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ABSTRAKT 

Podstatou této diplomové práce bylo vypočítat a zjistit ekologickou stabilitu katastrálního 

území obce Vřesina u Bílovce. 

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku 

zájmového území, definici pojmů spojených s krajinou a její dynamikou. Dalším bodem 

jsou metody výpočtu ekologické stability a její hodnocení. Praktická část je tvořena 

samotným vytvářením mapových vrstev a popisem území. 

Diplomová práce obsahuje fotodokumentaci z terénního šetření a mapy zpracované 

v software ArcGIS.  

Klíčová slova: krajina, krajinné plánování, Vřesina u Bílovce, ekologická stabilita  

 

ABSTRACT 

The main aim of this thesis was to determine the ecological stability of the Vřesina 
and Bílovec urban area. 
 

The thesis was divided into two parts. The first part is theoretical and deals with the 

location characteristics and the landscape dynamics. The next point contains calculation 

methods of the ecological stability and its evaluation. The practical part is formed by the 

creation of the cartographic (map) layers and the territory description. This thesis contains 

photodocumentation and maps created by usage of the ArcGIS software. 
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ÚVOD  

Krajina pro člověka vždy znamenala prostředí, ve kterém se pohybuje 

a odnepaměti žije. Člověk ji přetváří podle svých potřeb k obrazu svému, působí na její 

složky a prvky, které využívá pro své potřeby a zájmy. Buduje sídla, zasahuje do ní svou 

hospodářskou činností nebo těžbou nerostů a hornin. Získáváním zdrojů z přírody pro 

zajištění své existence ji neustále ovlivňuje. Tím často nepříznivě narušuje její stabilitu 

a přirozený vývoj. Z tohoto důvodu je třeba krajinu využívat tak, aby se zajistil trvale 

udržitelný rozvoj po mnoho let a předcházelo se tím k degradaci životního prostředí. Pro 

hodnocení je výhodné použít některou z metod, z nichž je patrná únosnost a dynamika 

dané oblasti. Ty by měl člověk respektovat, aby nedošlo k trvalé degradaci jednotlivých 

složek přírody.  

V teoretické části diplomové práce se zabývám pojmy, definicemi a hodnocením 

krajiny, kterou se zaobírá mnoho odborníků. Mezi nejznámější patří Míchal, Miklós, 

Sklenička, dále se zmiňuji něco o vztazích mezi přírodním a urbánním prostředím. 

Praktická část mé diplomové práce si klade za cíl zmapování katastrálního území 

obce Vřesina u Bílovce. O intravilánu obce pojednává práce Pasportizace a hodnocení 

veřejných ploch zeleně v obci Vřesina [25], o jejím extravilánu však dostatek informací 

není. Z tohoto důvodu se v mé práci zaměřuji na mapování extravilánu, využití 

zemědělských ploch a výpočet koeficientu ekologické stability, který byl určen z mnou 

aktualizovaných informací o tomto katastrálním území. 

V důsledku nadměrného hospodaření v oblasti, bylo třeba zjistit míru ovlivnění 

vodního toku v blízkosti orné půdy. Z tohoto důvodu jsem provedl několik orientačních 

měření na potoce Zahumenička, který je významným pravobřežním přítokem říčky 

Porubky. Získaná data jsou přehledně zpracována v elektronické podobě v softwaru 

ArcGIS a lze je použít pro snadnější orientaci obecního úřadu o extravilánu obce. 

  



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  2 

 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 1.

Řešenou lokalitou pro diplomovou práci je extravilán obce Vřesina u Bílovce, 

oblast je vymezena katastrálním územím o rozloze 8,65 km2 včetně intravilánu. Obec leží 

3 km západně od města Ostrava a spadá pod Moravskoslezský kraj, okres Ostrava-město. 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013 činil celkem 2847 obyvatel. V řešeném území je nejvyšším 

bodem Mezihoří (383,4 m n.m.). Katastrální území je členité, prochází jím údolí říčky 

Porubky, potoka Zahumeničky a Vřesinky [41]  

 
Obr. 1: Znázornění tvaru a poloha katastrálního území Vřesina u Bílovce [25] 

1.1 Geologická charakteristika  

Zájmové území leží v Ostravské pánvi, ta se nachází v karpatské předhlubni mezi 

dvěma hlavními geologickými útvary našeho území, Českým masívem a Západními 

Karpaty. Podloží Ostravské pánve se skládá z brunovistulika, které pokrývá hlavně 

devonské a spodnokarbonské uloženiny. Nejdůležitějším geologickým vývojem pro 

Ostravskou pánev je období od paleozoika, přesněji v karbonu, kdy zde probíhala 

sedimentace a vznik černouhelných slojí. Karpatská předhlubeň byla vytvářena na hranici 

paleogénu a neogénu za sávské orogeneze. Po skončení orogeneze zde účinkem moře 

docházelo k ukládání miocénních písčitých a jílových sedimentů (místy vápnitých) až do 

regrese moře koncem stupně badenu. [13] 
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V následném období pliocénu se zde ukládaly sladkovodní sedimenty. Dnešní 

podoba reliéfu se začíná vyvíjet od konce sp. Badenu. Na rozmezí terciéru a kvartéru byl 

již vytvořen základní morfostrukturní tvar území. Terciérní reliéf byl však stále odlišný od 

současného (nyní je zde zakryt mocnými kvartérními sedimenty). [13] 

1.2 Geomorfologická charakteristika 

Ostravská glacigenní pánev je tvořena od rovin až po plošné nížinaté pahorkatiny. 

Porubská plošina se rozkládá v západní části Ostravské pánve. Ta je složena z několika 

vrstev fluvioglaciálních štěrků a písků. Vrchní vrstvy tvoří zejména sprašové hlíny. 

Fluvioglaciální a eolická akumulační plošina byla rozdělena periglaciálními a humidními 

destrukčními pochody. Celek reliéfu Ostravské pánve se vyznačuje svou plochou 

pahorkatinou s oblými hřbety. V rozlehlých nivách řek převažují rovinné úseky lemované 

příkrými, nepříliš vysokými terasami s výskytem častých pramenišť. V obci Vřesina je 

také několik pramenišť vodních toků například potoku Vřesinka a Zahumenička.[13] 

Dle Demka [7] je geomorfologické zařazení následující: 

Provincie - Západní Karpaty 

Subprovincie -Vněkarpatské sníženiny  

Oblast - Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek -Ostravská pánev 

Podcelek- Ostravská pánev  

Okrsek – Porubská plošina 

[13] 

 Pedologická charakteristika 1.3

Obecná charakteristika území Ostravské pánve je značně zastoupena 

illimerizovanými půdami oglejovými, typickými oglejenými půdami, hnědými půdami 

v různých etapách oglejení a nivními půdami také v odlišné etapě oglejení. V menší míře 

jsou zastoupeny hnědozemě a gleje. Specifické pro Ostravskou pánev jsou antropogenní 

půdy, které se vyskytují na plochách po rekultivaci (například plochy po důlní těžbě). 

Těšínsko nejčastěji zastupuje typická kambizem, pseudoglejová i eutrofní. V údolí řeky 
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Odry, Olše a některých jejich přítoků se vyskytuje fluvizem, typická i glejová. Z hlediska 

zrnitostního složení je nejrozšířenější středně těžká půda (písčitohlinitá, hlinitá), méně 

zastoupené jsou těžké půdy (jílovité, jílovitohlinité). Ojediněle se také vyskytuje písčitý 

a hlinitopísčitý typ. [7,13] 

Podloží obce je převážně tvořeno prachovcem, jílovitou břidlicí a drobou. Nachází 

se zde i nivními sedimenty, které jsou písčitohlinité až hlinité. [7, 26] 

 Klimatické podmínky 1.4

Klasifikace podnebí nám především vymezí charakteristické rysy podnebí. Klima 

podle upravené klasifikace od Tolasze (2007) je výsledkem dlouhodobého působení 

radiačních poměrů, nadmořské výšky, cirkulace atmosféry, tvaru terénu, sklonu a jeho 

orientace ke světovým stranám. Velký vliv na tvorbu klimatu má lidská činnost, především 

pak při vyhodnocování ve městech. Z evropského pohledu leží Česká republika v mírném 

teplotním pásmu s rovnoměrným rozložením srážek v průběhu roku. Cirkulační poměry 

převládající ve střední Evropě a tvar reliéfu našeho území podmiňují klima ČR, kdy 

teplejší a sušší regiony nalezneme v nížinných oblastech a chladnější regiony 

v podhorských a horských oblastech. [39] 

Vybrané území dle Quitta leží v mírné klimatické oblasti MT10. Tato oblast je 

charakterizována jako mírně vlhká, až velmi vlhká, rovinatá až pahorkatinatá klimatická 

oblast s mírnou zimou podle klasifikace uvedené v Atlasu podnebí ČSR (1958). [35,39] 

V nově publikovaném Atlasu podnebí Česka jsou typickým znakem těchto 

klimatických podmínek malé srážky, které ovlivňuje srážkový stín Jeseníků. Srážky 

zapříčiňují přechody západních front s vlhkým atlantským vzduchem. V následující 

tabulce vidíme mírnou odlišnost Quitta od Tolasze, ten udává například menší počet 

mrazivých dnů. Klasifikace podle nového Atlasu umožňuje sledovat libovolné období 

a tím pádem tak změny v klimatu. [39] 
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Tab. 1: Klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti dle Quitta, Tolasze [35, 39] 

 Quitt (1971) MT 10 Tolasz (2007) 

Počet letních dnů 40-50 40-50 

Počet mrazivých dnů 110-130 100-120 

Průměrná teplota v lednu -2 až - 3 °C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18 °C 16 až 17 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 450-500 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 200-250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50-60 

 

 Hydrologická charakteristika 1.5

Území obce Vřesina se rozkládá na východním okraji Oderské nížiny. Severně od 

oblasti se nachází Hlučínská pahorkatina. Základním znakem je území široce zaoblený 

rozvodný hřbet, plošiny, mírně skloněné svahy a údolí. Katastrální území je členité, 

procházejí jím tři údolí. Těmi jsou údolí říčky Porubky, potoka Zahumeničky a Vřesinky, 

které se rozkládají západovýchodním směrem. Porubka pramení v Nízkém Jeseníku, na 

východ od Pusté Polomi. Protéká přes území Budišovice, Horní a Dolní Lhotu, Krásné 

Pole a následně pak vtéká na území obce Vřesina, přes které protéká v délce 2,4 km 

z celkového rozsahu vodního toku, která je 18,6 km pokračuje přes oblasti Poruby a 

Svinova, kde se vlévá do řeky Odry. [2, 40] 

Povodí Odry se skládá ze dvou odlišných územních celků, jejich vliv na 

hydrologické poměry a charakter říční sítě je zásadní. K Českému masivu patří oblast 

v severozápadní části povodí, k soustavě Karpatské, oblast nacházející se v jihovýchodní 

časti. Přirozenou hranicí mezi oběma soustavami vytváří údolní niva řeky Odry. Délka 

tohoto toku činí 854 km, z toho je na našem území 112 km, vlévá se do Baltského moře. 

[2] 

 Fytogeografická charakteristika 1.6

Ostravská pánev a její část Porubská plošina je ovlivněna zejména subatlanskou 

flórou, slabě se zde projevují Karpatské vlivy. Český masiv na Ostravskou pánev působí 

hustou říční sítí, soustavou rybníků a svým geologickým složením. Poměrně častý výskyt 
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srážek a glejových půd zde v dřívější době pravděpodobně zapříčinil rozšíření oblastí 

s podmáčenou půdou. V té často rostou dubové bučiny s hojným zastoupením dubu letního 

(Quercus robur), který v sušších oblastech ustupuje buku lesnímu (Fagus sylvatica), 

v mokřejších místech jej střídá olše lepkavá (Alnus gluttinosa). Stromové patro pak dále 

doplňuje habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a bříza bělokorá 

(Betula pendula). Keřovité patro tvoří zástupci vlhkomilných druhů jako například 

ostružiník ježiník (Rubus caesius), bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patru se 

z vlhkomilných druhů vyskytuje například vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a papratka 

samičí (Athyrium filix-femina). Nachází se zde také nitrofilní druhy lužních lesů, mezi 

které zařazujeme například kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), svízel přítulu (Galium 

aparine). K acidofilním druhům patří zástupce brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). 

V různých částech krajiny (zejména v odlesněné části) tyto druhy nahrazují zemědělské 

kultury. [33] 

Typické původní porosty zastupují také olšiny a luhy, které jsou spjaty s glejovými 

půdami v náplavách řek. Nejčastější dřevinou je zde jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedivá (Alnus incana). I přes jejich krajině-estetický 

a vodohospodářský význam, byla snaha tyto porosty odstranit, přesto se poměrně dost 

těchto původních vegetačních forem uchovalo. [33] 

V současnosti je Ostravská pánev přetvořená na antropogenní krajinu. Dopad je zde 

vidět zejména díky těžbě černého uhlí a jejími následky spojenými s těžbou (poddolované 

prostory, výsypky, haldy, odkaliště, prašnost). Převážná část řešeného území je díky 

výskytu černého uhlí poddolována, následkem čehož je na povrchu devastována. [32, 33] 

 Zoogeografická charakteristika 1.7

Faunu značně ovlivnil člověk svojí činností, zvláště pak kácením lesů pro 

zemědělské účely a osidlováním, s čímž souvisí nárůst průmyslu a zastavěných ploch. 

