebo
pastviny. Podle Bičíka a kol. (2005) je zatravňování jedním z nejvýznamnějších procesů
v období mezi lety 1990-2000 v ČR. V tomto období pokračuje trend zalesňování dříve
zemědělsky obdělávaných ploch v podhorských a horských oblastech Šumavy. Dále dochází
k úbytku orné půdy na minimální hodnoty. Ve srovnání s ostatními evropskými státy je tento
vývoj podobný. Všechny tyto trendy můžeme hodnotit jako pozitivní z ekologického hlediska
i z hlediska odtokových poměrů. Podle Bičíka a kol. (2005) jsou tyto procesy vyvolané
potřebným snížením intenzity zemědělství a jsou žádoucí z hlediska funkcí, které jsou dnes od
společnosti vyžadovány (ekologické, ochranářské, vodohospodářské).

Zemědělské meliorace
Zásahy do vodních toků a niv jsou příkladem vlivu lidské činnosti na krajinu.
Knighton (1984) rozeznává člověkem přímé a nepřímé vyvolané změny. Přímé změny jsou
způsobené úpravou koryta s cílem zmenšení efektu záplav, eroze nebo akumulace. Nepřímé
změny jsou činnosti mimo vodní tok, např. v říční nivě, ovlivňují odtok z území a množství
splavenin. Durdík (1980) uvádí tři hlavní způsoby meliorací zemědělské půdy- meliorace
agrotechnické a pratotechnické, krajinotvorné a hydrotechnické s podskupinami odvodnění a
závlaha.

19

Nejstarší zmínky o melioracích, které byly popsány Sedlákem (1985), pocházejí ze
starověkého Egypta v 5. tisíciletí př. n. l., kdy byly stavěny hráze a zavlažována půda v údolí
Nilu. Závlahy byly budovány na počátku sumerské kultury v Mezopotámii, okolo roku 3300
př. n.l. (Hasík, 1974). Umělé zavlažované území byla také ve staré Arábii, Sýrii, Palestině,
Persii, Turkménii. Staří Číňané odvodňovali zamokřené půdy a chránili svahová pole
terasováním před vodní erozí (Sedlák, 1985), používali bambusové trubky jako drény
(Ritzema a kol., 2006).
Z Evropy jsou známy meliorační úpravy z antického Řecka a Říma z 10. století. Voda
byla sváděna do nejnižších míst, ve kterých byly budovány rybníky (Sedlák, 1985). Nejstarší
u nás zaznamenané lidské zásahy do koryt potoků a řek a do jejich niv pochází ze středověku.
S rozvojem techniky a průmyslu se začali rozvíjet novověké regulace, které již představovaly
výrazné změny a zásahy do říčního systému. Tyto regulace likvidovali nevýraznější prvky
tvořící členitost říčních koryt a údolí. První novodobé systémy podzemního odvodnění
vznikali ve Francii okolo roku 1620, avšak jako zemi s intenzivním rozvojem můžeme označit
Anglii (Zimmer, 2000, Robinson, 1990). Hlavní éra technických vodohospodářských úprav
nastoupila koncem 19. století. Na našem území uspíšily rozvoj vodohospodářských úprav
velké podvodně, především povodeň v roce 1890. Úpravy měli ambice důsledně regulovat
hydrologické poměry v krajině v zájmu plavby, ochrany před povodněmi a odvodnění
zemědělských i stavebních ploch. Dominantním rysem těchto činností bylo plošné redukování
vodních toků a dalších vodních prvků krajiny v zájmu získávání zemědělské půdy, případně
zastavitelných ploch. Další rozvoj těchto aktivit souvisel s kolektivizací a mechanizací
zemědělské velkovýroby v 50. a 60. letech. Vyvrcholením pak byla 70. a 80. léta, kdy se
velkoplošné odvodňování setkalo s mohutnou chemizací zemědělství. V zájmu zvyšování
zemědělské výroby převládl jednostranný tlak na meliorační opatření pouze jako
intenzifikační faktor k dosažení maximálních hektarových výnosů. Velkoplošná, velmi často
zbytečná odvodnění zemědělských půd a napřimování malých vodních toků s jediným cílem
rychlého odvedení vody se prováděly ve značném rozsahu. V České republice dosahuje
odvodnění v průměru 25,5 % zemědělského půdního fondu. V Evropě patří mezi země
největším odvodněním zemědělské půdy Litva, kde je odvodněno téměř 87,2% (Rimidis a
Diericks, 2003).
Odvodnění obecně snižuje hladinu podzemní vody urychluje a zvyšuje průměrný a
minimální odtok z území (Švihla, 1992). Podle Soukupa (2006) je cílem odvodnění odvedení
přebytečné vody z povrchu půdy a kořenové zóny půdního profilu. Spaling a Smit (1995)
definují odvodnění jako sběr, transport a odstranění gravitační vody půdy. Hlavním účelem je
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eliminovat nebo zmenšit negativní účinky nadměrného mokření půdy na plodiny. Podle Jůvy
a kol. (1987) bylo odvodňování, neboli úprava porušeného vodního režimu definováno jako
zásah, který svým účelem a vysoce prospěšnými účinky na zajištění a zvyšování hektarových
výnosů pěstovaných plodin. Má příznivé vlivy na vodohospodářské poměry a patří mezi
nejvýznamnější intenzifikační opatření zemědělské výroby. Robinson (1990) stanovil
pozitivní účinky drenáže na zemědělskou produkci: Lepší aerace kořenové zóny, která
podporuje růst, díky sušší půdě rychlejší zahřívání a delší vegetační sezóna, rovnoměrnější
růst plodin na poli, rozšíření palety pěstovatelných plodin, hlubší kořenový růst zvětšuje zónu,
ze které může rostlina čerpat živiny, plodiny jsou odolnější vůči škůdcům a onemocněním.
Odvodněním se zvyšuje celkový odtok vody z krajiny (Švihla, 1992). Hladiny a
zásoby podzemní vody jsou sníženy. Kapacita zdrojů podzemní vody (např. studní)
ovlivněných odvodněním je snížena, některé studně mohou být zcela vyřazeny z funkce. Tím
se také krajina stává celkově sušší a méně odolnou vůči projevům sucha a větrné eroze. V
některých případech odvodňovací systémy také odtok urychlují a přispívají, i když ne v
rozhodující míře, ke kulminačním průtokům povodní.
Na začátku 60. let 20. století si však veřejnost začala uvědomovat, že civilizační
pokrok i v této oblasti naráží na meze rozvoje dané omezenými přírodními zdroji a omezenou
kapacitou životního prostředí. Vysoké zornění půdy, pěstování plodin, neochraňujících
povrch půdy před erozí, povinná tzv. náhradní rekultivace za zemědělskou půdu, obětovanou
výstavbě (mnohdy remízky, průlehy, pramenné oblasti), to vše vytvářelo krajinu náchylnou
k povrchovému odtoku a ke značným smyvům půdy. Problémy s kvalitou a množstvím vody
se projevily především ve zrychlování běžných i povodňových odtoků z krajiny, zbytečné
ztráty zásob mělké podzemní vody, zesílené vyplavování živin z půd a zhoršování efektů
samočištění. Likvidace biodiverzity krajiny počaly být vnímány jako významný problém.
Nastřádané problémy začaly vyvolávat potřebu revitalizací. Potřebnost nápravy, tedy
alespoň částečné obnovení přirozených forem výskytu a funkcí vody v krajině, potvrdila také
poslední léta, která nám připomenula, že nevhodné technické úpravy vodních toků a jejich niv
zesilují dopady klimatických extrémů – povodní a sucha.
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FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHRAKTERISTIKA
Geologická charakteristika
Území povodí horní Blanice je tvořeno moldanubickými horninami. Jednotvárná série
zasahuje do severní části studovaného území. Ta se skládá z několika typů rul a migmatitů.
Mezi Blažejovicemi a Zbytinami se vyskytuje masiv tvořený amfibolity. Tento masiv tvoří
pouze asi 2 km2 velké oválné těleso (Kodym, 1961). Jedná se o unikátní výskyt hlubinné
bazické horniny na celé Šumavě (Babúrek a kol., 2006). Na jihu je jednotvárná série
ohraničena Zbytinským potokem. Na jih od Zbytinského potoka je podloží tvořeno
křišťanovickým granulitovým masivem. Granulity a granulitové ruly jsou lemovány
nesouvislým, až stovky metrů širokým pruhem amfibolitů či serpentinitů. Tento pás se táhne
od Volar přes Zbytiny až ke Sříněřovu.
Obrázek č.3:Geologické poměry povodí horní Blanice (Blanický mlýn)

