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1 ÚVOD 
Krajina je neodmyslitelnou součástí života člověka. Současná struktura krajiny 

vzniká působením přírodních činitelů a lidské činnosti, která ji výrazně ovlivňuje a často 
ohrožuje ekologickou stabilitu. Od dávných dob měl člověk snahu pochopit přírodu 
za účelem přežití. Přírodním podmínkám se přizpůsoboval nebo se pokoušel adaptovat 
přírodu vlastním potřebám, čehož výsledkem je široký rozsah krajin od přírodních přes 
kulturní až po antropogenně transformované. Výsledky proběhlých procesů mohou 
v krajině přetrvávat staletí i tisíciletí nebo jsou časem nahrazeny jinými krajinnými 
strukturami. Člověk způsobuje zpravidla krátkodobé a dynamické změny krajiny. 
K antropogennímu ovlivnění dochází nejčastěji v oblastech, které může člověk intenzívně 
využít (např. těžba nerostných surovin) nebo si je přizpůsobit pro svou potřebu (např. nová 
zástavba). Výrazné urychlení změn v krajině přinesla například evropská industrializace, 
vedená mnohdy až na pokraj ekologické únosnosti. 

Na krajinu je třeba nahlížet z dlouhodobé perspektivy. Ve zvoleném časovém 
horizontu mohou být v zájmovém území sledovány změny v krajině, ale také krajinné 
prvky nebo struktury, které zůstaly řadu let zachovány. Zachycení vývoje daného území 
může být velkým přínosem pro obnovu krajiny tak, aby byla ekologicky i esteticky 
vyvážená a současně funkčně využitelná.  

Krajina je složitý systém, který nelze pochopit analýzou jeho jednotlivých částí, ale 
pouze systémovým a holistickým přístupem. Tedy zkoumat vazby, procesy a principy 
fungující v krajině (Sklenička, 2003). Historická inventarizace časoprostorových 
transformací v krajině je důležitým zdrojem informací pro studium územní diferenciace 
změn, jejich intenzity, charakteru a příčin. Také je východiskem pro zkoumání procesů 
vedoucích k jednotlivým změnám, objektivnímu poznání vlivů na krajinu a pochopení 
jejich vzájemných interakcí. Komplexní analýza a pochopení procesů umožňuje vytvořit 
prognózu vývoje krajiny a upozornit na možné ekologické a sociální následky změn 
v krajině. Z praktického hlediska mohou být informace získané při analýzách vývoje 
krajiny velmi významné hlavně pro rozhodovací procesy orgánů státní správy, zejména při 
optimalizaci obnovy krajiny (rekultivace), v oblasti ochrany a péče o krajinu, v oblasti 
územního plánování atd. Sklenička (2003) uvádí, že pro utvoření kompaktního 
a objektivního názoru na výsledné definování zásad rekultivací je jako jedna z exaktních 
metod doporučena analýza vývoje krajinné struktury. 

Předkládaná disertační práce je výsledkem mého dlouhodobého zájmu 
o problematiku krajiny a jejího vývoje. Na vysoké škole jsem studovala nejprve biologii 
v kombinaci s matematikou. Posléze jsem absolvovala studium geoinformatiky. Mé 
dosavadní zájmy logicky vyústily do práce, která využívá poznatků, získaných během 
studií v uvedených oborech. Snažím se poukázat na možnosti využití geoinformačních 
technologií (GIT) při studiu krajiny a na výhody tohoto přístupu. Disertační práce se 
zaměřuje na retrospektivní analýzy, hodnocení a prezentaci stavu a vývoje krajiny 
s využitím geoinformačních technologií. Práce je postavena na studiu dvou pilotních 
území, která jsou z vývojového hlediska typově odlišná. Jedná se o území silně zasažené 
vlivem člověka (hornická krajina) a území s tradičně zemědělským využitím. Práce není 
zaměřena na srovnání vývoje či změn v obou lokalitách. Studie má přispět především 
k objasnění možnosti užití vybraných hodnotících kritérií a na možnosti vizualizace 
časoprostorových změn v krajině.   

Zvolené téma disertační práce je v současné době aktuální. Analýzou dynamiky 
struktury krajiny s použitím GIT se zabývají některá domácí i světová pracoviště. V České 
republice roste zájem o poznání minulosti krajiny od roku 1990, mj. v souvislosti se 
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změnou vlastnických vztahů a s rozsáhlými rekultivačními pracemi v krajině. Rovněž 
v Evropě a ve světě je věnována pozornost současným a očekávaným změnám 
ve využívání krajiny a jejich ekologickým i sociálním následkům. Problematikou 
historického vývoje krajiny a vztahy přírody a společnosti se zabývají kongresy IALE 
(Mezinárodní společnost krajinné ekologie) a IGU (Mezinárodní geografická unie), jehož 
součástí je pracovní skupina LUCC (Land Use / Cover Changes). Možnosti využití 
různých zdrojů dat (historické mapové a písemné podklady, letecké i družicové snímky) 
pro sledování vývoje krajiny uvádí ve své práci Lipský (2000). Aktivně jsem se zúčastnila 
některých konferencí pořádaných IALE v České republice, mezinárodního symposia 
ve Staré Lesné (Slovensko) v roce 2006 a světového kongresu ve Wageningenu 
(Holandsko) v roce 2007. Rovněž spolupracuji s některými kolegy z pracovní skupiny 
LUCC. Také se podílím na výzkumu změn využití země v příhraničních oblastech České 
republiky, Polska a Slovenska ve spolupráci s kolegy z Karlovy univerzity v Praze (Česká 
republika), Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovensko), Uniwersytet Warszawski 
(Polsko) a Polska Akademia Nauk (Ústav geografie). 
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2 KRAJINA A JEJÍ HODNOCENÍ 
Krajina je ve své podstatě velmi složitý systém, čemuž také odpovídá množství 

definic a přístupů. Krajina je středem zájmu mnoha oborů, jako např. geografie, biologie, 
ekologie, architektury. Každý vědecký obor definuje krajinu podle své potřeby a ze svých 
hledisek. Proto jinak krajinu definuje geograf, jinak ekolog nebo architekt. Sklenička 
(2003) uvádí množství definic krajiny v různých pojetích: geomorfologické pojetí krajiny, 
geografické pojetí krajiny, ekologické pojetí krajiny, architektonické pojetí krajiny, 
umělecké pojetí krajiny a další. My si však uvedeme několik definic krajiny, které považuji 
v souvislosti s touto prací za relevantní.  

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) je krajina „část zemského  
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů 
a civilizačními prvky“. Malá československá encyklopedie (1986) pojetí krajiny poněkud 
zpřesňuje a dodává jí dynamiku. Definuje krajinu jako „ekologicky přirozeně nebo účelově 
vymezenou část zemského povrchu, v níž probíhá tok energie, koloběh látek a výměna 
informací. Krajinu lze považovat za geografický systém (geosystém), složený 
z propojených ekosystémů, např. lesů, luk, pastvin, polí a z urbanizovaných ekosystémů.“ 
Miklós a Izakovičová (1997) rovněž charakterizují krajinu jako „geosystém, tedy jako 
soubor prvků (komponent) geografické sféry a jejich vzájemných vztahů“. Vzhledem 
k tomu, že práce využívá mimo jiné krajino-ekologické charakteristiky, je nutné zamyslet 
se nad vymezením krajiny v krajinné ekologii. Jednou z nejznámějších definic v krajinně-
ekologickém pojetí je definice klasiků oboru Formana a Godrona (1993), kteří chápou 
krajinu jako „heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se 
ovlivňujících ekosystémů. Tyto oblasti se v dané části povrchu v podobných formách 
zpravidla opakují.“ Tato definice je velmi obecná a pro můj vlastní výzkum nepříliš 
využitelná. Vhodnější definici přináší první prezident IALE Isaak Zonneveld, se kterým 
jsem měla tu čest seznámit se na světovém kongresu IALE v roce 2007. Zonneveld (1995) 
definuje krajinu jako „komplex systémů ve vzájemném vztahu, které společně tvoří část 
zemského povrchu. Jedná se o atributy geosféry zahrnující atmosféru, půdu a geologické 
vrstvy, hydrologii, rostlinné a živočišné populace a výsledky minulých i současných 
lidských aktivit do takového rozsahu, že tyto atributy uplatňují signifikantní vliv na 
současné a budoucí využití země člověkem. Celý tento komplex je formovaný a udržovaný 
vzájemnou interakcí abiotických a biotických vlivů, a také antropogenními činiteli.“ Tato 
definice se pohybuje na rozhranní geografického a ekologického chápání krajiny a stala se 
proto východiskem mého uvažování o krajině.  

Podobně jako neexistuje jediná definice krajiny tak není možné přesně specifikovat 
rozsah či „velikost“ krajiny. Rozloha krajiny může být velmi různá a může se pohybovat 
v extrémních případech od prostoru terária až po velikost krajiny celého kontinentu 
(Forman a Godron, 1993). Přístup Formana a Godrona je velice zjednodušený. 
Komplexněji problematiku pojímá teorie geografických dimenzí, kterou uvádí např. Minár 
(1998), Demek (1999), Hradecký a Buzek (2001). Teorie dimenzí se snaží odrážet reálně 
existující hierarchickou strukturu přírodní krajiny definováním pevných hierarchických 
úrovní: topické, chorické, regionální a planetární. Každé z těchto úrovní jsou přiřazovaná 
nejen různá měřítka, ale i specifické obsahové kvality. Výrazně se to projevuje zejména při 
definování jednotek topické a chorické úrovně (vnitřně heterogenní jednotky) (Minár, 
1998). Topická úroveň představuje areál, který je z hlediska daných charakteristik 
(geografických, krajinoekologických) vnitřně kvazihomogenní, a jehož přibližná rozloha se 
pohybuje od 10 m2 do 1 km2 (Hradecký, Buzek, 2001). Topickou dimenzí reliéfu je 
v pojetí J. Minára (1998) elementární forma georeliéfu, u které si všímá morfogenetických, 
morfometrických, morfodynamických a morfochronologických parametrů. 
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V případě chorické dimenze se rovněž pracuje s relativně malým areálem (1 km2 až 
1000 km2). Je zde však možné (na rozdíl od topické dimenze) pozorovat již zcela zřetelnou 
diferenciaci ve smyslu horizontální struktury (Hradecký, Buzek, 2001). Synonymem 
chorické dimenze je krajina, kterou lze považovat ze komplex mozaiky, tedy 
za konglomerát základních topických jednotek (Demek, 1999). V disertační práci budu 
pracovat na chorické úrovni s krajinou o velikosti několika desítek čtverečních kilometrů. 

J. Demek (1999) rozděluje hranice krajiny podle kritérií na přírodní 
a socioekonomické nebo na vertikální a horizontální. Přírodní hranice jsou vytvářeny 
přírodními činiteli, socioekonomické hranice působením lidské společnosti. Vertikální 
hranice jsou vymezovány různě. J. Demek (1999) klade dolní hranici krajiny na rozhraní 
litosféry a astenosféry (hloubka 60 – 300 km) a horní hranici na mezní vrstvu atmosféry 
(v horní části troposféry s charakteristickým průběhem teploty vzduchu a dalších 
meteorologických jevů) s výškou 300 až 400 m nad povrchem reliéfu. Vertikální vztahy 
mezi jeho dílčími složkami (geologickou, reliéfovou, atmosférickou, hydrologickou, 
pedologickou, biotickou a humánní) jsou hlavním aspektem studia jednotky topické úrovně 
(Hradecký, Buzek, 2001). V mé práci se nebudu zabývat krajinou ve směru vertikálním, 
ale ve směru horizontálním (na chorické úrovni). 

Krajina je obvykle kombinací přírody a kultury. Přírodou rozumíme vše abiotické 
nebo biotické, co existuje a je udržováno samo o sobě bez přispění člověka. Lidé to 
nemohou vyrobit, mohou to jen užívat, chránit nebo ničit. Kultura je ovoce duševních 
schopností člověka (Zonneveld, 1995). Současná krajina je tedy výslednicí působení 
přírodních a antropogenních činitelů. Veškerá lidská činnost krajinu ovlivňuje, ať už 
pozitivně nebo negativně. 

Chápeme-li výraz kulturní krajina v nejširším významu (území ovlivňované 
člověkem, bez ohledu na intenzitu tohoto vlivu), lze konstatovat, že středoevropské krajiny 
jsou převážně kulturními (Sklenička, 2003).  

 

 

Obrázek 1: Krajina jako kombinace / integrace přírody a kultury (podle Zonnevelda, 1995) 

 

 Mluvíme-li o vzájemných interakcích v krajině (ať už přírodní nebo kulturní), je 
třeba se zmínit o krajinné ekologii. Termín krajinná ekologie poprvé použil německý 
geograf Carl Troll v roce 1939 (Zonneveld, 1995). Ve 30. letech 20. století si všiml 
možností a velkého potenciálu využití leteckých snímků pro studium krajiny. Letecké 
snímky poskytovaly nový pohled na strukturu krajiny, vegetaci, a také nový pohled 
na prostorové souvislosti a vztahy v krajině. Troll první rozpoznal potřebu kombinace 
prostorového „horizontálního“ přístupu geografů s funkčním „vertikálním“ přístupem 
ekologů (Demek, 1999). Termín „Landschaftsökologie”, který Troll použil, však neměl 
sloužit jako označení vědní disciplíny, ale pouze jako metoda synoptického pozorování 
krajinné přírody zdola (Míchal, 1994). C. Troll definoval takto pojatý výzkum jako 
studium komplexní struktury vztahů mezi společenstvy organismů (biocenózami) 
a podmínkami jejich prostředí v určitém výseku krajiny. Je tedy zřejmé, že Troll pojímal 
krajinnou ekologii biocentricky (Hradecký, Buzek, 2001). Teprve později je krajinná 

PŘÍRODA  

KULTURA  
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ekologie chápána a formována jako nová vědecká disciplína (Zonneveld, 1995). Krajinná 
ekologie se zaměřuje na strukturu, prostorový charakter krajinných složek a ekologických 
objektů (jako jsou živočichové, biomasa, minerální živiny), funkce, tok objektů mezi 
krajinnými složkami, změny a proměny této mozaiky v čase (Forman, Godron, 1993). 

Trollovo základní východisko rozšiřuje pohled současných autorů R. T. T. Formana 
a M. Godrona (1993). Tito američtí autoři uvádějí, že krajinná ekologie zkoumá, jaká je 
struktura různorodých kombinací ekosystémů, jako jsou lesy, louky, mokřiny, koridory 
a lidská sídla, jak tato kombinace ekosystémů funguje a jak se mění. Autoři také postulují 
tři charakteristické znaky krajinné ekologie: 

• Struktura – prostorové vztahy mezi zastoupenými charakteristickými ekosystémy 
či složkami. 

• Funkce – interakce mezi prostorovými složkami, tj. toky energie, látek a druhů 
mezi skladebnými ekosystémy. 

• Změna – přestavba struktury a funkce ekologické mozaiky v čase. 

Definice a přístup Formana a Godrona je ve vztahu k problematice studia 
časoprostorových změn v krajině plně vyhovující a staly se základním východiskem mé 
práce. 

 

2.1 Struktura krajiny 
Krajina je dynamický systém s vlastní strukturou. Krajina je soubor (systém, 

geosystém) určitých prvků a složek (např. ekosystémů), které jsou spjaté vzájemnými 
vazbami a navzájem se ovlivňují. Prvky a složky krajiny jsou jak přírodní, tak 
antropogenní (socioekonomické, civilizační). Prvek je (na konkrétní úrovni rozlišení) dále 
nedělitelná část krajiny (z pohledu chorického je nedělitelnou částí krajiny např. potok, 
strom), její kombinací se vytváří rozmanitost krajinných objektů. Složka je tvořena dvěma 
a více prvky a vytváří tak v krajině subsystém, např. společenstvo (les, pole, louka atd.). 
Vazby v subsystému jsou užší než vazby k prvkům mimo subsystém (Demek, 1999; 
Forman a Godron, 1993). Jako vazby označujeme vztahy v geosystémech (krajině) mezi 
prvky a složkami. Vazby v krajině jsou jak přírodní, tak vzniklé činností člověka. Typy 
vazeb jsou u jednotlivých typů krajin velmi rozmanité (Demek, 1999). Vazby v krajině 
jsou realizovány krajinnými procesy (toky látek, energie a informací), které se projevují 
změnami stavových veličin prvků krajiny v čase (Minár, 1998). 

Každá krajinná složka je dobře ohraničená. Z ekologického hlediska mohou být 
tyto složky považovány za ekosystémy, ale obecně je vhodnější je nazývat krajinnými 
složkami. Jejich rozměry se většinou pohybují řádově od desítek metrů po kilometry, 
a proto je možná jejich identifikace i na leteckých snímcích. Každý jednotlivý ekosystém 
(nebo krajinnou složku) lze charakterizovat v měřítku krajiny jako plošku (angl. patch) 
určité šířky. V přírodě se můžeme setkat s ploškami oddělenými od sebe ostrými hranicemi 
s různými druhy přechodových zón, nebo s postupnou plynulou změnou druhů (Forman, 
Godron, 1993). 

Vzhledem k tomu, že je někdy sporné, zda se jedná o krajinný prvek či krajinnou 
složku, někteří autoři se tomuto členění vyhýbají. Např. Zonneveld (1995) pracuje 
s pojmem krajinná jednotka (Land Unit), který je základním prvkem krajinné ekologie. 
Krajinná jednotka je úsek země (potažmo krajiny), který je v použitém měřítku relativně 
ekologicky homogenní. Krajinné jednotky mohou být vymezeny a rozlišeny 
na libovolných úrovních (v libovolném měřítku).  
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Pojem krajinná jednotka však nepoužívají všichni autoři, jejichž předmětem 
výzkumu je krajina. Terminologické odlišnosti pak závisí na metodě hodnocení, zkoumané 
charakteristice, měřítku, ale i na autorovi samotném. Označení základní krajinné jednotky 
(jednotky topické úrovně) je tedy u různých autorů různé: ekotop, biotop, krajinná 
jednotka, elementární jednotka, buňka krajiny, geotop, facie, stanoviště, krajinná složka, 
krajinný prvek a další (Sklenička, 2003). Jednotky topické dimenze (popř. jejich skupiny) 
představují stavební komponenty chorologických struktur krajinné sféry (Hradecký, 
Buzek, 2001). 

 Podrobněji se problematikou geoekologických jednotek zabývá slovenský 
geomorfolog a geoekolog J. Minár (1998). V rámci geomorfologického mapování velkých 
měřítek a jeho aplikaci v geoekologii uvádí přehled jednotek geografických dimenzí 
a jejich geomorfologických ekvivalentů. Jedná se o strukturní hierarchii, u které lze oproti 
výše zmíněné teorii geografických dimenzí její jednotky identifikovat v libovolném 
měřítku. Jednotlivé strukturní jednotky sice převládají v jednotlivých velikostních 
úrovních, ale tato vazba není absolutní. Pod elementární geoekologickou jednotkou rozumí 
J. Minár (1998) z hlediska velikostní rozlišovací úrovně v daném měřítku dále nedělitelný 
geoekologický areál. V libovolném měřítku rozlišuje následující strukturní (obsahové) typy 
elementárních geoekologických jednotek: primárně homogenní jednotky, gradientové 
(sekundárně) homogenní jednotky, jednoduché heterogenní jednotky, mozaikové 
heterogenní jednotky. V disertační práci se však nebudu geoekologickými jednotkami 
takto podrobně zabývat, a proto nejsou dále vysvětleny. 

R. T. T. Forman a M. Godron (1993) zmiňují různorodost jednotlivých krajin 
a jejich strukturální odlišnost v distribuci druhů, energie a látek mezi krajinnými 
jednotkami. Plošky se mohou lišit velikostí, tvarem, počtem, typem a utvářením. Zjistit 
toto prostorové rozdělení je nutné pro pochopení struktury krajiny, a také pro odhalení 
vazeb, vztahů, procesů a toků v celé krajině. Princip struktury a funkce krajiny vyjadřuje 
vzájemnou závislost rozmístění a interakce jednotlivých krajinných jednotek v krajině. 
V důsledku vzájemných vazeb nejsou jednotlivé prvky a složky v krajině rozmístěny 
náhodně, ale zákonitě (Demek, 1999). 

V disertační práci bude sledována fyziognomie zemského povrchu, tedy krajinný 
pokryv. Krajinný pokryv (Land Cover) vyjadřuje základní podobu ekosystémů tvořících 
krajinnou mozaiku. Jeho obvyklé definice vycházejí z přirozeného vnímání krajiny nebo 
z geografického aspektu ekologie krajiny. Jednotlivé typy krajinného pokryvu jsou 
relativně homogenní a navzájem viditelně odlišné (Forman a Godron, 1993).  

2.1.1 Literatura zabývající se strukturou krajiny 
Pro posuzování struktury krajiny a jejího vývoje jsou důležitým zdrojem informací 

obrazová data dálkového průzkumu Země (DPZ), o čemž svědčí jejich časté využití v řadě 
studií. Na možnosti monitorování změn pomocí DPZ poukázali např. Budd (1991) 
a Spellerberg (1991). Letecké snímky využili pro časové analýzy Hanzl (1995), Kučera 
a Guth (1999). Dokumentací změn krajinného pokryvu a krajinné struktury s využitím 
leteckých snímků a možnostmi kvantifikace dynamiky změn krajiny se zabývali Coppedge 
a kol. (2001). Historické letecké snímky byly využity rovněž pro identifikaci skládek 
odpadů, dolů, lagun aj. a pro datování a identifikaci zdrojů kontaminantů pro účely 
soudního šetření (Grip,  Grip, Morrison, 2000).  Kvantifikací změn krajinného pokryvu 
a výzkumem změn krajiny s využitím snímků se dále zabývali Moreira, Rego a Ferreira 
(2001), Narumalani, Mishra a Rothwell (2004), Petit a Lambin (2004) a další. Změny 
intenzivně využívané zemědělské krajiny charakterizuje Sklenička (2002). Letecké snímky 
a topografické mapy využily pro zjišťování změny krajinné struktury v zemědělsky 
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využívané oblasti Kochanová a Pauditšová (2005). Zpracováním leteckých snímků a jejich 
využitím pro sledování vývoje krajiny v okolí vodního toku se zabývala Svatoňová (2004). 
Sledováním vývoje a změn v krajině z časových řad leteckých snímků ve vybraných 
částech okresu Karviná řešily Sedláriková a Mulková (2005). Letecké snímky pro 
sledování změn v krajině Slovenské republiky využili ve svých pracích např. Cebecauer 
a Cebecauerová (2005). Vývoj krajiny v pohraničí z archivních leteckých snímků hodnotila 
ve své práci rovněž Prchalová (2006). Pro sledování vývoje krajiny využívá historických 
i současných leteckých snímků také řada dalších českých a zahraničních autorů. 