Fauna zapadá svými charakteristickými zástupci do středoevropské oblasti. [32] 

Savce zde zastupují šelmy, jako je liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní 

(Martes foina) a lesní (Martes martes). Z býložravých zástupců zde nejdeme například 

srnece obecného (Capreolus capreolus) a ze všežravců například prase divoké 
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(Sus scrofa). Mezi nejpočetnější druh patří hlodavci zejména hraboš polní (Microtus 

arvalis). Plazy zastupují např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije obecná (Vipera 

berus), užovka obojková (Natrix natrix). Do třídy obojživelníků pak patří skokan hnědý 

(Rana arvalis), vzácněji pak čolek (Triturus cristatus). Z dravců ptačí říše zde najdeme 

poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter 

gentilis), sýčka obecného (Athene noctua). Je zde ovšem vidět i silně ohrožený druh 

chřástala polního (Crex crex). [32] 
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2 KRAJINA 

V historii se výraz krajina objevuje již v průběhu 14. století. Tímto termínem byl 

však označován jakýsi „okraj“, „lem“ a nejčastěji byl spojován s vyjádřením pro nejzazší 

území, oblasti, kraje či končiny nějakého státního útvaru. Koncem 14. století je tímto 

pojmem označována samostatná celistvá správní či územní jednotka země, jakožto státu. 

Postupem času dochází k významnému posunu ve spojitosti s termínem „krajina“ - jedná 

se stále více o komponenty a prvky, které člení a vytváří určitý vymezený prostor v daném 

území. Tento vývoj nakonec vedl až k takovému vymezení pojmu jak jej známe dnes 

z mnoha definic [23] 

Značně velké množství definic o krajině je důkazem její velmi složité podstaty. Ty 

se liší především zaměřením jednotlivých subjektů (člověka), které k ní přistupují. 

Vnímání architektem je odlišné od vnímání umělcem či dokonce politikem. Je to spletitý 

systém, který nelze pochopit jen analýzou jednotlivých složek prostředí, nýbrž je k němu 

třeba přistupovat komplexně. Jde o zkoumání procesů, vazeb a principů. Tento ucelený 

systém v sobě propojuje přírodní a člověkem utvářené složky, které se neustále vzájemně 

ovlivňují. [38] 

Vědeckých definic existuje hned několik. Jsou výsledkem určitého vývoje, na 

kterém se podílí sama příroda, zvyky a myšlení obyvatel. 

-Krajina je z dlouhodobého hlediska stabilizovaný soubor antropogenních 

a přírodních charakteristik vázaný na určitý reliéf se společným historickým základem. [6] 

-Krajina je heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně 

ovlivňujících ekosystémů, které se v dané části povrchu v podobných formách opakují [9] 

- Krajina značí část území vnímanou obyvateli, jejíž charakter je výsledkem 

působení přírodních nebo lidských činitelů a jejich vzájemných vztahů [28] 

- Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek 

kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice, svérázný 

vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování (fungování) a specifický vývoj. [7]   

Podle Zonnevelda [44] však rozlišujeme 3 typy možného pojetí dle osobního 

přístupu člověka: 
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1) krajina jako osobní prostor 

Tento způsob nahlížení mají vědní obory, které jsou zaměřeny na horizontální 

rozmístění v prostoru a zabývají se tedy jednotlivými krajinnými složkami, jako je 

vodstvo, biota, půda aj. V jejich rozmístění lze vyčíst určité podobné opakování, určitou 

typizaci, mozaikovitost. Tyto obraty obsahuje anglické slovíčko „pattern“ (Landscape 

pattern). V českém jazyce je tento pojem vžitý jako struktura krajiny nebo také krajinná 

struktura. Jedná se tedy o heterogenitu zájmového území. [44] 

2) chápaní krajiny prostřednictvím smyslů 

Smyslové chápaní člověka, který v ní žije, si vytváří určitý emoční vztah. Ten je 

pak silným argumentem pro angažování se ve prospěch této konkrétní krajiny, například 

její ochranou před necitlivou stavbou. Vnímáním nelze však pojmout jen tu část, která je 

viditelná zrakem. Musíme zahrnout i jiné vjemové smysly jako je sluch, čich, které 

podstatnou mírou ovlivňují celkovou náladu a psychické rozpoložení člověka. Tyto vjemy 

mohou působit jak kladnou hodnotou (šumící potok, zpěv ptáků, vůně květin) tak negativní 

(hluk z komunikace, zápach ze zemědělství či průmysl). Smyslové aspekty se stávají 

podstatným, někdy dokonce i klíčovým faktorem při územím plánováním. [44] 

3) systémové pojetí krajiny 

Tento holistický přístup můžeme označit jako nejvíce prosazovaný, jelikož zahrnuje 

obě předchozí pojetí krajiny. Studuje tedy vztahy a procesy v ní jako interakci ekosystémů 

v daném prostoru a čase. [44] 

 Krajinné plánování 2.1

Tento termín obecně Sklenička definuje na základě jeho konzultací s řadou 

osobností z vědy a praxe. Krajinným plánováním potom nazývá racionální činnost, která 

převážně formou preventivně vyhotovené dokumentace reguluje působení člověka 

v krajině. Z této definice vyplývá, že se nejedná o žádný konkrétní druh plánovacích 

činností, ale naopak zahrnuje všechny jejich formy. Je to tedy ucelené označení pro různé 

formy a úrovně plánování. [38] 

Řadu forem z krajinného plánování definuje zákon, jiné jsou stanoveny podle 

konkrétního území a jeho potřeb. Některé druhy řeší jednu složku nebo jsou jen úzce 
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zaměřeny (plány péče o zvláště chráněné území, lesní hospodářský plán). Jiné typy pak 

řeší krajinu komplexně (územní plánování). [3] Z hlediska legislativy můžeme rozčlenit do 

tří skupin: 

Obligatorní formy: je to druh krajinného plánování, u kterého je povinnost 

zhotovení daná zákonem. Příkladem jsou lesní hospodářské plochy, plán péče o zvláště 

chráněná území, rekultivace. 

Podmíněné obligatorní formy: takové krajinné plánování, do kterého patří 

pozemková úprava a územní plánování. 

Fakultativní: zde patří revitalizace, krajinářské úpravy, ekologické optimalizace. 

Krajinné plánování má za cíl uvést principy ochrany přírody a krajiny do souladu 

s trendy rozvoje lidské společnosti. Nevylučuje žádnou činnost, která souvisí s rozvojem 

společnosti, ale snaží se najít optimální podmínky mezi ekologií a danou činností. [36] 

Obecně platné cíle plánování stanovil např. Löw s Míchalem. Patří k nim vyvážený 

socio-ekonomický regionální rozvoj a s ním spojené zlepšování životních podmínek 

obyvatelstva. Dalším obecným principem je zodpovědné zacházení s přírodními zdroji 

a zajištění ochrany životního prostředí a jeho vhodného využívání. [20] 

 Trvale udržitelný rozvoj 2.2

Tento pojem byl definován  Světovou komisí v oblasti životního prostředí 

a rozvoje. Cílem bylo stanovit odpověď na otázku, jak se má vlastně lidská společnost 

chovat. Tím je myšleno rozvíjet lidskou společnost v souladu s životním prostředím tak, 

aby docházelo k jeho ozdravování. Koncept trvale udržitelného rozvoje odráží přirozené 

environmentální limity hospodářského a společenského vývoje v souladu s kapacitou 

ekosystémů. Dbá na uchování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné 

i následující generace. [15] 

V České republice byla strategie pro udržitelný rozvoj schválena vládou ČR v roce 

2004. V současné době se tento dokument nazývá Strategický rámec udržitelného rozvoje 

České republiky, který byl také schválen vládou ČR v lednu roku 2010. Ten obsahuje 

politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků v souvislosti s členstvím 

v Evropské unii, upravuje a respektuje specifické podmínky ČR. Rada vlády pro udržitelný 
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rozvoj vypracovává situační protokoly, jejichž úkolem je zmapovat, zda se stanovené cíle 

v tomto strategickém plánu daří plnit a informuje tak politiky o jejich stavu a vývoji v této 

oblasti pro ČR. [9, 15] 

 Struktura krajiny 2.3

Definic zabývajících se strukturou krajiny je mnoho, jako příklad uvádím jednu 

z nich: „co z krajiny vidí oči ptáka ve směru kolmém nebo šikmém k povrchu zemskému“ 

[44]. Z tohoto pohledu je pak vidět odlišné členění a můžeme ji rozlišovat na jednotlivé 

skladebné části. Krajina může být také homogenní, kdy neexistují rozdíly v jednotlivých 

složkách. Struktura nám výrazně ovlivňuje biodiverzitu a ta je základním ukazatelem 

ekologické hodnoty v daném území. [6, 8, 37] 

Strukturu krajiny lze rozdělit na časovou a prostorovou. Časová se pak dále dělí na 

tři části a to na minulou (primární), současnou (sekundární) a na budoucí. Z hlediska 

prostoru ji dělíme na horizontální a vertikální. [9, 37] 

Krajinu můžeme rozlišit na tři základní skladební součásti podle Forman a Godron, 

na matrix, enklávy a koridory (plošky). [9, 37] 

Matrix 

Matrix neboli krajinná matrice je nejrozsáhlejší a v prostoru nejspojitější skladebná 

součást krajiny. V ČR je převážně tvořena z ekologického hlediska labilnějšími 

ekosystémy. V našich poměrech tedy ekologickou stabilitu přebírají enklávy a koridory. 

Pro jejich určení máme tři kritéria. [9,16, 20] 

1. Relativní plocha 

Plocha matrix by měla být větší než ostatní plochy jiných typů krajinných složek. 

Pokud právě jeden z typů zaujímá v dané oblasti nad 50 % z celkové výměry 

plochy, můžeme tento typ považovat za matrix. Pokud je však pokryv méně jak 50 

%, musíme vzít v úvahu zbylé dvě kritéria. 

2. Kritérium spojitosti 

Jedná se o krajinu s živými ploty. I když tvoří třeba jen 1/10 plochy, přesto 

obklopují jednotlivé území a spojují tak jednotlivé krajinné prvky. Často toto 

kritérium doplňuje první zásadu. 
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3. Řídicí element v dynamice krajiny 

Důležitou roli zde hraje krajinný typ, který převezme funkci řídicího elementu. 

V případě, že do oblasti přestane proudit energie dodávaná člověkem (kosení luk), 

bude to typ, kterým se bude ubírat přirozená sukcese. Zároveň v této oblasti to 

budou druhy fauny a flóry, které nejlépe zkolonizují opuštěné místo. Jedná se 

o značně složitější kritérium, než předcházející dva typy a mnohdy rozhoduje, když 

předchozí 2 typy nelze použít. [9,16, 20] 

Enkláva 

Je neliniový plošný útvar, který se svým vzhledem liší od svého blízkého okolí, je 

často zpravidla obklopena krajinou matricí. Enklávy se odlišují svou velikostí, typem 

a tvarem, ale také i vnitřní heterogenitou. Podle původu a vývoje enklávy můžeme rozdělit 

do pěti základních skupin[6, 37]: 

• disturbanční enklávy – vznik narušením malého území v původním matrixu, 

• zbytkové enklávy – vznik rušivými vlivy v okolí enklávy, 

• zdrojové enklávy – vznik díky odlišným podmínkám v matrici, 

• introdukované – vznik pomoci zavlečených druhů rostlin a živočichů, často za 

pomoci člověka, 

• efemerní – dočasné enklávy, které vznikají pomocí krátkodobých změn v prostředí. 

[6, 37] 

Koridor 

Jedná se pruh území, který je podobně jako enkláva obklopen jiným typem 

prostředí. Jeho tvar je, na rozdíl od enklávy, liniového charakteru. Koridory nejčastěji 

navazují na enklávy s podobnou ekologickou charakteristikou. Mohou být tvořeny umělou 

i přírodní složkou. Koridory plní pět základních funkcí dle Formana a Godrona. [9] 

• poskytují trvalé existenční podmínky pro život některým druhům, 

• samy dokážou ovlivnit okolní prostředí, 

• spojením dvou a více míst plní úlohu prostředí, které umožňuje transport látek, 

• mají bariérové účinky, 

• z estetického hlediska jsou součástí krajinné scény, kdy se projevují jako linie, osy. 

     [9] 
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Úloha rozptýlené zeleně v krajině  

Zeleň ve volné krajině i v intravilánu obcí plní mnoho funkcí. Vegetace zpevňuje 

půdy proti erozím a to nejen na březích toků, zadržuje vodu v krajině a ovlivňuje příznivě 

místní mikroklima, také produkují kyslík. Zeleň může působit jako větrolam a tím 

i ovlivňovat hladinu hluku. Zároveň snižuje prašnost, zejména pak v obci, poskytuje také 

například útočiště ptactvu. [9, 16] 

 Rozptýlená zeleň, přirozeně se vyskytující nebo uměle vysazená má v krajině 

krajinotvornou funkci a významnou estetickou hodnotu. Významná je i z pohledu 

ekologické stability v daném území, podporuje například biodiverzitu a její celkovou 

rozmanitost nebo retenční schopnost v krajině. Zeleň utváří biokoridory umožňující 

přechody a šíření živočichů či rostlin nebo naopak třeba živý plot může působit jako 

bariéra pro domácí zvířata. [16] 

 Krajinný ráz 2.4

Tvoří znaky přírodních podmínek, kulturních i historických hodnot. Krajinný ráz 

má dva typy znaků a to podle obsahu nebo vizuálního vjemu. Obsahová část závisí 

zejména na přítomnosti historických, kulturních a estetických hodnot, u těchto složek je 

důležitý jejich význam, cennost či dokonce vzácnost. Pro krajinný ráz se stávají 

nejdůležitější tehdy, když se projevují i vizuálně. Tento ráz se v krajinném plánování 

vnímá po vizuální stránce, proto je důležitý v úvahách o obrazu krajiny nebo její struktury. 

[3, 17] 

 Vlastnosti krajiny 2.5

Vytvářejí ji prvky a složky v určitém poměrovém zastoupení. To tvoří vertikální, 

horizontální uspořádání a jejich vzájemné kombinace vztahů struktury krajiny, ta není stálá 

a má proměnlivou (dynamickou) povahu. Mění se vlivem odlišných faktorů, vnějších 

a vnitřních, abiotických a biotických. Přírodní faktory způsobují samovolnou přírodní 

dynamiku krajiny, odlišný faktor proměnlivosti může způsobit člověk. Antropogenní 

změny v životním prostředí, jsou pak mnohdy oproti přírodním velice zjednodušené. 