Zdroj: ČGÚ

Pramennou oblast tvoří horniny plutonu Knížecího Stolce. Tato oblast jsou zastoupeny
biotitickými až amfibolitickými granity až sienity. Široká údolí jsou vyplněna aluviálními
sedimenty, které bývají periodicky zaplavovány. V depresních polohách v okolí vodních toků
jsou rozšířené rašeliny
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Povodí Zbytinského potoka leží na hranici jednotvárné série a granulitového masivu.
Jižní přítoky se řadí do jednotvárné série. Horniny v celém povodí jsou tvořeny horninami
prekambrického až paleozoického stáří. V jižní části povodí je nejvíce zastoupenou horninou
granulit. V části sledující koryto Zbytinského potoka a jeho přítoků, nalezneme fluviální
hlinité písky a štěrkopísky, v pramenných úsecích deluviofluviální hlíny a hlinité písky.
Vodní toky jsou lemovány písčito-hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty. V severní části
jsou nejvíce zastoupeny pararuly a migmatity. Do západní části částečně zasahuje zbytinský
masiv tvořený amfibolity a gabroamfibolity.
Území povodí Tetřívčího potoka patří do granulitového komplexu (Kodym, 1961).
V povodí převažují granulity, silně metamorfované jemnozrnné horniny (Svoboda a kol.,
1983). Území kopírující vodní toky je tvořeno nivními sedimenty. Nivní sedimenty jsou
uloženiny údolních niv řek, jsou nejčastěji prachovité a jemně písčité sedimenty na které
navazují písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty (Svoboda a kol., 1961). V pramenných
oblastech převládá smíšený sediment.

Hydrogeologická charakteristika
Podle Albrechta a kol. (2003) spadá studované území do hydrogeologického rajonu
„Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy“ s omezenými zásobami vod. Od roku 1978
je část studovaného území v rámci CHKO Šumava vyhlášeno Chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod (Albrecht a kol. 2003). Jednotvárné geologické složení má odezvu ve
stejnorodosti hydrogeologických poměrů celého území. Podzemní vody jsou zastoupeny
pouze puklinovými vodami krystalinika a žuly, průlinovými vodami eluvia, sutí a kvartérních
sedimentů. Podle Kříže (1983) patří obecně krystalinikum k oblastem chudším na podzemní
vodu. Ke snížení hladiny podzemní vody přispívá plošné zemědělské odvodnění, které
urychluje a zvyšuje průměrný a minimální odtok z území (Švihla, 1992). V celé oblasti odtok
mnohonásobně převyšuje vsakování.
Podle výsledků diplomové práce Novosadové (1985) může meliorační odvodnění
ovlivnit výskyt pramenů. Mělké podzemní vody jsou odvodněny drenážemi a nemohou
napájet dříve existující prameny. Nejvyšší hustota pramenů byla zjištěna v oblastech hornatin.
Proto bychom hledali největší hustotu i pramenů v oblastech Křišťanovického granulitového
masivu. Vydatnost pramenů je v povodí horní Blanice malá. Často jde o odtoky z meliorací.
Podle Novosadové (1985) je největší množství pramenů, které mají nejmenší vydatnost
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(řádově setiny l*s-1). Mají však vzhledem ke své vydatnosti malý význam. Prameny zůstávají
perspektivním zdrojem pro místní zásobování malých obcí a samot. Jejich využití je
především ekonomicky výhodné, k výhodám patří dobrá kvalita pramenů. Plošné odvodnění
spolu s regulací toků představuje největší ohrožení podzemních vod po stránce kvantitativní.
Platí to zejména pro oblasti s mělkým oběhem podzemních vod. Zemědělství také nejvíce
ohrožuje kvalitu podzemních vod. Zásobování menších sídel, která jsou četná v hornaté části
území, je nadále závislé na zásobách podzemních vod.

Geomorfologická charakteristika
Geomorfologické

zařazení

zájmového

povodí

vychází

z

podrobného

geomorfologického členění reliéfu Čech Balatky a Kalvody (2006). Povodí horní Blanice se
nachází na území dvou celků- Šumava (podcelek Želnavská hornatina) Šumavské podhůří
(podcelek Prachatická hornatina). Hranice mezi těmito dvěma podcelky prochází povodím
Zbytinského potoka. Podcelek Prachatická hornatina má výškové rozpětí od 430 m n.m. do
1096 m n.m., střední výška 675,9 m n. m., převládající relativní výšková členitost je 200-500
m, střední sklon 7˚ 42´ a orografická třída plochá hornatina.
Podcelek Prachatická hornatina se dále dělí na okrsek Libínská hornatina (podokrsky
Libínský hřbet a Zbytinská vrchovina). Podcelek Želnavská hornatina má výškové rozpětí od
693 m n. m. do 1228 m n. m., střední výšku 921,1 m n. m., převládající relativní výškovou
členitost 200-500 m, střední sklon 7˚ 40´ a orografickou třídu plochá hornatina. Podcelek
Želnavská hornatina leží v jižní části povodí horní Blanice a patří sem též velká část povodí
Zbytinského a povodí Tetřívčího potoka. Dále se dělí na okrsky Křišťanovická vrchovina a
Knížecí hornatina. Okrsek Křišťanovická vrchovina (podokrsek Skalinská hornatina,
Arnoštovká pahorkatina) leží v okolí území obce Křišťanov a zasahuje až do VÚ Boletice.
Okrsek Knížecí hornatina (podokrsek Chlumská hornatina) leží v oblasti masivu Knížecího
stolce.
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Obrázek č. 4: Poloha povodí horní Blanice (Blanický mlýn) v rámci geomorfologického členění reliéfu
Balatky a Kalvody (2006))

Zdroj: CENIA (2005a)

tab. č. 1 geomorfologické členění na území povodí horní Blanice
celek

podcelek

okrsek

podokrsek

Šumava

Želnavská hornatina

Křišťanovická vrchovina

Skalinská honatina
Arnoštovská pahorkatina

Šumavské podhůří

Prachatická hornatina

Knížecí hornatina

Chlumská hornatina

Libínská hornatina

Libínský hřbet
Zbytinská vrchovina

zdroj: Geomorfologického členění reliéfu Čech Balatka a Kalvoda (2006)
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Hydrologická charakteristika
Povodí horní Blanice má poměrně protáhlý tvar s podélnou osou směr SSZ-JJV.
Blanice pramení na severních svazích Želnavské hornatiny ve výšce 960 m n. m. Blanice je
pravostranným přítokem Otavy, do které se vlévá u Vodňan. Hlavními přítoky Blanice jsou
na horním toku v horní části studovaného území levostranný přítok Černý potok a
pravostranný přítok Puchéřský potok. Ve střední části jsou nejvýznamnějšími zdrojnicemi
Zbytinský a Tetřívčí potok. V dolní části horní Blanice jsou největšími přítoky levostranný
Magdalenský potok a pravostranný Černý potok. Číslo hydrologického pořadí Blanice podle
ČHMÚ je 1-08-03. Podle vlastních výpočtů prováděných v programu MapInfo byla zjištěna
plocha povodí horní Blanice 85,21 km2, vztažená k limnigrafické stanici Blanický mlýn.
Obrázek č. 5: Poloha povodí horní Blanice (Blanický mlýn) v rámci říční sítě Blanice

Zdroj: ARCDATA Praha (2003), VÚV TGM (2006a), VÚV TGM (2006b)

Délka toku horní Blanice je 18,8 km. Podle absolutní řádovostní klasifikace je Blanice tokem
IV. řádu. Podle relativní (Strahlerova klasifikace) řádovosti je Blanice tokem V. řádu. Podle
dat ČHMÚ je dlouhodobý průměrný denní průtok v měrném profilu Blanický mlýn činí za
období 1961-2005 0,93 m3.s -1, pro letní měsíce je patrná větší rozkolísanost denních průtoků.
Hodnota specifického odtoku, tedy množství vody odtékající za jednotku času z jednotky
26

plochy povodí dosahuje 10,81.s-1.km-2. Hodnota součinitele odtoku pro horní část povodí
Blanice je 46,52 %. Tato relativně vysoká hodnota znamená, že téměř polovina spadlých
srážek odtéká.

Morfometrické charakteristiky povodí

Základní charakteristiky

Plocha povodí P
Blanice P=85,21 km2
Zbytinský potok P= 9,72 km2
Tetřívčí potok P=6,13 km2

Délka povodí L- vzdálenost závěrového profilu a nejvzdálenějšího bodu v povodí
Blanice L= 13,68 km
Zbytinský potok L= 4,45 km
Tetřívčí potok L=3,73 km

Délka rozvodnice (obvod povodí) Lr
Blanice Lr= 48,7 km
Zbytinský potok Lr= 13,39 km
Tetřívčí potok Lr= 11,55 km

Maximální hmax a minimální hmin nadmořská výška
Blanice

hmax= 1228 m n. m. hmin= 743 m n. m.