Obrazová data DPZ však nejsou jediným zdrojem informací o krajině a jejím 
vývoji. Jestliže se zajímáme o vývoj krajiny před 30. lety 20. století, pak musíme pracovat 
s jiným typem pramenů, tj. s historickými písemnými a mapovými podklady. Z důvodu 
složité heuristiky historických pramenů nejsou historické mapové a písemné prameny tak 
častým zdrojem dat pro sledování vývoje krajiny jako letecké snímky. Jejich informační 
hodnota o krajině v minulosti je však vysoká, proto je řada českých i zahraničních autorů 
využívá. Rozlohy kategorií využití půdy z let 1845 a 1948 z archivních materiálů 
zpracovali a pro zjišťování změn v krajině využívají Jeleček (1994, 1997), Bičík a kol. 
(1996, 1997, 1998, 2000, 2003). Změny ve využití půdy v české kulturní krajině sledovali 
ze starých a současných map Lipský, Kopecký a Kvapil (1999). Historická data použila při 
hodnocení zemědělského využívání krajiny také Novotná (2000). Ukázky využití 
historických podkladů při sledování vývoje kulturní krajiny uvádí ve své publikaci Lipský 
(2000). Použitím a zpracováním map vojenských mapování a stabilního katastru se 
zabývají Brůna a Uhlířová (2001). Zpracování starých map uvádí ve své práci rovněž 
Janíčková (2002). Mapy stabilního katastru a data z archivních materiálů používají také 
Mareš a Štych (2005). Pazúr a Hurbánek (2006) srovnali mapy stabilního katastru se 
současným stavem využití země ve vybraných katastrech Slovenska. 

 

2.2 Hodnocení struktury krajiny 
Doposud jsme hovořili pouze o struktuře krajiny. Většina badatelů se však 

nespokojuje s pouhým popisem, ale věnuje se taktéž hodnocení struktury krajiny. Krajinu 
je možné popisovat z hlediska kvalitativního a kvantitativního. Kvalitativní popis krajinné 
mozaiky se zaměřuje především na její náplň. Jedná se tedy o kvalitativní popis jednotek 
tvořících krajinu (Guth a Kučera, 1997). Kvantitativní přístup se více zabývá 
kvantitativním zhodnocením, tedy možností měřit a vypočítávat různé hodnoty týkající se 
krajinné struktury. Na základě kvalitativních charakteristik jsou všechny struktury krajinné 
mozaiky zařazeny do určitých kategorií, např. do kategorií krajinného pokryvu.  

Kvantitativní charakteristiky krajiny jsou určovány pomocí metrických ukazatelů 
(landscape metrics) vystihujících strukturu a vývoj krajiny. Výhodou kvantitativních 
hodnot je získání exaktních číselných dat o krajinné struktuře, která jsou porovnatelná pro 
různé roky u stejné lokality nebo pro různá území v jednotlivých letech. V pozorovaných 
lokalitách v každém sledovaném roce je možné charakterizovat jednotlivé krajinné 
jednotky, celé kategorie krajinného pokryvu i celkovou strukturu krajiny. 

Většina autorů, kteří se zabývají vývojem krajiny, sledují celkové rozlohy 
zvolených kategorií a jejich změny, případně jiné souvislosti (vztah k nadmořské výšce, 
sklonu, orientaci terénu, nebezpečí sesuvů apod.), ale zpravidla nepoužívají další krajino-
ekologické metrické ukazatele. Kvantitativní vyhodnocení struktury krajiny může být 
provedeno na základě metrických ukazatelů. Krajinné metriky měří a popisují prostorovou 
strukturu plošek, tříd plošek nebo celkovou mozaiku plošek v krajině. Tyto charakteristiky 
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poskytují užitečné informace o složení nebo uspořádání krajiny. Složení krajiny ukazuje 
na pestrost a množství typů plošek bez ohledu na jejich prostorový charakter nebo 
rozmístění. Metriky pro složení např. měří počet typů plošek, proporční zastoupení 
každého typu, diversitu krajiny (typů plošek). Přestože metriky pro složení krajiny nejsou 
explicitně prostorové, mají velice důležitý prostorový dopad. Uspořádání krajiny ukazuje 
na prostorový charakter a rozmístění, polohu nebo orientaci krajinných jednotek. Metriky 
pro uspořádání např. měří tvar plošky, kompaktnost, vzdálenost mezi ploškami stejné 
kategorie a další. Složení a uspořádání krajiny interaktivně ovlivňuje ekologické procesy 
(Leitao a kol., 2006). 

Mnoho užívaných ukazatelů je získáno z biologických a ekologických analýz, 
některé jsou upraveny pro analýzy krajiny. Mnoho používaných technik je převzato 
z prostorové statistiky nebo geostatistiky. Jednotlivé krajinné analýzy lze např. zařadit 
do čtyř skupin: jedinec, ploška, mozaika (více plošek podle určité charakteristiky), krajina 
(Farina, 2006). 

Velké množství těchto krajino-ekologických metrických ukazatelů je obsaženo 
v různých publikacích, např. Farina (2006), Leitao a kol. (2006), McGarigal (2007), a také 
v programu FRAGSTATS, který byl vytvořen na státní univerzitě v Oregonu (USA). 
Hlavním tvůrcem je Dr. Kevin McGarigal (Landscape Ecology Program, 2007). V tomto 
softwaru můžou být analyzována jak vektorová, tak i rastrová data. 

McGarigal (2007) i Leitao a kol. (2006)  rozlišují pro vektorová data tři základní 
úrovně hodnocení: 

1. úroveň krajinných jednotek (plošek) (patch level): Ploška (patch) je relativně 
homogenní oblast, která se liší od svého okolí. V případě vektorových dat platí, 
že ploška je polygon zařazený do kategorie krajinného pokryvu. Metrické 
charakteristiky jsou vymezeny pro jednotlivé krajinné jednotky, popisují plošný 
charakter a kontext mezi ploškami. 

2. úroveň tříd krajinných jednotek (class level): Třída (class) je sada plošek stejného 
typu (např. typ krajinného pokryvu). U vektorových dat je třída sadou polygonů, 
které jsou stejného typu. Metrické charakteristiky jsou určeny pro jednotlivé 
sledované kategorie krajinných jednotek. 

3. úroveň krajiny (landscape level): Krajina (landscape) je sada všech plošek ležících 
uvnitř zájmového území. U vektorových dat je krajina celým souborem všech 
polygonů bez ohledu na to jakého jsou typu. Metrické charakteristiky jsou 
definovány pro všechny kategorie krajinných jednotek, tedy pro celou krajinu 
sledovaného území. Charakteristiky tříd mohou být integrovány jednoduchým nebo 
váženým průměrem nebo mohou představovat souhrn vlastností mozaiky 
krajinných prvků. 

V programu FRAGSTATS jsou jednotlivé charakteristiky logicky zařazeny 
do skupin podle typu, např. metriky týkající se rozlohy, hustoty, okrajů, metriky týkající se 
tvaru, vnitřního prostředí (jádra), metriky pro určování diversity a další. Pokud je to 
možné, jsou u každého typu rozděleny metriky podle výše uvedených úrovní.  

Podle zaměření studie je možné vybrat podstatné typy metrik. Lze zvolit jednu 
nebo více úrovní hodnocení. Pokud budou předmětem zájmu např. ekotony, určitě budou 
vybrány např. metrické ukazatele kvantifikující vlastnosti okrajů krajinných složek. 
Využití jen metrických ukazatelů pro krajinné jednotky je vhodné při charakteristice 
malého území, kde lze postihnout velikost a význam jednotlivých plošek v území a vazby 
mezi nimi. Pro rozsáhlé lokality naopak některé metrické ukazatele první úrovně nemají 
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smysl, většinou je důležitější hodnocení celé struktury krajiny. Mohou být např. použity 
metrické ukazatele pro zjištění diversity krajiny. 

 

2.2.1 Vybrané metrické ukazatele 
Z velkého množství definovaných metrických ukazatelů byly pro hodnocení vývoje 

krajinného pokryvu sledovaných lokalit vybrány jen některé parametry rozdělené 
do skupin podle úrovně hodnocení. Pro podrobné krajino-ekologické hodnocení by bylo 
nutné využít většího množství metrických ukazatelů. Důležité je rovněž vypočítané 
hodnoty vždy správně interpretovat.  

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité vzorce převzaty z programu FRAGSTATS. 
Většinu z použitých metrických ukazatelů uvádí i nejnovější odborná literatura, např. 
Farina, (2006), Leitao a kol. (2006) a další. Některé uvedené vzorce jsem po formální 
stránce mírně upravila. Symbol stejných veličin se u různých autorů lišil. V této práci je 
označení jednotlivých veličin sjednoceno ve všech použitých vzorcích. U některých 
termínů v této kapitole je v závorce uveden anglický ekvivalent z důvodu možné 
nejednoznačnosti překladu použitých termínů, a také pro snazší orientaci v anglické 
literatuře.  

Hodnocení zájmových lokalit bylo prováděno na všech třech výše uvedených 
úrovních. 

 

1. Úroveň krajinných jednotek (plošek) (patch level) 

Vzhledem k tomu, že nebyla prováděna podrobná ekologická studie, bylo 
hodnocení na úrovni krajinných jednotek (první úroveň hodnocení) omezeno pouze 
na zjištění základních geometrických parametrů: 

• obsah plošky (polygonu) 

• obvod plošky (polygonu) 

 

název anglický název označení jednotky 

Obsah plošky Patch Area S [m2] 

Obvod plošky Patch Perimeter O [m] 

 

Obsah je základním výchozím parametrem, který je potřebný pro výpočet dalších 
metrických ukazatelů na úrovni tříd krajinných jednotek a na úrovni krajiny. Obsah může 
být vstupním údajem pro odvození ekologických poměrů v krajině, např. stupně 
heterogenity, fragmentace, propustnosti krajiny. Kromě obsahu a obvodu, který je rovněž 
důležitý pro výpočet jiných charakteristik, je možné zjišťovat množství dalších ukazatelů, 
např. podíl obvodu a obsahu (Perimeter-Area Ratio), index tvaru plochy (Shape Index), 
index fraktální dimenze (Fractal Dimension Index), obsah jádra (Core Area), vzdálenost 
nejbližšího souseda (Nearest-neighbor Distance) a další (McGarigal, Marks, 1995). Řada 
ukazatelů přináší informace o tvaru plošky, což může být důležitá charakteristika 
v geografickém kontextu. Nepravidelné plošky mají obecně více heterogenních procesů 
než pravidelné (Farina, 2006). 
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2. Úroveň tříd krajinných jednotek (class level) 

Z metrických charakteristik definovaných pro jednotlivé kategorie krajinného 
pokryvu (druhá úroveň hodnocení) byly vybrány: 

• celkové rozlohy každé kategorie 

• proporční zastoupení kategorií 

• statistické hodnoty každé kategorie: minimum, maximum, počet prvků třídy, 
průměr 

• hustota plošek 

 

 

 

(1) 

 

Celková rozloha každé kategorie je součet obsahů všech polygonů, které do této 
kategorie patří. CA ukazuje jaká část krajiny je tvořena stejným typem krajinných složek. 
Výpočet této hodnoty je nutný pro mnohé další metrické ukazatele počítané na úrovni 
kategorií i na úrovni krajiny. 

 

 

 

(2) 

 

 

 

Proporční zastoupení příslušné kategorie vyjadřuje podíl rozlohy této kategorie 
na celkové rozloze sledovaného území. Vyjadřuje se v procentech, proto se výsledná 
hodnota Pi pohybuje od 0 do 100. Tento index, který dobře charakterizuje složení krajiny, 
je důležitý pro mnoho ekologických aplikací. Vzhledem k tomu, že výsledky jsou 
v relativních hodnotách, může být proporční zastoupení vhodnější než celková rozloha 
kategorie, protože umožňuje porovnávat mezi sebou území různých velikostí (Landscape 
Ecology Program, 2007). 

 

název anglický název označení jednotky 

Minimum Minimum min [m2] 

Maximum  Maximum max [m2] 

Počet Number of Patches NP [počet] 

 

 

Vzorec (1) – Celková rozloha kategorie (Total Class Area) 

CAi – celková rozloha kategorie i [m2] 

Sij – obsah polygonu ij  [m2] 
  

∑
=

=
n

j
iji SCA

1  
n – počet prvků v kategorii i [počet] 

Vzorec (2) – Proporční zastoupení kategorií (Percentage of Landscape) 

Pi – proporční zastoupení kategorie i [%] 

CAi – celková rozloha kategorie i [m2]  100∗=
A

CA
P i

i   

A – celková rozloha území [m2]  
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Ze základních statistických hodnot může být pro každou kategorii uvedena 
minimální hodnota obsahu plošky a maximální obsah plošky. Z minimální a maximální 
hodnoty je možné také určit rozsah hodnot. NP vyjadřuje počet plošek, které kvalitativně 
patří do sledované kategorie. Počet plošek ve třídě může být důležitý pro počet 
ekologických procesů v krajině a je také jednoduchou mírou fragmentace a rozdělení 
krajiny. Tento údaj však nenese informace o rozloze, rozmístění nebo hustotě plošek. 
Přesto je počet plošek důležitá hodnota, protože je využívána pro výpočet dalších 
parametrů. Jestliže rozloha celé krajiny a rozloha kategorie zůstávají konstantní, pak počet 
plošek vyjadřuje stejnou informaci jako výsledky indexu hustoty plošek (Landscape 
Ecology Program, 2007).  

 

 

 

(3) 

 

MN vyjadřuje průměrnou velikost polygonu v rámci sledované kategorie. Spolu 
s minimální a maximální hodnotou nese informace o rozlohách polygonů v kategorii. 
Průměrný obsah plošky může být rovněž vypočítáván na úrovni krajiny. Obsah plošky je 
jednoduchá, ale velice důležitá informace, která je zjišťována při analýzách krajiny. Plošky 
jsou základní prostorové komponenty krajiny, a proto jsou kriticky významné z hlediska 
procesů probíhajících v krajině. Také metriky odvozené od obsahu plošky, jako je např. 
průměrný obsah plošky, jsou velmi užitečné metriky (Leitao a kol., 2006). 

 

 

 

(4) 

 

Hustota plošek vyjadřuje počet polygonů příslušné kategorie vztažených k ploše 
konstantní velikosti (1 km2), což usnadňuje srovnání území o různých rozlohách. PD je 
základní charakteristikou krajinné mozaiky. Stejně jako počet plošek i hustota plošek má 
určitá omezení týkající se hodnoty samotné, protože nezahrnuje žádnou informaci 
o rozloze a prostorovém rozmístění jednotlivých plošek (Landscape Ecology Program, 
2007). 

Je definováno velké množství dalších metrických ukazatelů pro kategorie 
krajinného pokryvu, např. celková délka hranic (Total Edge), hustota hranic (Edge 
Density), proporční zastoupení celkové rozlohy jader (Core Area Percentage of Landscape) 
apod. (McGarigal, Marks, 1995). 

 

 

 

Vzorec (3) – Průměrný obsah plošky (Patch Area Mean) 

MNi – průměrný obsah plošky v kategorii i [m2] 

CAi – celková rozloha kategorie i [m2]  
i

i
i NP

CA
MN =  

NPi – počet polygonů v kategorii i [počet] 

Vzorec (4) – Hustota plošek (Patch Density) 

PDi – hustota plošek v kategorii i [počet na km2] 

NPi – počet polygonů v kategorii i [počet]  1000000∗=
A

NP
PD i

i  

A – celková rozloha území [m2]  
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3. Úroveň krajiny (landscape level) 

Pro krajinu (třetí úroveň hodnocení) lze určit např. celkovou rozlohu lokality, která 
je součtem celkových rozloh všech kategorií, a počet kategorií krajinného pokryvu 
vyskytujících se ve sledovaném území. Celá lokalita nebo menší jednotky, které lokalitu 
tvoří (např. katastrální území), mohou být rovněž charakterizovány parametry 
vyjadřujícími hodnotu krajiny z hlediska krajinné ekologie. Je zjišťována např. diversita 
krajiny, míra antropogenního ovlivnění krajiny, ekologická stabilita krajiny.  

Krajinu jako celek může charakterizovat diversita krajiny. Ta vyjadřuje míru 
rozmanitosti (heterogenity) a pestrosti struktury krajiny. Právě diversita krajiny je 
měřítkem pro diversitu druhovou (Guth, Kučera, 1997). Vysoký stupeň různorodosti 
v krajině s sebou může nést existenci většího množství různých plošek. V takové krajině je 
mnoho stanovišť okrajů s živočišnými a rostlinnými druhy žijícími v okrajových částech 
biotopů. Záleží však na členitosti hranice plošek, a také na tom, s jakými typy krajinného 
pokryvu ploška sousedí. Řada živočichů potřebuje ke svému životu různé ekosystémy, 
které využívají pro rozmnožování, výživu i odpočinek. Celková druhová diversita v krajině 
je vysoká, neboť je v ní zastoupeno mnoho typů ekosystémů, každý s charakteristickou 
druhovou skladbou organismů (Forman, Godron, 1993). Diversita je kombinace bohatství 
a rovnováhy. Neexistuje univerzální index, ale podle sledovaného souboru dat lze vybrat 
vhodnou charakteristiku. Používanými ukazateli diversity v oblasti ekologie jsou například 
Simpsonův index diversity, který je zvláště citlivý na nejpočetnější druhy, a Shannonův 
index citlivý k výskytu vzácných druhů (Farina, 2006). Shannonův index diversity (SHDI) 
je možné aplikovat také na krajinu (Landscape Ecology Program, 2007). 

 

 

 

(5) 

 

Shannonův index diversity může nabývat kladných hodnot nebo je roven nule. 
Interval možných hodnot není omezen shora. Hodnota SHDI je nulová, pokud je území 
tvořeno pouze jednou plochou (žádná diversita sledované krajiny). Hodnota SHDI vzrůstá 
jednak s rostoucím počtem různých typů ploch, a (nebo) se hodnota SHDI také zvětšuje, 
pokud se proporční zastoupení různých typů ploch ve sledovaném území stává 
vyrovnanějším. Vyšší hodnota SHDI tedy upozorňuje na větší diversitu krajiny. Absolutní 
velikost SHDI nemá příliš velký smysl, ale SHDI je často používán jako relativní index 
pro porovnávání různých území nebo pro porovnání stejné lokality v několika letech 
(McGarigal, Marks, 1995). 

Antropogenní činnost výrazně přeměňuje strukturu krajiny. Kupková (2001) uvádí 
koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, který vyhodnocuje zejména intenzitu 
lidského vlivu na krajinu a její vývoj. Jedná se o poměr ploch s vysokou intenzitou využití 
a ploch s menší intenzitou využití. Mezi plochy s vysokou intenzitou využití jsou zařazeny 
plochy, které jsou pod velkým antropogenním tlakem (orná půda, zastavěné plochy 
a ostatní plochy). Mezi plochy s menší intenzitou využití jsou zařazeny plochy, které jsou 
pod menším antropogenním tlakem (lesy, louky, pastviny a vodní plochy). 

 

Vzorec (5) – Shannonův index diversity (Shannon’s Diversity Index) 

SHDI – Shannonův index diversity 

Pi – proporční zastoupení kategorie i [desetinná čísla] ( )∑
=
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i
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n – počet kategorií [počet] 
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Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny nabývá hodnot od nuly výše, 
horní mez neexistuje. Hodnoty 1 dosahuje, pokud je rozloha obou typů ploch v rovnováze. 
Hodnota vyšší než 1 znamená, že převažují plochy s vysokou intenzitou antropického 
využití. KAO postihuje vlivy člověka na krajinu pouze do určité míry, a je také jistým 
zjednodušením (Kupková, 2001). 

Pro lokalitu poznamenanou hornickou činností bude rovněž vypočítán nově 
vytvořený koeficient míry hornické transformace krajiny (KHT), který kvantifikuje vliv 
hlubinné těžby černého uhlí na krajinu. KHT vyjadřuje proces transformace původní 
kulturní krajiny na hornicky využívanou krajinu. Koeficient míry hornické transformace 
krajiny vychází z koeficientu antropogenního ovlivnění krajiny. Je definován jako podíl 
ploch vzniklých vlivem hornické činnosti k plochám reprezentujícím původní kulturní 
krajinu (Sedláriková, Mulková, 2006). 

Stabilita je odolnost krajiny vůči narušení a její zotavení po narušení. Každá 
krajinná složka má svůj stupeň stability, a tak celková stabilita krajiny odráží zároveň 
poměr všech zastoupených typů krajinných složek (Formad, Godron, 1993). Ekologicky 
stabilní krajina se zpravidla nachází ve stavu ekologické rovnováhy, což je dynamický stav 
ekosystému, který se trvale udržuje s malým kolísáním nebo do něhož se ekosystém 
po případné změně spontánně vrací. Ekologická rovnováha je hlavním projevem 
ekologické stability systému. Tato významná schopnost krajiny je však silně ovlivňována 
antropogenním působením v krajině. Na mírné působení těchto antropogenních faktorů 
dokáže ekosystém reagovat a opětovně se navrací do stavu ekologické rovnováhy. Při 
silném působení antropogenních vlivů však dochází k degradaci krajiny, kdy je narušení 
ekologické rovnováhy krajiny již podstatné, ale její obnova je možná biologickou nebo 
biotechnickou cestou. Při extrémním působení antropogenních faktorů může dojít až 
k úplné devastaci krajiny, kdy je úplně narušena její biologická rovnováha a struktura. 
Při silném působení rušivých vlivů krajina postupně ztrácí schopnost vrátit se po ukončení 
působení rušivého vlivu k původnímu stavu nebo na původní vývojový stupeň. Jedná se 
o tzv. ekologickou labilitu, která je však často pouze přechodnou vlastností ekosystémů, 
protože může vést ke vzniku nového ekosystému s obnovenou stabilitou přiměřenou nové 
ekologické situaci (Stalmachová, 1996). V rámci ekologické stability jsou rozlišovány 
ekologické systémy vybavené na jedné straně rezistencí a na druhé straně resiliencí. 
Rezistentní typ ekologického systému uchovává své struktury a funkce až po určitou 
hranici téměř dokonale, ale po jejím překročení se rychle hroutí a rozpadá podobně jako 
sklo. Resilientní typ ekologického systému se mění už při relativně nízké intenzitě 
působení zvenčí, ale uchovává si dlouho schopnost rychle se vracet do výchozího stavu 
podobně jako guma. Takový ekologický systém může ve svých charakteristikách značně 

Vzorec (6) – Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny (Coefficient 
of Anthropogenic Impact on the Landscape) 

KAO – koeficient míry antropogenního ovlivnění 
krajiny 

VPLPPaLo

OsPZaPOP
KAO

+++
++=  OP, ZaP, OsP, Lo, Pa, LP, VP – rozlohy jednotlivých 

kategorií: OP – orná půda, ZaP – zastavěné plochy, 
OsP –  ostatní plochy, Lo – louky, Pa – pastviny, LP 
– lesní plochy, VP – vodní plochy          [m2]  
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kolísat (tedy vykazovat nízkou rezistenci), a přesto (nebo právně proto) být vysoce 
resilientní (Míchal, 1994). 

Z poměrného plošného zastoupení jednotlivých forem využití půdy vychází 
výpočet několika typů tzv. koeficientů ekologické stability (KES) krajiny, které představují 
pokus o kvantifikaci této složité charakteristiky. Základem nejjednoduššího z těchto 
koeficientů je výpočet poměru ploch relativně ekologicky stabilních k plochám relativně 
nestabilním (Lipský, 1999). 