[21, 20] 
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Dynamiku krajiny můžeme definovat jako „sumu a výkyv (fluktuaci) energie 

a informace“, tedy určité kolísání rozkmitu hodnot v čase. Přepokládáme a považujeme to 

za součást fungování krajiny, nikoliv za její zásadní změnu. Pokud tyto hodnoty probíhají 

uvnitř limitu vymezeného autoregulačními schopnostmi ekosystému, jedná se o změny 

s vratným dějem a sama krajina se prostřednictvím autoregulace pomalu navrací do 

rovnovážné polohy. [21] 

Stabilita, také stálost je opakem proměnlivosti krajiny. Větší stabilitou se dosáhne 

zvýšené odolnosti vůči nepříznivým vlivům na ni, ať už ryze přírodních (živelná 

katastrofa), či antropogenních vlivů. [20] 

Mezi další vlastnost krajiny patří její autoregulační schopnost. „Úlohou autoregulačních 

mechanismů není, v pojetí homeorhézy, návrat k určitému bodu, ale zabezpečení plynulého 

pohybu po dosavadní trajektorii. Autoregulace je schopnost živých systémů reagovat na 

změny v prostředí a přizpůsobovat se těmto změnám. [21, 22] 

Bohatou diverzitou se mohou vyznačovat ty, které mají především velikou 

horizontální a vertikální členitost, zejména pak horské krajiny. Druhovou rozmanitost 

snižují zejména technické zásahy, které jsou antropogenního původu (vysoušení mokřadů, 

kácení lesů). To vede ke zjednodušení krajinné struktury a tím i diverzity. [22] 

Víme, že krajina je zatížená antropogenní činností. Tato zátěž má vliv na 

rovnováhu, stabilitu a rozmanitost. Míra komplexní zátěže těchto vlivů se označuje jako 

únosnost krajiny. Zatížitelnost je potřebná k určení potenciálu krajiny. Ten slouží pro 

základ hodnocení daného území. Skládá se z předpokladů a možností dané oblasti 

uspokojit potřeby lidské společnosti (rekreační, zemědělský potenciál). Každá krajina má 

své limitní hodnoty a na jejich základě se dá stanovit příslušný potenciál, limitující jejího 

využití za některým účelem. 

 
Obr. 2: Ilustrativní zobrazení ekologické dynamiky s vymezením kladné a záporné autoregulace [22] 
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 Koeficient ekologické stability 2.6

Pro výpočet stability v ÚSES se v metodice používá Míchalův vztah jako základní. 

Ten je v této práci také zahrnut a najdeme jej níže [22]. Tento vztah nám vyjadřuje 

koeficient ekologické stability, které se vypočítá z podílu v zájmovém území, které se 

rozdělí na plochy stabilní a nestabilní, dle tabulky. Nakonec se vypočítá podíl mezi těmito 

oblastmi.  

Tab. 2: Rozdělení na stabilní a nestabilní plochy 

Druh pozemku Stabilní (S) / Nestabilní (N) 

Lesní pozemky- LP S 

Vodní plochy- VP S 

Orná půda- OP N 

Chmelnice- Ch N 

Trvale travní porost- TTP S 

Sady- Sa S 

Zahrady - Zah S 

Zástavba- Za N 

Ostatní plochy- Op N 

 

Stanovený vzorec je podle Míchala z roku 1985, a používá se zejména pro základní 

posouzení aktuálního stavu krajiny, případně k porovnání různých jejich segmentů. Při 

výpočtu byl upraven, tak aby odpovídal tabulce č. 6 a požadovaným hodnotám z ní. 

 

LP VP TTP Zah Sa
OP Ch Za Op

í	
í	  

• KES – koeficient ekologické stability 

• Stabilní prvky – koeficient větší než 0,5 

• Nestabilní prvky – koeficient menší než 0,5     [22] 

Tento vztah zahrnuje mnoho modifikací. S jednou přišel Ladislav Miklós [15]., ten 

se snaží rozdělit plochy ještě podle číselného koeficientu ekologické významnosti ploch 

(KEV). Vyšší hodnota představuje významnější ekologickou hodnotu. Zadaný koeficient 

se násobí plochou konkrétního typu půdy, ty se následně sečtou a nakonec se vydělí 

celkovou plochou řešeného území. Čím je výsledný koeficient vyšší, tím je stabilnější 

zkoumané území. 
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Tab. 3: Koeficient ekologické významnosti podle jednotlivých kulturních ploch 

 Lesní pozemky Vodní pl. Zahrady TTP Orná půda Ostatní pl. Zástavba 

KEV 1,00 1,00 0,50 0,62 0,14 0,10 0 

 

Vztah podle Miklóse: 

∗
 

• KESm- koeficient ekologické stability, dle Miklóse 

• pn- výměra jednotlivých kultur 

• p-výměra katastrálního (zájmového) území 

• kpn-koeficient ekologické významnosti kultur (KEV)    [15] 

 Krajina přírodní a kulturní 2.7

Zvláštnost krajinné sféry je spjata s existencí lidské společnosti a s veškerými 

průvodními jevy, které prokazují skutečnost, že dané oblasti prošly určitými změnami 

a jistým vývojem. Takže můžeme říci, že až na ojedinělé případy mají nepůvodní stav. 

Přírodní složky krajiny, odtud označení „krajina přírodní“ byly činností člověka ovlivněny, 

změněny, původní rostlinná společenstva nahradily ve větší míře rostliny kulturní. Z toho 

vyplývá pojem „kulturní krajina“. Ta se postupně rozšiřovala společně s osídlováním 

Země. Přírodní krajinu můžeme hledat jen v pustých, či řídce osídlených oblastech. Přesto 

se i na těchto místech dají zjistit vlivy toku látek, které vznikají při hospodářských 

činnostech nebo se v nich používají. Můžeme tedy říci, že ekosystém, který ještě nebyl, 

člověkem ovlivněn neexistuje, jelikož je minimálně pozměněná kvalita ovzduší. V rámci 

Evropy a jejího hustého osídlení lze uvažovat pouze o přiblížení se vysokohorským, či 

chráněných území k některým typům přírodních oblastí. [8,12] 

Pod přírodní krajinou je možno si představit celek, který vznikal působením 

přírodních, biotických, abiotických a krajinotvorných procesů bez vlivu antropogenních 

činitelů. Nebo jen s jejich minimálním vlivem, jde tedy o začátek formování lidské 

společnosti. [12, 31] 



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  17 

Vlastnosti kulturní krajiny jsou kromě přírodně blízkých faktorů charakterizovány 

také prvky socioekonomickými. V současné době je krajina kombinací kultury a přírody. 

Podle stupně intenzity antropogenního vlivu v ní ji lze dále dělit následujícím způsobem: 

• Přírodní krajina – člověkem ještě neovlivněná a nezměněná krajina. Prakticky 

neexistuje, minimálně jsou zde pozměněné klimatické podmínky, vlivem 

průmyslu. Na jejím vývoji se přičinily, hlavně přírodní činitelé.  

• Vlastní kulturní (kultivovaná) krajina – vizuálně byla proměněna činnostmi 

člověka, ale přesto je zde soulad hospodářské činnosti s přírodními podmínkami. 

Autoregulační schopnost krajiny a rovnováha zůstala zachována, a to díky 

rozumnému využívání. Tento typ se dokáže vyrovnat s působením antropogenních 

vlivů jako je např. hospodářská činnost.   

• Narušená kulturní (degradovaná) krajina – V tomto typu krajiny jsou značně 

narušovány přírodní složky hospodářskou činností člověka. Přestane-li negativní 

ovlivňování, je ještě naděje na regeneraci takové to krajiny a na znovuobnovení 

ekologické rovnováhy a autoregulačních schopností.  

• Devastovaná krajina – Je typem, ve kterém člověk svým neuváženým přístupem 

a hospodářskou činností poškodil či zcela potlačil přírodní složky do té míry, že se 

již samy nejsou schopny obnovit a zvrátit tak započatý nepříznivý vývoj. Krajinu 

lze obnovit pomocí rozsáhlých rekultivačních a biotechnických zásahů. Tyto 

procesy jsou značně finančně nákladné a technicky obtížné. [12, 31] 

 

Obr. 3: Změny přírodních a kulturních poměrů [44] 

Na tomto obrázku vidíme grafické znázornění přírodě blízké krajiny, která ustupuje 

kulturní krajině. Můžeme tedy vidět poměr mezi jednotlivými etapami a jejich zastoupení 

přírodních a kulturních ploch.   
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3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

V § 3 odstavec 1 písmeno a) zákon číslo 114/1992 Sb. „Zákon o ochraně přírody 

a krajiny“, ve znění pozdějších změn je popsán pojem Územní systém ekologické stability. 

Jedná o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Zákon rovněž praví, že ochrana ÚSES je 

povinností všech uživatelů a vlastníků pozemků tvořících jeho základ. Hovoříme 

o veřejném zájmu, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i samotný stát.  

Cíle ÚSES 

• zajišťovat reprodukci přírodního bohatství,  

• vytvářet základy pro víceúčelové využívání krajiny, 

• pozitivně působit na méně stabilní prvky v krajině.     [20, 27, 44] 

ÚSES je tvořen složkami, jako jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky 

(stromořadí, remízky, meze - liniové prvky). Rozlišujeme 3 úrovně ÚSES – lokální, 

regionální a nadregionální. Ty se od sebe liší především hustotou prvků a jejich parametry 

(tedy např. rozměry). Nejhustší síť tvoří skladebné části lokálního ÚSES, současně však 

mají nejmenší biocentra a nejužší biokoridory. [27] 

Pro zhodnocení skladebných částí je důležité provést jejich vymezení v rámci 

širšího území, tak aby byl skutečně charakterizován systém zajišťující reprodukci, 

uchování přírodního bohatství a kladně působící na méně stabilní části krajiny. K tomu má 

napomoci zavedené „vícestupňové vymezování“. [27] 

Nejdříve se zpracovává generel ÚSES - tato dokumentace většinou řeší několik 

katastrů zároveň. Na generel navazuje plán ÚSES, který skladebné části v těchto územích 

zpřesňuje. Ten je vyhotoven na základě jednoho katastrálního území, případně na území 

obce. Tyto dokumenty slouží jako jeden z podkladů pro zpracování územního plánů obcí 

a komplexních pozemkových úprav. Dalším dokumentem je projekt ÚSES, který řeší 

konkrétní realizaci v dané části území. Jeho hodnocení provádí tyto orgány územního 

plánování: zemědělský půdní fond, státní správa lesního hospodářství a ochrany přírody ve 

spolupráci s vodohospodářskými orgány. [4,20] 
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 Stabilní prvky v krajině 3.3

Z pohledu krajinné ekologie je významný krajinný prvek (VKP), definován 

zákonem č. 114/1992 Sb. konkrétně § 3 odstavec 1 písmeno b). Nejčastěji je zastoupen 

ploškami, které se vzhledově liší od svého okolí, v kulturních typech jde obvykle o plošně 

převažující a ekologicky nestabilní matrice. VKP musí být registrovaný a zastupuje 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny a přispívá tak 

k udržení její stability. K těmto prvkům patří lesy, rašeliniště, vodní plochy, dále pak 

i například registrovaný VKP geomorfologický útvar jako skála, remízky, meze apod. Tyto 

prvky jsou často značně stabilním přírodním biotopem. Enklávy a často navazující 

koridory jsou buď přirozené (vodní toky) nebo uměle vytvořené (zasakovací travní pás 

a jiné). Mohou to být i hodnotné plochy porostů ze sídelních útvarů, mezi něž patří 

historické zahrady, sady a parky. Ochrana VKP spočívá v omezení zásahů, které by mohly 

vést k jejich poškození a ničení nebo k ohrožení ekologicky stabilizačních funkcí. [30] 

 Ekostabilizační funkce krajinných prvků 3.4

V silně zemědělských oblastech je index stability nízký a přidáním několika málo 

vzájemně izolovaných ostrůvků VKP, v podstatě tento index nevzroste, zvláště pokud je 

jejich hustota v této krajině malá. Tímto problémem se zabývá ÚSES lokálního měřítka. 

Jestliže budou vytvořeny chybějící skladebné části biocenter a biokoridorů dojde ke 

zhuštění sítě a tím se i podstatně zvýší ekostabilizační efekt. [36] 

Při vyhodnocování ekologicky stabilizačních funkcí u VKP je zapotřebí dbát nejen 

na  vlastní plochy VKP, ale také na funkce, které tyto plochy plní v rámci ekologické sítě. 