Zbytinský potok

hmax= 975 m n. m. hmin= 770 m n. m.

Tetřívčí potok

hmax= 955 m n. m.

hmin= 795 m n. m.

Délka hlavního toku l
Blanice l = 18,81 km
Zbytinský potok l = 5,18 km
Tetřívčí potok l = 3,35 km

Hustota říční sítě r
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r=∑ l /P
Blanice r = 11,365
Zbytinský potok= 1,063
Tetřívčí potok= 1,088

Charakteristiky tvaru povodí
Graveliův koeficient KG- udává kruhovitost povodí z pohledu obvodu kruhu
LR
KG= −−−−−−−
(2√P*Π)

Blanice = 13,353
Zbytinský potok = 1,212
Tetřívčí potok = 1,317

Čím je hodnota koeficientu KG větší od 1, tím je povodí protáhlejší, tzn. že při teoretické
hodnotě KG=1 by povodí mělo tvar kruhu.

Koeficient protáhlosti povodí-Rg udává kruhovitost povodí z pohledu průměru kruhu
2.√P

Blanice=0,76

−−−−−

Zbytinský potok = 0,79

Π

Rg=

Tetřívčí potok = 0,74

−−−−−−−−−

L
Čím je hodnota RE menší než 1, tím je povodí protáhlejšího tvaru. Při teoretické hodnotě
RE=1 by povodí bylo kruhem.
Charakteristika povodí α
P
α= ───
L2

Blanice

tvar

P≤ 50km2

P≥50 km2

protáhlý

<0,24

<0,18

přechodný

0,24-0,26

0,18-0,20

vějířovitý

<0,26

>0,20

α = 0,45

Zbytinský potok α = 0,49
Tetřívčí potok

α = 0,30
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Výškopisné poměry povodí
∆h=485 m

Převýšení ∆h

Blanice

∆h=hmax-hmin,

Zbytinský potok ∆h= 205 m

Spád povodí I
∆h
I= −−−−

Tetřívčí potok

∆h=160 m

Blanice

I=51,52 %O

Zbytinský potok I= 65,75 %O
Tetřívčí potok I= 54,8 %O

√P

Koeficient reliéfu Rh

Blanice ∆h=34,7 %O
Zbytinský potok ∆h= 46,067 %O

∆h
Rh= −−−−
L

Tetřívčí potok ∆h= 13,852 %O
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Klima
Podle Atlasu podnebí Česka (2007) se průměrné roční teploty pohybují od 4º C do 6º
C. Průměrné lednové teploty jsou v rozmezí od -5ºC do -3ºC, průměrné červencové teploty
jsou od 14º C do 17º C, nejnižší červencové teploty bychom hledali na severních svazích
Želnavské hornatiny, kde pramenní Blanice. Průměrné srážky jsou podle Atlasu podnebí
Česka (2007) od 800 mm až do 1200 mm za rok. Srážkové maxima nastávají podle měření
ČHMÚ ve stanici Zbytiny v létě, zejména v červenci, kdy je průměrný měsíční úhrn 85,9 mm
a v srpnu (88,5 mm). Minimální průměrné měsíční úhrny srážek připadají na duben (40,4
mm) a únor (44,8 mm). Průměrný počet dní se sněžením je podle Atlasu podnebí Česka
(2007) horní Blanice z tohoto hlediska proměnlivá. Na severních svazích Želnavské hornatiny
se průměrný sezónní počet dní se sněžením pohybuje od 100 do 80. V nižších polohách se
hodnota pohybuje od 90 do 70 dní. Počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje od 120 do
80.
Povodí horní Blanice se podle Quitta (1971) řadí do chladné klimatické oblasti. Ta je
dělena na 7 jednotek, z nichž CH1 je nejstudenější a CH7 nejteplejší. Povodí leží v této
kategorii v nejteplejší jednotce, tedy v CH7, je charakterizováno velmi krátkým až krátkým,
mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným jarem a
mírným podzimem, dlouhou mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové
pokrývky (Quitt, 1971). Průměrné teploty dosahují v lednu -3˚C až -4˚C, průměrná teplota
v červenci 15˚C-16˚C.
Podle klimatické regionalizace České republiky Moravce a Votýpky náleží území do
kategorie č. VIII. (Moravec,Votýpka, 1998). Tato kategorie je charakterizována vegetačním
období od 124 do 141 dní a srážkami nad 580 mm.

Půdní poměry
Pedogeografická charakteristika vychází z databáze BPEJ. V povodí horní Blanice
převažují lesní půdy. Lesní půda se nachází jak v horních částech povodí, tak i v nižších
polohách. Lesní půda je typická svojí vysokou infiltrační kapacitou především pro srážky. Na
povrchu se nachází hrabanka, tj. odpad listí a větviček v různém stupni rozpadu (A0 horizont).
Pod hrabankou je vrstva s různým nahromaděním humusu, se zvýšenou biologickou činností
(A horizont). Gleje, resp. gleje zrašelinělé, jsou úzce vázané na lokality s výskytem trvale
zvýšené hladiny podzemní vody (Vondra, 2004). V okolí koryt vodních toků se nachází gleje
a fluvizemě, vývojově mladé půdy, podle Tomáška (1995) s výraznějšími projevy glejového
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procesu již od hloubky 60cm. Půdotvorný proces periodicky přerušován akumulační činností
vodního toku při záplavách. Mezi časté půdní typy zde patří díky geologickým podmínkám a
charakteru reliéfu kryptopodzoly a kambizemě.
V povodí Zbytinského potoka se střídají kambizemě, kryptopodzoly a podzoly.
Kambizemě jsou na našem území nejrozšířenějším půdním typem. Půdní poměry v Tetřívčím
potoce jsou mnohem více homogenější než v prvním případě. Značnou část zabírají lesní
půdy, které jsou ve velké míře ve východní časti povodí. To je dáno zejména převážně
zalesněným územím, kterým Tetřívčí potok protéká. Kambizemě, kryptopodzoly a podzoly
jsou soustředěné zejména k západním rozvodnicím. Podle Tomáška (1995) jsou rozšířeny ve
výškovém stupni 450-800 m n. m. a vázány na členitý reliéf, poměrně časté jsou však i půdy
na terasových štěrcích a píscích, které se naopak uplatňují v nízkých rovinatých polohách.

Obrázek č. 6: Půdní poměry horní Blanice (Blanický mlýn )

Zdroj: VÚMOP (2005)
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Biogeografie
Studovaná území spadají podle fytogeografického členění do Hercynské subprovincie.
Hercynská subprovincie je podle Nëuhauslové a kol. (1998) na rozdíl od ostatních
subprovincií v ČR plně vyvinuta, tzn. že zasahuje do všech teoreticky možných vegetačních
stupňů, podle do oblastí mezofytika, která zahrnuje pahorkatiny až podhůří.
Podle map potenciální přirozené vegetace, patří obě povodí do území Bučiny
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Tyto mapy jsou vytvořené pomocí
klasifikace vegetace ČR. Ta je založená na floristicko-fytocenologické diferenciaci
vegetačních jednotek (Moravec, 1998). Bučina s kyčelnicí devítlistou (Dentario enneaphylliFagetum) je tvořena stromovým nebo bylinným patrem, keřové nebo mechové bývá vyvinuto
jen fragmentárně nebo chybí. Ve stromovém patře převládá buk (Fagus sylvatica), klen (Acer
pseudoplanatus), jedle (Abies alba) a smrk (Picea abies). V povodí horní Blanice je bučina
s kyčelnicí devítilistou ohrožena především převodem na kultury jehličnatých dřevin, zejména
smrku, které jsou labilnější a ovlivňují negativně půdu a koloběh živin. Travní porosty nejsou
původní. Začaly vznikat až od poloviny 17. století, kdy člověk začal intenzivněji pronikat do
hor. Po roce 1945 byla velká část původních luk znovu zalesněna a vlivem neudržovaní
systému odvodňovacích struh i nově zamokřena, místy začaly rašelinotvorné procesy.

Chráněná území
Povodí obou toků je vynímečné svým zachovalým přírodním a člověkem málo
narušeným prostředím. Nalezneme zde jak velkoplošná, tak maloplošná chráněná území.

