
ABSTRAKT 

 

     Díky pečlivé evidenci údajů o využití půdy máme možnost detailního rozboru vývoje 

krajiny Českých zemí za posledních více než 160 let.  Od 70 let se u nás začínají objevovat 

studie o vývoji využití krajiny, které tuto evidenci využívají, ale zatím se většinou zaměřovaly 

na zpracování statistických dat za celá katastrální území. S nástupem geografických 

informačních systémů (GIS) se naskytla možnost efektivně analyzovat i mapové podklady, 

čili všímat si také struktury krajiny a prostorových vztahů ve vývoji ploch. 

     Tato diplomová práce se zabývá vývojem využití půdy katastrů Teletín a Třebsín mezi lety 

1840 a 1999, s využitím programu ArcView GIS. Jejím cílem bylo zjistit změny ve využití 

půdy a na základě znalostí všeobecných trendů vývoje krajiny i společnosti tyto změny 

vysvětlit. Důležité je také srovnání výsledků práce (analýza map pomocí GIS) s údaji 

evidovanými (statistická data o využití půdy za jednotlivé katastry). 

     Při analýze bylo využito map Stabilního katastru z roku 1840 a výsledků vlastního 

terénního mapování Land Use v roce 1999. Pro dokreslení vývoje několika ukazatelů 

v období mezi těmito dvěma časovými horizonty bylo použito navíc leteckých snímků z roku 

1953. Využití půdy bylo rozděleno do 14-ti kategorií: orná půda, ležák (orná půda ležící 

ladem), zahrady, sady, louky, travní porosty ležící ladem, pastviny, les, vodní plochy, 

zpevněné plochy, křoviny pastevní, křoviny, chatová kolonie a zbytek. U každé kategorie 

bylo zjištěno 8 charakteristik, vypovídajících zejména o vývoji její plochy (rozlohy), o 

celistvosti a o její stabilitě. 3 ukazatele charakterizují katastr jako celek, vypovídají o jeho 

heterogenitě, dopravní prostupnosti a stabilitě jeho krajiny. 

     Výsledky práce prokázaly, že mezi krajinou a jejím využitím v roce 1840 a 1999 je značný 

rozdíl. Rok 1840 je specifický pestrostí obdělávané části krajiny. Ta byla drobně členitá a 

všechny plochy byly udržované a využívané. Zbytek rozlohy tvořil les. Dvě dominantní 

kategorie (les a orná půda) zabírají naprostou většinu obou katastrů. V roce 1999 leží velká 

část plochy ladem, v katastru Třebsín je dokonce ležák (orná půda ležící ladem) jednou 

z nejdominantnějších kategorií využití půdy. Podíl orné půdy se do roku 1999 výrazně 

zmenšil. Vývoj všech kategorií využití půdy byl detailně rozebrán. Bylo zjištěno, že v roce 

1840 neexistovaly ležáky, travní porosty ležící ladem, chatové kolonie, a křoviny bez užitku, 

dnes v krajině zájmových katastrů nenalezneme křoviny pastevní. Byly též zjištěny vývojové 

rozdíly mezi oběma sledovanými katastry (Teletín si oproti Třebsínu více zachoval své 

původní zemědělsko-lesnické využití, v Třebsíně proběhly rychlé změny směrem k osídlení a 

ponechání krajiny ladem). Ze srovnání s vývojem celků vyšších řádů vyplynulo, že oba 

katastry se vývojově více podobají „zájmovému území“, v němž leží, nežli České republice. 

Byla ověřena vypovídající schopnost 2 obecně užívaných charakteristik krajiny (IZ, KES). 

Ty, ačkoliv jsou počítány ze statistických dat za celé katastry bez přihlédnutí ke struktuře 

krajiny či prostorovým vztahům, vypovídají celkem věrohodně. 

 

     Výsledky této práce doporučuji srovnat s výsledky minimálně 3 podobných Diplomových 

prací, jež byly zpracovávány souběžně s touto, i když poněkud jinou metodikou a v jiném 

zájmové území (Sedlčansko a údolí Pšovky). 

 
 