 

 

 

 

(7) 

 

Hodnoty koeficientu jsou obecně klasifikovány takto (Lipský, 1999): 

KES < 0,10 – území s maximálním narušením přírodních struktur, ekologické funkce musí 
být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy 

0,10 < KES < 0,30 – území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy 

0,30 < KES < 1,00 – území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 
značně ekologicky labilní 

1,00 < KES < 3,00 – vcelku vyvážená krajina, technické objekty jsou v souladu 
s dochovanými strukturami, nižší je i potřeba energeticko-materiálových vkladů 

KES > 3,00 – ekologicky stabilní přírodní krajina s nízkým stupněm antropogenního 
ovlivnění 

Jiný koeficient ekologické stability uvádí Miklós (1986). Nerozlišuje pouze plochy 
relativně stabilní a nestabilní, ale snaží se rozlišit ekologickou významnost jednotlivých 
ploch zavedením číselných koeficientů. Upravený vzorec uvádí Drgoňa (2005). 
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Vzorec (7) – Koeficient ekologické stability krajiny (Coefficient of Ekology 
Stability) 

KES – koeficient ekologické stability krajiny 

S – rozloha ploch relativně stabilních: lesy, vodní plochy, trvalé travní 
porosty a sady [m2] 

L

S
KES=  

L – rozloha ploch relativně nestabilních (labilních): pole a 
urbanizované zastavěné plochy [m2] 

Vzorec (8) – Koeficient ekologické stability krajiny (Coefficient of Ekology 
Stability) 

KES – koeficient ekologické stability krajiny 

CAi – celková rozloha kategorie krajinného pokryvu i [m2] 

ki – koeficient ekologické významnosti kategorie i 

n – počet kategorií [počet] 
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Hodnoty koeficientu ekologické významnosti kategorie uvádí Miklós (1986) 
v rozmezí od 0 pro zastavěné plochy do hodnoty 1, která vyjadřuje ekologicky stabilní 
krajinu, např. lesy. 

2.2.2 Literatura zabývající se hodnocením krajiny 
Hodnocením antropogenního ovlivnění z leteckých snímků a historických 

písemných podkladů se zabývá Kupková (2001). Výpočty koeficientu ekologické stability 
z různých let a jejich srovnání ve svých pracích uvádějí Lipský (2000) a Drgoňa (2005). 
Kvantifikací diversity krajiny a jejím vývojem se zabývá Guth a Kučera (1997). Skånes 
(1996) sledovala směry změn krajiny v letech 1741 – 1993 v jižní části Švédska 
a charakterizovala je pomocí multivariačních analýz. Vstupní data pro analýzy získala 
Skånes interpretací leteckých snímků a starých katastrálních map. Lausch a Herzog (2002) 
se zabývali vhodností použití metrických ukazatelů pro monitorování krajiny na příkladu 
povrchové těžby uhlí v oblasti východního Německa. Pro toto hodnocení byly použity 
topografické mapy, letecké a družicové snímky. 

2.3 Vývoj krajiny 
Změny v krajině mohou být chápány jako modifikace krajinné struktury v čase 

(Leitao, 2006). J. Demek (1999) rozumí vývojem krajiny takové reakce krajiny na podněty, 
které vrcholí změnou struktury. Vývoj krajiny je určen působením přírodních činitelů 
a lidské činnosti. Výsledky tohoto procesu mohou v krajině přetrvávat staletí i tisíciletí 
nebo jsou časem nahrazeny něčím jiným. Podle Formana a Godrona (1993) je vývoj 
krajiny (formování krajiny) výsledkem tří mechanismů, působících uvnitř hranice krajiny: 

• specifických dlouhodobých geomorfologických pochodů, 

• forem osídlování krajiny jednotlivými organismy, 

• místních krátkodobých disturbancí (narušení) jednotlivých ekosystémů. 

Významnou roli v krajině hrají oblasti, které jsou relativně neměnné, a tedy 
ekologicky stabilnější. Pro zajištění ekologické stability území je důležitá relativní 
neměnnost povahy ekologických vazeb v prostoru a v čase. Při obnově krajiny je 
u mnohých území vhodné a žádoucí vrátit se k jejich původnímu, osvědčenému stavu 
(pokud je to možné). Pro tyto účely je historická struktura krajiny a sledování vývoje 
neocenitelným zdrojem poznání i věcným podkladem. Je zřejmé, že i v případech tvorby 
nové krajiny (rekultivace) nelze zcela opomíjet její historický vývoj, který v sobě nese 
dlouhodobé logické formování s prostorovými a funkčními vazbami na okolní území 
(Sklenička, 2003). Poznatky získané při studiu vývoje krajiny je možné uplatnit při návrhu 
optimalizace uspořádání krajinného prostoru a následné péči o krajinu. 

Lipský (2000) uvádí, že sledování změn krajiny v čase je založeno na sledování 
změn jednotlivých krajinných složek, jejich plošného zastoupení, velikosti, tvaru 
a prostorové konfigurace. Změny krajinného typu a důležitých charakteristik krajiny 
vznikají tehdy, kdy se krajinnou matricí stane odlišný typ krajinné složky, kdy některá 
krajinná složka významně roste nebo ustupuje. Změna zastoupení jednotlivých typů 
krajiny vede ke změně ekologické stability území.  
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2.4 Hodnocení vývoje krajiny 

2.4.1 Metrické ukazatele 
Vývoj krajiny v čase lze hodnotit pomocí metrických ukazatelů, které se 

vypočítávají na základě celkové rozlohy nebo procentního zastoupení kategorií krajinných 
jednotek na začátku a na konci sledovaného období. Indexy týkající se vývoje krajiny 
různě vypovídají o konkrétních změnách v krajině.  

Tendence ve změnách rozlohy sledovaných kategorií v zájmovém území je možné 
znázornit a charakterizovat pomocí vývojového indexu. Index však omezeně vypovídá 
o intenzitě probíhajících procesů, protože pracuje s relativními hodnotami odvozenými 
od různých absolutních hodnot. Vývojový index je podílem procentního zastoupení 
kategorie na celku na konci a na začátku sledovaného období (Štěpánek, 1996). 

 

 

 

(9) 

 

Vývojový index je bezrozměrná veličina. Hodnoty indexu větší než 1 znamenají 
relativní přírůstek celkové rozlohy příslušné kategorie, hodnoty menší než 1 představují  
relativní úbytek. V případě, že je vypočítaná hodnota indexu rovna 1, nedošlo ke změně 
rozlohy sledované kategorie. Vývojový index se vypočítává jen pro kategorie vyskytující 
se jak na začátku, tak na konci sledovaného období. 

Index celkové změny krajiny (IZ) se používá k posouzení změny krajinné struktury 
celého území v čase. Vyjadřuje relativní hodnotu změny všech prvků krajiny v krajinné 
struktuře, ale není z něj možné vyčíst směr těchto změn (Štěpánek, 1996). 

 

 

 

 

(10) 

 

Index celkové změny krajiny vyjadřuje intenzitu změn v území. Čím je výsledná 
hodnota indexu vyšší, tím nastala větší změna krajinné struktury celého území. Obecně 
nejvyšší hodnoty index vykazuje v oblastech těžby, prudké urbanizace apod. (Štěpánek, 
1996). 

Vzorec (9) – Vývojový index (Development Index) 

IVi – vývojový index kategorie i 

PZi – procentní zastoupení kategorie i na konci časového období [%] 

 

Ai

Zi
Vi P

P
I =  

PAi – procentní zastoupení kategorie i na začátku časového období [%] 

Vzorec (10) – Index celkové změny krajiny (Total Landscape Change Index) 

IZ – index celkové změny 
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2.4.2 Literatura zabývající se hodnocením vývoje kr ajiny 
Metrické ukazatele pro hodnocení změn v krajině aplikuje na data odvozená 

z leteckých snímků a historických písemných i mapových podkladů Štěpánek (1996), Bičík 
(1998, 2003), Mareš a Štych (2005).  

2.4.3 Vývoj krajiny s využitím GIS softwaru 
Kromě výše uvedených numerických analýz lze využít GIS software pro prostorové 

analýzy krajiny. Změny krajinných složek v čase a prostoru odrážejí dynamiku a směr 
vývoje celkové struktury krajiny. Porovnáním krajinného pokryvu sledované lokality 
v jednotlivých letech lze postihnout směr vývoje struktury krajiny v konkrétních částech 
lokality, a rovněž odhadnout tendence vývoje do budoucnosti. Analýzy časoprostorových 
změn v krajině jsou prováděny srovnáním hodnot jednotlivých kategorií krajinného 
pokryvu za sledované časové období a jsou sledovány trendy jejich vývoje. U jednotlivých 
kategorií krajinného pokryvu je možné sledovat časoprostorový vývoj pomocí 
analytických nástrojů programového prostředku pro GIS. Vývoj krajiny je možné 
vyhodnotit na základě provedených analýz a přehledně jej dokumentovat příslušnými 
tabulkami, grafy a kartografickými výstupy. 

2.4.4 Literatura zabývající se vizualizací vývoje k rajiny 
Různé možnosti vizualizace časoprostorových změn v krajině formou mapových 

výstupů v České republice autoři často neřeší. Většina autorů zabývajících se 
vývojem krajiny obvykle znázorňují ve výsledné mapě jen oblasti, kde ke změnám nedošlo 
a oblasti, kde k nějaké změně došlo bez specifikace o jakou změnu se jedná. Také jsou 
často zobrazovány pouze některé podstatné změny v rámci vybraných kategorií a směry 
těchto změn. Někteří autoři v mapě znázorňují jen přírůstky nebo úbytky jednotlivých 
kategorií za sledované časové období (např. Feranec a kol., 2005). Na Slovensku se 
různými způsoby vizualizace změn v krajině zabývají hlavně Cebecauer a Cebecauerová 
(2005). Autoři, kteří využívají pro klasifikaci krajinného pokryvu kategorie CORINE Land 
Cover (CLC), rozlišují plochy změn krajinného pokryvu podle hierarchické úrovně 
kategorizace CLC (např. Cebecauerová a Cebecauer, 2006).  

 

Struktura krajiny je neustále se vyvíjející systém. Abychom pochopili celou 
hloubku změn v krajině, musíme se vrátit do historie, postupně sledovat kvalitativní 
i kvantitativní charakteristiky krajiny a časoprostorový vývoj vyskytujících se struktur 
(jejich vznik, trvání, změny i zánik). 

2.5 Paměť krajiny 
Tradiční přírodověda vysvětluje krajinu jako pasivní výslednici působení biotické 

a abiotické složky, která je v ní zastoupena. V současné době je však krajina chápána jako 
živá soustava s vnitřní dynamikou, strukturou a pamětí (podle krajinných ekologů 
a botaniků – M. Gottlieb, M. Lapka, J. Sádlo, V. Brůna) (Gojda, 2000). 

Paměť krajiny je dnes často používaný termín nejen v krajinné ekologii, ale 
i v archeologii, architektuře, antropologii. U řady autorů je tento termín vnímán poněkud 
rozdílně. P. Sklenička (2003) tvrdí, že paměť krajiny je možné chápat jako schopnost 
uchovávat některé krajinné atributy, ale též jako schopnost tyto atributy regenerovat. 
J. Beneš a V. Brůna (1994) i M. Gojda (2000) rozlišují dvě roviny paměti krajiny. 

Do první roviny řadí veškeré komponenty přirozeného i antropogenního původu, 
které se různým způsobem podílely na utváření krajinné podoby od nejstarších 
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geologických období do současnosti. Je to tedy na jedné straně reliéf, akumulované půdní 
vrstvy, na straně druhé jsou to podpovrchové vrstvy archeologizovaných dokladů lidské 
sídelní aktivity. Významnými prvky paměti krajiny jsou dosud zachované antropogenní 
objekty, např. megalitické stavby, kostely, hrady, kláštery (Beneš a Brůna, 1994; Gojda 
2000; Sklenička, 2003). 

V případě druhé roviny krajinné paměti hovoří většina autorů (Beneš a Brůna, 
1994; Sádlo, 1994; Cílek, 2002; Gojda, 2000; Slenička, 2003) o homeostázi krajiny. Tímto 
termínem se označuje situace, kdy je krajina udržována autoregulačními ekologickými 
procesy, které zabraňují vzniku katastrofických zvratů. Nositelem autoregulace 
či homeostáze je u jmenovaných autorů paměť krajiny. Krajina je chápána jako dynamický 
systém s vlastní strukturou. Krajina má svou podstatu a smysl a její paměť nám může 
pomoci seznámit se s jejími specifickými složkami a odkrýt vztahy mezi nimi.  

Sklenička (2003) uvádí, že existuje jasná vazba mezi pamětí krajiny a její 
ekologickou stabilitou. Jedním z předpokladů ekologické hodnoty (ekologické stability, 
druhové diversity) je relativní neměnnost povahy jejich ekologických vazeb a vztahů 
v čase, a to i za působení destabilizujících činitelů. Tuto funkci plní v krajině především 
tzv. permanentní krajinné struktury (lesy, travní společenstva, vodní prvky, rozptýlená 
vegetace). Bez ohledu na to, zda jsou permanentní krajinné struktury člověkem periodicky 
využívány či zda jsou ponechány nerušenému přírodnímu vývoji, je významné, aby se tato 
neměnnost udržovala na daném místě co možná nejdéle – kontinuita, případně se neměnilo 
zastoupení jejich prvků – stabilita (Sklenička,  2003). 

V rámci disertační práce jsou prvky paměti krajiny chápány jako konkrétní stopy 
minulosti v současné krajině, které v krajině přetrvávají řadu let nebo ukazují na historický 
vývoj krajiny a je z nich možné odvodit jaké prvky se ve sledovaných místech v minulosti 
vyskytovaly. Dobrá znalost krajiny umožňuje v současné struktuře krajiny nalézt stopy 
minulosti a z nich rekonstruovat vývoj některých krajinných prvků. V disertační práci jsou 
sledovány vybrané prvky paměti krajiny přirozeného i antropogenního původu, které je 
možné zjistit z leteckých snímků a map. Z krajinné struktury lze vyčíst krajinné prvky, 
které zůstaly zachovány nebo se dochovaly jen částečně anebo se v krajině již nevyskytují. 
Odhalené prvky paměti krajiny mohou pomoct pochopit zákonitosti struktury krajiny 
a také vývoj krajiny. Paměť krajiny upozorňuje na minulost, může být vhodným 
podkladem pro krajinné plánování a také přínosem při obnově a ochraně krajiny. 

2.5.1 Literatura zabývající se pam ětí krajiny 
Paměti krajiny se obsáhleji věnují Beneš a Brůna (1994). Spíše v obecné rovině 

paměť krajiny stručně uvádějí také další autoři, např. Sádlo (1994), Gojda (2000), Cílek 
(2002), Sklenička (2003), Kuna (2004). Sledováním konkrétních prvků paměti krajiny 
ve zvoleném území odvozených z leteckých snímků a z historických mapových podkladů 
se žádný z autorů podrobněji nezabývá. Gojda (2000) uvádí jen některé archeologicky 
významné příklady. 
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3 CÍLE PRÁCE 
 

Hlavním cílem disertační práce je analýza, hodnocení a prezentace vývoje 
krajiny a změn v krajin ě s využitím geoinformačních technologií v časovém horizontu 
téměř 170-ti let. Součástí řešení takto formulovaného cíle práce jsou následující dílčí cíle: 

• zvolení vhodných metrických ukazatelů a návrh postupu hodnocení vývoje 
krajiny z mapových podkladů a leteckých snímků 

• zpracování historických mapových podkladů a leteckých snímků pro vybrané 
lokality 

• multitemporální analýzy krajinného pokryvu od poloviny 19. století 
do současnosti na základě interpretace historických mapových podkladů 
a vizuální fotointerpretace leteckých snímků 

• identifikace prvků paměti krajiny z leteckých snímků a historických mapových 
podkladů 

• vyhodnocení vývoje krajiny ve sledovaných lokalitách 

• hodnocení vhodnosti použití vybraných metrických ukazatelů pro sledování 
změn v kulturní krajině se zemědělským využitím a v krajině ovlivněné těžbou 
černého uhlí, využití metrických ukazatelů pro hodnocení antropogenního vlivu 
na krajinu 

• prezentace vývoje krajiny, shrnutí a roztřídění používaných způsobů vizualizací 
časoprostorových změn v krajině, navržení dalších možností vizualizací 

 

Navržené analýzy a postup budou ověřovány na příkladu dvou vybraných území 
z okresu Karviná, u kterých došlo k rozdílné genezi antropogenních vlivů. V okrese 
Karviná lze sledovat na jedné straně vývoj kulturní krajiny s převážně zemědělským 
využitím a na druhé straně vývoj krajiny intenzivně ovlivněné hlubinnou těžbou. Jako 
modelová území byly vybrány dvě lokality: Poolší a Karviná-Doly. Lokalita Poolší 
představuje kulturní krajinu se zemědělským využitím. Katastrální území Karviná-Doly 
reprezentuje antropogenně transformovanou krajinu působením hornické činnosti. 
Vzhledem k tomu, že vývoj oblastí poznamenaných hornickou činností je jiný než vývoj 
krajiny neovlivněné těžbou nerostných surovin, je třeba těmto územím s různým typem 
vývoje přizpůsobit multitemporální analýzu volbou vhodných hodnotících kriterií 
s ohledem na charakter území. 

V disertační práci je uplatněn interdisciplinární přístup. Geoinformační technologie 
jsou využity v oblasti krajinné ekologie pro sledování stavu a vývoje krajiny. Jedná se tedy 
o syntézu studia krajiny a geoinformatiky. Vypracovaný postup práce bude posléze možné 
aplikovat na další území. Podrobné zkoumání vývoje kulturní krajiny a krajiny se silným 
antropogenním vlivem vede k lepšímu poznání a porozumění probíhajících procesů 
v krajině a k odhalení zákonitostí v obou typově odlišných krajinách. 
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4 POUŽITÉ METODY PRÁCE 
 

4.1 Geoinforma ční technologie 
Pro zaznamenání některých změn v krajině stačí i pouhé vizuální srovnání 

leteckých snímků nebo map z různých let. Tímto způsobem však není možné zachytit 
detaily, zjistit přesné kvantitativní charakteristiky, postihnout všechny změny a navíc je 
náročnější kvantifikace zjištěných změn v krajině. V tomto směru lepší možnosti zachycení 
změn krajiny a pozorování vývoje krajiny nabízejí geoinformační technologie, které 
umožňují komplexní a rychlou analýzu vstupních dat. 

Geoinformačními označujeme takové technologie, které umožňují pracovat 
s prostorovými daty v nejširším slova smyslu, tj. jejich získáváním počínaje a vizualizací 
konče, samozřejmě při plném respektování jejich prostorových aspektů (Rapant, 2005). 
Vhodné nástroje pro sledování vývoje krajiny a zjišťování změn v krajině poskytují 
moderní geoinformační technologie (GIT): dálkový průzkum Země (DPZ), geografické 
informační systémy (GIS), globální navigační satelitní systémy (GNSS) a digitální modely 
reliéfu (DMR). Významným rysem uvedených GIT je jejich interdisciplinární charakter, 
který umožňuje rozvoj výzkumu také v oblasti krajinné ekologie.  

Význam DPZ pro mapování krajiny roste od 30. let minulého století, kdy začaly být 
pořizovány první letecké snímky na území České republiky. Pro potřeby disertační práce 
byly jako zdrojová data využity také letecké snímky, které dávají negeneralizovaný pohled 
na krajinu a poskytují tak ucelený aktuální stav k datu snímkování. Tato vlastnost má velký 
význam zejména v oblastech, kde je dynamika změn území vysoká. Srovnání leteckých 
snímků z různých let umožňuje efektivně sledovat změny krajiny, dynamiku změn a jejich 
směr, rozsah devastace krajiny aj. Pro zpracování leteckých snímků byly využity softwary: 
PCI Geomatica 9.1 a TopoL. PCI Geomatica je modulárně stavěný programový prostředek 
pro práci s geografickými daty, který poskytuje kanadská firma PCI Geomatics sídlící 
v Torontu. Tento software umožňuje interaktivní práci s geodaty, úpravu rastrových 
i vektorových dat, obrazovou analýzu dat. Také nabízí funkce pro digitální fotogrammetrii, 
vizualizaci dat a další. Modul Geomatica OrthoEngine, který byl pro potřeby disertační 
práce nejvíce využíván, umožňuje digitální zpracování leteckých i družicových snímků 
(Gisat, 2008). Programový prostředek TopoL byl původně vytvořen pro potřeby správy, 
ukládání a zpracování geografických dat týkajících se lesního hospodářství. Postupně 
docházelo k rozšiřování tohoto softwaru o množství GIS nástrojů pro analýzy vektorových 
dat, pro úpravu a zpracování naskenovaných map, leteckých i družicových snímků a další. 
Proto je TopoL v současné době používán nejen v lesnictví, ale rovněž v řadě dalších 
oblastí. Jedná se o produkt české společnosti TopoL Software, který je však využíván také 
v jiných státech Evropy a Asie (TopoL Software, 2008). 

GIS je významnou geoinformační technologií, která je zaměřena na získávání, 
zpracovávání a nejrůznější analýzy prostorových dat, ale také umožňuje vizualizaci těchto 
dat a vztahů mezi nimi. Výhodou GIS je, že umožňuje integraci dat a poznatků z mnoha 
zdrojů. Základní komponenty GIS jsou: hardware, GIS software, digitální data, zkušení 
lidé, metody a postupy. Software pro GIS obsahuje sadu nástrojů a operací pro zpracování 
prostorových dat, které následně umožňuje odvozování nových informací ze stávajících. 
Po aplikaci analytických funkcí GIS je možné změny v krajině poměrně přesně a efektivně 
kvantifikovat, a rovněž zachytit kvalitativní vývoj v čase a v prostoru. Nástroje softwaru 
pro GIS umožňují zjištěné prostorové tematické informace v závislosti na čase vhodně 
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vizualizovat. Analýza předzpracovaných dat proběhla v softwaru ArcGIS od firmy ESRI, 
která poskytuje kompletní platformu GIS pro různé úrovně nasazení. ArcGIS Desktop je 
integrovaná sada pokročilých aplikací GIS pro desktop prostředí, např. ArcCatalog, 
ArcMap, ArcToolbox, ModelBuilder. ArcGIS Desktop je k dispozici ve třech úrovních 
funkčnosti: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Navíc lze tyto aplikace rozšířit o řadu 
nadstaveb, které je možné zakoupit od firmy ESRI (Spatial Analyst pro analýzu rastrových 
dat, 3D Analyst pro práci s 3D daty a další) (ArcGIS, 2006). Některé nadstavby jsou volně 
stažitelné z internetu (např. XTools Pro umožňující prostorové analýzy vektorových dat, 
konverze dat atd.). Pro zjištění souřadnic rohů mapových listů stabilního katastru byl 
využit český software Gramis 6, jehož tvůrcem je společnost Geodézie – Topos a.s. se 
sídlem v Dobrušce. 

Globální navigační satelitní systémy umožňují určovat polohu a provádět navigaci 
za jakéhokoliv počasí, kdykoliv a kdekoliv na zemském povrchu. K nejrozšířenějším 
družicovým navigačním systémům patří GPS (Global Positioning Systém) vybudovaný 
a provozovaný armádou Spojených států amerických. V současné době se systém GPS 
uplatňuje v mnohých oblastech lidské činnosti. Při studiu krajiny je vhodné využít GNSS 
například pro mapování aktuální struktury krajiny. Pro získání uceleného obrazu o krajině 
mohou být užitečná také další GPS mapování, např. v oblasti hydrologie, geologie, 
geomorfologie, botaniky, ekologie. V. Voženílek (2001) uvádí metodiku a způsoby využití 
GPS při geomorfologickém mapování a shrnuje přínos technologie GPS (a GIS) 
pro geomorfologický výzkum. GNSS nebyly v disertační práci použity. 