První podrobné mapování biotopů při hodnocení významu a funkcí konkrétních VKP 

v České republice je spjato s vytvářením soustavy Natura 2000 a jejího postupného 

aktualizování. Skupina segmentů přírodě blízkých a přírodních biotopů nejlépe vystihuje 

kostru ekologické stability v dané krajině. [31, 38] 
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 Land use 3.5

O Land use můžeme říci, že je velmi dynamický v prostoru i čase, mění jednotlivé 

vlastnosti krajiny i znaky. Je tvořen určitou analýzou danou porovnáním historického a 

aktuálního stavu. Slouží k hodnocení a to tak, že dokážeme zjistit potenciální stav krajiny, 

vhodnost území pro určité způsoby využívání. Hodnocení neslouží jako předpis či nařízení 

pouze doporučuje využívání daného území a patří nepostradatelně ke krajinnému 

plánování. [29] 

Středoevropská krajina je téměř beze zbytku přetvořena člověkem. S vývojem 

lidské společnosti se sama mění, vznikají a zanikají silnice, sídla, řeky přesouvají své 

koryta a mění se nejen vzhled staveb, ale i materiál, z nichž jsou stavěny. V současnosti je 

technologický pokrok a odlišný životní styl natolik rychlý, že i prostředí ve, kterém žijeme, 

se mění rychlým tempem. Využívání krajiny se za poslední tři generace přeměnilo 

podstatně více, než za předchozích 500 let, ve kterých docházelo k pozvolnějšímu trendu 

přetváření. [16, 17, 29] 

Můžeme říci, že se jedná v podstatě o projev vůle lidí, kteří rozhodují, jakou funkci 

jednotlivým částím krajiny přisoudí. Současným trendem ve využití krajiny je zmenšování 

rozdílů mezi přírodě blízkými plochami a urbanizací. Přitom často dochází k zostřování 

hranic mezi dílčími plochami. Dříve přechody mezi lesem a vesnicí byly téměř 

plynulé, současnosti nacházíme vedle sebe ostré přechody. Například v podobě kosených 

trávníků v zahradách u rodinných domů a zcela zanedbaných ruderálních ploch za jejich 

ploty. [8] 

Krajinná ekologie sleduje změny v životním prostředí. K dosažení tohoto cíle 

využívá již zmíněné porovnání a klasifikaci dat z několika časových období. Vhodně nám 

poslouží moderní metoda GIS (geografický informační systém), s jeho pomocí lze určit 

a vhodně popsat dynamické změny ve struktuře krajiny. Také je možné sledovat její 

historický vývoj a jednotlivé složky, proto je také vhodným podkladem při krajinném 

plánování. Tímto způsobem můžeme také identifikovat zlomy evoluce, homogenní etapy 

vývoje v území a příčinu souvislostí těchto událostí. Výsledky analýz nám poslouží jako 

podkladový materiál pro návrhy nových krajin s ohledem na její strukturu. [21] 
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 Land cover 3.6

Termín Land cover, na rozdíl od Land use, představuje reálně pozorovaný pokryv 

zemského povrchu vegetací. Neslouží jen k tomuto účelu, ale i ke sledování 

antropogenních prvků v krajině. Objevují se však i problémy s určováním některých 

sporných ploch a míst, jako příklad mohou být vodní plochy. [29] 

 Využití půdy v ČR 3.7

Využití půdy, známé také jako Land use je to přizpůsobení přírodní a kulturní 

krajiny. Land use se skládá zejména z polí, lesů, luk, sídel a dalších, více či méně, 

stabilních krajinných prvků. Vzhled krajiny je v současnosti ovlivňován především 

suburbanizací. To vše vede ke změnám struktury, kdy se snižuje zejména rozloha orné 

půdy v zemědělství a zvyšuje se podíl trvale travních porostů a zastavěných ploch. [17] 

V České republice ke dni 31. 12. 2012 činil podíl zemědělské půdy, která se skládá 

z půdy orné, chmelnic, vinic, zahrad, sadů a trvale travních porostů 53,56 % z celkové 

rozlohy území. Dále tvoří land use také nezemědělská půda, která je složena z lesních 

pozemků, vodních ploch, ploch ostatních a zastavěných, tento podíl činil 46,44 % 

z celkové rozlohy 78 866 km2. [29] 

Vývoj využití v České republice zemědělské a nezemědělské půdy během deseti let 

znázorňují přiložené grafy č. 2 a č. 3 v příloze. Během těchto uplynulých let můžeme na 

grafech vidět tendenci postupného ubývání zemědělské půdy a naopak vzrůstu půdy 

nezemědělské. Hlavní podíl na tomto vzrůstu nezemědělských ploch mají ostatní plochy 

a zastavěné plochy. Tendenci vzrůstu mají i lesní pozemky. [29] 
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4 URBÁNNÍ A RURÁLNÍ EKOLOGIE V ČR 

V naší republice jsou relativně vhodné přírodní podmínky, 1/3 zaujímají lesní 

pozemky a je to členitá krajina středních poloh o přibližné hustotě 120 lidí na km2, kdy tato 

hustota je podstatně menší než u jiných hustě osídlených států Evropy. Ve středověku 

vznikala poměrně hustá síť malých sídel, které se dochovaly do současnosti. V současné 

době je v České republice zhruba 16 000 místně oddělených sídel a osad. Většina sídel 

a průmyslu je od nížin do pahorkatin (300 m n. m.), bydlí zde 3/4 obyvatelstva ČR a zbylá 

1/4 je ve vyšším pásmu od 300 m n. m. Tam, kde je vyšší koncentrace obyvatel, dochází 

k rozporu mezi růstem měst a zemědělskými oblastmi, které se zde nacházejí kvůli 

úrodným zeminám. Dalším faktorem je voda, kdy díky naší poloze je hladina podzemní 

vody dotovaná srážkami. [16] 

Extravilán, v porovnání s intravilánem, se výrazně změnil v poválečné době, kdy 

zanikala většina mezí a remízků. Dnes se snažíme o opak a návrat přírodně blízkých 

biokoridorů. Proměny ve městech jsou značné, například malá městečka získala funkci 

střediskových obcí lokálního významu. V intravilánu se většinou nachází zanedbaná 

historická část s novou zástavbou rodinných domků. Ve středních městech (5000 - 20 000 

obyvatel), která mají zpravidla význam města okresního, v poválečné výstavbě zaujímají 

dominantní postavení. Nabízejí tak více pracovních příležitostí, služeb a možnosti volby 

bydlení v centru i na okrajích, kde je zachován kontakt s přírodou. Největší problém se 

vyskytuje u velkých měst s velkou aglomerací, kde dochází k negativním výstavbám 

panelákových sídlišť. S tím je spjat další rozvoj negativních aspektů, jako je hluk, dopravní 

zácpy, znečištění, uspěchaný životní styl a vzdálená možnost rekreace ve volné 

přírodě. [10] 

Příměstské zóny urbanizovaného prostředí a extravilánu 

V oblasti vytváření krajiny se do centra zájmu dostávají v dnešní době dlouho 

zanedbávané problémy. Těmito problémy jsou kontaktní území sídel a jejich bezprostřední 

okolí. Urbanizační proces se výhradně projevuje právě na území v okrajové části sídel. 

V této zóně se střetává vytvořené prostředí s prvky a celky přírodního charakteru. Tyto 

zóny se vyznačují velikou dynamikou přeměn. Prolínáním těchto prostředí se tvoří 

konfliktní oblasti. Jedním z problémů může být degradace ploch, díky procesu urbanizace, 

se kterým je spojen průmyslový a hospodářský rozvoj. Tyto plochy mají dnes narůstající 
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význam pro rekreační a psychosomatický režim sídel, který je požaduje takto využít 

a proto získávají stále větší pozornost krajinářů a urbanistů. [16] 

Vztah mezi přírodním a urbánním prostředím 

Zóna střetu těchto dvou prostředí se na mnoha místech stala nekontrolovatelnou 

oblastí, právě v důsledku různých aktivit projevujícími se neuspořádanými vztahy mezi 

přírodním a vytvořeným prostředím. V důsledku nevhodného využívání přírodních zdrojů 

a devastace kontaktových zón mohou tyto oblasti působit jako bariéry mezi sídlem a okolní 

krajinou (skládky, oblasti těžby, průmyslové podniky, skladové areály). Všechny tyto typy 

a mnohé podobné, oslabují biologickou aktivitu příměstských zón. Snahou je proto zlepšit 

životní prostředí v oblasti sídel. Přesto, v případech velkých měst a míst s narušenou 

složkou životního prostředí, se vytvářejí tyto bariérové oblasti. [10, 16] 

Plochy, které mají naopak příznivý krajinářský a bioklimatický vliv jsou sady, 

lesoparky, lesy, vinice, vodní plochy. Je zapotřebí, aby v kontaktovém území těchto dvou 

odlišných prostředí byl vytvořen vzájemný optimální stav, a byla snaha zabezpečit 

hospodářskou prosperitu a zvýšení psychosociální a přírodně environmentální hodnoty. 

[10, 16] 

Specifickou pozornost si zaslouží i vnímání krajiny člověkem, které spočívá 

v průniku přírodních, společenských a technických věd. Vizuální vnímání pozorovatelem 

můžeme definovat jako estetickou hodnotu. V literatuře se setkáme spíše s termínem 

krajinný obraz nebo charakteristický vzhled krajiny. Touto problematikou se zajímal 

například Buchwald a jeho definice zní: „V krajinném prostoru je na jevech vizuálně 

vnímatelná velikost, formy, barvy, látková povaha, také i vnější členění, rozmanitost 

a bohatost změň, co můžeme označit jako zážitkové hodnoty krajiny. Nesmíme však 

zanedbat další vlastnosti krajiny, které se vnímají jinými smyslovými orgány a také působí 

na psychiku a organizmus člověka. Jsou to například vůně a pachy, teplota vzduchu, dusno 

a svěžest, zvuk, působení větru a bouřek, atd.“. [3] 

Základní charakteristiky kontaktního území sídla s okolním prostředím můžeme 

vyjádřit za pomoci vymezeného území s jevy, které se v něm vyskytují. Z toho se pak 

odvíjejí metodické postupy k problematice daného území. [3, 10, 16] 
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• Kontaktní území jsou místa s intenzivně se projevujícím vztahem sídla ke krajině, 

a transformovaných vlivů krajiny na sídlo. Proto tvorba a plánování krajiny 

vyžadují systematický přístup. 

• Kontaktní území jsou místa s polyfunkčním systémem, který zahrnuje mnohdy 

protikladné činnosti. Je tvořen územím a prvky přírodního i vytvořeného 

charakteru, které se musí řešit komplexně. 

• Rozvoj osídlení je třeba naplánovat s uvážením potenciálního území pro růst sídel 

a limitováním jeho fyzického rozrůstaní za hranice intravilánu (ochrana lesního 

fondu). Řešení je třeba hledat v rámci prostorové možnosti území (rekultivace, 

změna funkčního využití), tedy tam, kde krajina již byla značně změněna či 

dokonce devastována. 

Tyto příměstské zóny mohou mít odlišné funkční využívání. Například 

hospodářské, bioklimatické, estetické nebo rekreační. Tyto oblasti nejsou součástí sídelní 

zóny, ale jsou doplňkem urbanistických funkcí města a krajiny. Z různých důvodů nebo 

i tím, že samotné projekty nemůžou být prostě umístěny v intravilánu. Charakter zón 

u každého sídla je osobitý, určuje ho velikost, funkce, vývoj a struktura sídla, stejně tak 

i typ krajinného prostředí, funkce okolní krajiny a jeho geografická poloha. [3, 10, 16] 

Struktura příměstských zón 

Nárůst a tvarování příměstských zón vyplývají z několika podmínek, které 

současně ovlivňují a podmiňují vývoj těchto sídelních útvarů a určují tak jejich 

mnohotvárnost a specifický charakter. Zejména jsou to ekonomicko-sociální a přírodní 

podmínky, dále pak z hlediska prostoru vnější a vnitřní. Sociálně ekonomické a přírodní 

podmínky se vyskytují ve vnitřních vztazích sídel. Na vnějších vazbách ke krajině a stavu 

okolního prostředí závisí vývoj sídla, podle kterého se dynamicky odvíjí i vztahy. Ty se 

právě výrazně projevují v místech vzájemného střetnutí. [, 21, 27] 

Struktura těchto zón se dá také vyjádřit podle zastoupení prvků s různým funkčním 

určením, což podmiňuje konkrétní vlastnosti daného území (nákupní střediska, čistička 

vod, sportovní střediska, zahrádkářské kolonie a podobné). [3, 21, 27] 

Můžeme je rozčlenit podle horizontální klasifikace na:  
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• průmyslovou krajinu (těžba a zpracování surovin, průmyslové zóny), 

• urbanizovanou krajinu (plochy a linie technické infrastruktury), 

• zemědělskou krajinu (obdělávané plochy a zemědělské areály), 

• rekreační a chráněnou krajinu (lesoparky, louky, vodní toky, lesy).  

[3, 21, 27] 

Prostorové uspořádání příměstských zón 

Zkoumání příměstských zón a typů okolního prostředí nám pomůže k vytvoření 

logického přechodu a jeho doplnění urbanistických funkcí životního prostředí, 

z kompenzace krajiny a prostředí sídel. Toto kontaktní území se vyznačuje mísením vlivů 

okolní krajiny na sídla a opačně. Zemědělská výroba je soustředěna právě v těchto 

okrajových zónách tak, aby mohla uspokojovat městské obyvatelstvo. Na tuto příměstskou 

krajinu se zaměřuje i značný zájem městského obyvatelstva, které vyhledává v této oblasti 

místa k rekreaci (vodní sporty, sportovní haly apod.), na které v sídlech není dostatečná 

kapacita. [10] 

Podle funkcí okolní krajiny můžeme příměstské zóny rozdělit, dle převládajících 

funkcí v nich a to následovně: 

• hospodářsky technická zóna, 

• zónu příměstské a zemědělské výroby, 

• rekreační zónu. 

Tyto zóny jsou dané prvky, které u nich převládají. Mohou v nich být zastoupené 

i prvky s odlišným charakterem nebo se mohou dokonce mísit. Tím se pak kompenzují 

negativní vlivy v těchto zónách. Například negativní účinky průmyslové výroby na 

obytnou část jsou kompenzovány zahrádkářskou kolonií, sportovním areálem, zelení 

a podobně, a to v jedné oblasti dohromady. [8, 10] 

  



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  26 

5 DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ 

Dálkovým průzkumem Země, dále jen zkratka DPZ, se označuje geoinformační 

technologie. V dnešní době jsou často využity materiály z DPZ v různých vědních 

oborech. Tento typ dat DPZ zahrnuje různé družicové a letecké snímky, které tvoří 

výstupní data v geografických informačních systémech, dále jen (GIS). Tyto metody jsou 

hojně využívány v geografickém výzkumu zejména rozsáhlých oblastí, protože samotná 

rekognoskace terénu je finančně a časově velmi náročná. Data DPZ mají význam 

u podrobného mapování, tedy pro oblasti s menším měřítkem, kvůli zachování detailu. [11] 

Data DPZ nám umožňují komplexní pohled na zkoumané území, a to právě díky 

snímkům z družic a fotogrammetrických snímků z letadel. Z družicových snímků můžeme 

vidět zájmové území v širších souvislostech, tedy i s okolím. V softwarovém prostředí 

můžeme kombinovat více vrstev snímků s dalšími vektorovými vrstvami, které nám můžou 

zaznačit například různé hranice či plochy. Pokud sledujeme určitou krajinu v různém 

časovém intervalu, máme tak možnost porovnat jisté změny, které nám vypovídají 

o dynamice vývoje krajiny. Díky novým snímkům lze jen dané oblasti aktualizovat. 