Velkoplošná chráněná území
V roce 1961 byla zřízena výnosem MŠK ČSSR č. 53855/63 Chráněná krajinné území
(CHKO) Šumava. Mezinárodního uznání se Šumavě dostalo v roce 1990, kdy byla v rámci
programu MAB (Člověk a biosféra) prohlášena za biosférickou rezervací pod patronací
UNESCO. Do CHKO Šumava spadá území na dolních částech Zbytinského i Tetřívčího
potoka. Hranice probíhá po silnici ze Zbytin do Blažejovic.

32

Maloplošná chráněná území
Národní přírodní památka (NPP) Blanice byla vyhlášena roku 1989, tvoří jí tok řeky
Blanice a její niva včetně několika přítoků mezi osadami Arnoštov a Blažejovice, 6km
severovýchodně až východně od Volar. Ochranné pásmo zahrnuje širokou a plochou nivu a
téměř celou pramennou oblast řeky i přítoků. Jedná se o přirozený vodní tok s největší
středoevropskou populací perlorodky říční a s navazujícími mokřadními a rašelinnými
lučními formacemi. Perlorodka říční má specifické požadavky na chemické složení vody,
teplotní a fyzikální poměry a složení dnových sedimentů. V území dlouhodobě probíhá
záchranný program zaměřený na polopřirozené rozmnožování místní populace perlorodky
říční a zbytkových populací z jiných povodí.
Přírodní památka (PP) Pod Sviňovicemi leží v pramenné oblasti Sviňovického potoka,
který je pravostranným přítokem Zbytinského potoka, nachází se 400 m jihozápadně od osady
Sviňovice, 1,5km severovýchodně od obce Zbytiny. Jedná se prameništní louky se vzrostlými
dřevinnými nálety, najdeme zde početné populace mnoha ohrožených rostlinných druhů a
mokřadní entomofauny. Ve spodní části lokality se nacházejí jímací vrty vodovodu obce
Zbytiny a část chráněného území je součástí ochranného pásma tohoto vodního zdroje.
Z chráněných živočišných druhů zde byl zaznamenán vzácný střevlík Carabu arcensis.
Většinu plochy přírodní památky pokrývají mezohygrolitní vysokobylinná společenstva svazu
Calthion

s přechody

k ostřicovým

lučním

společenstvům

(Caricion

demissae

a

společenstvaheliofilních pramenišť (Cadamino- Montion). Žijí tu chráněné druhy motýlů
batolec duhový (Apatura iris) a perleťovec mokřadní(Proclossiana eunomia). Lokalita je pro
veřejnost nepřístupná.
Přírodní památka Křišťanov- Vyšný. Jedná se dvě malé luční plochy na bezejmenném
levostranném přítoku Tetřívčího potoka, 1,5 km západně od a 2 km jihozápadně od obce
Křišťanov, vyhlášena roku 1989 s výměrou 4,41 ha. Tato přírodní památka se nachází
v rozsáhlém ochranném pásmu národní přírodní památky Blanice. Obě lokality leží na
mírných svazích přecházejících do mělkých terénních depresí s četnými prameništi. Lokalita
je výjimečná souborem mezofilních a mezohygrofilních lučních porostů, rašelinných luk a
pramenišť s početnou populací kriticky ohroženého šafránu bělokvětého. Žijí zde cenné druhy
bezobratlých živočichů, mimo jiné perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), modrásek
ušlechtilý

(Polymmatus

amandus)

a

střevlík

Menetriesův

(Carabus

menetriesi).

Charakteristickými druhy ptáků jsou chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago
gallinago) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetta).

33

Přírodní rezervace Pod Farským lesem leží na území povodí Puchéřského potoka,
mezi hranicí CHKO na severovýchodě a na jihu hraničí s vojenským prostorem Boletice. PR
Pod Farským lesem byla vyhlášena v roce 2003. Výměra území je 85,24 ha. Důvodem
ochrany je přirozeně se vyvíjející společenstva na mokřadech a jimi obklopených sušších
stanovištích na zaniklých zemědělských půdách a druhová ochrana populací zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhláškou ministerstva životního prostředí k 10.3. 2008 byla vyhlášena Národní
přírodní památka Prameniště Blanice. Národní přírodní památka se nachází v katastrálním
území Křišťanov, Spálenec a Horní Sněžná. Jedná se o pramennou oblast řeky Blanice v
prostoru mezi vojenským výcvikovým prostorem Boletice a Národní přírodní památkou
Blanice. Území se rozkládá v nadmořské výšce 820 - 950 m.n.m. Důvodem zvláštní ochrany
je zachování pramenné oblasti řeky Blanice, s mokřinami a prameništní vegetací s rozsáhlou
sítí mělkých pramenných stružek, která zajišťuje vhodné podmínky pro ranná vývojová
stadia kriticky ohroženého druhu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). V rámci
České republiky se jedná o jedinečnou lokalitu tohoto typu, což opodstatňuje vyhlášení území
v kategorii národní přírodní památka. Lokalitu lze označit za naleziště vzácných či
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s národním ekologickým a vědeckým
významem.

foto č.1: Pohled na NPP Blanice

foto: Hintnaus 2007
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SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Člověk a jeho činnost ovlivňuje přírodní prostředí, v němž žije. Zejména v posledních
cca 150 letech je však jeho vliv na krajinu mnohem intenzivnější než tomu bylo v minulosti.
Proto je v případě analýzy a interpretace změn ve využití krajiny a antropogenního ovlivnění
krajiny nezbytné znát základní socioekonomický vývoj a charakteristiku daného území pro
posouzení výsledků, tzn. kde mohlo dojít k antropogennímu zásahu v povodí a kde nikoliv.
Území horní Blanice se nachází na území okresů Prachatice a Český Krumlov.
Zasahuje do katastrů obcí Zbytiny, Křišťanov, Volary, Sviňovice, Horní Sněžná, Koryto,
Spálenec, Arnoštov (VÚ Boletice) a Ondřejov (VÚ Boletice).

Historie obce Zbytin a okolích obcí
Kapitola o historii obce Zbytin vychází z publikace vydané samotnou obcí "Zbytiny dříve a
dnes" z roku 2005. Historie Zbytin sahá do roku 1395. Od 18. století jsou Zbytiny majetkem
Schwarzenberků. V roce 1850 byl zřízen okres jehož sídlo bylo v Prachaticích. Součástí
tohoto okresu se staly Zbytiny a okolní obce až do roku 1938. Před 2. světovou válkou byly
Sviňovice, Spálenec a Skříňěřov zahrnující Koryto a Mošnu samostatné obce s obyvatelstvem
převážně německé národnosti

Na základě mnichovské dohody začalo 1. října 1938

obsazování pohraničního území Prachaticka. Čeští obyvatelé pod tlakem nacismu a existenční
nejistoty migrovali do vnitrozemí. Němečtí vojáci obsadili Zbytiny v roce 1938. V lednu 1939
bylo toto území připojeno k německé župě Bayerische Ostmark se sídlem v Bayereuthu.
Válečná doba znamenala pro obyvatele Zbytin především v letech 1943 a 1944 velké ztráty na
životech mužské populace. Celkem ze Spálence, Koryta, Mošny, Zbytin, Blažejovic,
Skříněřova a Sviňovice padlo především v Rusku 121 mužů. V roce 1945 přebralo obec do
českých rukou 10 partyzánů a 3 četníci. V průběhu roku 1946 probíhal ve třech transportech
nucený odsun německého obyvatelstva(celkem 1427 občanů).
Zpočátku přibyli na Zbytinsko osídlenci české a slovenské národnosti, kteří začali
soukromě hospodařit na vysídlených německých statcích. Sviňovice, Koryto a Spálenec
osídlili též rodiny slovenské národnosti- reemigranti z Rumunska z oblasti Hihot, pracující
jako soukromí zemědělci nebo lesní dělníci. Mladší generace reemigrantů zůstávala ve
městech a osady Sviňovice, Koryto, Skříňěřov a Spálenec se postupně vylidňovaly.
Z osídlenců, kteří přišli do Zbytin v letech 1945-47 zůstali jen 4 rodiny.
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Opuštěné a devastované domy po nuceném odsunu německého obyvatelstva byly
v letech 1957-1960 za pomoci armády srovnány se zemí. V letech 1953-1960 byla sídla v
Korytě a Spálenci byla tato připojena k obci Zbytiny. Přechodně se v letech 1975-1996
připojila ke Zbytinám i obec Křištanov s osadami Arnoštov a Markov.