Rovněž je možné využít geoinformační technologii digitální modely reliéfu, která 
umožňuje ze vstupních výškových dat vytvořit model reliéfu, analyzovat jej a získávat 
o něm celou řadu potřebných informací. Při studiu krajiny je vhodné DMR použít hlavně 
v členitých oblastech s velkými rozdíly nadmořské výšky. Kromě využití země nebo 
krajinného pokryvu (např. v oblasti krajinného plánování) jsou často DMR aplikovány 
v oblasti geomorfologie, např. pro zjišťování morfometrických charakteristik (sklon terénu, 
orientace a další). DMR je také vhodné použít v oblastech ohrožených sesuvy. Potenciální 
vodní erozi povodí Harasky modelovala H. Svatoňová (2004). Analýzy DMR při studiu 
svahových deformací v Západních Karpatech využívají např. Hradecký, Pánek, Klimová 
(2007). DMR jsou rovněž nutné pro ortorektifikaci leteckých snímků, která je zmíněna 
v kapitole 5.2.1. Vzhledem k tomu, že vybraná zájmová území nemají příliš členitý reliéf, 
nebylo nutné DMR v disertační práci použít. 

4.2 Zdroje dat 
Při sledování vývoje krajiny se vychází z porovnání stavu krajiny v různých 

časových etapách. Současnou strukturu krajiny je možné zjišťovat z leteckých snímků 
nebo z nejnovějších map. Pro doplnění a upřesnění je rovněž vhodný terénní průzkum 
sledovaného území. Historickou strukturu krajiny lze odvodit z historických mapových 
podkladů nebo archivních leteckých snímků. Pokud se na starých mapách nebo snímcích 
objeví nejasnosti, je dobré tyto podklady doplnit dalšími historickými materiály. 

4.2.1 Mapové podklady 
Uspořádání krajiny na území současné České republiky je možné do jisté míry 

sledovat již na nestarších existujících mapách. První samostatná mapa Čech je 
Klaudyánova mapa, která byla v rukopisu hotova již v roce 1516. Patrně měla být původně 
cestovní mapou (je orientována severem dolů), proto jsou zde znázorněny hlavě cesty, 
města a hrady, ale v kolorovaném výtisku jsou rovněž lesy vybarveny zeleně se zlatými 
vrcholky stromů nebo řeky vyznačeny modrozeleně. Morava byla na samostatné mapě 
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nejprve znázorněna v roce 1568. Císařský matematik a lékař Pavel Fabricius Moravu 
zasadil mezi okolní země a mapu opatřil zeměpisnou sítí, což obojí scházelo 
v Klaudyánově mapě. Mapu nakreslil v měřítku asi 1 : 288 000, a to dosti podrobně. Byla 
zde zakreslena města, zámky, tvrze, kláštery, říční síť, hory a další. Následovala 
Komenského mapa Moravy (u nás poprvé vydána tiskem roku 1677) v měřítku 
1 : 470 000, která rovněž obsahovala množství informací o krajině v 17. století. V roce 
1712 Jan Kryštof Müller dokončil čtyřlistou mapu Moravy v měřítku 1 : 180 000. První 
slezskou mapu dokončil po tříleté práci v roce 1561 Martin Helwig, učitel a později rektor 
vratislavské školy. Mapa je orientována k jihu, má měřítko asi 1 : 550 000 a byla tištěna po 
200 let až do vydání Wielandova Slezského atlasu. Jan Wolfgang Wieland ukončil 
mapovací práce pro všechna knížectví Slezska v roce 1732. Wielandova práce i práce jeho 
nástupce měly takřka katastrální ráz, a to také Prusku umožnilo rychlé pořízení slezského 
katastru. V roce 1752 vyšel Slezský atlas, na kterém je naše Slezsko zobrazeno na čtyřech 
listech stejného formátu, ale různého měřítka (od 1 : 94 000 do 1 : 154 000) (Kuchař, 
1958). V příloze 1 je výřez z mapy těšínského knížectví z Atlasu Slezska, na kterém je 
zachycen celý okres Karviná. V levém horním rohu je patrný Bohumín (s původním 
názvem Oderberg), v pravém dolním rohu Český Těšín (Teßchen). V příloze je rovněž 
znázorněno grafické měřítko mapy těšínského knížectví, které je uvedeno v německých 
mílích. 

V 17. a 18. století (i dříve) vznikaly různé plány církevních i světských velkostatků 
a panství. Jednalo se však pouze o územní fragmenty, které nebyly součástí systematického 
mapování. Z hlediska badatelského využití jsou ovšem dalším významným podkladem, 
který může doplnit historickou mozaiku vývoje krajiny (Sklenička, 2003). 

Müllerovy mapy Čech a Moravy se ve druhé polovině 18. století staly podkladem 
pro nové velké mnohalistové mapové dílo, nazvané první vojenské (nebo také josefské) 
mapování. První vojenské mapování bylo v rakouské monarchii zahájeno již za vlády 
Marie Terezie roku 1763, pokrylo celé území rakouského státu a pokračovalo za vlády 
Josefa II. do roku 1785 (Semotanová, 2001). Převážná část monarchie byla zmapována 
v tzv. jednoduchém měřítku, odvozeném z měr v té době platných. Délka jednoho 
vídeňského palce, jehož délka je 2,63 cm, na mapě zobrazovala délku 400 vídeňských 
sáhů, které odpovídají vzdálenosti 758,6 m nebo 1000 kroků ve skutečnosti. Bylo tedy již 
v 18. století odvážně voleno poměrně velké měřítko 1 : 28 800, kterému se nevyrovnala ani 
měřítka soudobých vynikajících mapových děl (např. Cassiniho mapa Francie). Menší, 
zvláště významné prostory, jako území velkých měst s okolím, vojenských táborů, 
manévrových prostorů apod., byly zmapovány dokonce v měřítku dvojnásobném, 
tj. 1 : 14 400 (Boguszak, Císař, 1961). Součást prvního vojenského mapování tvoří kromě 
souboru mapových listů také písemný operát, tzv. vojensko-zeměpisné popisy 
(Semotanová, 2001). Polohopis map prvního vojenského mapování byl znázorněn 
barvami: mapové značky tmavě šedou tuší, zděné budovy a kamenné mosty červeně, 
vodstvo a okraje vodních ploch tmavě modře, vodní plochy světle modře, plochy luk 
a pastvin zeleně a plochy lesů šedozeleně. Značky komunikací byly zdůrazněny žlutým 
pruhem. Popis byl černý. První vojenské mapování bylo provedeno většinou 
na pochybených polohopisných základech, s velmi hrubou zeměpisnou orientací 
a s různými polohovými deformacemi (Boguszak, Císař, 1961). Vzhledem k tomu, že je 
polohopisná přesnost těchto map malá, nejsou příliš vhodné pro kvantitativní analýzy 
vývoje struktury krajiny. 

Již na sklonku 18. a počátkem 19. století neodpovídalo první vojenské mapování 
soudobým požadavkům na přesnost a spolehlivost státního mapového díla. Proto byla roku 
1806 z rozhodnutí Františka I. zahájena astronomická a geodetická měření s cílem 
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vybudovat trigonometrickou síť (Semotanová, 2001). Druhé vojenské mapování, 
tzv. Františkovo, bylo provedeno v měřítku 1 : 28 800 zvoleném již pro první vojenské 
mapování. Vojenské tábory, prostory manévrů a okolí velkých měst byly opět mapovány 
v dvojnásobném měřítku (1 : 14 400). Mapování začalo v roce 1807. Na podkladě právě 
budované trigonometrické sítě byly na měřičském stole grafickým protínáním, 
odhadováním a krokování vzdáleností zaměřovány a zakreslovány polohopisné údaje. 
Podstatně jednodušším a tedy i hospodárnějším postupem bylo provedeno druhé vojenské 
mapování v těch zemích, kde byly po roce 1816 vyhotoveny katastrální mapy v měřítku 
1 : 2 880 (popsané níže). Jejich kresba zmenšená pantografem do měřítka 1 : 28 800, byla 
dokonalým podkladem mapování. Polohopis byl tedy převzat z katastrálních map a byl jen 
ojediněle doplněn o zaměření nových podrobností a předmětů v katastrální mapě 
nevyjádřených a na úpravu polohopisu podle značkového klíče. Klad mapových listů byl 
uspořádán v pravoúhlých sekcích katastrálních soustav, v Čechách gusterberské, 
na Moravě a ve Slezsku svatoštěpánské (Boguszak, Císař, 1961). V příloze 2 je ukázka 
mapy druhého vojenského mapování zachycující lokalitu Poolší. Druhé vojenské mapování 
Čech, Moravy a Slezska trvalo do roku 1852. Z map v měřítku 1 : 28 800 byla odvozena 
speciální mapa 1 : 144 000 jako první veřejné neutajované dílo rakouské státní 
kartografické tvorby zvlášť pro Čechy a pro Moravu a Slezsko (Semotanová, 2001). Mapy 
druhého vojenského mapování je možné využít při sledování vývoje krajiny v měřítku 
1 : 28 800 a v menších měřítcích. V disertační práci byly použity mapy druhého 
vojenského mapování pro sledování prvků paměti krajiny. 

Nedostatky map druhého vojenského mapování a válečné zkušenosti z roku 1866 
daly podnět k úvahám o pořízení hodnotnější vojenské mapy, zlepšené zejména o měřické 
přesnosti (Boguszak, Císař, 1961). V roce 1869 bylo zahájeno třetí vojenské mapování, 
jehož výsledky tvořily až do poloviny 20. století jediné souvislé topografické dílo 
na našem území (Mikšovský, 2001). Pro mapování bylo zvoleno tzv. jednoduché měřítko 
v dekadické soustavě (s předpokladem brzkého zavedení metrické míry) s poměrem 
zmenšení 1 : 25 000. Pro zvláštní účely (okolí velkých měst, vojenské tábory apod.) bylo 
stanoveno měřítko dvojnásobné 1 : 12 500. Číselným polohovým základem třetího 
vojenského mapování byly trigonometrické body dané katastrálními pravoúhlými 
souřadnicemi, v Čechách v soustavě gusterberské, na Moravě a ve Slezsku v soustavě 
svatoštěpánské. Grafickým polohopisným podkladem byla zmenšená kresba katastrálních 
map z měřítka 1 : 2 880 do 1 : 25 000. Znázornění polohopisu ve vyměřovaných listech 
bylo provedeno smluvenými značkami (Boguszak, Císař, 1961). Originály topografických 
sekcí byly vyhotoveny v jedenácti barvách: 

• černě – polohopis, popis a šrafování, 

• červeně – značky trigonometrických bodů, kamenných objektů a silnic, 

• modře – vodstva a okraje vodních ploch, 

• světle modře – vodní plochy, 

• zeleně – plochy luk, 

• žlutozeleně – pastviny, 

• zelenomodře – zahrady a sady, 

• žlutě – vinice, 

• šedozeleně – lesy, 

• tmavozeleně – okraje lesů 

• žlutohnědě – vrstevnice a skály. 
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Topografické mapy v měřítku 1 : 25 000 tvořily podklad pro speciální mapy třetího 
vojenského mapování v měřítku 1 : 75 000. V rámci třetího vojenského mapování vznikla 
rovněž generální mapa 1 : 200 000 a přehledná mapa střední Evropy 1 : 750 000 
(Semotanová, 2001). Mapy třetího vojenského mapování umožňují identifikaci krajinných 
prvků odpovídajících měřítku (Sklenička, 2003). Vzhledem k velmi dobré polohové 
přesnosti je možné mapy třetího vojenského mapování využít pro zjištění stavu krajiny 
k datu vydání mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo v menších měřítcích. 

Topografické mapování na území České republiky ve 20. století přehledně popisuje 
Mikšovský (2001). Po vzniku Československé republiky se o údržbu a obnovu všech 
topografických map začal starat Československý vojenský zeměpisný  ústav. V roce 1926 
byly zahájeny práce na přípravě nového topografického díla, které mělo nahradit mapy 
z třetího vojenského mapování. Bylo použito normální konformní kuželové zobrazení 
(tzv. Benešovo). Po 2. světové válce (v roce 1947) rozhodlo Ministerstvo národní obrany 
definitivně přejít od speciálních map 1 : 75 000 k topografickým mapám v měřítku 
1 : 50 000, zpracovaným v Gauss-Krőgerově zobrazení s referenčním Besselovým 
elipsoidem. V roce 1953 bylo dokončeno zpracovávání a vydávání tzv. prozatímních 
topografických map v měřítcích 1 : 50 000 a 1 : 100 000 v S-46. Tyto mapy obsahují 
v rámu kromě souřadnicové sítě S-46 i souřadnicovou síť Křovákova zobrazení. V letech 
1953 – 1957 proběhlo  nové topografické mapování. Mapy byly zpracovány v S-52 
v Gauss-Krőgerově zobrazení Krasovského elipsoidu (měřítko map je 1 : 25 000). V letech 
1969 – 1971 byly používané Základní mapy v měřítcích 1 : 50 000 a 1 : 200 000 graficky 
transformovány z S-52 do souřadnicového systému S-JTSK, který je definovaný 
Besselovým elipsoidem a Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné 
poloze. 

Pokud je sledován vývoj krajiny ve velkém měřítku, jsou cenným zdrojem 
informací o minulé struktuře krajiny hlavně historické katastrální mapy. Než byly 
vytvořeny první katastrální mapy, vznikly různé evidence pozemků a využití půdy. 
Hlavním důvodem k jejich sepsání bylo nejčastěji získání daní z obhospodařované půdy 
a případně z dalšího nemovitého majetku. Stručný přehled písemných podkladů evidence 
pozemků je uveden v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Přehled písemných podkladů evidence pozemků (podle Boguszaka, Císaře, 
1961, Donáta, 1965) 

Země Platnost Název Další údaje 

Čechy 
od roku 
1654 

První berní rula 

(První rustikální katastr) 
první daňový soupis poddanské půdy 

Morava 
od roku 
1669 

Lánové rejstříky 
revize dnes nedochovaného tzv. prvního 

lánového rejstříku z let 1656 – 1657 

Čechy 
od roku 
1684 

Druhá berní rula 

(Druhý rustikální katastr) 
revize první berní ruly, půda rozdělena do tří 

bonit 

Slezsko 
od roku 
1730 

Karolínský katastr slezský 
soupis rustikálu, dominikálu i městského 

majetku, pro daňové účely platí v Rakouském 
Slezsku až do vydání stabilního katastru 

Čechy 
od roku 
1748 

První tereziánský rustikální 
katastr 

soupis rustikální půdy 

Čechy 
od roku 
1757 

Druhý tereziánský rustikální 
katastr 

revize prvního tereziánského katastru, osm 
bonitních tříd; připojeno také 

tzv. Exaeqatorium dominicale, tj. katastr 
dominikální půdy 

Morava 
od roku 
1760 

Tereziánský katastr 
vypracován podle stejných zásad jako 

v Čechách 

České 
země 

od roku 
1789 

Josefský katastr 
první rovné zdanění rustikální a dominikální 

půdy 

České 
země 

od roku 
1792 

Tereziánsko-josefinský katastr 
zdanění veškeré půdy podle josefského 
měření, ale podle tereziánského ocenění 

České 
země 

od 1851 
pro Moravu, 

od 1853 
pro Slezsko, 

od 1860 
pro Čechy 

Stabilní katastr 
podrobně popsán níže, vzorem tzv. katastr 

milánský z roku 1780 

od 15. stol. 

do roku 
1950 

Pozemkové 

(gruntovní) knihy 
až od roku 1811 obligatorní, jednotně vedeny 

od 13. stol. Zemské desky nejstarší veřejné knihy 

 Železniční knihy 
pouze pro nemovitosti spojené s železniční 

dopravou 

1854 – 1958 

Veřejné 

knihy 

Horní knihy  

1927 – 1950 Pozemkový katastr  

1956 – 1964 Jednotná evidence půdy 
evidence pro každý zemědělský závod, 

odhady výměr, vlastnictví se neevidovalo 

1964 – 1992 Evidence nemovitostí 
zavádí se zjednodušená forma evidence 

vlastnictví 

 

od roku 
1993 

Katastr nemovitostí 
provedena digitalizace souboru popisných 
a začala digitalizace souboru geodetických 

informací 
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První pokus mapování pro josefský (josefinský) katastr pro přílišný spěch ustrnul 
jen u přibližného zjištění výměr pozemků, avšak pozoruhodnější mapové dílo se nezdařilo. 
Úspěch přineslo teprve mapování pro stabilní katastr (Boguszak, Císař, 1961). Na konci 
roku 1817 vydal císař František I. patent o pozemkové dani a vyměření půdy, 
tzn. o založení stabilního katastru, který předpokládal geometrické zobrazení všech 
pozemků. Stabilní (stálý, trvalý) katastr měl sloužit veřejné správě, pro účely technické 
i vědecké (Semotanová, 2001). Jak vyplývalo z patentu, mohlo se velké katastrální dílo 
založit na vědeckých základech také proto, že jeho vybudování bylo svěřeno vědecky 
i prakticky připraveným zeměměřičům. Pro rakouské katastrální mapování bylo zvoleno 
zobrazení soustavy Cassiniho v úpravě Soldnerově (Boguszak, Císař, 1961). Byla založena 
nová trigonometrická síť, zbudovaná v letech 1821 – 1842 se středy souřadnicových 
soustav pro území dnešní České republiky na vrcholu hornorakouského Gusterbergu 
(pro Čechy) a na věži kostela svatého Štěpána ve Vídni (pro Moravu a Slezsko). 
V Českých zemích proběhlo mapování v letech 1824 – 1843 (Semotanová, 2001). Měřítko 
map 1 : 2 880 vyplynulo z požadavku, aby se plocha 1 rakouského jitra (čtverec o straně 
40 sáhů) zobrazila na mapě do plochy jednoho čtverečního palce. Protože jedno rakouské 
jitro je 40 x 40 rakouských sáhů a 1 sáh obsahuje 72 rakouských palců, vychází měřítkové 
číslo jako součin 40 x 72 = 2 880. Jeden palec na mapě tak představuje 2 880 palců 
ve skutečnosti (Plánka, 2004). 

Stabilní katastr se zakládal podle katastrálních obcí, jejichž hranice byly v zásadě 
určené při budování josefského katastru (Boguszak, Císař, 1961). Mapovací práce byly 
zahájeny pořizováním polních náčrtů se jmény držitelů pozemků, druhy kultur a čísly 
domů. Na měřickém stole vznikaly tzv. originální mapy stabilního katastru, které byly 
rukopisné a kolorované (kartografický originál) se zákresem parcelních čísel a průběžně se 
doplňovaly o změny ve výměře pozemků (Semotanová, 2001). V popisu mapy jsou 
nejdůležitější parcelní čísla. Zapisovala se do map dvojí barvou: černě stavební parcely 
a červeně pozemkové parcely. Po zapsání parcelních čísel se doplnilo označení 
jednotlivých druhů kultur a různých předmětů měření, pro něž byly stanoveny 
tzv. konvenční značky. Značky byly dost pracné, protože se snažily vystihnout kreslířsky 
předměty, které znázorňovaly. Byly stanoveny jen v nejnutnějším rozsahu, takže si každý 
snadno osvojil jejich znalost a mapa tak rychle nestárla. Legenda pro mapy stabilního 
katastru je uvedena v příloze 3. Většina značek se dochovala až do dneška, jen jejich 
kresba se zjednodušila. Kolorované a ručně popsané originální mapy jsou velmi přehledné 
a zvolené barvy jsou vkusné. Jejich tón je odvozen z přímého pohledu v přírodě a ukáže 
i laikovi, co která barva naznačuje (Boguszak, Císař, 1961). V příloze 4 je ukázka jednoho 
mapového listu z katastrálního území Karviná-Doly. Mapy stabilního katastru znázorňují 
období s nejnižším podílem lesů (Sklenička, 2003). 

Kopie původní kresby originální mapy, ručně kolorované tzv. císařské povinné 
exempláře nebo též císařské povinné otisky, jsou bez zákresu změn a dokumentují původní 
stav obcí a okolní krajiny v době zaměření a vyhotovení mapy. K zaznamenání vlastnictví 
pozemků za účelem jejich ocenění a pro další práce v terénu sloužily tzv. indikační skici, 
vyhotovené na tvrdších kartonových čtvrtkách. Spolu s mapovým operátem stabilního 
katastru byl pořízen obsáhlý písemný oceňovací operát, dokumentující zemědělský 
a průmyslový rozvoj českých zemí v polovině 19. století. V letech 1869 – 1880 proběhla 
reambulance stabilního katastru. Do původních map byl dalším měřením doplněn skutečný 
stav, tedy změny, které nastaly po ukončení původních měření (Semotanová, 2001). 

Stabilní katastr složený z map, oceňovacího elaborátu (obsahující popis obce, 
klimatu, pozemků, vodních prvků, komunikací atd.), konečného elaborátu (statistické údaji 
za katastr) a duplikátu stabilního katastru (revize originálu v letech 1854 – 1856 s údaji 
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o bonitě a výnosu) je považován za základní historický dokument především díky relativně 
velké podrobnosti zpracování a s ohledem na velké množství informací, které poskytuje 
(Sklenička, 2003). 

Územní jednotkou vyměřování při vytváření map stabilního katastru byla stanovena 
katastrální obec. Proto je stabilní katastr tvořen velkým počtem mapových listů. Každý 
katastrální list se totiž musel reprodukovat tolikrát, kolik katastrálních obcí na jeho plochu 
zasahovalo. Okrajový mapový list se však tiskl vždy jen s kresbou uvnitř hranic jedné 
katastrální obce (Plánka, 2004). Každé katastrální území je obvykle tvořeno více 
mapovými listy. Na jednom z nich je vždy uveden přehled návaznosti jednotlivých 
mapových listů (obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Přehled mapových listů stabilního katastru pro katastrální území Karviná-Doly 
(výřez z mapy, kterou poskytl ÚAZK) 

Vzhledem k tomu, že mapy stabilního katastru zachycují stav krajiny v době 
mapování, jsou cenným podkladem pro účely podrobného zjišťování struktury krajiny 
v první polovině 19. století. Pro analýzu vývoje krajiny byly proto v disertační práci 
využity právě mapy stabilního katastru. Tyto mapy je možné využít pro sledování krajiny 
v měřítku 1 : 2 880 a v menších měřítcích. 

Pokračováním stabilního katastru je pozemkový katastr, který byl vytvářen od roku 
1927. Již od roku 1939 však není katastrální operát udržován v plném rozsahu. Katastrální 
operát se skládá především z katastrální mapy (1 : 2 880) převzaté ze stabilního katastru, 
z parcelního protokolu (seznam parcelních čísel s atributy názvu polní tratě, bonity, 
výměry atd.) a pozemnostního archu (sestavy vždy pro každého držitele v katastrálním 
území) (Sklenička, 2003). 

4.2.2 Letecké snímky 
V současné době jsou velice často používaným zdrojem informací o zemském 

povrchu letecké snímky. Zprostředkovávají lidem takovou představu o krajině, jakou by 
nemohli získat ani z nejlepší mapy. Navíc je možné na snímcích identifikovat nejnovější 
změny, které ještě nejsou v mapách zachyceny. Proto se letecké snímky hojně využívají 
také pro tvorbu nových map nebo pro obnovu již existujících map. 
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Vývoj leteckého snímkování začal vynálezem fotografie. Zhotovit fotografické 
snímky se poprvé podařilo francouzským učencům J. N. Niepcovi a J. L. M. Daguerrovi 
v roce 1838 (tedy dva roky po vzniku použitých map stabilního katastru). O 11 let později 
(v roce 1849) připevnil A. Laussedat fotografickou kameru na draka a získal tak první 
snímky z výšky (13 let po vzniku použitých map stabilního katastru). K dalšímu pokroku 
u snímkování ze vzduchu došlo s vynálezem balonů. V roce 1856 G. F. Tournachon-Nadar 
zhotovil první balonové snímky Paříže. Na našem území snímkoval z balonu poprvé 
J. Plischke roku 1906. V některých případech byly kamery připevňovány na rakety, které 
je vynesly do určité výše a po pořízení snímku se vrátil fotografický přístroj na padáku 
k zemi. Současně s rozvojem snímkování přibývalo i návrhů, jak je využít pro mapovací 
účely. Již roku 1859 použil fotografického přístroje se zařízením pro zhotovování 
měřických snímků A. Laussedat a tři roky po něm i náš kartograf K. Kořistka (Čapek, 
1978). 