Všechny data v softwarovém prostředí se dají uživateli přizpůsobit, zejména pak změny 

barev, aby lépe vynikl daný problém. [19] 

DPZ má několik definicí, zde si uvedeme příklad: „DPZ je věda i umění získávat 

užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na 

zařízení, která s těmito zkoumanými objekty, plochami či jevy nejsou v přímém kontaktu.“ 

[19]   

Geoinformační systém 

Vyvinutý software od společností ESRI s názvem ArcGIS, je informační systém, 

který umožňuje spravovat, ukládat a hodnotit prostorová data. Vytvořením několika vrstev 

k danému místu můžeme data zobrazovat současně, například údaje o objektu a jeho 

polohu. Souhrn těchto dat nazýváme geografická data, zkráceně geodata, které následně 

tvoří geoobjekty. Geoobjektem se rozumí vymodelovaná skutečnost, kterou lze modelovat 

v programu GIS jako jeden objekt. Ten obsahuje základní dva druhy informací:  

• prostorové informace zahrnují polohu, tvar a topologii,  

• neprostorové informace obsahují atributy specifické pro každý typ objektu. [33]   
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6 MATERIÁL A METODIKA 

Stanovení metodiky bylo zvoleno po konzultaci s vedoucí práce, kdy jsme zvolili 

vhodné výpočetní metody pro ekologickou stabilitu dle Miklóse, pro podíl urbanizovaných 

a neurbanizovaných ploch. Společně s hodnocením územní dynamiky a jejího indikátoru, 

viz podkapitola č. 6.2, byl zpracován vývoj zemědělských a nezemědělských ploch. Pro 

porovnání ekologické stability byly přidány roky 1845 a 1948 z důvodu poměrně velkých 

změn podílu zemědělských a nezemědělských ploch.  

Součástí práce bylo zjistit od uživatelů rozložení orných ploch, jejich osevní postup 

pro rok 2012. To vše bylo zaneseno do programu ArcGIS, v němž byly vyhotoveny i mapy 

a popsány jednotlivé kultury. Práce s GIS zahrnovala nejen zpracování těchto map, ale 

zakreslení stabilních a méně stabilních prvků v krajině na celém katastrálním území. Na 

lesních pozemcích byly zaznamenány také oblasti s mladším vegetačním pokryvem. 

Podklady v tomto softwaru budou poskytnuty obecnímu úřadu Vřesina pro jejich další 

využití. Pro přehlednost jsou vrstvy barevně odlišovány. Součástí bylo i orientační měření 

obsahu amoniaku, fosforu a nitrátů ve vodě provedené na potoku Zahumenička. Nakonec 

byl proveden laboratorní test na celkový dusík a to 4. 4. 2014, který má přesnější 

vypovídací hodnotu než kolorimetrické měření, jelikož se používal citlivější přístroj 

Spektrofotometr DR6000. 

 Terénní výzkum 6.1

Během průzkumů kulturních ploch a mapování jejich změn jsem zaznamenával 

lokální významné krajinné prvky, společně s méně stabilními rizikovými oblastmi nebo 

složkami dané lokality. Kromě zmiňovaného orientačního měření obsahu prvků ve vodě, 

zde jsem provedl i souběžné určování břehové vegetace.  

Terénní výzkum probíhal od 16. 9. 2012. do 5. 4. 2014. Vyhodnocení vegetace 

probíhalo přímo v terénu za pomoci kapesního atlasu stromů [1], případně z příručky 

Stromové a keřové dřeviny lesů volné krajiny České republiky. [30] 

Všechny informace jsem zaznamenal do pomocné mapy a terénního deníku. Při 

orientačním měření jsem získaná data vkládal do předem připravené tabulky. 
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Nedílnou součástí terénního výzkumu bylo pořizování průběžné fotodokumentace 

za pomoci fotografického přístroje typu CASIO EXILIM, 3x optický zoom s rozlišením 

12,1 Mpx. 

 Vývoj a změny kulturních ploch 6.2

Volně přístupná data z Českého statistického úřadu pro obec jsem dále použil 

a vytvořil graf č. 8, kde je zaznamenán podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch 

společně s vývojem orné půdy pro danou lokalitu v letech 2002 až 2012. Tato tabulka je 

uvedena vzadu v příloze č. 4., pomocí které je vypočten podíl urbanizovaných 

i neurbanizovaných ploch a to tak, že jsou rozděleny podle níže zmíněného klíče, který je 

upraven podle potřebných dat. 

Tab. 4: Rozdělení podle ČSÚ na urbanizované a neurbanizované plochy [14] 

Orná půda Neurbanizované 

Zahrady Urbanizované 

TTP Neurbanizované 

Lesní pozemky Neurbanizované 

Vodní plochy Neurbanizované 

Zastavěné plochy Urbanizované 

Ostatní plochy Urbanizované 

 

Ekologická stabilita dle Miklóse  

Upravený vztah podle Miklóse rozděluje plochy ještě podle číselného koeficientu 

ekologické významnosti jednotlivých ploch (KEV). Vyšší hodnota představuje 

významnější ekologickou hodnotu. 

 

 

Tab. 5: Koeficientu ekologické významnosti pro jednotlivé kulturní plochy [24] 

 Lesní pozemky Vodní pl. Zahrady TTP Orná půda Ostatní pl. Zástavba 

KEV 1,00 1,00 0,50 0,62 0,14 0,10 0 
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Vztah podle Miklóse: 

∗
 

• KESm- koeficient ekologické stability, dle Miklóse, 

• pn- výměra jednotlivých kultur, 

• p-výměra katastrálního (zájmového) území, 

• kpn-koeficient ekologické významnosti kultur (KEV).   [15] 

Pro srovnání výsledků z jednotlivých let poslouží srovnávací meze. Ty nám ukazují 

změnu krajiny, z nichž vidíme změnu k lepšímu nebo naopak. 

KES < 0,10 – území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 

funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy.  

0,1 < KES < 0,30 – území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.  

0,30 < KES < 1,00 – území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 

oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou 

ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.  

1,00 < KES < 3,00 – vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami. [15] 

 Z hlediska ekologické stability tyto vypočítané výsledky, které nám určují 

výsledný koeficient, nemůžeme brát jako zcela objektivní. Vždy je nutné provést další 

zkoumání v řešeném území z hlediska ekologické stability, týkající se například výpočtů 

indexu a indikátoru pro danou oblast. 

Index územní dynamiky 

Výpočet indexu územní dynamiky se vztahuje k předcházejícímu roku, vychází 

z obecného vzorce, užívaným ČSÚ.  

,
, − 1 . 1000 

• UDIn - indikátor územní dynamiky, ve sledovaném roce n, 

• Uurb,n - rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce n, 
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• Uurb,n-1 rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím k roku 

sledovanému. [24] 

Indikátor územní dynamiky 

Výpočet indikátoru územní dynamiky se vztahuje nejčastěji k roku, kdy byl 

schválen územní plán obce nebo proveden SLBD (sčítání lidu, bytů a domů).  

,
, − 1 . 1000 

• ILCn index změny využití území ve sledovaném roce n, 

• Uurb,n rozloha urbanizovaného území ve sledovaném roce n, 

• Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území v roce „0“, doporučen je ten rok, kdy byl 

schválen územní plán obce.[24] 

 Kartografické práce 6.3

V kartografických vrstvách je dobře znázornitelná daná problematika krajinného 

plánování v extravilánu obce Vřesina. Hodnocení bylo zaměřeno na využívání 

jednotlivých ploch v daném katastrálním území. Získané informace o jednotlivých 

kulturách a jejich uživatelích byly zjištěny na webovém portálu veřejného registru půd. 

Kontakt na jednotlivé uživatele poskytnuté obecním úřadem, pak sloužily k přesnému 

zaznamenání využití osevních ploch pro rok 2012. 

Vyhodnocené poznatky byly zapsány do tabulky a zpracovány v mapovém 

podkladu ZABAGED, který poskytl zeměměřický úřad se sídlem v Praze. Za pomoci 

softwaru ArcGIS byly zhotoveny veškeré mapové vrstvy jednotlivých kultur a prvků 

v krajině.  

Získávání a zpracování dat 

Oblast katastrálního území obce Vřesina u Bílovce byla rozdělena na jednotlivé 

klasifikační jednotky, které se přiřazovaly rekognoskací v terénu. Jako podklad pro tento 

průzkum sloužila mapa obce Vřesiny a ortofotografické snímky [5], pořízené roku 2009. 

Postupným značením do této pomocné mapy v měřítku 1:8 000 se zaznamenávaly 
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poznatky, které vyplynuly z terénního šetření. Případné změny byly zaznamenávány do 

terénního zápisníku.  

Mapové podklady, poskytnuté zeměměřickým úřadem, byly rozšířeny o několik 

vrstev a prvků. Z důvodu přehlednosti a pro snadnější orientaci v mapě byla provedena 

úprava zájmového území a byly zaneseny jednotlivé složky.  

Vytvoření vrstev rozdílných ploch 

Pro vytvoření nových tematických vrstev v mapovém podkladu je zapotřebí otevřít 

pomocný program na správu těchto souborů ArcCatalog, kde založenou novou vrstvu 

pojmenujeme a definujeme její typ jako bod, linii nebo nejčastěji polygon. Název by měl 

být nejčastěji spjat s tématem dané vrstvy, například orná půda, vodstvo. Nadále tento 

soubor přesuneme k mapovým podkladům v ArcMap. 

V tomto editoru se jednotlivé polygony vytvářejí přímo do podkladových map, za 

pomoci georeferencování ortografických snímků, pro přesnější umístění v tomto programu. 

Georeferencování bylo využíváno zejména u lesních pozemků, kdy bylo potřeba vhodně 

umístit oblasti s mladším stupněm vegetace. V editoru se rovněž upravují atributy ploch, 

k nim můžeme zařadit uživatele, číslo plochy, rozlohu, popřípadě charakteristické 

vlastnosti. 

Obvod katastrálního území byl rozdělen na dílčí plochy a ke každé skupině byla 

přiřazena neprostorová informace, jako je barva, která právě přiřazuje kategorii využití 

v krajině. Tato barva však může být doplněná i symbolem pro přesnější odlišení, zejména 

pak u kulturních plodin, jejichž primární barvou jsou základní barvy a jejich odstíny. 

Pro orientaci na mapě formátu A3 v příloze č. 1 nám pomůže přiložená legenda.  

Zaznačení destabilizačních prvků 

Jednotlivé negativní prvky byly do mapy zaznamenány pomocí GPS přístroje 

GARMIN-Legend etrex. Do zápisníku jsem zapsal polohu a stručný popis o tomto prvku. 

Nejčastěji se jednalo o malé plošné body, ty jsem zaznačil do mapy bodem, větší plochy 

pak polygonem. 
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 Rozdělení úseku pro odběr vzorku z potoku Zahumenička 6.4

Pro snadnější orientaci jsem si délku úseku vyměřil, a to směrem od lyžařského 

areálu Skalka až po most přes Zahumeničku v ulici Klimkovická v místní části Hájek, tedy 

proti proudu. Tento úsek byl nadále rozčleněn do šesti sektorů. Ty jsem od sebe vzájemně 

odlišil - například změnou v užším břehovém porostu nebo druhové skladby stromů apod.  

Lokace se vyznačují přibližně stejnou délkou, jsou označeny písmeny s číselným 

indexem, které nám udává pořadí orientačního měření. V každém z těchto sektorů jsem 

provedl nitrátový, amoniakový a fosfátový test. Součástí jednotlivých setů byla indikační 

karta, či odečítací kruh. Dle jejich barevné škály jsem určoval koncentraci zkoumaných 

prvků v daném vzorku. 

Orientační měření pomoci Aquamerck setů 

V současnosti se klade velký důraz na kvalitu povrchových vod, k jehož znečištění 

často dochází vlivem zemědělské činnosti. Z tohoto důvodu jsem zvolil rychlé orientační 

kolorimetrické měření několika veličin na potoku Zahumenička. To probíhalo celkem 

třikrát, konkrétně 16. 08. a 6. 11. 2013 a 24. 2. 2014 v různém období, aby se ukázalo, jak 

vážné jsou splachy z polí v jednotlivých měřených úsecích. V levobřežní blízkosti potoka, 

se nachází hon orné plochy ve spádu k Zahumeničce. Z tohoto hlediska můžeme 

předpokládat, že vliv hnojení orné půdy bude mít vliv na množství amoniaku, fosfátů 

a nitrátů ve vodě, na které jsem provedl testy. 

Nitrátový test  

Nitrátový test probíhal za pomoci setu, obsahujícího dvě zkumavky, střičku 

a činidlo. To se přidává do jednoho vzorku, jeho účelem je pomocí změny barvy indikovat 

přítomnost množství prvků ve vzorku. Tento test probíhá následně: 

• za pomoci stříkačky (7ml) se odebere množství vody (dle návodu 5 ml) 

a naplní se obě zkumavky. Do jedné z nich se přidá reagenční činidlo, 

• následně se tento vzorek protřepává 1 minutu a poté se nechá v klidu odstát 

5 minut, 

• nakonec porovnáme vzorek s činidlem se slepým vzorkem a vyhodnotíme 

množství prvku, dle barevné škály. 



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  33 

Z důvodů toxicity reakčního činidla je nutné odnést daný roztok sebou a následně 

jej ekologicky zlikvidovat. Nesmí dojít k jeho úniku do volné přírody, jehož příčinou by 

bylo znečištění v dané oblasti.  

Amoniakový test 

Tento test probíhal použitím druhého setu od firmy Merck, určeného k zjištění 

přítomnosti amoniakálního dusíku. Set obsahuje dvě zkumavky, střičku a celkem tři 

činidla, které se přidávají do jednoho ze vzorků. Proces testu probíhal takto: 

• za pomoci stříkačky (7 ml) se odebere množství vody (dle návodu 5 ml) 

a naplní se obě zkumavky. Do jedné z nich se přidají reagenční činidla 

v předem určeném pořadí po třech dávkách dle návodu, 

• následně se vzorek s činidlem důkladně protřepe a je připraven k porovnání 

se „slepým“ vzorkem bez činidla, 

• odečítání koncentrace probíhá za pomoci barevné škály. 