Obyvatelstvo
Území horní Blanice má nízkou hustotu osídlení díky existenci VÚ Boletice
v pramenné oblasti. Tento vojenský újezd vznikl v roce 1950, zahrnuje ve sledovaném území
katastry obcí Arnoštov a Ondřejov. Údaje o osídlení vykazují nepříznivý vývoj během 2.
poloviny 20.století. Za tento stav může odchod obyvatel do regionů a měst s lepšími
pracovními příležitostmi a vhodnějším hospodářským zázemím. Tomuto procesu docházelo
již od poloviny 19. století a probíhal i v době první Československé republiky. Příčinou
vylidňování, byla především malá úrodnost půdy, nedostatek surovinových zdrojů a nízká
úroveň industrializace. Podle Kočárka (2003) se přibývání obyvatelstva v jižních Čechách
zpomaluje a od osmdesátých let zastavuje. V letech 1921-1930 přišli jižní Čechy o desetinu
obyvatelstva. Ve 40. letech 20. století je prudký pokles počtu obyvatelstva způsobený
odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce. Vysídlení je po roce 1945 je další
příčinou nepříznivého demografického vývoje. Některé Šumavské obce zcela nebo z velké
části vysídleny. Tehdejší československá vláda vyvinula velkou snahu, aby bylo vylidněné
pohraničí znovu osídleno novým obyvatelstvem. Po skončení druhé světové války byli
nahrazeni osídlenci z různých částí Čech, Moravy, Slovenska, a dokonce i občané z jiných
zemí, zejména z Rumunska a tehdejšího Sovětského svazu. Někteří osídlenci považovali svůj
pobyt v pohraničí jen za prostředek snadného zisku. Proto měly tyto ukvapené snahy o
oživení pohraničních oblastí četné nepříznivé důsledky, které se projevili i v dalším
hospodářském a demografickém vývoji regionu.
Po roce 1948 zasáhly do vývoje šumavského regionu politické změny. Veškeré
pozemky brzy přešly do rukou jednotných zemědělských družstev, státních statků, vojenských
lesů a statků i dalších organizací řízených státním aparátem. V mnoha případech byly také
vysídleny obce, kde se po roce 1945 usadili noví obyvatelé. Stejně tak byla opuštěna většina
sídel ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Stavení zaniklých obcí byla ponechána
napospas cvičným střelbám nebo vandalskému ničení.
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Ze zeměpisného lexikonu České republiky lze zjistit názvy osad nebo obcí, které
zanikly zpravidla v průběhu padesátých až šedesátých let 20. století. V povodí horní Blanice
to je to například zcela zaniklá obce či osady Cudrovice (Zuderschlag), které byly po druhé
světové válce v 50. letech srovnány se zemí, Horní Sněžná (Oberscheendorf), Můstek
(Bierbruck), Vyšný (Miesau) nebo Spálenec (Brenntenberg). V některých případech byly
některé osady zcela integrovány do jiných větších celků. Za zaniklá byla považována sídla ve
vojenských prostorech. Po roce 1945 se na počtu obyvatel odrazila migrace do větších měst,
ležící zpravidla mimo Šumavský region. Teprve v posledních desetiletích dochází k určité
stabilizaci. V roce 1991 dokonce k mírnému zvýšení počtu obyvatelstva na Prachaticku a
Českokrumlovsku. Tato čísla mají však daleko k údajům před druhou světovou válkou.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel ve Zbytinách a okolních obcích
Vývoj po čtu ob yvatel Z bytin a okolních ob cí
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Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí I, ČSÚ

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel

Blažejovice
Koryto
Skříňěřov
Spálenec
Sviňovice
Zbytiny
celkem

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

128
185
143
587
198
538
1779

157
209
131
592
210
662
1961

123
210
125
575
160
645
1838

139
183
146
574
163
679
1884

129
169
126
546
155
708
1833

149
168
133
591
163
685
1889

139
161
116
583
157
721
1877

40
110
42
47
60
223
522

79
99
38
34
45
181
476

102
72
17
8
230
429

102
35
6
7
244
394

101
12
2
6
197
318

87
13
3
4
193
300

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí I, ČSÚ
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Průmysl, zemědělství a doprava
Zájmová oblast povodí horní Blanice patří do mikroregionu Volarska. Tato oblast je
výlučně zemědělsky zaměřená. Průmyslová výroba sem pronikala pomalu a je zde zastoupena
pouze okrajově. Prvním z odvětví bylo zakládání skláren v období od 14. do 19. století
(Frölich, 2003). Rozvoj skláren jako např. Stará Huť u Křišťanova (Althütten), Svatá
Magdalena (Betelhütte St. Magdalena) nebo Arnoštov (Ernstbrunn), přispěl k osídlení tohoto
nepřístupného území. Další s významných odvětví bylo zpracování dřeva, které má zásadní
význam i dnes. Dřevo se zde rovněž zpracovávalo, proto zde byly zakládány pily (Zbytiny,
Arnoštov, Blanický mlýn). Charakter zemědělské dřevařské oblasti zůstal Prachaticku
prakticky dodnes.
Zemědělství na území povodí horní Blanice mělo vždy velkou tradici a důležité
postavení v životě místního obyvatelstva. Je zaměřeno především na živočišnou výrobu,
hlavně chov skotu. Podle Kroupové a kol. (2005) pracovalo do první poloviny 20. století 90%
ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství. V roce 1949 bylo založeno jednotné
zemědělské družstvo JZD. Ve Zbytinách převládal soukromý sektor až do roku 1955, kdy
vzniklo samostatné oddělení státních statků. Do hospodaření byly zahrnuty i dosud
neobdělávané plochy. V 70. letech byly státnímu statku přiděleny pozemky ve Sviňovicích,
Dolní Sněžné, Cudrovicích a Plešivci. Vysoké nároky na spotřebu objemných krmiv si
vyžádali rozsáhlé meliorační a rekultivační práce v letech 1960-1980. Po roce 1989 dochází k
postupné privatizaci zemědělské půdy. Po roce 1994 dochází v oblasti Šumavského podhůří
vlivem státních dotací k rozsáhlému zatravňování dříve obdělávaných pozemků a jejich
přeměně na louky a pastviny.
Dopravní infrastruktura je v zájmovém území slabě rozvinuta. Přes území povodí
horní Blanice vedla významná středověká obchodní spojnice Zlatá stezka. sloužila především
obchodu se solí. Blažejovický systém prachatické větve je situován na levý břeh Blanice,
narozdíl od ostatních systémů je složitější. Pro rozvoj Zbytin byla významná výstavba
železniční trati Prachatice- Volary dokončená v roce 1899. V katastru Spálenec se nachází
pozůstatky úzkorozchodné lesní železnice v délce 12,2 km vybudované v roce 1919, vedoucí
z nákladiště ve Spálenci přes Arnoštov do lesů na úpatí Knížecího stolce. Tato železnice byla
zřízena k dopravě dřeva z polomů v letech 1917-1918. SZ částí Zbytinska probíhá silnice 2.
třídy č. 141 Prachatice-Volary. Z Blažejovic odbočuje silnici č. 165 přes Zbytiny na
Křišťanov. Z těchto silnic odbočují komunikace do osad Koryto, Skříněřov a Spálenec.
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ZMĚNY VE VÝVOJI KRAJINY

Analýza a vývoj struktury krajiny
Změny ve struktuře krajiny byly hodnoceny v modelových povodích Zbytinského a
Tetřívčího potoka, které představují území s odlišnou intenzitou antropogenního ovlivnění.
Hodnocení probíhalo na základě leteckých snímků z let 1947, 1983, 1999 a 2005 podle
předem vybraných klasifikačních tříd. Analýza probíhala vlastní formou vektorizace
jednotlivých tříd využití území. Výsledkem jsou mapové výstupy z jednotlivých let, které
představují období s odlišnými procesy změn struktury využití území.
Jak je patrné z obrázku č. 8, v roce 1947 byl vysoký podíl zemědělských ploch, zvláště pak
orné půdy. Území představovalo zemědělskou krajinu s typickou mozaikovitou strukturou.
V této době zde není podstatný rozdíl mezi oběma povodími ve struktuře využití území.
Povodí mají přibližně stejné podíly orné půdy. Orná půda se nachází v blízkosti osídlených
oblastí

(např. Zbytiny, Sviňovice, Mošna, rozptýlené usedlosti v okolí Křišťanova).