Největším množstvím negativů leteckých měřických snímků v České republice 
disponuje Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHÚř) v Dobrušce. 
Snímky byly pořizovány vojenským letectvem postupně od roku 1936 nejprve pro různé 
účely v malém rozsahu, později se snímkování stalo podkladem pro tvorbu map celého 
území republiky (Voženílek, 2001).  V letech 1936 – 1938 a v roce 1946 byly zhotovovány 
snímky pro různé účely a v malém rozsahu. Letecké snímky byly převážně používány jako 
kontrolní podklad pro doplňující údaje při mapové tvorbě. V letech 1947 až 1956 bylo 
poprvé využito leteckých měřických snímků  ve větším rozsahu k fotogrammetrickému 
vyhodnocení při tvorbě mapového díla v měřítku 1 : 25 000. V uvedeném období bylo 
nasnímkováno téměř celé území republiky převážně v měřítku 1 : 23 000 (Struha, 1998). 
Vzhledem k tomu, že pořízené negativy leteckých snímků jsou v Dobrušce archivovány, je 
možné získat odvozené letecké snímky (kopie, diapozitivy, zvětšeniny) sledovaného území 
již z 30. let 20. století (pokud bylo dané území snímkováno) nebo z konce 40. let 
20. století. 

Většinu archivovaných snímků tvoří černobílé negativy, menší množství snímků je 
barevných a spektrozonálních. Letecké snímky z let 1936 – 38, 1946 – počátek 50. let jsou 
zkopírovány na současné filmové materiály, které jsou na rozdíl od původních nehořlavé 
a jejich fotografické vrstvy méně náchylné na plíseň. Originály byly z tohoto důvodu 
skartovány (Struha, 1998). 

Na letadla, která provádějí letecké snímkování, jsou kladeny přísné požadavky 
(stabilní let, nízká spotřeba, velký rozsah rychlostí, dostup – výška letu a další). Velice 
důležitou informací k leteckému snímku je výška letu letadla, protože určuje rozsah 
snímaného území, a tedy na ní závisí měřítko snímku. Po skončení letu následuje vyvolání 
filmu, kontrola kvality, pořízení kopií a odvozenin. Velikost snímků závisí na použité 
kameře, v současnosti se nejčastěji používá formát 23 x 23 cm. VGHÚř vyrábí a poskytuje 
odvozené archivované letecké snímky pro vojenské i civilní uživatele. V současné době 
však armáda snímkuje výhradně pro svoje potřeby. Od konce 20. století zabezpečují 
letecké snímkování pro civilní sféru různé soukromé firmy (např. GEODIS Brno, 
spol. s.r.o. nebo ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o v Hradci Králové), které si postupně 
vytváření vlastní archivy. Přesto zůstává VGHÚř významným zdrojem historických 
leteckých snímků. 

Letecké snímky jsou vhodným historickým materiálem, ze kterého je možné zjistit 
strukturu krajiny v minulosti. Od 30. let 20. století jsou hlavním zdrojem informací 
o krajině. Názorně dokládají tvar, velikost a uspořádání krajinných jednotek v konkrétním 
čase. Archivní letecké snímky a současné snímky stejného území lze využít pro sledování 
vývoje a změn v krajině ve zvoleném časovém horizontu. Už v roce 1911 poukazoval 
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O. Baschin na možnosti postihnutí časových změn krajiny ještě na příkladě balonových 
fotografií (Čapek, 1978). Výhodou leteckých snímků je, že ukazují aktuální stav krajiny 
v době snímkování. Archivní letecké snímky spolu s dalšími archivními materiály 
umožňují rekonstruovat strukturu krajiny před markantními změnami, ke kterým v území 
došlo např. vlivem důlní činnosti. Proto jsou letecké snímky nepostradatelnými podklady 
pro sledování vývoje krajiny. Letecké snímky jsou však také používány v mnohých dalších 
oblastech, např. v zemědělství, lesnictví, kartografii, civilní ochraně, státní správě, 
životním prostředí, managementu přírodních zdrojů, geologii, telekomunikacích, 
v obchodu s nemovitostmi, bezpečnosti, dopravě, pojišťovnictví atd. 

V disertační práci byly pro sledování krajinného pokryvu ve 20. století a na počátku 
21. století v obou zájmových územích využity letecké snímky z let: 1947, 1971 a 2003. 

 

 

Obrázek 3: Letecký snímek z roku 1947 zachycující část lokality Poolší, zmenšeno (snímek 
poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR) 
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4.3 Identifikace struktury krajiny 
Důležitým krokem je identifikace současné i minulé struktury krajiny. Struktura 

krajiny byla zjišťována vizuální fotointerpretací zpracovaných leteckých snímků a vizuální 
interpretací transformovaných map. 

Vizuální fotointerpretace leteckých snímků umožňuje pomocí interpretačních znaků 
přímých (tvar, stín, velikost, barva, tón, textura, struktura aj.) a nepřímých, vycházejících 
ze znalostí vztahů mezi jednotlivými prvky, zjišťovat a popisovat vzhled a vlastnosti 
objektů a jevů zobrazených na snímcích (Čapek, 1978). Základem vizuální fotointerpretace 
je zraková percepce, založená na uvědomování si objektů a jevů reálného světa ve vědomí 
člověka (Ciolkosz, 1999). Interpretace snímků je založena na schopnosti lidského vnímání 
poznat a interpretovat složité prostorové struktury (Antrop, Eetvelde, 2000). Určité typy 
vegetace, vodní plochy, skály apod. odrážejí různým způsobem část dopadající sluneční 
energie a dávají tak odraženému elektromagnetickému záření rozdílný, dobře rozlišitelný 
charakter. Letecké snímky je tedy možné na základě těchto znalostí a zkušeností dobře 
analyzovat. 

Použití klasifikační stupnice pro sledování krajinného pokryvu je ovlivněno 
měřítkem, metodou zpracování, účelem a samozřejmě také charakteristikou zájmového 
území. Podkladem pro použitou kategorizaci byl projekt Evropské unie CORINE Land 
Cover (CLC), který koordinuje EEA (European Environment Agency). Jedná se 
o mapování krajinného pokryvu Evropy ze snímků družice LANDSAT. Jako doplňující 
informace byly rovněž využívány letecké snímky, mapy nebo data získaná terénním 
průzkumem. V CLC je krajinný pokryv organizován v třístupňové nomenklatuře (kategorie 
na nejnižší úrovni je označena trojciferným číslem) a je rozdělen do 44 kategorií, které 
jsou zařazeny do pěti základních skupin (hlavních tříd CLC). Hlavní třídy, které tvoří první 
stupeň hierarchické úrovně CLC, jsou tyto: 

1. Urbanizované a technizované areály 

2. Zemědělské areály 

3. Lesní a polopřírodní areály 

4. Zamokřené areály 

5. Vody 

Každou hlavní třídu tvoří několik kategorií na druhé úrovni hierarchizace CLC a ty se opět 
dělí na kategorie, které tvoří třetí úroveň CLC. Jednotlivé kategorie mají svá 
charakteristická čísla, název a přesně určenou barvu pro zobrazování (Feranec, 2001; 
European Environment Agency, 2005). Legenda CLC je pro měřítko 1 : 100 000. 

Vzhledem k charakteristikám zvolených lokalit a vzhledem k mapování 
v podrobnějším měřítku 1 : 5 000 byla legenda z CLC potřebným způsobem upravena. 
Kategorie, které se v lokalitách nenacházejí (např. ledovce a věčný sníh), byly vypuštěny. 
Jiné byly naopak doplněny. Převážně se jednalo o kategorie typické pro krajinu ovlivněnou 
hlubinnou těžbou černého uhlí (např. zatopené poklesové kotliny, odvaly, kalové nádrže). 
Některé kategorie byly upraveny. Kategorie křoviny nebo travní areály byla přejmenována 
na stromy, křoviny nebo travní areály, lépe vystihující prostorový charakter vegetace 
pokrývající plošně menší oblasti v nezalesněné krajině. Vzhledem ke kvalitě leteckých 
snímků a možnostem rozpoznání krajinného pokryvu na nich, bylo některé další 
podrobnější dělení odstraněno. Například u lesů nebylo možné určit, zda se jedná o lesy 
listnaté, jehličnaté nebo smíšené. V takových případech se zvolená kategorie vyskytuje 
na druhém stupni jinak třístupňové nomenklatury. Myslím si, že pojmenování třetí hlavní 
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kategorie lesní a polopřírodní areály není příliš vhodné, protože lesní areály mohou být 
rovněž polopřírodní. Proto byla tato třída přejmenována na přírodní a polopřírodní areály. 

Jednotlivé krajinné struktury zájmových území fotointerpretované z leteckých 
snímků byly klasifikovány do kategorií (tabulka 2) krajinného pokryvu (Land Cover).  

 

Tabulka 2: Zvolené kategorie krajinného pokryvu 

111   Souvislá sídelní zástavba 11   Urbanizovaná 
(sídelní) zástavba 112   Nesouvislá sídlení zástavba 

121   Průmyslové a obchodní areály 12   Průmyslové, 
obchodní a dopravní 
areály 

122   Silniční a železniční síť a přilehlé 
areály 

131   Areály těžby nerostných surovin 13   Areály těžby, 
skládek a výstavby 133   Odvaly 

141   Areály zahrádkářských kolonií 14   Areály sídelní 
(nezemědělské) 
vegetace 

142   Areály sportu a zařízení volného 
času 
161   Rekultivační plochy 
162   Manipulační plochy 
163   Suché kalové nádrže 

1   Urbanizované 

     a technizované 

     areály 

16   Povrchy bez 
vegetace 

164   Povrchy bez vegetace – ostatní 
210   Orná půda  

22   Trvalé kultury 222   Ovocné sady 
23   Areály trav 231   Travní porosty 

2   Zemědělské 

     areály 
24   Heterogenní 
zemědělské areály 

242   Mozaika polí, luk a trvalých 
kultur 

310   Lesy  3   Přírodní 

     a polopřírodní 

     areály 
320   Stromy, křoviny 
nebo travní areály 

 

511   Vodní toky 
512   Vodní plochy 
513   Zatopené poklesové kotliny 

5   Vody 51   Vnitrozemské vody 

514   Kalové nádrže 
 

Pro snazší interpretaci leteckých snímků byl vytvořen fotointerpretační klíč 
(příloha 5), který dále sloužil pro identifikaci typů krajinného pokryvu na snímku. 

 

Z historických mapových podkladů byla interpretována struktura krajiny na základě 
kategorií, které je možné z map stabilního katastru identifikovat. Byla použita stejná 
kategorizace jako v případě fotointerpretace leteckých snímků. Katastrální mapy sice 
zachycují využití země, ale v případě map stabilního katastru se jedná také o krajinný 
pokryv, protože byl mapován skutečný stav zemského povrchu. Navíc z poloviny 
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19. století není možné použít jiná data, která by zachycovala prostorové uspořádání 
krajinných složek. Letecké snímkování v té době ještě neprobíhalo. 

Všechny typy krajinného pokryvu, vyskytující se na mapách stabilního katastru, 
souhlasí s kategoriemi zvolenými při fotointerpretaci leteckých snímků, ale samozřejmě se 
zde nevyskytují všechny typy krajinného pokryvu, které je možné rozpoznat z leteckých 
snímků. Jsem si vědoma toho, že jsem zpracovávala již jednou generalizovaná data, 
ale tato generalizace, která probíhala při samotném mapování, by byla rovněž provedena 
při fotointerpretaci příslušných leteckých snímků.  

Charakteristika použitých kategorií krajinného pokryvu: 

• Souvislá sídelní zástavba – areály, ve kterých je podstatná část tvořená 
pravidelnou zástavbou: velká městská sídliště, hornické kolonie typické 
pro oblasti těžby, které jsou tvořeny stejnými nebo podobnými pravidelně 
rozmístěnými domy. 

• Nesouvislá sídlení zástavba – nesouvislá zástavba obytných domů včetně 
přilehlých zahrad, trávníků a umělých povrchů (obvykle se jednalo o části 
menších silnic, které nesplňovaly podmínky minimální šířky vektorizovaného 
polygonu). Do kategorie byly rovněž zařazeny některé další budovy a jejich 
přilehlé areály: např. školy, hřbitovy, kostely. Travní porosty a travní areály 
s křovinami nebo stromy byly oddělovány a zařazovány do jiných kategorií. 
Rovněž pole, která splňovala minimální plošnou velikost, byla vyčleněna. 

• Průmyslové a obchodní areály – areály průmyslově nebo obchodně využívané: 
továrny, závody, jiné objekty sloužící k výrobní nebo obchodní činnosti 
(v mapách stabilního katastru se např. jednalo o palírny, sklárny, vodní mlýny). 
Do této kategorie jsem rovněž zařadila zemědělská družstva, zemědělské budovy 
a přilehlé areály (Feranec, 2001). 

• Silniční a železniční síť a přilehlé areály – silnice, křižovatky velkých silnic, 
parkoviště, železnice, vlaková nádraží, stavby související s provozem 
na železnici a přilehlé areály. Zahrnuty byly silnice (dálnice, silnice 1. třídy, 
silnice 2. třídy), které mají více než jeden pruh v jednom směru, nebo silnice, 
které mají šířku větší než 10 m. Železnice byly zaznamenávány pouze více než 
jednokolejné. 

• Areály těžby nerostných surovin – povrchové doly (v mapách stabilního 
katastru: hliniště), hlubinné doly včetně staveb souvisejících s těžbou a přilehlých 
areálů těžby. 

• Odvaly – plochy bez vegetace vzniklé deponováním hlušiny při těžbě černého 
uhlí. 

• Areály zahrádkářských kolonií – areály zahrádkářských kolonií mimo sídelní 
zástavbu. 

• Areály sportu a zařízení volného času – hřiště, stadiony, sportoviště. 

• Rekultivační plochy – povrchy bez vegetace připravené pro rekultivaci. 

• Manipulační plochy – velké plochy bez vegetace sloužící k manipulačním 
účelům (nejčastěji kolem kalových nádrží). 

• Suché kalové nádrže – kalové nádrže bez vody. 

• Povrchy bez vegetace – ostatní – ostatní plochy bez vegetace vzniklé 
antropogenním způsobem (nejčastěji vlivem těžby nebo po demolici budov). 
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• Orná půda – zemědělsky využívaná orná půda. 

• Ovocné sady – areály s pravidelným rozmístěním ovocných stromů vyskytující 
se mimo sídelní zástavbu. 

• Travní porosty – zemědělsky využívané areály travních porostů – louky (travní 
porosty sekané pro seno) a pastviny (travní porosty spásané zemědělskými 
zvířaty). 

• Mozaika polí, luk a trvalých kultur – plochy typické mozaikovité struktury 
malých polí, luk a trvalých kultur. 

• Lesy – listnaté, jehličnaté a smíšené lesy. 

• Stromy, křoviny nebo travní areály – zemědělsky nevyužívané travní areály 
někdy s rozptýlenými křovinami nebo solitérními stromy, křoviny, doprovodná 
vegetace vodních toků (osamocené stromy, keře nebo travní areály kolem 
vodních toků), doprovodná vegetace komunikací (osamocené stromy, keře nebo 
travní areály kolem cest nebo železničních tratí), remízky (osamocené stromy, 
keře nebo travní areály mezi poli). 

• Vodní toky – významné povrchové vodní toky s korytem širokým nejméně 
10 m, rozlité tůně na vodních tocích. 

• Vodní plochy – rybníky, vodní plochy, bývalé kalové nádrže nebo jejich části, 
kde došlo k vodohospodářské rekultivaci. 

• Zatopené poklesové kotliny – vodní plochy vznikající v důsledku poddolování, 
mají obvykle nepravidelný a členitý tvar. 

• Kalové nádrže – všechny druhy kalových nádrží: nádrže flotační hlušiny, nádrže 
popílku, nádrže s uhelnými kaly, nádrže dočišťování vod. 

 

4.4 Multitemporální analýzy 
Pro poznání procesů v krajině a stanovení trendu změn v krajině je důležitá znalost 

jejího historického vývoje. Multitemporální analýza historických mapových podkladů 
a leteckých snímků obou sledovaných území umožňuje kvalitativní vyhodnocení vývoje 
krajiny, sledování typů změn, a také kvantifikaci velikosti změn v krajině. Analýzy vývoje 
krajiny byly prováděny ve dvou vybraných lokalitách s různou intenzitou antropogenního 
vlivu: v kulturní krajině (lokalita Poolší) a v krajině ovlivněné těžbou černého uhlí (lokalita 
Karviná-Doly). Vývoj obou lokalit byl sledován jednak pomocí metrických ukazatelů, 
a také s využitím překryvných operací, které analyzují společně grafickou i atributovou 
složku dat. 

Z metrických ukazatelů charakterizujících strukturu krajiny byly zjišťovány 
ukazatele popsané v kapitole 2.1: obsahy a obvody jednotlivých ploch, celkové rozlohy 
každé kategorie, proporční zastoupení kategorií, statistické hodnoty každé kategorie 
(minimum, maximum, počet prvků třídy, průměr), hustota plošek, Shannonův index 
diversity, koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, koeficient míry hornické 
transformace krajiny a koeficient ekologické stability. Dále byly vypočítány metrické 
ukazatele vývoje krajiny (definované v kapitole 2.2): vývojový index a index celkové 
změny krajiny. Použité parametry vyjadřující strukturu krajiny byly vypočítány 
pro všechny sledované roky. Proto mohl být rovněž zhodnocen vývoj těchto ukazatelů 
v čase. Výpočty metrických ukazatelů byly prováděny v atributových tabulkách vrstev, 
v součtových tabulkách vrstev (summarize) nebo v programu MS Excel.  
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Výsledky výše uvedených metrických ukazatelů je možné přehledně prezentovat 
v různých tabulkách. Vznik nebo zánik ploch krajinného pokryvu ve sledovaném období, 
přeměny částí rozloh jednotlivých kategorií na jiné a jejich kvantifikaci velice dobře 
demonstruje např. kontingenční tabulka. Hodnoty v této tabulce vychází ze srovnání 
počátečního a koncového stavu krajinného pokryvu pro dva sledované roky. Takto lze 
snadno analyzovat časoprostorové změny v krajině v daném období. Kromě tabulek bude 
vývoj krajiny také dokumentován grafy a mapovými výstupy. 

Některé metrické ukazatele (kapitola 2.1) nebo jejich výpočet bylo třeba 
přizpůsobit mapování, získaným datům a charakteristikám zájmových území. 

Výpočet Shannonova indexu diversity (vzorec (5)) je založen na podílech rozloh 
jednotlivých kategorií na celkové rozloze území. Pro Poolší však nebylo možné získat 
všechny mapové podklady pro zjištění krajinného pokryvu v celé lokalitě v roce 1836 
(důvody jsou popsány dalších kapitolách). Proto bude pro výpočet SHDI (v tomto roce 
v lokalitě Poolší) proporční zastoupení každé kategorie (P) přepočítáno na celkovou 
rozlohu zjištěných dat. Rozloha chybějících dat bude odečtena. Pro ostatní roky u lokality 
Poolší a pro všechny roky u lokality Karviná-Doly bude počítáno s podíly rozloh kategorií 
na rozloze celého území. 

Vzhledem k tomu, že ve sledovaných lokalitách je použita jiná kategorizace než 
u Kupkové (2001), bylo nutné upravit kategorie v původním vzorci pro koeficient míry 
antropogenního ovlivnění krajiny (vzorec (6)). Upravený vzorec je následující: 

 

 

 

 

 

(11) 

 

V upraveném vzorci KAO byly původní zkratky jednotlivých typů ploch nahrazeny 
univerzálním symbolem pro celkovou rozlohu kategorie (CA) s indexem v nebo s indexem 
m. Index v zastupuje číselné označení kategorie krajinného pokryvu s vysokou intenzitou 
antropogenního využití. Za index m jsou doplňovány číselné identifikátory kategorií 
s menší intenzitou využití. Zařazení kategorií do obou uvedených skupin je zřejmé 
z tabulky vzorce (11). 

Protože koeficient míry antropogenního ovlivnění dává při hodnocení krajiny 
ovlivněné hornickou činností zkreslené údaje, byl použit koeficient hornické transformace 
krajiny (KHT), který lépe odráží reálný stav hornického působení člověka na krajinu. 
Vzorec pro KHT nebyl charakterizován v kapitole 2.1, protože není převzatý z literatury, 
ale byl nově definován převážně pro lokality přeměněné v důsledku těžby. KHT umožňuje 
zjistit velikost změn krajiny, které byly způsobeny hlubinnou těžbou černého uhlí. 
Na základě výsledků koeficientu je možné odvodit míru tohoto typu antropogenního 
ovlivnění krajiny. KHT je definován jako podíl celkové rozlohy všech areálů vzniklých 

Vzorec (11) – Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny (Coefficient of 
Anthropogenic Impact on the Landscape) 

KAO – koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny 

CAv – celková rozloha kategorie v   [m2]; 

kategorie v jsou: 111, 112, 121, 122, 131, 133, 141, 142, 161, 162, 
163, 164, 210, 222, 242 ∑

∑=
m

v

CA

CA
KAO  

CAm – celková rozloha kategorie m   [m2]; 

kategorie m  jsou: 231, 310, 320, 511, 512, 513, 514 
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vlivem hornické činnosti k celkové ploše všech areálů reprezentujících původní kulturní 
krajinu. 

 

 

 

 

 

(12) 

 

Stejně jako u KAO je rovněž ve vzorci pro výpočet KHT použit symbol 
pro celkovou rozlohu kategorie (CA) se dvěma různými indexy: h a k. Za index h jsou 
postupně dosazovány kategorie krajinného pokryvu vzniklé vlivem hornické činnosti, tedy 
kategorie s číselnými identifikátory: 131, 133, 161, 162, 163, 164, 513 a 514. Index 
k zastupuje číselné označení kategorií reprezentujících původní kulturní krajinu, jejichž 
výčet je uveden v tabulce pro vzorec (12). 

Vypočítané hodnoty KHT vystihují proměnu původní kulturní krajiny často 
s typickým zemědělským využitím na krajinu, která je funkčně podřízena hornické činnosti 
nebo je jejím výsledkem. Vyšší hodnoty KHT jsou způsobeny větším podílem ploch 
vázaných na hornickou činnost.  