Fosfátový test 

Poslední test, zjišťující přítomnost fosforu a fosforečnanu obsahoval také dvě 

zkumavky, dva druhy činidel a střičku. Místo barevné karty zde byl přítomen plastový 

odečítací kruh a měření se provádělo následovně: 

• za pomoci stříkačky (7 ml) se odebere množství vody (dle návodu 6 ml) 

a naplní se obě zkumavky. Do jedné z nich se přidají reagenční činidla, 

v množstvích určených návodem, 

• Po přidání činidel se zkumavka důkladně protřepe a nechá v klidu odstát 

přibližně jednu minutu, 

• Pro odečtení koncentrace se porovnávají tyto dva vzorky s odečítacím 

kruhem tak, že do něj vložíme oba dva vzorky a otáčíme jím, dokud se nám 

neshoduje barva na stupnici. 

Stanovení celkového dusíku 

Probíhá kyvetovým testem od firmy HACH LANGE, slouží k rozšíření 

Merckových testů. Oproti nim má větší citlivost měření (v tomto případě 1-16 mg/l).  

Tento test se skládá ze dvou fází – části přípravné a vlastního vyhodnocení. První 

z nich probíhá v samotném terénu, kdy je zapotřebí odebrat čerstvý vzorek před samotným 
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měřením v laboratoři do několika hodin (aby byl výsledek co nejpřesnější). Druhá fáze, již 

realizovaná v laboratořích se skládá z těchto úkonů: 

• Podle návodu se připravilo přefiltrované množství vzorku, do kterého se 

přidají reagenční činidla. Po nich následuje ohřátí na 100  C po dobu jedné 

hodiny.  

• Do vychladnutého roztoku se přidala mikrokapsle. Pro samotné měření 

koncentrace se používají předem připravené kyvety, do kterých se přidá 

tento roztok v určitém množství a další činidlo. Vše se nechá 15 minut 

odstát. 

• Následně je kyveta připravena pro použití ve spektrofotometru DR6000, 

který je od stejné firmy a je zkalibrovaný pro tento druh setu. 

Fotodokumentace 

Neoddělitelnou součástí terénního průzkumu byla fotodokumentace vybraných 

problémových i stabilizačních oblastí v zájmovém území, které charakterizují extravilán 

katastrálního území obce Vřesina u Bílovce. Z této fotodokumentace bylo vybráno několik 

fotografií, které jsou součástí přílohy a zachycují tak nejen krajinný ráz v různých 

oblastech zájmového území, ale i například zachovalý pramen Vřesinka s pitnou vodou. 

Snímky byly pořízeny fotoaparátem od společnosti CASIO model Exlim s 3x optickým 

zoomem . 
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7 VÝSLEDKY 

Předešlá kapitola obsahovala metody pro výpočet ekologické stability. V této 

kapitole jsou již uvedeny samotné postupy a výsledky. Obsahuje například jednotlivé 

výpočty pro ekologickou stabilitu a její hodnocení pro rok 2012 (pro porovnání jsou 

v práci přiloženy i hodnoty z let 1845,1948). V příloze pak najdeme doplňující grafy 

a tabulky. 

Ekologická stabilita území rok 2012  

Výpočet byl proveden za rok 2012, pro porovnání jsem vybral data z roku 1845 

a 1948 (data získány z obecního úřadu Vřesina). Roky jsem následovně porovnal 

a zhodnotil změnu využívání ploch v těchto letech. Ekologická stabilita byla spočítána 

i podle původního Míchalova vzorce.  

Tab. 6 : Rok 2012 pro výpočet dle Míchala  

Druh pozemku Výměra (v ha) Výměra v procentech% 
Stabilní (S) =0,5<1 
Nestabilní (N) >0,5 

Lesní pozemky 217,29 25,1 S 

Vodní plochy 7,51 0,9 S 

Orná půda 406,33 47,0 N 

Zahrady 60,65 7,0 S 

TTP 72,13 8,3 S 

Zastavěné 27,20 3,1 N 

Ostatní urban. plochy 74,18 8,6 N 

Celková výměra 865,29 100 
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Graf 1: Znázornění využití typu půd v (%) za rok 2012 

Upravený Míchalův vzorec podle typu půd v obci Vřesina pro rok 2012. 

lesní	pozemky vodní	pl. zahrady TTP
orná	půda zastavěné	pl. ostatní	pl. 0,70 

Tento výpočet nám zařadil území do intenzivně využívané zemědělské 

velkovýrobní oblasti, tedy v rozmezí 0,30 < KES (0,7) < 1,00. Můžeme zde předpokládat 

narušené autoregulační schopnosti a značnou ekologickou labilitu. Výsledek samotný je 

blíže k horní hranici jedné, kde by se pak území hodnotilo jako území vcelku vyvážené.  

Výpočet podle Miklóse 

Zmíněný vzorec byl představen již v předchozí kapitole č. 6, společně s koeficienty. 

Výpočet je shrnut do přehledné tabulky. Tato upravená metoda zpřesněná o koeficienty 

sloužila jako základ pro stanovení stavu ekologické stability pro rok 2012, která se 

vypočetla z dat získaných z ČSÚ.  

 

Tab. 7: Přehled rozloh kulturních ploch na k.ú. Vřesina pro rok 2012  

Druh pozemku Výměra (ha) KEV Koeficient * area (ha) 

Lesní pozemky 217,29 1,00 217,29 

Vodní plochy 7,51 1,00 7,51 

Orná půda 406,33 0,14 56,8862 

Zahrady 60,65 0,50 30,325 

TTP 72,13 0,62 44,7206 

Zástavba 27,20 0 0 

Ostatní urban. plochy 74,18 0,10 7,418 

Celková plocha 865,29  364,1498 

Výpočet vzorce: 

∗ 364,15
865,29 0,42 

Výsledek získaný metodou podle Miklóse je přesnější a jeho hodnota je blíže ke 

spodní hranici, než je tomu u výsledku ze vzorce dle Míchala. V obou případech se jedná 

o stejné rozmezí, tedy o 0,30 < KES (0,42) < 1,00. Obecná klasifikace je stejná, proto je 

důležité říci, že se tato hodnota naopak přibližuje ke spodní hranici, která vede k horšímu 

obecnému hodnocení krajiny. Proto další kroky, které mohou vést území k degradaci, se 
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musí řádně promyslet a provést nutná opatření (tedy dbát na to aby nová zástavby byla 

vyvážená výsadbou zeleně)  

Porovnáním dat z roku 2012 se záznamy staršími (z let 1845 a 1948) lze získat 

přehled o změně ekologické stability a stanovit poměr využívaných ploch během těchto let. 

Pro přehled zde uvádím jen výsledky ekologické stability, grafy znázorňující typy kultur 

z daných let, společně s tabulkou.  

Ekologická stabilita území roku 1845  

Rozloha katastrálního území v těchto letech byla větší, protože k tomuto území 

ještě patřily dvě oblasti. První z nich je umístěna v severovýchodní části, kde se později 

v roce 1958 započalo s výstavbou Vřesinského koupaliště. Druhá část je menších rozměrů 

než první a nachází se v severní oblasti katastrálního území u Sokolské skály. V tomto roce 

měla orná půda největší plochu z porovnávaných let.  

 

Tab. 8: Přehled rozloh kulturních ploch na k.ú. Vřesina pro rok 1845 

Druh pozemku Výměra v ha Plocha v procentech 
Koeficient ekol. 

stability 

Lesní pozemky 248,84 27,23% 1 

Vodní plochy 7,51 0,82% 1 

Orná půda 490,73 53,70% 0,14 

Zahrady 6,24 0,68% 0,5 

TTP 135,79 14,86% 0,62 

Zastavěné 4,02 0,44% 0 

Ostatní urban. 
Plochy 

20,74 2,27% 0,1 

celková výměra 913,87 100% 
 

 

Samotný výpočet a graf s popisem: 

∗ 414,43
913,87 0,45 
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Graf 2: Znázornění využití typu půd v roce 1845 

 

Ekologická stabilita území roku 1948  

Pro tento rok také platí, že rozloha katastrálního území je větší než u roku 2012, ze 

stejného důvodu jako u roku 1845. Tento rok měl ze tří porovnávaných let největší 

ekologická stabilitu a zároveň nejrozsáhlejší lesní pozemky. Opět je zde nejvíce 

zastoupená orná půda, která má menší rozlohu, než v roce 1845. Více informací je uvedeno 

v tabulce č. 9 a grafu č.3. 

Tab. 9: Přehled rozloh kulturních ploch na k.ú. Vřesina pro rok 1948 

Druh pozemku Výměra v ha Plocha v procentech 
Koeficient ekol. 

stability 

Lesní pozemky 270,33 29,56% 1 

Vodní plochy 7,51 0,82% 1 

Orná půda 482,02 52,7% 0,14 

Zahrady 17,46 1,91% 0,5 

TTP 103,36 11,30% 0,62 

Zastavěné 10,74 1,17% 0 

Ostatní urban. 
Plochy 

23,21 2,54% 0,1 

Celková výměra 914,63 100% 
 

 

∗ 420,45
914,62 0,46 
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Graf 3: Znázornění využití typu půd v roce 1948 v (%) 

Shrnutí porovnávaných grafů 

V odlišných letech kladl člověk určité nároky na krajinu. Z grafu a tabulek můžeme 

vyčíst data, která charakterizují požadavky na území. Projevují se změnami využívání 

kulturních ploch, které člověk v těchto letech upřednostnil. Stabilita krajiny je poměrně 

stejná, je to dáno tím, že se mění rozloha jednotlivých kulturních ploch. Kromě vodních 

ploch došlo ke změnám ve všech typech pozemků. Nejvíce je to vidět na orné půdě 

a lesních pozemcích, TTP a na zastavěných plochách. Změny jsou zachyceny ve dvou 

grafech č. 4 a 5. První graf znázorňuje ornou půdu, TTP a lesní pozemky, v druhém grafu 

jsou zbylé typy půd. 

 
Graf 4: rozlohy kulturních ploch na k.ú. Vřesina u Bílovce v letech 1845, 1948 a 2012 
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Z tohoto grafu je vidět během let úbytek orné půdy zapříčiněný změnou potřeb 

lidské společnosti. V druhém grafu je znázorněn znatelný nárůst zastavěných ploch a je 

nutné podotknout že nejvíce se začalo stavět od 60. let minulého století.  

 
Graf 5: rozlohy kulturních ploch na k.ú. Vřesina u Bílovce 1845, 1948 a 2012 

V souhrnné tabulce vidíme přehled výměr v jednotlivých letech. Můžeme tedy na 

první pohled říci, že plochy jako je orná půda, TTP a částečně lesy mají tendenci poklesu. 

Naopak zastavěné plochy, zejména v posledních letech, mají sklon k nárůstu. S tím jsou 

spojené i plochy zahrad a ostatních urbanizovaných ploch jako například cesty.  

Tab. 10: Souhrnná tabulka výměr za jednotlivé roky  

Druh pozemku 
Výměra v ha 

1845 
Výměra v ha 

1948 
Výměra v ha 

2012 

Lesní pozemky 248,84 270,327 217,29 

Vodní plochy 7,51 7,51 7,51 

Orná půda 490,73 482,02 406,33 

Zahrady 6,24 17,4586 60,65 

TTP 135,79 103,356 72,13 

Zastavěné 4,02 10,7401 27,2 

Ostatní urban. 
Plochy 

20,74 23,207 74,18 

Celková výměra 913,87 914,618 865,29 
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 Podíl zemědělských a nezemědělských ploch 7.1

V obci Vřesina je z celkové výměry podíl zemědělských ploch 62,3 % 

a nezemědělskou půdu tedy tvoří 37,7 %. Vřesinu můžeme srovnat s celkovou situací 

v České republice za uplynulých deset let a to konkrétně od roku 2002 do 2012. Grafické 

znázornění je v příloze č. 2 a 3. Můžeme zde porovnat vývoj těchto ploch s modelovým 

územím za stejné časové období. Vidíme, že i v tomto katastrálním území je podobný trend 

jako na celém území České republiky. Použitá data jsou upravená z veřejné databáze 

Českého statistického úřadu. 

Tab. 11: Rozlohy zemědělský a nezemědělských půd v obci Vřesina  

rok Zemědělské p. v ha Nezemědělské p. v ha 

2002 542,26 323,03 

2003 542,15 323,14 

2004 541,49 323,8 

2005 541,58 323,71 

2006 541,43 323,88 

2007 539,93 325,36 

2008 539,71 325,58 

2009 539,56 325,73 

2010 539,2 326,09 

2011 539,11 326,18 

2012 539,11 326,18 

 

 
Graf 6: Vývoj znázorňující úbytek zemědělské půdy v obci Vřesina 

538,5

539

539,5

540

540,5

541

541,5

542

542,5

R
oz

lo
ha

 v
  h

a

Roky



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  42 

Z grafu vidíme, že od roku 2002 do roku 2012 klesla rozloha zemědělská půda (ZP) 

v zájmovém území (konkrétně o 0,6 %, což činní 3,15 ha). Ve srovnání s úbytkem ZP 

v České republice má tato procentuální hodnota stejnou tendenci klesání. Můžeme říci, že 

tato hodnota není nějak extrémní vůči průměru ČR, kdy zemědělská půda klesla během 

deseti let od roku 2002 o 0,6%, které činní 48 000 ha z celkové rozlohy těchto ploch. 

 
Graf 7: Znázorňující nárůst nezemědělské půdy v obci Vřesina 

 Na grafu č. 7 je vidět zvýšení rozlohy nezemědělských ploch (NZP), k jejichž 

nárůstu dochází na úkor ZPF zemědělského půdního fondu. Ve Vřesině, stavby přibývají 

nejvíce na jejím okraji. Jejich nárůst je nejvíce patrný v roce 2007 jak můžeme 

vypozorovat z grafu č. 7. 