Zemědělská půda je členěná poměrně hustou sítí polních cest, často lemovaná
Obrázek č. 7: Využití krajiny v povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka v roce 1947 a 1983
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alejemi stromů. Vodní toky jsou ovlivněny pouze v menší míře a nepředstavují významné
činitele pro formování odtoku. Můžeme konstatovat, že struktura využití území odpovídá
trendům v rámci ČR, jako jsou velká výměra zemědělské půdy a zvláště pak orné půdy a malé
procento lesních ploch. V období od roku 1947 dochází ke zintenzivňování zemědělské
produkce, s čímž souvisí změna vlastnických poměrů půdy a přechod od zemědělské
malovýroby k socialistické velkovýrobě. Jsou likvidovány stabilizační prvky v krajině
(rozorávání mezí) a dochází k unifikaci krajiny. Výraznými negativními změnami jsou
zvýšení vodní eroze, zhoršení kvality povrchových i podpovrchových vod nebo zvýšením
rozkolísanosti vodního režimu malých drobných toků.
Rok 1983 představuje vrcholné období výstavby plošného odvodnění a napřimování
vodních toků. Orná půda se nachází i v bezprostřední blízkosti vodních toků. Z mapy č. 8 je
již patrná odlišnost krajinné struktury obou povodí. Povodí Zbytinského potoka lze
charakterizovat vysokým podílem orné půdy, koncentrované v blízkosti Zbytin, zatímco
povodí Tetřívčího potoka je silně zalesněno. Prostorové rozložení krajinných složek je
ovlivněno růstem obce Zbytiny, nárůstem zemědělských aktivit v jejím okolí a zároveň
úpadku nebo zániku mnoha usedlostí v důsledku odsunu Sudetských Němců (Mošna,
Sviňovice). Bičík a kol. (2001) pokládá odsun Sudetských Němců v roce 1945-1947 za
klíčový faktor změn ve využití půdy v pohraničí. I přes procesy zintenzivňování zemědělské
Obrázek č. 8: Využití krajin v letech 1999 a 2005 v povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka
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produkce se plocha orné půdy mezi roky 1949-1984 dále zmenšovala. Plocha luk a pastvin
mezi lety 1949 a 1984 se snížila ve prospěch lesa a nesouvislých lesních porostů a křovin, což
koresponduje s trendem zmenšování výměry zemědělských půd a trendem zalesňování.
Obrázek č. 9: Změny krajinného pokryvu v povodí horní Blanice v roce 1992-2000

112 Nesouvislá zástavba
211 Orná půda
231 Louky a pastviny
243 Převážně zemědělské oblasti
311 Listnaté lesy
312 Jehličnaté lesy
313 Smíšené lesy
324 Střídající se lesy a křoviny

1992

tabulka č. 3: krajinný pokryv
povodí horní Blanice
2000

1992
Třída

Corine Land cover

Blanice (Blanický mlýn)
1992 (%)

2000 (%)

1,3

0,3

112

Nesouvislá zástavba

211

Orná půda

5,7

0,3

231

Louky a pastviny

25,3

27,7

243

Území převážně zemědělské

6,7

3,9

312

Listnaté lesy

0,2

0,8

313

Jehličnaté lesy

41,9

61,2

311

Smíšené lesy

7,2

2,3

324

Střídající se lesy a křoviny

12,6

3,4

Celkem

100

100

Zdroj: CORINE, MŽP ČR

Největší změny mezi lety 1983-1999 představuje dramatický úbytek orné půdy a další
nárůst lesních ploch. Od 90. let se postupně zastavuje vývoj, který měl za následek zvýšení
odtoku z území. Důležitým faktorem podmiňujícím změny byly politickoekonomické
podmínky a změna vlastnických poměrů (restituce, soukromé vlastnictví). Tento fakt
potvrzují nejvíce patrné změny z mapy č. 4 krajinného pokryvu v povodí horní Blanice mezi
roky 1992 a 2000 v kategoriích jehličnatých lesů a orné půdy. Orná půda se zmenšovala
v důsledku útlumu zemědělského hospodaření, transformace nebo konec zemědělských
družstev a státních statků nebo v důsledku snížení státní podpory. Na obrázku č. 8 vidíme, že
povodí Tetřívčího potoka je téměř z poloviny plochy zalesněno, oproti tomu v povodí
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na severovýchodě případně na jihovýchodě. Louky a pastviny již v tomto období
nepředstavují výraznou změnu a oproti předchozímu časovému úseku spíše stagnují.
Období mezi lety 1999 a 2005 je úsek, kde došlo k nejmenším plošným změnám
jednotlivých kategorií. Rozhodující roli zde hraje to, že se jedná pouze o krátký časový úsek.
Nejvýraznější změnou je tak pokles orné půdy na minimum (0,06%). Zmizeli i poslední
fragmenty rozsáhlých ploch orné půdy z roku 1999. Krajinná struktura je v obou modelových
povodích značně diferencovaná. Povodí Tetřívčího potoka je velmi silně zalesněno (72,7%)
zatímco na území Zbytinského dominují louky a pastviny (55,1%). Výměra pastvin a luk se
neprojevila žádnou výraznou změnou. Od 90. let se je patrný zásadní obrat, kdy se projevuje
trend nárůstu luk a pastvin poprvé za posledních 200 let
Graf. č. 2: Koeficient ekologické stability (Míchal) v povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka
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Ve sledovaném území byly stanoveny koeficienty ekologické stability (podle Míchala
a Löwa) a byl určen koeficient antropogenního ovlivnění pro jednotlivá časová období.
Koeficienty jsou metodou pro hrubé zastoupení z ekologického hlediska. Jejich nevýhoda
spočívá v tom, že se nezabývají vnitřním prostorovým uspořádáním krajiny, zachycují pouze
stav v v určených letech a ne vývoj v časovém horizontu.
Podle Míchalova koeficientu můžeme povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka zařadit
v roce 1948 do intervalu s koeficientem 1,00-3,00. Proto můžeme území charakterizovat
v roce1949 jako vcelku vyváženou krajinu. V ostatních letech jsou hodnoty větší než 3,00,
což řadí území do kategorie stabilní krajiny s převahou přírodních a přírodně blízkých kultur.
Koeficient podle Löwa (1995) charakterizuje sledované území jako přírodně blízkou krajinu
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ve všech sledovaných letech. Podle koeficientu antropogenního ovlivnění lze území
charakterizovat velmi nízkou hodnotou antropogenního využití krajiny.
Podle zmiňovaných charakteristik makrostruktury krajiny povodí Zbytinského a
Tetřívčího potoka ve v posledních 60 letech můžeme konstatovat, že největší změny ve
struktuře krajiny probíhaly během období mezi roky 1948-1984. Mezi nejintenzivnější
procesy patří zalesňování které se projevuje po celou sledovanou dobu. Zalesňování patří
k pozitivním procesům z ekologického hlediska. Trend zatravňování se ve sledovaném území
se projevuje od 80.let, kdy nahrazuje především ornou půdu. Zatravňování se však
neprojevilo ve větší míře, neboť zvětšování plochy lesů probíhalo právě na úkor luk a
pastvin. Po celou sledovanou dobu dochází k úbytku orné půdy, přičemž rozloha orné půdy
se snižuje na minimální hodnoty. Povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka jsou málo
antropogenně ovlivněná území s vysokými hodnotami ekologické stability, a mají velkou
schopnost vyrovnat se s vnějšími rušivými vlivy, vlastními spontánními mechanismy.

Antropogenní ovlivnění hydrografické sítě
Zásahy v krajině v minulosti souvisely výrazně se zemědělskou činností či lesním
hospodářstvím. Změny struktury krajiny byly odrazem změn v politickoekonomických
podmínek. Vlivem intenzivní zemědělské výroby v socialistickém období zde byly prováděny
meliorační opatření, které měli za úkol odvést vodu ze zamokřených území a zajistit tak větší
výnosy zemědělské produkce.
V povodí horní Blanice byly provedeny četné zásahy do povodí nebo do samotného
koryta. Jak je patrné z (obrázek č. 11), úpravy koryt byly provedeny na Blanici, Zbytinském
potoce a jeho přítocích, dále pak v menší míře na Černém potoce, na přítocích Tetřívčího a
Puchéřského potoka. Jedná se o napřímení koryta, opevnění betonovými prefabrikáty
případně zatrubnění toku. Zásahy do koryt toků byly prováděny již v 19. století v souvislosti s
protipovodňovou ochranou. Podíl upravených úseků dosahuje v povodí horní Blanice 13%.
Zahrnuty jsou zde historické úpravy, které mají již dnes přírodně blízký charakter. Největší
upravenost má povodí Zbytinského potoka, kde je podíl 49,9 % (Vondra, 2004).
Jak je patrné z obrázku č. 10, nejrozsáhlejší typ úpravy je kamenná rovnanina
(opevnění) na toku Blanice. Jedná se o úsek o délce 9,9 km. Opevnění sahá téměř k
pramenům ve vojenském prostoru Boletice a končí cca 1km pod soutokem s Tetřívčím
potokem. Do vojenského prostoru zasahuje zhruba polovinou svojí délky. Kamenná
rovnanina byla vybudována místními rolníky, pochází z počátku 20. století. Výška tohoto
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opevnění pohybuje od 0,5 do1 m. celkově je opevnění v poměrně špatném technickém stavu,
na mnoha místech chybí. Podle šetření Vondry (2004) působí tato úprava přírodně blízkým
stavem a nemá větší vliv na odtokové poměry. Povodí Zbytinského potoka má nejvíce
upravené toky v povodí horní Blanice. Upravenost dosahuje 49,9 %, Tyto úpravy pocházejí ze
70. let, kdy byly úpravy prováděny pro potřeby intenzivního zemědělského hospodaření.
Obrázek č. 10: Technické úpravy v povodí horní Blanice