 

Tabulka 3: Váhové koeficienty pro výpočet koeficientu ekologické stability (vzorec (8)) 

Kategorie krajinného pokryvu Číslo kategorie Koeficient 

urbanizované a technizované areály, kalové nádrže 
111, 112, 121, 122, 
131, 133, 142, 162, 
163, 164, 514 

0 

rekultivační plochy 161 0,10 

orná půda, mozaika polí, luk a trvalých kultur 210, 242 0,14 

ovocné sady 222 0,43 

areály zahrádkářských kolonií 141 0,50 

travní porosty 231 0,65 

vodní plochy, vodní toky, zatopené poklesové kotliny 511, 512, 513 0,79 

stromy, křoviny nebo travní areály 320 0,90 

lesy 310 1,00 

Vzorec (12) – Koeficient míry hornické transformace krajiny (Coefficient 
of Mining Transformation of the Landscape) 

KHT – koeficient míry hornické transformace krajiny 

CAh – celková rozloha kategorie h   [m2]; 

kategorie h jsou: 131, 133, 161, 162, 163, 164, 513, 514 
∑
∑=

k

h

CA

CA
KHT   

CAk – celková rozloha kategorie k   [m2]; 

kategorie k jsou: 111, 112, 121, 122, 141, 142, 210, 222, 231, 242, 
310, 320, 511, 512 
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Pro výpočet ekologické stability krajiny v obou zájmových územích byl vybrán 
koeficient ekologické stability krajiny uvedený v kapitole 2.1 jako druhý (vzorec (8)). 
Tento koeficient je vhodnější než vzorec (7), protože zahrnuje ekologickou významnost 
jednotlivých typů krajinného pokryvu. Vzhledem k typu hodnocené krajiny bylo nutné 
doplnit Miklósem (1986) stanovené hodnoty koeficientu ekologické významnosti kategorie 
o nové váhy kategorií vyskytujících se v zájmových územích (tabulka 3).  

 

Multitemporální analýzy umožňují odhalovat různé jevy a procesy probíhající 
v krajině. Procesy sledované v disertační práci (urbanizace, zalesnění, opuštění, 
intenzifikace zemědělství) byly odvozeny z projektu Biopress. Tento projekt se zabývá 
změnami krajinného pokryvu a jejich důsledky ve vybraných územích Evropy (v měřítku 
1 : 100 000). Zdrojovými daty projektu jsou letecké snímky z 50. let 20. století a data 
z roku 1990 získaná z CORINE Land Cover. V některých případech byla použita také data 
z roku 2000 (Biopress, 2007). Častou a typickou změnou v poddolovaných oblastech je 
vznik nových vodních ploch. Tento proces, který jsem nazvala zavodnění, jsem také 
zahrnula do analýzy procesů v krajině poznamenané hlubinnou těžbou černého uhlí. 

Proces urbanizace zahrnuje nárůst uměle vytvořených povrchů (kategorie 
urbanizovaných a technizovaných areálů) na úkor zemědělských areálů, přírodních 
a polopřírodních areálů a vod. Při zalesnění je sledována přeměna zemědělských ploch 
a také dalších areálů (urbanizovaných, polopřírodních a vodních) na lesní porosty. 
Neupravované a nevyužívané plochy obvykle zarůstají náletovými rostlinami. V případě 
opuštění se tedy jedná o změnu na kategorii stromy, křoviny nebo travní areály. Proces 
intenzifikace zemědělství zahrnuje přeměnu všech kategorií krajinného pokryvu na plochy 
orné půdy. Zavodnění představuje výskyt vod na plochách, kde se předtím vodní areály 
nevyskytovaly. Jedná se tedy o všechny změny kategorií urbanizovaných a technizovaných 
areálů, zemědělských areálů i přírodních a polopřírodních areálů na kategorie vod. 

Kvantitativní zhodnocení procesů je možné provést na základě hodnot 
z kontingenční tabulky a grafu (kapitola 6.2.2). Prostorové rozmístění procesů lze 
znázornit formou mapových výstupů (kapitola 6.3.1). 

K hodnocení časoprostorových změn v krajině byly rovněž použity překryvné 
analýzy, které umožňují vyhledávat místa splňující nebo nesplňující určité podmínky. 
Překryvné operace jsou založeny na operacích nad dvěma (nebo více) vrstvami, takže je 
možné porovnávat krajinný pokryv zájmového území v různých letech, a je možné 
sledovat a kvantifikovat změny mezi jednotlivými kategoriemi. Prostorové umístění 
geoprvků z obou vstupních vrstev a jejich vlastnosti se účastní na vytváření nových dat 
ve výstupní vrstvě. Při překryvných operacích vektorových dat dochází k dělení 
a vytváření nových geoprvků (polygonů). Geometrie polygonů ve výsledné vrstvě je tedy 
kombinací polygonů obou vstupních vrstev. Nejprve jsou vypočítávány průsečíky 
jednotlivých hranic, ve výstupní vrstvě vzniknou nové uzly a následně se vytvoří nové 
geoprvky (polygony). Pro vrstvu, která je výsledkem překryvné operace, se vytváří nová 
atributová tabulka obsahující informace o každém novém prvku. V atributové tabulce nové 
vrstvy jsou obsaženy všechny atributy z obou atributových tabulek původních vstupních 
vrstev.  

Nejčastější  formou prezentace změn v krajině je prezentace pomocí různých typů 
tabulek a grafů. Prostorové rozmístění zjištěných změn však vyžaduje názornější zobrazení 
formou mapových výstupů.  
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4.5 Vizualizace vývoje krajiny 
Vizualizace doslova znamená zviditelnit nebo učinit viditelným, zřejmým (Kraak, 

Brown, 2001). Geografická vizualizace může být definována jako použití konkrétní 
vizuální reprezentace (ať už na papíře nebo s použitím počítačů nebo jiných médií), která 
názorně zviditelňuje objekty, jevy nebo prostorové souvislosti týkající se sledované 
problematiky (Slocum a kol., 2005). Stejný autor uvádí rovněž komplexněji pojatou 
definici založenou na MacEachrenově kartografické krychli, která ukazuje, jak jsou mapy 
používány (obrázek 4). Ve zobrazeném schématu stojí vizualizace (visualization) proti 
komunikaci (communication) ve třech dimenzích: soukromá (private) proti veřejné 
(public), odhadující neznámo (revealing unknowns) proti prezentující známé skutečnosti 
(presenting knowns), a poslední dimenze zahrnuje stupeň interakce (vzájemného 
ovlivňování) člověka a mapy (human-map interaction). S využitím tohoto zobrazení 
MacEachren tvrdí, že geografická vizualizace je soukromou aktivitou, ve které neznámé 
skutečnosti jsou odhaleny ve vysoce interaktivním prostředí, přičemž komunikace 
postihuje (zahrnuje) opak: veřejná aktivita, ve které jsou známé skutečnosti prezentovány 
v neinteraktivním prostředí.   

 

 

Obrázek 4: Grafická reprezentace způsobu použití map (převzato z Slocum a kol., 2005, 
vysvětlivky v textu) 

 

V GIS je vizualizace výsledkem zpracování geografických dat (uspořádaných 
do vrstev) vhodným a srozumitelným způsobem. Vznikají tak nejen různé mapy, ale také 
např. 3D scény, různé grafy, schémata, diagramy, zobrazení dat měnících se v čase, 
schematické znázornění vztahů v geometrických sítích (Wade, Sommer, 2006). Použitá 
vizualizace by měla umožnit dobrou čitelnost prezentované skutečnosti, ale také odhalit 
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a poukázat na vztahy, vazby nebo charakter znázorněných objektů a jevů. Účinnost 
vizualizace pomocí počítače závisí nejen na použitém softwaru, ale také na metodách 
a postupech, a rovněž na zkušenostech a znalostech uživatele. 

V případě GIS je kartografická vizualizace vhodnou formou komunikace mezi 
systémem a uživatelem (Staněk, 2001). Pro každý prvek jsou definovány atributy, které 
umožňují jeho zobrazení na monitoru nebo v tiskové sestavě. Fáber (2007) uvádí, že 
vizualizací v GIS máme na mysli počítačové zpracování alfanumerických dat. V kontextu 
uložení prostorových dat je kartografická vizualizace považována za proces konverze 
prostorových dat z databázového do grafického vyjádření. Během tohoto procesu 
vizualizace jsou aplikovány kartografické metody a techniky (Kraak, Brown, 2001). Data 
zpracovaná a zobrazená v prostředí softwaru pro GIS ještě nejsou mapou v plném slova 
smyslu, ale spíše náhledem, který je dále upravován. V praxi ovšem tyto náhledy mapy 
nahrazují a navíc mapové pole případného tiskového výstupu z GIS je tvořeno právě tímto 
náhledem (Staněk, 2001). 

Podle počtu rozměrů zobrazených dat můžeme rozlišovat např. 2D vizualizace a 3D 
vizualizace. Třídimenzionální vizualizace znázorňuje nejčastěji reliéf obvykle s 3D objekty 
nebo různé sledované jevy. V dalším textu se budu dále zabývat jen dvojdimenzionální 
vizualizací, tedy zobrazením dat v rovině. 

Hlavním účelem vizualizací vývoje krajiny formou mapových výstupů je doplnit 
kvantitativní analýzu změn krajinného pokryvu o prostorový aspekt. Vizualizace umožňují 
interpretaci změn kategorií krajinného pokryvu v kontextu měnících se prostorových 
vztahů celé struktury krajiny sledované lokality. Z hlediska vývoje krajiny lze v zájmovém 
území odlišit dva typy ploch: časoprostorově stabilní plochy a plochy časoprostorových 
změn v krajině. V mapě je možné zobrazit každý z výše zmíněných typů zvlášť nebo oba 
dohromady.  

Krajinné změny jsou znázorňovány pomocí různých metod kartografického 
znázorňování. Nejčastěji je používána areálová metoda, někdy jsou pro zobrazení 
aplikovány kartogramy, pseudokartogramy nebo kartodiagramy. Kartografické vyjadřovací 
prostředky jsou tedy využívány pro znázornění kvalitativních i kvantitativních změn 
v krajině. Zobrazení krajinných změn umožňuje sledovat jejich prostorovou dynamiku.  

Areálová metoda (metoda plošných znaků) se využívá pro vyjádření rozšíření 
kvalitativního jevu. Pomocí této metody se vyznačují plochy, na nichž se vyskytuje určitý 
jev. Plochy vznikají na základě určité rajonizace, regionalizace nebo typologie (Kaňok, 
1999). Pro vizualizaci vývoje krajiny byly využity areály kategorií krajinného pokryvu, 
případně jiná typologie popsaná níže. 

Kartogram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem 
znázorněna statistická data vztažená k ploše (relativní hodnoty) (Kaňok, 1999). 
Pro vizualizaci některých metrických ukazatelů bude využit kartogram. Každá dílčí část 
zájmového území bude zobrazena příslušnou barvou podle předem stanovené stupnice 
vypočítaných hodnot parametru. V případě, že se jedná o parametr, ve kterém výsledná 
relativní hodnota není přepočítaná na plochu území, je možné použít pseudokartogramy. 

Kartodiagram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou pomocí diagramů 
znázorněna statistická data (absolutní hodnoty) většinou geografického charakteru. 
Hlavním záměrem kartodiagramu je informovat čtenáře o kvantitě jevu. Kartodiagramy 
mohou být bodové, plošné nebo liniové, podle toho k čemu je diagram vztažen (Kaňok, 
1999). V disertační práci jsou použity pouze kartodiagramy plošné, vztažené k ploše 
katastrálního území. Aplikovány budou diagramy sloupcové a strukturní kruhové 
diagramy. 
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Dvojdimenzionální vizualizace vývoje krajiny mohou být rozděleny do dvou 
skupin: na statické a dynamické zobrazení změn v krajině. V této práci jsem se podrobně 
zaměřila na první skupinu, protože je obsáhlejší z důvodu možností různého vyjádření 
a v současné době je statické zobrazení změn v krajině častěji používané. Do této skupiny 
jsou zařazeny kvalitativní a kvantitativní metody.  

 

4.5.1 Kvalitativní metody 
Jednoduchým způsobem pro odhalení kvalitativních změn ve sledovaném území je 

znázornění stavu krajiny v jednotlivých letech. Pro tento účel použili Oťahel a kol. (2003) 
metodu plošných znaků s využitím odlišení jednotlivých kategorií krajinného pokryvu 
pomocí barev a rastrů. Stejnou metodu použili Laliberte a kol. (2004) pro vyjádření změn 
krajinného pokryvu v jižní části Nového Mexika ve vybraných letech od roku 1937 
do roku 2003. Rovněž Kupková (2001) zobrazuje využití krajiny ve sledovaném období 
pomocí map zachycujících stav v jednotlivých letech.  

Zobrazení stavu krajiny pomocí map pro jednotlivé roky je nejjednodušším 
způsobem, který je vhodný jen pro orientační vizuální srovnání a odhalení markantních 
změn krajiny. Tuto metodu je možné aplikovat zejména v oblastech s vyšší dynamikou 
krajinných změn, ke kterým patří např. území postižená hornickou činností. Pro přesnou 
detekci časoprostorových změn krajiny je však vhodnější použít jiné způsoby vizualizace. 

 

Pomocí kvalitativních kartografických vyjadřovacích prostředků lze vizualizovat 
vývoj krajiny, často vycházející ze změny krajinného pokryvu nebo využití země. 
Seznámila jsem se s množstvím studií, které se zabývají změnami v krajině. Zaměřila jsem 
se u nich na způsoby zobrazení změn formou mapových výstupů. Některé typy vizualizací 
jsou autory užívány častěji, jiné ojediněle. Podle společných charakteristik jsem používané 
vizualizace klasifikovala do skupin a na základě vlastního výzkumu jsem rovněž navrhla 
nové způsoby vizualizací. Při klasifikaci již používaných i nově navržených způsobů 
vizualizací změn v krajině jsem se zaměřila na následující kritéria (viz tabulka v příloze 6): 

• počet sledovaných změn v krajině (všechny, několik vybraných), 

• zda je možné z použité vizualizace určit typ změny v krajině (ano, ne), 

• počet kategorií sledovaných na začátku a na konci analyzovaného období 
(všechny, některé, jedna kategorie), 

• minimální počet sledovaných časových intervalů (jeden, dva), 

• pokud jsou sledovány jen vybrané změny v krajině, byl rozlišován způsob výběru 
změny (např. změny týkající se jedné kategorie; změny, které jsou předmětem 
zájmu; změny zapříčiněné vybranými procesy), 

• pokud jsou sledovány všechny změny v krajině, bylo v některých případech 
zjišťováno, na jakou skutečnost je vizualizace zaměřena (zda nás např. zajímá 
vývoj jednotlivých areálů nebo stabilita areálů). 
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Jednotlivá znázornění časoprostorových změn krajiny jsou na základě uvedených kritérií 
rozdělena do devíti skupin: 

1. zobrazení změn bez specifikace směru změny 

2. zobrazení všech změn mezi různými kategoriemi 

3. zobrazení všech změn jedné kategorie 

4. zobrazení změn podle hierarchické úrovně 

5. zobrazení vybraných změn mezi různými kategoriemi 

6. zobrazení procesů 

7. zobrazení prostorových změn v rámci jedné kategorie 

8. zobrazení různých typů vývoje areálů 

9. zachování stejného typu krajinného pokryvu 

 

1. Zobrazení změn bez specifikace směru změny 

V mapách jsou často odlišeny stabilní areály a plochy časoprostorových změn 
v krajině. Směry proběhlých změn však nejsou blíže specifikovány. Pomocí plošného 
znaku jsou zvýrazněny areály, kde došlo k jakékoliv změně v krajině bez uvedení jejího 
typu. Nezměněné areály jsou zobrazeny jedním symbolem nebo jsou odlišeny různými 
plošnými znaky pro jednotlivé kategorie. Ve studiích postihujících více časových intervalů 
mohou být mezi sebou odlišeny oblasti se změnami za jednotlivá období.  

Pro vyznačení oblastí, ve kterých došlo ke změně v krajině bez uvedení typu 
změny, použili Oťahel a kol. (2003) metodu plošných znaků. V mapě jsou zobrazeny 
různou barvou třídy krajinného pokryvu v okrese Skalica z roku 2000. Poloha areálů, 
u kterých došlo od roku 1990 ke změně krajinného pokryvu, je ve stejné mapě vyznačena 
rastrem. 

Olsson a kol. (2000) sledovali rozdíly ve vývoji krajiny ve dvou horských údolích 
ve středním Norsku mezi lety 1963 a 1993. V obrázcích využili areálovou metodu 
pro znázornění stavu krajiny v posledním sledovaném roce (barva), polohu změněných 
ploch zvýraznili ve stejném obrázku šrafou.  

 

2. Zobrazení všech změn mezi různými kategoriemi 

Pokud je sledováno jen málo kategorií, je možné vizualizovat všechny změny 
v krajině. Boltižar (2006) ve své studii rozlišuje jen pět tříd krajinné struktury. V takovém 
případě je maximální možný počet změn mezi kategoriemi v jednom časové intervalu 
pouze dvacet. Tyto změny je možné znázornit všechny a odlišit je různým areálovým 
znakem s využitím barev a rastrů. V případě vizualizace změn většího počtu kategorií je 
někdy vhodné provést reklasifikaci původní kategorizace, tj. snížit počet kategorií jejich 
spojením (pokud je to možné). 

Všechny realizované kombinace změn na první hierarchické úrovni CORINE Land 
Cover (CLC) v jednom časovém intervalu zobrazují Cebecauerová a Cebecauer (2005).  
Barva (stupně šedé) je nositelem informace o třídách, které vznikly, v tomto případě tedy 
stav v roce 1979. Textura vyjadřuje informaci o původních kategoriích areálů (stav v roce 
1954). 
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Výhodou tohoto způsobu zobrazení je odhalení všech změn, které v krajině 
proběhly. S větším počtem sledovaných kategorií však roste počet použitých symbolů. 
Mapa, která má velké množství symbolů, je nepřehledná a nedá se v ní zorientovat. 

 

3. Zobrazení všech změn jedné kategorie 

Pomocí plošných znaků je možné zobrazit kvalitativní a prostorové změny 
ve sledovaném časovém horizontu pro každou kategorii zvlášť. Pro všechny kategorie 
(nebo jen pro vybrané kategorie) lze pro jedno časové období vytvořit dvě různé mapy 
vyjadřující směr změny. Z jedné mapy lze odvodit prostorové umístění a typy krajinného 
pokryvu, ze kterých vznikla jedna konkrétní sledovaná kategorie. Z druhé mapy lze zjistit 
polohu a typy krajinného pokryvu, na které se během sledovaného časového intervalu 
přeměnila jedna vybraná kategorie krajinného pokryvu.  

Tento způsob zobrazení se ukázal v průběhu mé práce jako užitečný pro sledování 
změn jednotlivých kategorií. Protože nebyl ve sledované literatuře prozatím využit, 
navrhuji jej jako jeden z možných způsobů vizualizace časoprostorových změn v krajině. 

 

4. Zobrazení změn podle hierarchické úrovně 

Pokud je použita určitá hierarchická struktura řazení kategorií (jako např. v legendě 
CLC), je možné různé změny odlišit symbolem podle toho, na které hierarchické úrovni 
k nim došlo. Z analýzy změn podle hierarchické úrovně je možné odvodit charakter 
vzniklých změn. Cebecauerová a Cebecauer (2006) použili čtyřstupňový hierarchický 
klasifikační systém, který umožnil diferencovat identifikované změny tříd krajinného 
pokryvu na jednotlivých hierarchických úrovních.  

Cebecauerová a Cebecauer (2005) zobrazují změny na první a druhé hierarchické 
úrovni kategorizace CLC. Mapa změny původních areálů z roku 1954 na nové areály 
v roce 1979 obsahuje plochy pěti hlavních tříd první úrovně v roce 1954, které jsou 
rozlišené na nezměněné (znázorněné barvou) a změněné (znázorněné rastrem). Areály, 
u kterých změny proběhly na nižších úrovních, byly přidány k areálům nezměněným. Jiný 
obrázek ukazuje změny na druhé úrovni, kde bylo identifikováno deset tříd krajinného 
pokryvu. Areály beze změn jsou znázorněny barvou, rastrem jsou odlišeny změny na první 
úrovni v rámci jednotlivých kategorií a jiným rastrem změny na druhé úrovni. Legenda 
této mapy změn pro deset tříd krajinného pokryvu tedy obsahuje 30 prvků, u kterých šrafa 
vyjadřuje změny na první a na druhé hierarchické úrovni. 

V rámci vybrané třídy na první úrovni CLC mohou být sledovány jen vnitřní změny 
na druhé úrovni CLC. Cebecauerová a Cebecauer (2005) takto zobrazují změny jedné třídy 
(umělé povrchy), která se dělí do čtyř kategorií na druhé hierarchické úrovni. V rámci 
vybrané třídy je v mapě zobrazeno osm různých symbolů: čtyři symboly pro areály beze 
změn na první a druhé úrovni (odlišeny pro každou kategorii jinou barvou) a čtyři symboly 
pro areály, kde proběhla změna na druhé hierarchické úrovni (znázorněné šrafování 
s barevným podkladem příslušné kategorie). 

 

5. Zobrazení vybraných změn mezi různými kategoriemi 

Pokud autoři používají pro klasifikaci více kategorií, obvykle nezobrazují změny 
všech kategorií na všechny kategorie, protože by byla mapa z důvodu množství 
sledovaných kategorií přehuštěná a nepřehledná. Například v případě patnácti sledovaných 
kategorií by při analýze změn krajinného pokryvu pro dva roky mohlo vzniknout až 225 
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kombinací kategorií (patnáct symbolů pro stabilní areály a 210 symbolů pro změny). 
V případě analýzy změn pro tři roky by muselo být v krajním případě v mapě odlišeno 
3375 symbolů. Mnoho autorů proto obvykle zobrazuje jen některé změny (vybrané 
kategorie na jiné vybrané kategorie). 

Tímto způsobem nejsou znázorněny všechny změny, ale pouze některé podstatné 
změny v rámci vybraných kategorií a jejich směry (např. změna orné půdy na lesní porost). 
Zpravidla jsou zobrazeny největší změny nebo změny, které jsou pro autora z hlediska 
výzkumu významné. Ostatní změny v krajině jsou obvykle vyjádřeny jedním symbolem. 
Používají se nejčastěji barevné plošné znaky. 

Hietel a kol. (2004) ve své studii znázorňují v jednom mapovém výstupu stabilní 
areály pro všechny kategorie a změny jen u dvou kategorií. Stabilní areály jsou plochy, 
kde zůstal zachován stejný krajinný pokryv ve sledovaném období. Z uskutečněných změn 
jsou zobrazeny tyto: orná půda na pastviny a pastviny na ornou půdu. Další areály, 
u kterých došlo k jakékoliv jiné změně, jsou zařazeny do skupiny „ostatní“. 

L. Kupková (2001) zobrazuje v jedné mapě stabilní plochy beze změny využití, 
které jsou od sebe odlišené pomocí barev pro jednotlivé kategorie. V druhé mapě 
znázorňuje šest vybraných směrů změn, týkající se převážně zemědělsky využívaných 
ploch (orná půda na louky, pastviny na ornou půdu a další). Ostatní změny mají jeden 
symbol a jsou zahrnuty v kategorii „jiná změna“.  

Jen vybrané směry změn znázorňují příslušným barevným plošným znakem také 
Lazur a Hurbánek (2006). Ostatním změněným plochám je přiřazen areálový znak světle 
šedé barvy. Stabilní plochy jsou ve stejném obrázku vyznačeny tmavě šedým areálovým 
znakem.  

 

6. Zobrazení procesů 

Z hlediska sledování změn v krajině mají prioritní úlohu procesy, které se podílí 
velkou měrou na proměně krajiny. V disertační práci budou v obou lokalitách sledovány 
následující procesy: urbanizace, zalesnění, opuštění, intenzifikace zemědělství 
a zavodnění. Uvedené procesy jsou charakterizované v kapitole 4.4. Definování procesů 
v krajině umožňuje generalizovat změny krajinného pokryvu. Pro vizualizaci procesů se 
obvykle používají plošné znaky. Intenzitu probíhajících procesů lze vizualizovat použitím 
různého odstínu barvy vybraného pro konkrétní proces. 