 Indikátory 7.2

Pro výpočet indikátorů je nezbytné rozčlenit plochy na urbanizované 

a neurbanizované podle zmiňovaného klíče v kapitole č. 6. Tabulku s jednotlivými 

hodnotami nalezneme v příloze č. 4, tato tabulka obsahuje sumarizaci těchto ploch. 

V jednotlivých letech, od roku 2002 do roku 2012, byl vyhodnocen index a indikátor 

územní dynamiky. 
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Graf 8: Procentuální poměr urbanizovaných a neurbanizovaných ploch 

Základní data o obci Vřesina u Bílovce nalezneme ve veřejně přístupné databázi 

Českého statického úřadu. Tyto data nám dále poslouží k vyhodnocování a výpočtům. 

Údaje o způsobu využívání území lze sledovat pomocí indexu územní dynamiky, případně 

indikátorem změny využití území. Oba indexy slouží jako ukazatele rozvoje sídla do 

volné krajiny, který pak s dynamikou vývoje počtu obyvatel dává přehled o udržitelnosti 

takového rozvoje a jiných urbanistických ukazatelů. 

Vzorec pro výpočet indikátoru územní dynamiky: 

,
, − 1 . 1000 

• UDIn je indikátor územní dynamiky, ve sledovaném roce n 

• Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce n 

• Uurb, n-1 rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím k roku 
sledovanému          [24] 

Výsledky jsou zpracovány v následující tabulce a grafu: 

Tab. 12: Výsledná hodnota indikátoru územní dynamiky 

Rok (n) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UDIn 0,13 0,44 4,18 2,58 2,77 12,04 0,50 0,93 2,17 0,19 0 
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Graf 9: Vývoj indikátoru územní dynamiky obce vřesina v letech 2002-20012 

Z výše uvedené tabulky je sestrojen jednoduchý graf, který nám udává meziroční 

srovnání vývoje indexu územní dynamiky obce. Největší rozvoj proběhl v roce 2007 jak je 

patrné z grafu. 

Jestliže vyhodnocení indikátoru budeme hodnotit vzhledem k nějakému základnímu 

roku, jedná se pak o index změny využití území obce. Vztah je potom upraven následovně: 

Vzorec pro výpočet indexu územní dynamiky: 

,
, − 1 . 1000 

• ILCn index změny využití území ve sledovaném roce n 

• Uurb,n rozloha urbanizovaného území ve sledovaném roce n 

• Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území v roce „0“, doporučen je ten rok, kdy byl 

schválen územní plán obce        [24] 

Výsledky jsou zpracovány v následující tabulce a grafu: 

Tab. 13: Výsledná hodnota indexu změny využití ke sledovanému roku 2001 

Rok (n) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ILCn 0,13 0,57 4,75 7,35 10,13 22,3 22,8 23,75 25,97 26,16 26,16 
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Graf 10: Vývoj indikátoru změny využití území obce vřesina v letech 2002-2012 

Na grafu je znázorněn index územní dynamiky, tento vztah se odvíjí od určitého 

období. Nejčastěji je to rok, kdy proběhlo schválení územního plánu a data o využití půdy 

v zájmovém území, tím je rok 1998. Pro výpočet jsou zvoleny data dostupná z ČSÚ za rok 

2001. Pro graf č. 10, vyhodnocené roky jsou tedy od roku 2002 až po rok 2012, kdy vidíme 

vývoj tohoto indexu během deseti let. 

 Kartografické práce 7.3

Souhrnnou mapu celého katastrálního území nalezneme v příloze č.1, kde jsou 

zaznačeny všechny vytvořené vrstvy v programu ArcGIS, pro celkový náhled na situaci 

v zájmovém území. 

Důležité bylo zaznamenat stabilizační a destabilizační místa a plochy. Tyto prvky 

v krajině hrají významnou roli, především se podílejí, na ekologické stabilitě a celkovém 

krajino estetickém významu dané lokality. 

Barevné znázornění a rozložení těchto prvků v zájmovém území nám ukazuje 

přiložený obrázek č. 4, kde světle zelenou jsou znázorněny stabilizační prvky a plochy, 

naopak červenou barvou vyznačeny negativní či destabilizační plochy. Tyto oblasti jsou 

očíslovány a stručně charakterizovány. Mezi další stabilizační plochy patří vodní toky 

a plochy, které jsou znázorněny modrou barvou. Jedná se o lokálně významné krajinné 

prvky. Nesmíme opomenout louky, ty mají barvu světle zelenou nebo solitérní památné 

stromy vyznačené barvou žlutou.  
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Z podkladového ortografického snímku nadále vidíme lesy a ornou půdu. Světle 

žlutou barvou je znázorněná zastavěná oblast.  

 
Obr. 4 Rozložení stabilizačních a destabilizačních prvků a ploch 

7.3.1 Významné krajinné prvky v obci Vřesina 

Na katastrálním území Vřesiny u Bílovce se nachází několik lokálních významných 

prvků. K nejznámějším patří geologický útvar známý jako Štefanova skála (1), kterou 

najdeme jihovýchodně v oblasti Dální vrchoviny, jedná se o zatopený dřívější kamenolom. 

Pro bohatou druhovou rozmanitost rostlin i živočichů je považována za cennou lokalitu 

Vřesiny. K dalším významným prvkům patří například pramen Vřesinky (2), který slouží 

jako zdroj pitné vody pro místní kolonii zahrádkářů v oblasti u bývalé myslivny. Nedaleko 

tohoto místa se vyskytuje ještě Kamenná studna a Studánka ze skály. Největším tokem 

obce je Porubka s neméně významnými přítoky potoků Zahumenička a Vřesinka, na které 

leží malé průtočné rybníky. Jeden z nich je pojmenován jako „Kačinec“. Prameniště 

Zahumeničky (3) a jejího pravého přítoku se nachází také na katastrálním území obce.  

Z hlediska památných stromů zde roste památný dub (Quercus) na louce „Mlýnská 

zahrada“ v severozápadní části k. ú (4). Je zde i památná lípa (Tilia cordata) s obvodem 
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kmene 383 cm a výškou koruny 21 m, rostoucí na jihozápadě v lokalitě Hájek-

Zahumenice. Ta je považována za nejstarší (cca 150 let) strom na katastru obce (5). 

Posledním památným stromem v dané oblasti je buk (Fagus sylvatica) s obvodem kmene 

338 cm a výškou koruny 27 m roste kousek jižně od Štefanovy skály u tzv. Hylovské cesty 

(6). Každý z těchto stromů má minimální ochranné základní pásmo ve tvaru kruhu, který je 

vypočten z poloměru desetinásobku kmene měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí. Významné 

jsou i břehové porosty a remízky v dané oblasti.  

7.3.2 Rizikové prvky ve Vřesina a ekologické zátěže 

Z hlediska antropogenních činností zde nalezneme v Kaménkovém dole skládku 

„Tuzexu“ (7), vzniklou závozem terénní prohlubně tuhými domovními odpady. Tehdejší 

firma Technických služeb města Ostravy je přihrnula zeminou, na níž je dnes trvalý travní 

porost. Podzemní vodu, která vytéká z této oblasti, by bylo vhodné nadále pozorovat 

z důvodů různorodého složení odpadů. 

Dalším problémem je zdejší polní hnojiště (8) ve vlastnictví ZD Slezan 

Klimkovice, které je dnes vyřazeno z provozu. Jedná se o poměrně velkou betonovou 

plochu, kterou lidé rádi využívají jako místo na sklad sutí a odpadů ze zahrad. Obec by 

z tohoto bývalého polního hnojiště ráda udělala sběrný dvůr, bohužel vlastník chce prodat 

tento objekt velmi draze, proto je zatím bez dalšího využití. V celém území se najde 

několik černých skládek, ty jsem zaznačil do přiloženého obrázku jako body (9, 10, 11). 

Většinou se jedná o suť ze staveb. 

Nejen v zimním období znečišťují ovzduší Vřesiny lokální zdroje z rodinných 

domů, které často používají tuhé fosilní paliva jako je koks, hnědé a černé uhlí. Někteří 

občané bohužel doposud spalují domovní odpady nebo odpady od živnostníků, čemuž není 

možné účinně zabránit. 

7.3.3 Návrhy na změny ekologických zátěží a krajinného rázu 

Na dalším přiloženém obrázku č. 5 jsou znázorněné návrhy na změny v zájmovém 

území žlutou barvou s číslem. Tyto změny jsou zaneseny v územním plánu obce.  
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Každá oblast je stručně popsána, společně s návrhem pro dané území. Zelenou 

barvou jsou zde zaznamenány lesní pozemky, které spadají do katastrálního území obce 

Vřesina u Bílovce a světle žlutou barvou opět zástavba. 

 
Obr. 5: Návrh změn v k.ú. obce Vřesina u Bílovce 

Oblast číslo 1: Jak již bylo zmíněno, jde o bývalou skládku „Tuzexu“, na které byla 

provedena rekultivace formou návozu zeminy. Tato oblast není vhodná pro pěstování 

plodin, protože se zde projevuje eroze, dochází ke smyvu zeminy a místy se obnažuje 

skládka. Pravděpodobně zde technická rekultivace nebyla provedena kvalitně a je 

ochuzena o vrstvu podornice, místy i ornice. Vzhledem k tomu, že v této části podle 

územního plánu se předpokládá výsadba zeleně (zalesnění), je nutné lokalitu před 

výsadbou nejprve převrstvit návozem ornice v mocnosti nejméně 0,5 m. Protože na skládce 

pořád probíhají chemické reakce a tvoří se v ní skládkový plyn (metan), který poškozuje 

kořenový systém kulturních plodin. 

Oblast 2: Na této ploše je bývalé hnojiště, které stále patří k ZD Slezan Klimkovice. Jedná 

se o soustavu betonových panelů. Problém nastává v majetkoprávních vztazích, když jsou 

pozemky rozděleny na více částí, z nichž každá má svého vlastníka. Stavba nacházející se 

na daných parcelách navíc spadá pod jiného majitele. Dle nového občanského zákoníku 
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č. 89/2012 Sb. schváleného vládou ČR. Mají vlastníci stavby a pozemku navzájem 

předkupní právo. Před vypořádáním vlastnických vztahů, se jen těžko dá uvažovat 

o budoucím využití tohoto objektu. Strategický plán obce Vřesiny je tuto oblast využít pro 

účely např. zmíněného sběrného dvora, i když samotná lokalita polního hnojiště byla 

nevhodně umístěna do volné krajiny.  

Tento antropogenní prvek se na rozdíl od Dedkovy skály a Štefanovy skály během 

řadu let nezačlenil do krajiny a nesplynul s ní. Polní hnojiště tedy dále vyčnívá 

z krajinného rázu. Nejlepší řešení pro krajinu by bylo odstranění tohoto polního hnojiště. 

Panely z této stavby by mohly být využity na zpevnění blízké „Lázeňské cesty“, která je 

pro místní oblíbenou vycházkovou trasu. 

Obr. 3: Jedná se o lokalitu „Pod Vlčincem“ a „Důlek“, která plánovanou výstavbu dle 

nového územního plánu obce ztratí svůj charakter. Ubyde zde liniový koridor a pěšina 

využívaná obyvateli Vřesiny částí Mešnice v Důlku. V současné době je zde jak orná půda 

tak trvale travní porost. 

Oblast č. 4: Uvažuje se o realizaci vysadit interakční prvky v lokalitě Kaménky a to 

několik ovocných stromů, zejména pak jabloně (Malus malus). Jedná se také o obnově 

bývalé cesty, která bude doprovázena výsadbou zeleně. Tento plán by se měl uskutečnit 

v roce 2014.  

Oblast č. 5: Tato oblast obsahuje interakční prvky, které jsou vysázeny u bývalé cesty 

mezi hřbitovem a lyžařským areálem Skalkou. Tvoří alej líp srdčitých (Tilia cordata) a dvě 

břízy (Betula pendula). Tento plán se již uskutečnil. 

Oblast č. 6: V dané lokalitě „Nad vodojemem“ se uvažuje o výsadbě interakčních prvků 

až po vyřešení majetkových vztahů mezi obcí a vlastníky. Ve výsadbě koridoru, který by 

měl tvořit poměrně rozmanitou škálu druhů stromů, k těmto zástupcům by měl podle 

návrhů patřit bříza bělokorá (Betula pendula), hrušeň obecná (Pyrus communis) a ze 

zástupců keřů například růže šípková (Rosa cania). 
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7.3.4 Mapa kulturních plodin 

Obr. 6 zachycuje výřez z mnou vytvořené mapy. V ní jsou zaznačeny jednotlivé 

kulturní plochy. Informace o jednotlivých kulturních plodinách jsem obdržel od uživatelů 

zemědělských ploch, barevně jsou označeny jednotlivé typy kulturních plodin v roce 2012.  

 
Obr. 6: Znázornění kulturních ploch 

Na obrázku vidíme barevně odlišené kulturní plochy. K nim jsou přiřazená čísla, 

která nám udávají informaci o konkrétních pěstovaných plodinách. 

1- Řepka ozimá (Brassica napus) 

2- Oves setý (Avena sativa) 

3- Ječmen jarní (Hordeum vulgare) 

4- Pšenice ozimá (Triticum aestivum) 

5- Hořčice bílá (Sinapis alba) 

6- Ječmen ozimý (Hordeum vulgare) 

7- Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 

8- Trvale travní porost  
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8 ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ NA POTOKU ZAHUMENIČKA 

Nedílnou součásti je i orientační měření na potoku Zahumenička, které proběhlo 

celkem třikrát v terénu a následně 1x v laboratorním prostředí. Tento tok byl vybrán 

záměrně z toho důvodu, že reprezentuje extravilán z ostatních toků nejvíce. Jeho převážná 

část je mimo zastavěné území a vliv zemědělství se může projevit v toku například 

zvýšeným obsahem dusíku ve vodě.  