Zdroj: ZVHS
Prachatice

Převážná část toků v povodí je vydlážděna betonovými prefabrikáty s výjimkou zatrubněného
úseku o délce 680 m. Vydlážděné toky mají typický lichoběžníkový tvar v příčném profilu
koryta, pocházejí z roku 1975. Další oblasti, kde bychom našli tento typ úpravy se nachází
v pramenných částech přítoků Tetřívčího a Puchéřského potoka. Úseky jsou několik set metrů
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Obrázek č. 11: Plošné odvodnění v povodí horní Blanice

Zdroj: ZVHS
Prachatice

dlouhé a přecházejí v původní přírodní koryta. Podpovrchové drény plní funkci pramenů. Na
Černém potoce je betonové vydláždění doplněno polovegetačními tvárnicemi. Funkce této
úpravy je protipovodňová ochrana přilehlé skládky odpadů
Vysoké sklonitosti v podélném profilu toků, jako je to v případě Sviňovického potoka,
kde bylo koryto vydlážděno betonovými prefabrikáty a vybudováno plošné odvodnění, má
specifický vliv na odtokové poměry. Vyšší sklonitost toků způsobuje vyšší rychlosti proudění
vody se kterým jsou spjaty nežádoucí erozní účinky v nižších polohách. V místech, kde chybí
betonové opevnění se tvoří nátrže působením břehové eroze. V nejnižších částech toků se
tvoří akumulace formující se do přírodních tvarů.
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V roce 2005 byla v povodí Zbytinského potoka prováděna revitalizace na
Sviňovickém potoce. Účelem této revitalizace bylo navrátit tok do přírodně blízkého stavu. V
rámci projektu bylo odstraněno betonové opevnění, břehy byly na určených místech zpevněny
pomocí kamene. Revitalizace zahrnovala také zpozvolnění svahů, položení kamenných prahů
v korytě, které stabilizují dno a vysázení doprovodné vegetace. Součástí bylo vytvoření dvou
mokřadních ploch přispívajících k retenci vody v krajině. Na toku je prováděn kontinuální
hydrologický a fluviálně- geomorfologický monitoring. Sledovány jsou srážko-odtokové
poměry, erozní procesy a stabilita koryta. Mimo koryta vodních toků se jedná o úpravy
týkající se plošného odvodnění. Plošné odvodnění je výrazným regulačním, stabilizačním a
intenzifikačním zemědělským opatřením v podmínkách nadměrného zásobení půdy vodou.
Projektovou a realizační dokumentaci existujících odvodňovacích staveb archivuje
Zemědělská vodo-hospodářská správa (dále ZVHS). Odvodnění je situováno v blízkosti obcí
Blažejovice,

Zbytiny a Křišťanov (obrázek č. 13). Celková plocha odvodněného území

dosahuje v povodí horní Blanice 450 ha, tj. 5,3 % z plochy povodí. Největší rozsah má v okolí
Zbytin, kde jsou téměř všechny vodní toky v povodí v Zbytinského potoka ovlivněny zásahy
člověka.
Vliv plošného odvodnění a úprav koryt drobných vodních toků byl v povodí horní
Blanice prokázán nárůstem odtoku v období výstavby odvodněných ploch v letech 1975-1982
(Kliment, 2005). Hladný a kol. (1998) uvádějí, že při povodních na Moravě v roce 1997 se
drenážní odtok podle výsledku analýz podílel na kulminaci 2-5 %. Ve studii bilančních
odhadů příspěvku drenážím k povodňovým příspěvkům (Doležal a kol., 2007) byl prokázán
vliv odvodnění na menších povodích. Při povodních menší extremity a častějšího výskytu
mohou být průtoky v malých vodních tocích působením drenážních systémů zvýšeny cca o 6
až 19 %. Vliv odvodnění při malých povodních je malý při extrémních povodních se zvětšuje.
Pozitivní efekt uzavřených drenáží je logicky nejvyšší při malých povodních, stejně jako i
v počátečních fázích velkých povodní, kdy účinnější transformací povrchového odtoku
dochází k alespoň dílčímu snížení kulminačního průtoku. Při extrémních povodních, kdy je
překročena návrhová kapacita drenážního systému hrozí jeho zahlcení a destrukce, spojená s
výraznou erozí a hmotnými škodami. Celkový vliv drenáží na odtok při povodni je podle
současného stavu poznání výrazně nižší, než bývá obecně předpokládáno.
Výstavba podpovrchového plošného odvodnění v povodí horní Blanice pochází ze 70.
případně z 80. let (mapa č. 3). Na nově odvodňovaných půdách byly tehdy trvalé travní
porosty ihned přeměňovány na ornou půdu. V dnešní době jsou na těchto plochách opět
pastviny nebo louky. Odvodnění se skládá ze systému podpovrchových drénů včetně
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drenážních objektů. Po technické a finanční stránce byla přitom stavba odvodnění velmi
komplikovaná a nákladná. Odvodňovací systémy jsou velmi rozsáhlé a složitě strukturované.
Svodné drény jsou provedeny z drenážních pálených trubek, případně z trubek z PVC. V silně
zamokřených místech jsou svodné drény štěrkovány. Plošné odvodnění je v evidenci ZVHS v
Prachaticích a je charakterizováno rokem výstavby, rozlohou odvodněné plochy a zařazení v
rámci jednotlivých povodí.
Foto č. 2: Nefunkční plošné
odvodnění jižně od Zbytin

Foto č. 3: Napřímené koryto s betonovým
opevněním v povodí Zbytinského potoka

foto: Hintnaus 2007

foto: Hintnaus 2007

Celkový rozsah plošného podpovrchového odvodnění v povodí horní Blanice je od
roku 1970 450 ha půdy, tedy 5,3 % celkové plochy povodí (Vondra, 2004). Přehledné mapy
umístění odvodňovacích systémů v krajině (v měřítku 1: 10 000) jsou postupně digitalizovány
a stávají se součástí Informačního systému státní správy. Aktuální stav podrobného odvodnění
(potrubí, šachtic, výústí apod.) není Zemědělskou vodohospodářskou správou evidován.
Dokumentace odvodňovacích systémů archivovaná v ZVHS je přes svou neúplnost a
zastaralost (shromažďování podkladů bylo ukončeno přibližně v roce 1990) nesmírně cenná a
bude ještě dlouho využívána. Terénní průzkum prokázal špatný stav drenáží a odvodňovacích
systémů, potrubí zarůstá nebo je zanášeno zeminou nebo železitým okrem, konce trubek
vystavené mrazu se rozpadají, drenážní výústi a jejich opevnění se rozpadají vlivem břehové
eroze a zvětrávání stavebních materiálů, jsou zanášeny splaveninami a zarůstají. Spodní,
kdysi i dnes nejvíce zamokřené partie zájmových území odvodňovacích staveb zarůstají
bujnou vegetací (např. kopřivami, rákosem, na sečených místech sítinou), zatímco horní,
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okrajové partie někdejších zájmových území často odvodnění nikdy nepotřebovaly a drenáž
v nich je sice neporušená, ale po naprostou většinu roku bez vody. Na mnoha místech lze
pozorovat ucpané drény a šachtice způsobující vývěry vody, která pak buď odtéká po povrchu
a způsobuje další erozi (typicky např. v okolí drenážních šachtic, ale nejenom tam) nebo se
hromadí v bezodtokých místech a dává vzniknout novým mokřadům.