Plošné znaky byly použity pro vyznačení změnových areálů v České republice, 
Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku s uvedením konkrétního procesu proběhlého mezi 
70. a 90. lety 20. století (Feranec a kol., 2000). Tento přístup umožňuje znázornit plochy, 
na kterých došlo k intenzifikaci nebo extenzifikaci zemědělství, urbanizaci, odlesnění nebo 
jiným antropogenním změnám. 

Bičík a Kupková (2006) zobrazují čtyři hlavní krajinné procesy v pražské 
aglomeraci. Pro jednotlivé procesy (zalesnění, zatravnění, urbanizace a intenzifikace 
zemědělství) použili plošné znaků odlišných barev. Jednotlivé procesy jsou navíc 
rozděleny do tří kategorií, např. silná urbanizace, střední urbanizace a mírná urbanizace. 
Každá kategorie je znázorněna různým odstínem barvy vybrané pro konkrétní proces. 

 

7. Zobrazení prostorových změn v rámci jedné kategorie 

Srovnáním prostorového rozmístění ploch vybrané kategorie ve dvou nebo více 
letech, je možné sledovat zvětšení nebo zmenšení rozlohy jedné kategorie. Temporální 
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analýzu jedné kategorie využití krajiny mezi lety 1956 a 1998 znázornil pomocí areálové 
metody Plieninger (2006) ve studii zabývající se změnami krajiny ve Španělsku v provincii 
Cáceres. Pomocí tohoto přístupu lze zobrazit změny ve vybraném časovém horizontu pro 
každou kategorii zvlášť. Z mapy lze vyčíst, kde zůstaly zachovány plochy sledované 
kategorie v obou letech (stabilní areály), kde došlo ke ztrátě ploch nebo k jejich expanzi. 
Výše uvedeným postupem je možné vizualizovat změny ve třech i více letech. 

 

8. Zobrazení různých typů vývoje areálů 

Při srovnání krajiny ve třech a více letech je možné sledovat různé typy vývoje 
areálů. Takto lze odlišit na jedné straně areály stabilní, u kterých zůstal zachován stejný 
krajinný pokryv ve všech sledovaných letech, a na druhé straně areály, které se měnily 
v každém období. Vedle stabilních areálů se vyskytují areály, které zůstaly zachovány 
v prvních dvou sledovaných letech, ale ve třetím roce se zde vyskytuje jiná kategorie. 
Velice zajímavým a významným vývojem je návrat k původní kategorii. Zaznamenány 
jsou plochy, u kterých došlo ke změně krajinného pokryvu a k opětovnému návratu 
k původní kategorii. Z hlediska krajinné ekologie je důležité sledovat krajinné struktury, 
u kterých se ve sledovaném časovém horizontu obnovily jejich původní vlastnosti a změna 
byla tedy jen dočasná. Ve třech sledovaných letech jsou to areály, které patřily v prvním 
a třetím roce do stejné kategorie, ale ve druhém roce byl krajinný pokryv v těchto areálech 
jiný (např. změna části vodního toku na travní areál a v dalším sledovaném roce zpět 
na vodní tok). Získané poznatky mohou mít velký význam při obnově krajiny. Mapu typů 
vývoje areálů publikovali Cebecauerová a Cebecauer (2005). Vizualizace umísťuje 
jednotlivé typy vývoje areálů do prostoru, odhaluje části krajiny podléhající dynamickým 
proměnám, naznačuje místa výskytu areálů představujících obnovu původních areálů. 

 

9. Zachování stejného typu krajinného pokryvu 

Tento nový způsob vizualizace vývoje krajiny odhaluje areály, u kterých byl 
zaznamenán stejný typ krajinného pokryvu od konkrétního roku do současnosti. 
Ve výsledné mapě jsou barevně odlišeny stejné areály vyskytující se ve sledovaných 
letech, tzn. plochy, u kterých zůstal zachovaný stejný typ krajinného pokryvu od určitého 
sledovaného roku (např. od roku 1836, 1947 nebo 1971) do posledního zkoumaného roku. 
V mapě od sebe nejsou odlišeny konkrétní třídy krajinného pokryvu. S určitou mírou 
přesnosti však lze z mapy stanovit „stáří“ a stabilitu jednotlivých částí krajiny. 

 

 

4.5.2 Kvantitativní metody 
Pro vyjádření kvantitativních změn v krajině jsou nejčastěji využívány kartogramy 

nebo kartodiagramy, zpravidla vztažené k ploše katastrálního území. Pokud výsledná 
relativní hodnota není přepočítaná na plochu území, je možné použít pseudokartogramy. 
Rovněž kvantitativní metody vizualizací změn v krajině byly klasifikovány do skupin. 
Na rozdíl od kvalitativních metod jsem se zde zaměřila na kritérium vyjadřující kvantitu: 
zobrazená kvantitativní charakteristika a s ní související matematické operace potřebné 
pro výpočet hodnot znázorněných v příslušném mapovém výstupu.  
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Pomocí kartogramů, pseudokartogramů a kartodiagramů jsou vizualizovány 
vybrané změny v krajině, které jsem klasifikovala do skupin: 

1. zobrazení areálů podle počtu změn 

2. zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií 

3. podíl změněné plochy na celkové rozloze území 

4. vizualizace metrických ukazatelů 

Hodnoty sledovaného kritéria pro výše uvedené skupiny jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Klasifikace vizualizací kvantitativních změn v krajině 

Kvantitativní 

charakteristika 
Matematické operace 

Číslo 
skupiny Název skupiny 

počet není 1. 
zobrazení areálů podle 

počtu změn 

přírůstky a 
úbytky 

+ a - 2. 
zobrazení přírůstků nebo 

úbytků kategorií 

relativní 
zastoupení 

/ 3. 
podíl změněné plochy 

na celkové rozloze území 

metrický 
ukazatel 

operace potřebné pro výpočet 
ukazatele (např. +, -, *, /, ∑, ln) 

4. 
vizualizace metrických 

ukazatelů 

 

1. Zobrazení areálů podle počtu změn 

Při sledování vybraného území ve třech a více letech, je možné zjišťovat kolikrát 
došlo v jednotlivých částech lokality ke změně krajinného pokryvu. V jednom mapovém 
výstupu pak lze diferencovat areály podle počtu proběhnutých změn v krajině. Pokud byly 
například sledovány tři časové intervaly, je možné v mapě rozlišit čtyři typově různé 
areály: stabilní areály, kde nedošlo ke změně krajinného pokryvu, a dále areály s jednou, se 
dvěma a se třemi změnami. 

 

2. Zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií 

Kombinací areálové metody a příslušných diagramů lze vyjádřit plošné rozmístění 
přírůstků a úbytků ve sledovaném časovém horizontu, a také celkové rozlohy přírůstků 
a úbytků pro sledované kategorie. Tento přístup zpracovaný pro jednotlivé kraje Slovenska 
lze nalézt v pracích Ferance a kol. (2005) nebo Pravdy a Ferance (2005), které hodnotí 
změny krajinného pokryvu na Slovensku v období 1990 – 2000. V případě těchto studií se 
však nejedná o absolutní přírůstky nebo úbytky kategorií, protože u stejné kategorie 
konkrétního kraje (např. lesy v Prešovském kraji) je v diagramu přírůstků zaznamenán 
přírůstek a v diagramu úbytků je vidět úbytek plochy této kategorie. Spíše se tedy jedná 
o plošné rozšíření a vymizení areálů sledovaných tříd krajinného pokryvu.  

 

3. Podíl změněné plochy na celkové rozloze území 

Podíl plochy změněných kategorií krajinného pokryvu na celkové ploše 
katastrálního území společně s podílem rozlohy nezměněných kategorií na celkové rozloze 



 55 

katastrálního území prezentují Oťahel a kol. (2003) pomocí kartodiagramu s kruhovým 
diagramem. 

 

4. Vizualizace metrických ukazatelů 

Ze zjištěných celkových rozloh jednotlivých tříd je možné vypočítat různé metrické 
ukazatele vypovídající o změnách v krajině. Výsledné hodnoty ukazatelů mohou být 
znázorněny kartogramy nebo pseudokartogramy, pokud se nejedná o hodnoty vztažené 
k ploše území. 

Götz a Kupková (1998) znázorňují vypočítaný index změny rozlohy vybrané 
kategorie. Výsledné hodnoty indexu byly rozděleny do čtyř tříd a pro každou třídu byl 
zvolen plošný znak odlišený rastrem. 

Index změny využití krajiny v katastrálních územích ve čtyřech časových 
intervalech zobrazuje Bičík I. a kol (1996). 

Vývoj lesních ploch na Domažlicku znázorňuje Štěpánek (1996). Ve třech 
pseudokartogramech zobrazil výsledné hodnoty vývojového indexu, několikanásobné 
relativní nárůsty ploch a výsledné hodnoty definovaného indexu zaplněnosti. Intervaly 
u jednotlivých pseudokartogramů jsou voleny tak, aby vznikly podobně četné kategorie 
a byla tím zajištěna srovnatelnost. Intervaly jsou odlišeny pomocí barev a rastrů. 

Index celkové změny a standardizovaný index celkové změny zobrazuje formou 
kartogramů Bičík a Kupková (2006). Výsledné hodnoty indexu jsou roztříděny do pěti 
intervalů a znázorněny v mapových výstupech pěti barvami ve škále šedé.  

 

Vedle výše uvedených možností mohou být hodnoty metrických ukazatelů 
prezentovány na jednotlivých mapách, zachycujících stav k danému roku. Vývoj lze 
interpretovat srovnáním jednotlivých map. Příkladem mohou být dvě následující studie.  

Antropogenním ovlivněním krajiny a jeho znázorněním v mapě se zabývala 
Kupková (2001). Pro všechna katastrální území v České republice vypočítala koeficient 
míry antropogenního ovlivnění krajiny a znázornila výsledné hodnoty zařazené do pěti 
intervalů pro každý sledovaný rok v samostatné mapě.  

Vývojový index a koeficient ekologické stability v katastrálních územích 
vybraného okresu zobrazuje také Bičík a kol. (1996). Výsledné hodnoty ukazatelů jsou 
zařazeny do tří a pěti intervalů. 
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5 POSTUP PRACÍ 
Postup prací je možné rozdělit do několika na sebe navazujících kroků: 

• přípravná fáze – výběr vhodných lokalit, seznámení se se zájmovými územími, 
sběr dat týkajících se vybraných lokalit, získání mapových podkladů, leteckých 
snímků a dalších potřebných dat, výběr hodnotících parametrů a vhodných 
analýz, terénní průzkum 

• zpracování dat – příprava a zpracování mapových podkladů a leteckých snímků, 
vizuální interpretace mapových podkladů a leteckých snímků, vektorizace 
upravených zdrojových dat, úprava vytvořených dat 

• analýzy dat – další zpracování dat získaných z mapových podkladů a leteckých 
snímků, výpočty metrických ukazatelů ze zpracovaných dat, multitemporální 
analýzy krajiny 

• vyhodnocení získaných údajů a provedených analýz – zhodnocení stavu a vývoje 
krajiny, sledování změn v krajině, prezentace vývoje krajiny 

Výše uvedené fáze jsou podrobněji rozepsány v následujících podkapitolách. 

5.1 Charakteristika zájmového území 
Před samotnou analýzou dat je vždy nejprve nutné seznámit se se zájmovými 

územími. Obě vybrané lokality leží v okrese Karviná, který se nachází v severovýchodní 
části České republiky v Moravskoslezském kraji. Severní a východní hranice okresu je 
zároveň státní hranicí s Polskem (obrázek 5).  

Okres Karviná je z hlediska vývoje krajiny velice zajímavým územím, které však 
zůstává z hlediska využití leteckých snímků a mapových materiálů stranou zájmu badatelů. 
První práce týkající se výzkumu antropogenních změn krajiny v okrese Karviná, které však 
nebyly odvozovány z leteckých snímků nebo mapových podkladů, byly zaměřeny 
na studium konvexních antropogenních forem reliéfu (Kroutilík, 1954 in Havrlant, 1980). 
Rekultivacemi hlušinových odvalů se zabýval Gerlich (1967, 1973 in Havrlant, 1980). 
Inventarizace antropogenních forem reliéfu a životního prostředí v ostravské průmyslové 
oblasti byla provedena v roce 1980 (Havrlant, 1980). V rámci projektu Akademie věd ČR 
„Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí“ (navrhovatel 
P. Martinec, Ústav geoniky Akademie věd, rok ukončení: 2004) a některých souvisejících 
projektů byl hodnocen krom jiných uhelných ložisek ČR také ostravsko-karvinský revír 
(OKR). Řešitelé se zabývali geologickými podmínkami, ovlivněním životního prostředí, 
útlumy hlubinné těžby, stručně také rekultivacemi, antropogenními formami reliéfu, 
některými aspekty demografického vývoje aj. (Martinec, 2006). Charakterizován je však 
celý OKR. Karvinskem se v grantu „Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny 
pro proces obnovy území Karvinska“ zabývala doc. Stalmachová a kolektiv (rok ukončení: 
2003). V rámci této studie byla řešena dynamika vlivů těžby na reliéf terénu se zahrnutím 
poklesů v roce 2002 a předpokládaných poklesů v roce 2010 v části dobývacího prostoru 
dolu ČSM a dolu Lazy. Dále byly sledovány ekosystémy v poddolovaném území a voda 
v hornické krajině. Rovněž byl zpracován návrh obnovy území včetně virtuálního modelu. 

Ještě v první polovině 18. století bylo Karvinsko výhradně zemědělskou krajinou 
s množstvím lesů a mimolesní vegetace. Ve druhé polovině 18. století se objevují první 
zmínky o hornické činnosti. V průběhu 19. a 20. století dochází v souvislosti s rozvojem 
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těžby černého uhlí k proměně původně zemědělské krajiny na krajinu převážně ovlivněnou 
hornickou a průmyslovou činností. 

Do okresu Karviná zasahuje ostravsko-karvinská uhelná pánev, která je součástí 
hornoslezské pánve. Celá rozloha hornoslezské pánve, která z větší části leží na území 
sousedního Polska, čítá přibližně 7000 km2, z čehož na Českou republiku připadá jen asi 
1500 km2. Jde o území v okolí měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu 
pod Radhoštěm, kde se nacházejí uhlonosné vrstvy karbonského stáří. Na našem území se 
ostravsko-karvinská uhelná pánev dál dělí na oblast:  

• ostravsko-karvinskou, kde už těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivnila 
podobu krajiny i sociální prvky  

• podbeskydskou, kde těžba s ohledem na geologické poměry doposud neprobíhala 

V ostravsko-karvinské oblasti se rozlišuje ostravské a karvinské souvrství. 
Ostravské souvrství vzniklo v přímořském prostředí a pod vlivem časté vulkanické činnosti 
a vyznačuje se kvalitnějším uhlím ve slojích menší mocnosti. Naproti tomu mladší 
karvinské souvrství se tvořilo po definitivním ústupu moře a vyznačuje se mocnějšími 
uhelnými slojemi (OKD, 2007).  

Zhruba 50 % okresu Karviná patří do ostravsko-karvinského revíru (OKR). OKR 
tvoří jižní část hornoslezské pánve. V OKR probíhá od poloviny 19. století hlubinná těžba 
kamenného uhlí. Karvinská část revíru patří k oblasti se stále probíhající těžbou černého 
uhlí. OKR se dělí na tři části: 

• Ostravská část 

• Karvinská část 

• Jižní část 

 Karvinská část Ostravsko-karvinského revíru (OKR) je tvořena následujícími 
dobývacími prostory (DP): Louky, Stonava, Darkov, Karviná–Doly I, Karviná–Doly II, 
Doubrava, Lazy, Dolní Suchá, Horní Suchá, Poruba, Petřvald I a Petřvald II (viz obrázek 
9). Dobývací prostory Horní Suchá a Poruba jsou v útlumu, Petřvald I a Petřvald II jsou 
zrušeny (jen menší část DP Petřvald I je činná pod Dolem Lazy) (Martinec a kol., 2006). 

Dobývací prostory ostravské části OKR byly většinou už zrušeny: Michálkovice, 
Radvanice, Svinov, Mariánské Hory, Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava III, Vítkovice. 
Pouze dva DP jsou v útlumu: Přívoz a Heřmanice (Martinec a kol., 2006). 

Do Jižní části OKR patří tyto DP: Paskov (v útlumu), Staříč a Trojanovice 
(Martinec a kol., 2006). 

Současná krajinná struktura okresu Karviná obsahuje jednak hornické a průmyslové 
oblasti, ale také oblasti, které nebyly tolik poznamenány antropogenní činností a ve kterých 
se zachovalo mnoho přírodních struktur. Pro sledování vývoje struktury krajiny byla proto 
vybrána dvě charakteristická území v okrese Karviná:  

• Poolší – část povodí řeky Olše; lokalita reprezentuje kulturní krajinu se 
zemědělským využitím a s významnými přírodními strukturami 

• Karviná-Doly – katastrální území Karviná-Doly; lokalita reprezentuje 
antropogenní krajinu, která je výrazně ovlivněna hlubinnou těžbou černého uhlí  

Dvě vybraná zájmová území se liší výskytem různých typů krajinného pokryvu 
a také se liší způsobem a mírou antropogenního ovlivnění. Lokalizace sledovaných území 
v České republice je znázorněna na obrázku 5. 
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Obrázek 5: Umístění okresu Karviná a vybraných lokalit v České republice (zdroj dat: 
PVS; ArcČR 500) 

 

5.1.1 Lokalita Poolší 
Zájmové území Poolší leží v severní části okresu Karviná. Tvoří jej katastrální 

území Kopytov, Věřňovice a částečně katastrální území Skřečoň a Dolní Lutyně. Tato 
katastrální území spadají do dvou obcí: Bohumín (katastrální území Kopytov a Skřečoň) 
a Dolní Lutyně (katastrální území Věřňovice a Dolní Lutyně). Vybraná část katastrálního 
území Skřečoň je z jihu ohraničena silnicí, část Dolní Lutyně je z jihu ohraničena železnicí. 
Celková rozloha zvolené lokality, která na severu a částečně na západě sousedí s Polskem, 
je 1712,20 ha. 

Zájmové území Poolší patří k povodí Odry. Z významnějších vodních toků územím 
protékají dvě hraniční řeky (na severu řeka Olše a na západě řeka Odra). Plocha povodí 
Odry na území České republiky je 6 252 km2 (lokalita Poolší tvoří jen 0,3 % povodí Odry). 
Zájmové území je tedy malou, ale významnou částí povodí Odry, protože zachycuje místo, 
kde Odra na soutoku s Olší opouští území České republiky. Toto místo je také nejnižším 
bodem povodí, leží v nadmořské výšce asi 190 m n. m.  

Lokalita Poolší je svou podstatou více přírodní a kulturní krajina. Toto území 
nebylo na rozdíl od lokality Karviná-Doly zatížené důlní těžbou. Jedná se převážně 
o zemědělskou krajinu, ale také se zde vyskytují významné přírodní nebo polopřírodní 
areály. Řeka Olše (obrázek 6) není na sledovaném území regulovaná, meandruje a vytváří 
ideální podmínky pro řadu druhů rostlin a živočichů. 
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Obrázek 6: Řeka Olše v lokalitě Poolší 

Stručná historie 
Již od svého založení ve druhé polovině 13. století měl Bohumín významnou 

strategickou polohu. Bohumínskem procházely od období raného středověku důležité 
obchodní stezky. Stejně jako další slezská území bylo i bohumínské panství těžce zasaženo 
válkami o rakouské dědictví. V roce 1742 bylo bohumínské panství na základě 
vratislavského míru rozděleno na pravobřežní město, které připadlo habsburské říši 
a levobřežní hrad a předměstí, které připadly Prusku. Z Bohumínska se tak stala na jedno 
století periferní, čistě zemědělská pohraniční oblast. V polovině 19. století však prudce 
vzrůstal význam Bohumínska jako klíčové křižovatky železničního spojení mezi 
habsburskou říší a Pruskem (Teisler, Veselý, 2006). 

Bohumín si vytvořil v průběhu druhé poloviny 19. století díky své výhodné 
dopravní poloze ideální podmínky pro lokalizaci moderního těžkého průmyslu. V průběhu 
80. a 90. let se o oblast začal zajímat jak rakouský, tak říšskoněmecký kapitál. Vytváří se 
nová struktura průmyslové výroby, jejímiž nosnými odvětvími bylo hutnictví železa, 
zpracování kovů a posléze také chemický průmysl (Bohumín, 1976). Tento průmyslový 
boom však nezasáhl celou oblast stejnou intenzitou. Jestliže se v obcích Bohumín, Šunychl 
a Pudlov rozvíjí v závěru 19. století dosti bouřlivě těžký průmysl, katastrální území 
Kopytov a Skřečoň zůstala bez výraznějšího antropogenního vlivu. Stejně tak je důlními 
vlivy poznamenána jen jižní oblast Bohumínska (obec Vrbice a část Pudlova, Nového 
Bohumína a Záblatí), kdežto zvolené zájmové území zůstalo zcela mimo tyto vlivy. Jak 
Kopytov, tak Skřečoň si udržely svůj původní nenarušený ráz a představují území 
s typickou venkovskou zástavbu a obytným významem. 

Obdobný charakter mají také obce Věřňovice a Dolní Lutyně. Věřňovice leží 
na hranici s Polskou republikou v údolní nivě řeky Olše. Je tvořena souvislými plochami 
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zemědělské půdy vysoké bonity a je protkána hustou sítí odvodňovacích kanálů. Dolní 
Lutyně leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes 
většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. 

 

 

Obrázek 7: Orná půda v lokalitě Poolší 

 

5.1.2 Lokalita Karviná-Doly 
Katastrální území Karviná-Doly leží v centrální části okresu Karviná. Na severu 

sousedí s katastrálními územími Doubrava u Orlové a Staré Město u Karviné, na západě 
s katastrálními územími Orlová a Lazy u Orlové, na jihu s katastrálními územími 
Prostřední Suchá, Horní Suchá a Stonava, na východě s katastrálními územími Darkov 
a Karviná-město (obrázek 8). Karviná-Doly je jedno z šesti katastrálních území obce 
Karviná.  

Rozloha katastrálního území Karviná-Doly je 1643,41 ha. 