 Rozčlenění potoku Zahumenička 8.1

V rozdělených sektorech A až F byl proveden průzkum vegetace druhového 

zastoupení zejména stromového a keřového patra, bylinná část se brala jako doplňující. Ke 

každému sektoru jsou napsány i doplňující informace. Zhodnocení neměřených hodnot 

najdeme na závěr této kapitoly. 

 
Obr. 7: Rozdělení do oblasti s kótamina na potoku Zahumenička 

Sektor A 

Tento úsek prošel jistou změnou a to pokácením některých vzrostlých stromů, 

poblíž lyžařského areálu Skalka dle nového územního plánu obce Vřesina. Měření bylo 

provedeno a zkoumané vzorky byly odebrány v blízkosti dvou pařezů, kde byly dříve 



Marek Pöschl: Problematika krajinného plánování v extravilánech obcí – modelová studie obce Vřesina 

2014  52 

vzrostlé stromy (Alnus incana). Koryto potoka je v tomto místě erodováno a téměř kolmo 

zahloubeno. Na levobřežní straně se nachází mírná rovinka, na kterou navazuje menší stráň 

s polem. Druhá strana vede do svahu lesa. V blízkosti toku jsem hodnotil břehovou 

vegetaci, jejíž nejpočetnějším zástupcem je (Alnus incana), dále (Sambucus nigra), 

v menším množství byly zastoupenu i druhy (Qurcus robur, Betula pendula, Fagus 

Sylvatica, Salix caprea). V bezprostřední blízkosti se nachází les, díky němuž zde můžeme 

najít i jehličnatého zástupce (Picea pungens). Bylinné patro je zde zastoupeno bylinami 

(Urtica dioica, Rubus sp., Galium aparine). 

Sektor B 

Začátek je stanoven u dalšího posedu, který je ve shluku vrb (Salix caprea). Tok je 

tu rovněž zahloubený a obě strany břehového porostu se nacházejí v příkřejším svahu 

oproti první části. Měřící místo je situováno přibližně v polovině zvoleného úseku. 

Stromová vegetace vrb pozvolna ustupuje jiným druhům vegetace jako např. (Sambucus 

nigra, Alnus incana). Lze zde pozorovat i druhy jako je (Fraxinus excelsior, Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Qurcus robur). Z bylinného patra je opět hojně 

zastoupena (Urtica dioica) dále proti proudu pak (Impatiens glandulifer).  

Sektor C 

V této oblasti probíhalo měření nedaleko posedu, kde se také nachází výpusť 

drenážního kanálu z pole. V tomto bloku je břehový porost nejslabší vzhledem 

k vzdálenosti orné půdy od toku. Vegetační zastoupení je zde tvořeno druhy jako (Salix 

caprea, Alnus incana, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus) z keřů pak se zde nachází 

(Sambucus nigra) a ojediněle tu roste i (Rosa canina). Z bylinných zástupců se zde 

vyskytuje kapradí (Dryopteris filix-mas, Rubus sp., Robus fruticosus). 

Sektor D 

Na část C navazuje úsek, začínající výčnělkem s mohutnými vrbami (Salix caprea), 

místo odběru se nachází dále proti proudu. Za ním začínají převládat olše společně s habry 

a lípami (Alnus incana, Carpinus betulus, Tilia platyphyllos). Mezi dřevinami zde 

nalezneme také duby (Qurcus robur) a javory (Acer pseudoplatanus). V keřovém patru 

tradičně nalezneme (Sambucus nigra, Rosa canina). V bylinném patru hojně roste 

netykavka žláznatá a kopřiva dvoudomá (Impatiens glandulifer, Urtica dioica). 
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Sektor E 

Předposlední část toku je ve svažitém terénu. Odběrové místo je kousek od stezky 

lesní zvěře, proto je zde celkem dobrý přístup k Zahumeničce. Z břehového porostu je zde 

zastoupen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále zde lze nalézt zástupce dřevin jako 

(Alnus incana, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus) a také vrby (Salix caprea), 

vyskytla se zde i třešeň ptačí (Prunus avium). Z keřových zástupců pak zde rostou 

(Sambucus nigra, Rosa canina) a některé méně vzrostlé stromy. Bylinné patro utváří 

zejména ostružníky, svízeli a kapradí (Rubus sp., Galium aparine, Dryopteris filix-mas). 

Sektor F 

Poslední z úseků, začíná u posedu a končí u mostu s pozemní komunikací. V této 

oblasti je zpevněné koryto, dále po proudu směrem k posedu je již hojná vegetace. 

Odběrové místo bylo však zvoleno u můstku. Břehový porost je zde poměrně rozsáhlý, 

zejména je tu shluk olše šedé (Alnus incana), najdeme zde i břízu bělokorou (Betula 

pendula) a několik vrb (Salix caprea). V této části blíže k urbanizovanému korytu najdeme 

dub zimní (Quercus petraea). Nedílnou součástí posledního stanoviště je (Rubus sp.) 

a kopřiva (Urtica dioica). 

 Vyhodnocení měření  8.2

Naměřené hodnoty byly srovnány s limitními hodnotami pro povrchové vody 

v České republice s normou ČSN 75 7220 s názvem kontrola jakosti povrchových vod 

a ČSN 75 7221 nazvané klasifikace jakosti povrchových vod [18]. Ta slouží k zařazení do 

jedné třídy z celkových pěti tříd klasifikace. Při měření celkového dusíku v laboratorních 

podmínkách se naměřily menší koncentrace, než tomu bylo u přímého měření v terénu. To 

může být zapříčiněno citlivostí jednotlivých testů. Proto si myslím, že hodnoty měřené 

v terénu jsou ryze orientační. Každý úsek má svůj číselný koeficient, který nám udává číslo 

měření.  

Laboratorní měření pro ověření testu  

Naměřené hodnoty celkového dusíku mají tendenci klesat směrem po proudu. 

Důsledkem tohoto poklesu je pravděpodobně samočistící schopnost toku. V úseku B je 

však hodnota odlišná, to zřejmě zapříčinilo drenážní potrubí svedené z polí, které ústí 
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kousek nad tímto odběrovým místem proti proudu. Poslední úsek s největší koncentrací 

zřejmě ovlivnily blízké stavby a můžeme předpokládat jejich průsaky z odpadních vod.  

Tab. 14: Hodnoty naměřené v laboratorních podmínkách 

Datum Číslo úseku 
Celkový 

dusík (mg/l) 
Šířka 

potoka (cm) 
Hloubka 

potoka (cm) 

4.4.2014 

A 1,67 135 5 

B 5,05 155 5 

C 3,73 162 11 

D 4,76 126 4 

E 7,13 101 4 

F 8,52 93 6,5 

 

Jelikož se jednalo pouze o orientační měření v podzimních až jarních měsících, bylo 

by dobré udělat rozbory podle normy ČSN 757221 pro měření, tedy dvanáct pravidelných 

měření. 
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9 DISKUZE 

Extravilán obce Vřesina u Bílovce je poměrně rozlehlou oblastí s mnoha 

zajímavými stabilizačními prvky, které mají významnou krajinotvornou hodnotu a podílejí 

se tak na zvýšení ekologické stability.  

Na základě získaných dat o území z let 1845, 1948 a 2012 byla pro vyhodnocení 

ekologické stability na katastrálním území obce Vřesina u Bílovce použita metoda dle 

Miklóse. Zvolená klasifikace je přesnější než původní metoda Míchala, protože je 

rozšířená o koeficienty zpřesňující vypočítanou hodnotu. Z tohoto důvodu nebyl zvolen 

výpočet dle Míchala, nýbrž Miklósův vztah. Zpracováváním dat a jejich závěrečným 

vyhodnocením byly získány grafy o přehledu jednotlivých kulturních typů. Z výsledků 

vyplývá, že stabilita se téměř nemění, dochází však k velkým změnám ve využívání 

kulturních ploch. Můžeme říci, že ekologická stabilita v této oblasti je poměrně stálá, 

s ohledem na plány obce však může dojít k její podstatné změně. Počítá se s variantou, že 

na katastrálním území Vřesiny u Bílovce budou vysázeny nové stromy či aleje podél cest, 

čímž dojde k navýšení estetického a krajinotvorného charakteru dané oblasti a tedy ke 

zvýšení schopnosti ekologické stability. Současně s tím však dojde i k dalšímu rozšíření 

obce, které stabilizační hodnotu (získanou výsadbou nově vysázené vegetace) opět sníží. 

Podle mého názoru by bylo dobré zachovat určitý poměr mezi přírodě blízkými 

plochami a zastavěnými plochami. Z výsledků vyplývá, že území je blíže k nižší hodnotě 

srovnávací meze – je tedy potřeba dbát, aby koeficient ekologické stability území neklesl 

pod limitní hodnotu (v tomto případě 0,3).  Tento výsledek byl srovnán s obcí, která má 

přibližně stejný počet obyvatel [42]. V tomto případě byla hodnota ještě nižší, ale ve 

srovnání s průměrnou hodnotou koeficientu ekologické stability u dalších obcí je hodnota 

v podobném rozmezí jako u Vřesiny. Klesne-li hodnota KES pod 0,3, bude již dané území 

patřit do nižší kategorie – bude tedy označeno za území nadměrně využívané se zřetelně 

narušenou přírodní strukturou. 

Dalším cílem bylo vypracování indexů a indikátorů územní dynamiky, které v dané 

lokalitě představují rozvoj sídla do volné krajiny. Zhodnocení proběhlo v zájmovém území 

od roku 2002 do roku 2012. K výrazné změně došlo v roce 2007, kdy hodnota značně 

stoupla z důvodů nových zástaveb. Součástí vyhodnocení indexů je zpracovávání vývoje 

zemědělských a nezemědělských ploch, které byly srovnány s průměrným vývojem pro 
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Českou republiku za stejné časové období. Dle těchto hodnot se obec Vřesina zásadně 

neodlišuje od celkového hodnocení ploch v ČR. Poklesy zemědělských území jsou spjaté 

s vývojem urbanizovaných a zánikem neurbanizovaných ploch. V zájmové oblasti je 

patrný postupný nárůst zástavby. Získaná data z těchto let nám posloužily ke konečným 

výpočtům indexů a indikátoru územní dynamiky.  

V práci bylo zahrnuto také vytvoření kartografických vrstev v mapových 

podkladech, které nám názorně rozčlení kulturní plochy s jejich využitím. Tato mapa 

poslouží obci k lepší orientaci a k zaměření na místa destabilizačních ploch nebo prvků. 

Vytvoření digitálních kartografických podkladů pomůže při rozhodování o plánovaných 

změnách a při realizaci návrhů v dané území. Pro budoucí využívání mapových podkladů 

je dobré neustále aktualizovat tyto mapy s již vytvořenými základními vrstvami. K tomuto 

účelu je vhodné využít software společnosti Esri nazvaný ArcGIS desktop 10.2. Program je 

uzpůsobený pro práci s mapami a konkrétními vrstvami, které chceme momentálně 

zobrazit či dále editovat.  

V závěrečné části mé diplomové práce se věnuji orientačnímu měření (neproběhlo 

minimálně 12 měření předepsaných normou ČSN 757221), jehož cílem bylo zjištění 

koncentrace amoniaku, fosfátu a nitrátu v potoce Zahumenička. Stanovení obsahů 

jednotlivých prvků bylo provedeno sety od firmy Merck. Měření bylo následně rozšířeno 

o laboratorní rozbor zaměřený na celkové množství dusíku. Pro dosažení detailnějších 

výsledků je vhodné tyto testy provádět v pravidelných intervalech v laboratorních 

podmínkách. 

Tato práce je uceleným souborem informací o extravilánu obce Vřesina u Bílovce, 

její ekologické stability a rozvoji sídla do volné krajiny v letech 2012-2012. 

V experimentální části práce se také nachází přehledné grafy znázorňující poměry 

urbanizovaných a neurbanizovaných ploch a vývoj zemědělských ploch.  
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10 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo objasnit problematiku krajinného plánování a funkce krajiny, 

které jsou řešeny v rešeršní části práce. Ta se skládá z několika odborných literárních 

podkladů a poskytuje nám tedy ucelený pohled na tuto problematiku týkající se přírodě 

blízkého a urbánního prostředí. 

Diplomová práce také obsahuje zhodnocení ekologické stability pro rok 2012 a její 

následné srovnání s hodnotami z předchozích let (1845,1948). Na základě těchto dat se 

dále bylo možné vyhodnotit využití jednotlivých kulturních ploch a jejich změny. 

Z výsledků plyne, že ekologická stabilita se značně nemění, dochází pouze ke změnám 

typu kulturních ploch. Z grafů se dá vyčíst, že ubývají zemědělská území a přibývají 

oblasti se zástavbou. To bylo dále potvrzeno výpočtem indexů a indikátorů územní 

dynamiky, které jsou ukazatelem rozvoje sídla do volné krajiny – jednotlivé typy jsou 

stručně popsány a graficky znázorněny v podkapitole 7.2(Indikátory). 

Na území proběhlo zmapování stabilizačních a destabilizačních ploch, které byly 

stručně charakterizovány a zaneseny do samostatné vrstvy v přiložené mapě. U 

destabilizačních ploch jsem dále navrhl ve spolupráci s obcí jejich možné upravení resp. 

Její odstranění, aby došlo k navýšení stabilizační hodnoty. Přehled využívání kulturních 

ploch je patrný z přehledné mapy s osevním postupem za rok 2012. 

Nedílnou součásti je i orientační měření na potoku Zahumenička, které proběhlo 

celkem třikrát v terénu a následně 1x v laboratorním prostředí. Při měření se postupovalo 

v souladu s normou ČSN 75 7220. Z výsledků jasně vyplývá, že vodní tok spadá do II. 

třídy znečištění povrchových vod a tok je tedy poměrně čistý. 

Přílohou práce je mapa rozložení kulturních ploch včetně doplňujících informací 

pro rok 2012. Vzhledem k rozsáhlosti katastrálního území doporučuji na tuto práci dále 

navázat podrobným fytocenologickým a zoologickým průzkumem a výpočtem erozních 

činitelů v dané oblasti.  
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