Obrázek č. 12: Historie plošného odvodnění

Zdroj: ZVHS
Prachatice
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DISKUZE
Použitá metodika
Pro zjištění změn ve struktuře krajiny byly analyzovány letecké snímky a ortofota
v prostředí GIS. Mapové podklady představují v dnešní době cenný zdroj informací. Velké
možnosti nabízela analýza díky mapovým výstupům ze čtyř roků za posledních 60. let.
Základním problémem i přes použití GIS byla přesnost ve zpracování jednotlivých
mapových výstupů. Letecké snímky a ortofota byly k dispozici v různé kvalitě, což mnohdy
působilo problémy při určování jednotlivých tříd využití území. Řešení toho nedostatku by
spočívalo ve větším rozlišení především leteckých snímků z let 1947 a 1984. Odstranění toho
problému by umožnilo rozpoznání a větší přesnosti při vektorizaci a bylo by možno
klasifikovat více tříd využití území, např. listnaté a jehličnaté lesy, rozlišit louky od pastvin.
U mapových výstupů byly vypočítány plochy jednotlivých tříd a jejich podíly na celkové
ploše, a jaké změny prodělali. Pro analýzu změn krajinné struktury byly vybrány dvě
modelová povodí v povodí horní Blanice. Databáze Corine landcover potvrdila fakt, že pro
analýzu plošně menších území jsou díky větší podrobnosti vhodnější letecké snímky a
ortofota. Metody určování a sledování ekologické stability a antropogenního ovlivnění byly
v této práci jako doplňkovou metodu, která slouží pro hrubé orientační zhodnocení
ekologického stavu a ovlivnění lidskou činností.

Změny v krajině
V povodí Zbytinského a Tetřívího potoka byly zjištěny rozsáhlé změny ve využití
území za posledních 60 let. Sledovány byly roky představující období, které jsou odlišné
charakterem využití krajiny. Výsledky byly porovnávány mezi oběmi povodími a srovnány s
celorepublikovými trendy. Způsob využití území je ovšem ovlivněn polohou regionu, v němž
se nachází studované území, srovnání bylo proto omezeno na horské a podhorské oblasti.
Největší změny nastaly v prvním sledovaném časovém horizontu 1947-1983. Období
lze charakterizovat velkým nárůstem lesních ploch a nesouvislých lesů a křovin. Tento proces
odpovídá trendu zalesňování a potvrzuje tak závěry Bičíka a kol. (2005) či Lipského (1992). V
letech výstavby odvodnění a úprav vodních toků (1972-1987) byl zjištěn nárůst odtoku v
období výstavby plošného odvodnění (Kliment, Matoušková, 2007). Tyto úpravy jsou
prováděny v povodí Zbytinského potoka, který má vysokou upravenost koryta, na Tetřívčím
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potoce v menší míře. Koeficienty ekologické stability řadí území ve všech sledovaných
časových horizontech do kategorií s vysokou stabilitou, které značí, že území má velkou
schopnost vyrovnat se s nepříznivými zásahy do struktury krajiny. Koeficient antropogenního
využití potvrzuje velký podíl člověkem nenarušených ploch a celkově tedy krajinu málo
ovlivněnou lidskou činností v obou povodích. Typické je i přes intenzifikaci zemědělské
činnosti ubývání orné půdy, která ustupuje lesům, v menší míře také loukám a pastvinám.
Narůst vykazují kategorie zástavba a zahrady a obecní zeleň. V tomto období se diferencuje
krajinná struktura obou povodí. Zbytinské povodí je ovlivněno růstem obce Zbytiny po
dramatickém snížení obyvatel v roce 1946. Bičík a kol. (2005) považuje odsun Sudetských
Němců za nejdůležitější faktor hrající roli ve změnách ve využití krajiny. Rok 1983
symbolizuje dobu vrcholné výstavby plošného odvodnění a úprav vodních toků. V povodí
Tetřívčího potoka dochází k zalesňování, které pokračuje po celou sledovanou dobu.
V období od roku 1983-1999 lze rozdělit do dvou částí. V první části, do konce 80. let
v době intenzivního zemědělského hospodaření, pokračuje výstavba odvodnění a úprava
vodních toků, v druhé části v devadesátých letech nastává změna v socioekonomických
podmínkách. V obou částech pokračuje proces zalesňování, ovšem v menší míře a nadále je
patrné zmenšování ploch orné půdy. V povodí Zbytinského potoka jsou nezalesněné plochy
přeměněny na louky a pastviny, které jsou využívány pro chov skotu. Mapa krajinného
pokryvu v letech 1992 a 2000 potvrzuje trendy nárůstu lesa a zmenšování výměry orné půdy.
V průběhu 90. let byl zastaven nepříznivý vývoj z hlediska odtokových poměrů. V povodí
Tetřívčího potoka pokračuje silné zalesňování, prakticky vymizela orná půda ve prospěch
lesních ploch. Mírně stoupá podíl luk a pastvin, podle Lipského (1998) poprvé za posledních
200 let.
Poslední období v letech 1999-2005 charakterizuje současný stav a změny.
Prezentované výsledky díky kratšímu časovému úseku ukazují menší změny. Přesto potvrzují
významnost změn ve využití území v horských a podhorských oblastech Šumavy a poukazují
na možný vývoj v budoucnu. Ve sledovaném území obou povodí jsou typické dvěma
dominantními prvky- lesy a louky s pastvinami. Byli zjištěny minimální změny plochy lesů v
obou povodích. Proces zalesňování se zdá již být stabilizován v povodí Tetřívčího potoka.
Orná půda se v současnosti na území obou modelových povodí téměř nevyskytuje. Na území
Zbytinského potoka převažují louky a pastviny, které jsou využívány pro chov skotu.
Období za posledních 60 let můžeme vývoj krajiny charakterizovat postupným
útlumem lidských činností a naopak rozvojem přírodních procesů. Změny ve využívání krajiny
v povodí horní Blanice probíhají z odlišnou intenzitou a jsou ovlivněny přírodními a
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socioekonomickými podmínkami. Mezi přírodní faktory, jež se uplatňují v minulosti i
současnosti jsou: úrodnost půdy, dostupnost, sklonitost, zamokření nebo poloha v blízkosti
vodních toků. Zcela evidentně se zde projevují mnohé socioekonomické faktory jako rozpad
zemědělských družstev a podniků, změna vlastnických poměrů, charakter zemědělství (chov
skotu), ochrana přírody. Faktory podmiňující charakter změn v průběhu 2 pol. 20. století ve
využití krajiny z hydrologického a ekologického pohledu jsou převážně pozitivní. Jedná se o
snížení extrémů v odtoku, zvýšení retenční schopnosti krajiny, snížení eroze půdy, zvýšení
ekologické stability nebo zvýšení biodiverzity.
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ZÁVĚR
Povodí horní Blanice je výrazně ovlivněno antropogenní činností za posledních 60.
let. Dokladem jsou mnohé zásahy v krajině, budování plošného zemědělského odvodnění
nebo úpravy koryt toků. Všechny tyto změny se podepsali na odtokových poměrech, zvýšení
vodní eroze a snížení retenční schopnosti krajiny. Lze konstatovat, že hlavní procesy ve
změně struktury krajiny odpovídají trendům v rámci horských a podhorských oblastech ČR.
Dokladem toho jsou procesy zalesňování a úbytku orné půdy v modelových povodích
Zbytinského a Tetřívčího potoka. Procesy zatravnění se neprojevily ve větší míře, neboť na
úkor luk a pastvin stoupala plocha lesů. V průběhu sledovaných časových horizontů došlo
k diferenciaci krajinné struktury v obou územích. Povodí Zbytinského potoka má vysoký
podíl luk a pastvin a nižší podíl lesních ploch zatímco povodí Tetřívčího potoka by se dala
v posledních letech charakterizovat jako lesní plocha s okrajovými loukami a pastvinami.
K vývoji

struktury

krajiny

výrazně

přispěli

faktory

socioekonomické,

jeden

z nejvýznamnějších diferenciačních faktorů na území ČR. V průběhu 2. poloviny 20. století
rostl význam obce Zbytiny a zároveň nastal úpadek ostatních sídel v území v důsledku
odsunu Sudetských Němců po 2. světové válce a později také migrace obyvatel do měst. Obě
modelová povodí vykazují vysokou ekologickou stabilitu a málo antropogenně narušené
území.
Zásahy do říční sítě nebo v povodí jsou spjaty se zemědělskou činností, nebo v
minulosti s protipovodňovou ochranou. Většina těchto zásahů pochází z doby intenzivního
zemědělství v 70. a 80. letech. Vysoké procento upravenosti vodních toků bylo zjištěno
v povodí Zbytinského potoka, zatímco v povodí Tetřívčího potoka jsou úpravy díky
vysokému zalesnění menšího rozsahu. Plošné odvodnění se nachází v blízkosti sídel,
nepříznivě ovlivňuje odtokové poměry, meliorační kostry jsou často ve špatném stavu a
neplní svoji funkci. Typické betonové opevnění koryt vodních toků spolu s vysokým
sklonem toků přispívá k odtoku, v horních částech dochází k nežádoucí vodní erozi, zatímco
v nižších polohách dochází k akumulaci.
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