Lokalita Karviná-Doly představuje typickou oblast s intenzívním antropogenním 
zatížením krajiny. Nachází se v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. Většina 
tohoto území je tvořena částí dobývacího prostoru Karviná-Doly I a dobývacího prostoru 
Karviná-Doly II. Malou částí do katastrálního území zasahují tyto dobývací prostory: 
na severozápadě DP Doubrava, na západě DP Lazy, na jihozápadě DP Dolní Suchá, na jihu 
DP Stonava a na východě DP Darkov. Obrázek 9 znázorňuje polohu všech dobývacích 
prostorů Karvinské části OKR. Těžba uhlí a s ní spojené ovlivnění krajiny zásadně mění 
charakter krajiny lokality Karviná-Doly. 
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Obrázek 8: Karviná-Doly a okolní katastrální území (zdroj dat: PVS; KÚ Karviná) 

 

 

Obrázek 9: Dobývací prostory karvinské části OKR (zdroj dat: IMGE; KÚ Karviná) 
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Stručná historie těžby 
První pokusy najít uhlí na severní Moravě a v těšínském Slezsku spadají 

do poloviny 18. století. Není však přesně známo, kde bylo nalezeno. První ověřený 
a lokalizovaný nález pocházel z roku 1763 z Polské Ostravy, kde po uhlí pátral  
c. k. šichtmistr J. A. Alis, kterého sem vyslal horní úřad v Kutné Hoře. V roce 1767 byl 
dvorskou komorou vydán příkaz k zahájení prospektorské činnosti na uhlí a rudy 
na Těšínsku a Bílsku, který vedl k dalším objevům uhlí v katastru Polské Ostravy. 
Na počátku 70. let 18. století začal po uhlí pátrat také majitel panství Karviná Johann 
Florian hrabě Larisch (1738 – 1792). V roce 1776 bylo na jeho panství v dnes blíže 
neurčené lokalitě (s největší pravděpodobností se jednalo o místo v důlním poli budoucí 
jámy Jan-Karel, dnes důl ČSA) objeveno uhlí. Ještě téhož roku byla zahájena jeho těžba, 
ale pro nedostatečný odbyt byla brzy zastavena. V roce 1784 byla těžba obnovena. 
U čechovických štol nechal vybudovat skladovací prostory, usiloval o export 
do sousedního Pruska a snažil se vybudovat místní uhelný monopol. Žádný z jeho záměrů 
se však nezdařil. Úspěšnější byl až jeho syn Johann Josef hrabě Larisch (1766 – 1820). 
Po počátečních nesnázích se mu povedlo rozprodat nahromaděné zásoby uhlí a znovu 
zahájil těžbu. Vytěžené uhlí, jehož spotřeba začala v novém století mírně růst, bylo vedle 
vlastních panství distribuováno především v okolních městech. V roce 1811 byly hraběti 
propůjčeny první důlní míry Johannes a Schäferei v okolí kutišť na kopcích „Ptáčník“ 
a „Kamienčok“. Od 1794 pak vzrostla těžba karvinských hraběcích dolů z 131 tun 
na 4362 tun v 1810, přičemž se průměrně pohybovala kolem 2 500 tun uhlí ročně (Machač, 
Langrová a kol., 2003). 

Do roku 1830 probíhala těžba na Karvinsku v 6 plytkých jámách, přičemž tato 
důlní dílka byla dle potřeby opouštěna a znovu otevírána. Na karvinských dolech se 
v letech 1820 – 1830 těžilo pouze 2000 – 5500 tun uhlí ročně. K rychlému nárůstu 
produkce pak došlo po založení Rudolfovy huti ve Vítkovicích a zvláště po otevření 
Severní dráhy císaře Ferdinanda. Jelikož byly karvinské jámy od hutního komplexu 
příliš vzdáleny, inicioval hrabě Heinrich Wenzel Larisch-Mönnich geologický průzkum 
také na karvinsko-doubravsko-orlovském pomezí a ve vsi Petřvald. Díky rozsáhlé 
prospektorské činnosti se Larischův důlní majetek rozrostl na tři samostatné těžební 
oblasti – karvinskou, doubravsko-orlovskou a petřvaldskou (Myška, 2003). 

V karvinské části bylo do roku 1850 v prostoru mezi budoucími doly Jan 
a Hlubina vyhloubeno více než 30 jam a vrtů. V období 1850 – 1860 bylo vytvořeno 
dalších 12 jam a 2 hloubkové vrty. Od poloviny 50. let byla tato důlní dílka 
koncentrována do několika těžebních komplexů. V roce 1859 bylo započato hloubení 
jámy Karel a o rok později jámy Jan. Později (v 80. letech 19. století) byly oba doly 
sloučeny do jediného závodu Jan-Karel. Obě jámy se nacházely v místech 
prvních důlních objektů, zprovozněných v 18. století. V jižním úseku důlního 
pole byla od roku 1856 hloubena jáma Františka (vyskytující se ve střední části 
současného katastrálního území Karviná-Doly). Téhož roku byla zahájena také výstavba 
jámy Jindřich (vyskytující se v severozápadní části současného katastrálního území 
Karviná-Doly), která však díky výskytu tekutých písků započala nepřetržitou těžbu až 
v roce 1890 (Zářický, 2004). Většina Larisch-Mönnichovských dolů byla tedy 
vybudována v době hospodářské konjunktury na přelomu 50. a 60. let 19. století. Později 
byly šachtice v západní části těžebního pole koncentrovány vybudováním jámy Hlubina 
(vyskytující se v severozápadní části současného katastrálního území Karviná-Doly) 
v roce 1871 (Machač, Langrová a kol., 2003). Koncentrace těžby byla předpokladem 
k její intenzifikaci. Jestliže Larisch-Mönnichové vytěžili v roce 1862 asi 48 000 tun 
uhlí (8 % celorevírní těžby) a zaměstnávali téměř 600 horníků, potom o dvacet let 
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později vytěžili už  téměř 300 000 tun (11 % celorevírní těžby) a zaměstnávali více než 
2500 horníků. Před první světovou válkou vytěžilo pět Larisch-Mönnichových dolů 
(včetně dolu František v Horní Suché) více než 1,1 milionu tun uhlí (cca 11 % celkové 
těžby revíru) a společně s koksovnou zaměstnávali téměř 4400 osob. Ačkoliv byly 
báňské závody Johanna Larisch-Mönnicha (1872 – 1962) těžce zasaženy hospodářskou 
krizí vyvolanou politickými změnami po první světové válce, na konci 20. let těžily 
více než 1, 5 milionu tun uhlí, což bylo 12, 5 % celorevírní těžby (Myška, 2003).  

V rámci dobývacího prostoru Karviná-Doly II byly v průběhu druhé poloviny 
19. století založeny doly, patřící těšínské knížecí komoře. Vzhledem k tomu, že přes 
všechny snahy nevlastnila těšínská komora, provozující železárny v Třinci, Ustroni 
a v Lískovci, vlastní uhelné doly, zahájila roku 1858 rozsáhlou prospekci v ostravsko-
karvinském revíru a Pobeskydí s cílem zisku uhelných a železnorudných měr. V roce 
1859 jí byla zaregistrována řada kutisek, mimo jiné i v katastrálních územích 
Petřvaldu, Karviné a Solzi. Prvním komorním dolem se stala jáma Gabriela (vyskytující 
se ve východní části současného katastrálního území Karviná-Doly), odkoupená v roce 
1862 (Zářický, 2004). V průběhu 70. let komora investovala zvláště do vyhloubení dolu 
Albrecht (pozdější důl Hedvika) v petřvaldské dílčí pánvi. V roce 1883 pak začala být 
hloubena také jáma Hohenegger (vyskytující se v západní části současného katastrálního 
území Karviná-Doly). Od roku 1862 do roku 1892 vzrostla těžba arcivévodských dolů 
z 12 600 tun na téměř 490 000 tun, což bylo přibližně 11 % celorevírní těžby. Majetek 
těšínské komory byl roku 1905 transformován do akciové společnosti Rakouská báňská 
a hutní společnost. Nová společnost zahájila v roce 1907 hloubení dolu Austria 
(pozdější důl Barbora vyskytující se v jižní části současného katastrálního území 
Karviná-Doly) a v roce 1910 zakoupila majetek těžířstva Marie-Anne, provozující důl 
a koksovnu Ignát a důl Odra. Tím se stala Rakouská báňská a hutní společnost jedním 
z nejvýznamnějších těžařů ostravsko-karvinského revíru (Myška, 2003). 

 

Obrázek 10: Současný pohled na důl ČSA 
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    Zcela nová etapa ve vývoji karvinských dolů nastala po skončení druhé 
světové války. U příležitosti svátku vzniku Československé republiky byly 28. října 
1945 Larisch-Mönnichovy doly stejně jako ostatní důlní podniky v republice 
znárodněny. Těžařské společnosti, které měly doposud národní správu, byly zrušeny 
a místo nich nastoupil jediný národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. 
Vedle majetkoprávních změn došlo také k přejmenování některých dolů: důl Jan-Karel 
na důl Československé armády, důl František na důl Prezident Gottwald, důl 
Hohenegger na důl 1. Máj a důl Gabriela na důl Mír (Machač, Langrová a kol., 2003). 

5.2 Použité datové zdroje 
Z dostupných historických mapových podkladů byly pro analýzu vývoje krajiny 

ve zvolených lokalitách (Poolší a Karviná-Doly) využity mapy stabilního katastru (rok 
1836), získané v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze. 
Pro sledování prvků paměti krajiny byly využity dostupné mapy stabilního katastru (rok 
1836), mapy druhého vojenského mapování z let 1839 – 1840 (poskytnuté laboratoří 
geoinformatiky, Univerzita J. E. Purkyně). Také byly použity mapy pozemkového katastru 
(poskytnuté Katastrálním úřadem v Karviné), které vznikly v letech 1902 – 1914 a až 
do roku 1964 do nich byly zaznamenávány změny. 

Pro sledování krajinného pokryvu v jednotlivých územích byly dále využity 
kontaktní kopie černobílých leteckých snímků z let 1947 a 1971 (poskytnuté VGHÚř 
v Dobrušce) a barevné ortofoto z roku 2003. Pro zájmové území Poolší bylo ortofoto 
zakoupeno od společnosti GEODIS Brno, spol. s.r.o. v rozlišení 2 metry na pixel. 
Pro odvození krajinného pokryvu v lokalitě Karviná-Doly v roce 2003 bylo použito 
ortofoto z mapových služeb Portálu veřejné správy České republiky (PVS ČR, 2007). 
Mapový server byl využíván pomocí služeb ArcIMS v softwaru ArcGIS 9.2. Kvalita 
použitých černobílých leteckých snímků odpovídá technickým prostředkům doby pořízení 
snímků. Vyhovující je rovněž kontrast a ostrost snímků (opět s přihlédnutím k technickým 
možnostem v době jejich pořízení i v době archivace). Podrobnější charakteristika 
použitých černobílých leteckých snímků je uvedena v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Základní údaje o snímcích poskytnutých VGHÚř v Dobrušce 

zájmové 
území 

rok 
snímkování 

počet 
snímků 

počet 
řad 

velikost 
snímku (cm) 

měřítko 
snímku 

1947 13 4 18 x 18 1 : 10 000 Karviná-
Doly 1971 7 3 18 x 18 1 : 15 250 

1947 13 3 18 x 18 1 : 10 000 

1954 1 1 18 x 18 1 : 24 000 Poolší 

1971 10 4 18 x 18 1 : 15 250 

 

Je nutné vyvarovat se možných chyb, a proto je potřeba během zpracování dat 
využívat řadu podpůrných informací. Pro kontrolu dat interpretovaných z historických 
datových zdrojů a pro identifikaci sporných prvků byly využity doplňující zdroje 
informací: historické mapové podklady, archivní materiály, odborné publikace, internetové 
zdroje dat apod. Pro správné zařazení nejasných ploch na ortofotu a pro kontrolu již 
určených ploch v současné krajinné struktuře byly použity katastrální mapy z roku 2005, 
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ZABAGED a další data. Současný stav krajinného pokryvu je možné zaznamenat přímo 
v terénu, vhodným doplněním současného stavu je fotodokumentace krajiny. 

 

Přehled použitých podpůrných dat: 

 

Data použitá pro georeferencování: 

• Státní mapy ČSR 1 : 5 000 z roku 1952 

− mapové listy: Ostrava 1-0, Ostrava 1-1, Ostrava 1-2, Ostrava 2-0,      
Ostrava 2-1, Ostrava 2-2, kopie uvedených mapových listů byly zakoupeny 
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru, Praha 

− mapové listy: Ostrava 3-0, Ostrava 3-1, Ostrava 3-2, zapůjčené z archivu 
map katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, 
Ostravská univerzita v Ostravě 

• Základní mapa ČSSR 1 : 10 000 z roku 1974 

− mapové listy: 15-42-16, 15-42-17, 15-42-22, zapůjčené z archivu map 
katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská 
univerzita v Ostravě 

• Základní mapa 1 : 10 000 z roku 1995 

− mapové listy: 15-44-02, 15-44-03, 15-44-07, 15-44-08, zapůjčené z archivu 
map katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, 
Ostravská univerzita v Ostravě 

• Ortofoto lokality Poolší z roku 2003, zakoupeno od společnosti GEODIS Brno, 
spol. s.r.o., rozlišení 2 metry na pixel 

• Digitální katastrální mapy z roku 2007 pro katastrální území: Kopytov, Skřečoň, 
Věřňovice a Karviná-Doly, poskytnuté katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná 

 

 

Data použitá pro verifikaci při vektorizaci krajinného pokryvu: 

• Státní mapy ČSR 1 : 5 000 z roku 1952 

− mapové listy: Ostrava 1-0, Ostrava 1-1, Ostrava 1-2, Ostrava 2-0,      
Ostrava 2-1, Ostrava 2-2, kopie uvedených mapových listů byly zakoupeny 
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru, Praha 

− mapové listy: Ostrava 3-0, Ostrava 3-1, Ostrava 3-2, zapůjčené z archivu 
map katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, 
Ostravská univerzita v Ostravě 

• Mapy pozemkového katastru, vznik 1902 – 1914 (do roku 1964 do nich 
zaznamenávány změny) 

− katastrální území: Kopytov, Skřečoň, Věřňovice, Dolní Lutyně, poskytnuté 
k nahlédnutí na katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Karviná 

• Parcelní protokoly pozemkového katastru z let 1902 – 1964 
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− katastrální území: Kopytov, Skřečoň, Věřňovice, Dolní Lutyně, poskytnuté 
k nahlédnutí na katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Karviná 

• Státní mapy 1 : 5 000 z roku 1972 (zmenšené na 1 : 10 000, se zákresem ploch 
k asanaci, rekultivaci a s vyznačením funkcí ploch týkajících se těžby k roku 
1986) 

− mapové listy: Ostrava 1-0, Ostrava 1-1, Ostrava 1-2, Ostrava 2-0,      
Ostrava 2-1, Ostrava 2-2, Ostrava 3-0, Ostrava 3-1, Ostrava 3-2, zapůjčené 
od OKD, a.s. IMGE 

• ZABAGED – digitální topografický model území ČR odvozený z mapového 
obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému       
S-JTSK. Data ZABAGED® poskytl Český úřad zeměměřický a katastrální 

− mapové listy: 15-42-16, 15-42-17, 15-44-03, 15-44-07, 15-44-08 

• DMÚ 25 – z mapového serveru Portálu veřejné správy České republiky (PVS 
ČR, 2007). Dostupný online: http://geoportal.cenia.cz/ Server byl využíván 
pomocí služeb ArcIMS v softwaru ArcGIS 9. 

• Digitální katastrální mapy z roku 2007 pro katastrální území: Kopytov, Skřečoň, 
Věřňovice a Karviná-Doly, poskytnuté katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná 

• Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená, z let 1998 – 2004 

− mapové listy: Bohumín 3-5, Bohumín 3-6, Bohumín 4-5, Bohumín 4-6, 
Bohumín 5-5, Bohumín 5-6, Bohumín 6-4, Bohumín 6-5, zakoupené 
v prodejně map Zeměměřického úřadu v Opavě 

• Základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, rok vydání            
1986 – 1999  

− mapové listy 15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, dostupné online: 
http://heis.vuv.cz (HEIS, 2007) 

• Územní plán obce Karviná, Komplexní urbanistický návrh, 2006, měřítko 
1 : 5 000 dostupný online: www.karvina.org/gswork/uplan/uplan_index.html 
Územní plán obce Karviná je rozdělen do jednotlivých mapových výkresů, které 
odpovídají kladu mapových listů v měřítku 1 : 5 000 (ÚP Karviná, 2007). 

• Mapový server města Karviná, dostupný online: www.karvina.org (Karviná, 
2007). 

• Ortofotomapa ČR z roku 2006 vytvořená společností GEODIS Brno, spol. s.r.o., 
dostupná online: www.mapy.cz  (Mapy, 2007) 

• Archivní materiály – Zemský archiv Opava, Ústřední archiv zeměměřictví 
a katastru Praha  – písemné oceňovací operáty stabilního katastru 

• Legenda k mapám stabilního katastru – dostupná online na stránkách 
zeměměřičského úřadu: http://archivnimapy.cuzk.cz (Archivní mapy, 2007) 

• Konzultace: s odborníky z OKD, a.s. IMGE (IMGE je vnitřní organizační 
jednotkou společnosti OKD), se znalci historických mapových podkladů a jejich 
tvorby, s odborníky z oblastí historie (katedra historie FF OU), s kolegy 
zabývajícími se odvozováním krajinného pokryvu z leteckých snímků 

• Terénní průzkum  
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5.2.1 Zpracování použitých datových zdroj ů 
Před zpracováním zdrojových dat, použitých pro interpretaci krajinného pokryvu, 

bylo nejprve nutné upravit některá podpůrná data. Výše uvedené mapy použité 
pro georeferencování leteckých snímků bylo nejprve potřeba rovněž transformovat 
do souřadnicového systému S-JTSK. Všechny mapové listy byly naskenovány na skeneru 
UMAX. Vzhledem k jejich velikosti však bylo nutné skenovat vždy jen polovinu 
mapového listu (s přesahem) a tyto dvě poloviny následně spojit v softwaru TopoL xT 8.0. 
Georeferencování celých mapových listů rovněž proběhlo v softwaru TopoL podle rohů 
mapových listů. 

Získaná analogová data, ze kterých byl odvozován krajinný pokryv, byla nejprve 
převedena do digitální podoby. Původní, neupravené letecké snímky obsahují řadu 
geometrických zkreslení, vznikajících při centrální projekci během snímkování. Tyto 
deformace neumožňují jejich přímé využití např. pro měření vzdáleností a ploch. Proto je 
nutné provést geometrické korekce leteckých snímků. Staré mapy a kontaktní kopie 
leteckých snímků byly naskenovány a transformovány do souřadnicového systému           
S-JTSK. Černobílé letecké snímky byly naskenovány na skeneru UMAX v rozlišení 500 
DPI, aby bylo možné na snímcích odlišit i velmi malé detaily jako jsou obytné budovy 
a struktura povrchu. Rozlišení bylo stanoveno na základě kompromisu mezi kvalitou 
naskenovaného snímku a objemem výsledných dat. Větší rozlišení by způsobilo nárůst 
objemu dat, což by zhoršilo manipulaci s těmito daty. Naskenované rastry byly uloženy 
ve formátu TIFF. Jejich velikost se pohybovala kolem 30 MB u snímků z roku 1947, 
32 MB pro snímek z roku 1954 a 35 MB u snímků z roku 1971. 

Transformace leteckých snímků do souřadnicového systému byly provedeny 
v softwaru PCI Geomatica 9.1, modul OrthoEngine. Nejpřesnějším způsobem geometrické 
korekce je ortorektifikace, která využívá digitálního modelu terénu. Ortorektifikace je 
nutná hlavně v územích s velmi členitým reliéfem (např. horské oblasti, pahorkatiny), 
a také je vhodná pro mapování ve velkém měřítku. V případě nepříliš členitého reliéfu je 
možné použít polynomické transformace prvního nebo druhého (případně třetího) řádu. 
Pro použití ortorektifikace je nutné znát prvky vnitřní a vnější orientace. Vzhledem k tomu, 
že u archivních leteckých snímků neexistují přesné údaje z kalibračního protokolu, byla 
využita při georeferencování použitých snímků polynomická transformace druhého řádu. 
Polynomická transformace je založena na sběru identických bodů a výpočtu 
transformačních rovnic pro převod polohy pixelů do příslušného souřadnicového systému. 

Identické (vlícovací) body jsou body, jejichž polohu je možné jednoznačně určit, 
jak na snímku nebo mapě, které je třeba georeferencovat, tak v datech (opět se může jednat 
o snímky nebo mapové podklady), které jsou již v požadovaném souřadnicovém systému 
a budou využity pro georeferencování. Jako vlícovací body byly nejčastěji použity rohy 
budov, které bylo možné na příslušných snímcích a mapách nalézt. V částech území, kde 
se budovy nevyskytovaly, bylo použito křížení silnic a jiné body, které se daly bezpečně 
určit. Sběr identických bodů probíhal v softwaru PCI Geomatica s využitím nástroje 
Collect GCPs from geocoded image (obrázek 11). 
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Obrázek 11: Transformace snímku číslo 6340 ze zájmového území Karviná-Doly (rok 
1947) v software PCI Geomatica (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR) 

 

U každého snímku bylo snahou rozmístit vlícovací body rovnoměrně 
na sledovaném území, ale u některých snímků to nebylo možné. V lokalitě Poolší se tento 
problém vyskytoval hlavně u snímků, které byly pokryty mozaikou polí, luk a trvalých 
kultur nebo velkými lány polí. V lokalitě Karviná-Doly bylo obtížné hledání vlícovacích 
bodů v částech snímků, kde se vyskytovaly areály těžby, které se rychle měnily, a proto 
nesouhlasily s mapami použitými pro transformaci snímků.  
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Obrázek 12: Rozmístění vlícovacích bodů na snímku číslo 6338 ze zájmového území 
Karviná-Doly (rok 1947) v software PCI Geomatica (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, 

© GŠ AČR) 

Přesnost umístění vlícovacích bodů, a tedy i přesnost transformace vyjadřuje 
střední kvadratická chyba: RMS (Root Mean Square). Jedná se o průměrnou hodnotu, která 
se vypočítává z individuálních polohových chyb všech vlícovacích bodů. Polohová chyba 
je vzdálenost mezi polohou bodu ve zdrojových souřadnicích a jeho polohou vypočtenou 
na základě koeficientů transformačních rovnic opět ve zdrojových souřadnicích 
(Dobrovolný, 1998). Po nasbírání potřebného množství kvalitních vlícovacích bodů byla 
provedena polynomická transformace pomocí funkce Geometric Correction. 
Pro převzorkování obrazu byla použita metoda nejbližšího souseda (nearest neighbour). 

Počty vlícovacích bodů a střední kvadratické chyby (RMS) pro jednotlivé snímky 
obou lokalit jsou přehledně uvedeny v tabulce 6 a 7. Střední kvadratické chyby u všech 
transformovaných snímků jsou dostatečně malé pro další zpracování dat v měřítku 
1 : 5 000. 
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Tabulka 6: Přehled počtu vlícovacích bodů a střední kvadratické chyby (RMS) 
pro jednotlivé snímky v lokalitě Karviná-Doly 

 

rok 
číslo 

snímku 

počet 

bodů 

X RMS 

(m) 

Y RMS 

(m) 

RMS 

(m) 

5333 15 1,47 1,26 1,94 

5335 18 0,96 1,03 1,41 

5347 14 1,14 1,30 1,73 

5349 13 1,20 1,10 1,63 

5356 12 1,09 0,60 1,24 

6323 14 1,42 1,28 1,91 

6338 26 1,48 1,25 1,94 

6340 15 1,20 1,31 1,77 

6354 22 1,28 1,51 1,98 

6356 17 0,91 1,14 1,46 

6358 17 1,42 1,02 1,74 

6371 17 0,67 1,33 1,50 

1947 

6375 13 1,28 1,14 1,72 

5579 27 1,52 1,00 1,82 

5580 22 1,26 1,37 1,87 

5582 14 1,32 1,66 2,12 

5597 13 0,82 0,86 1,19 

5599 12 1,16 0,87 1,44 

14003 13 1,18 1,56 1,96 

1971 

14005 15 1,32 1,22 1,80 

 

 

Vyšší odchylky v případě některých snímků nemusí vždy znamenat chybné body. 
U těchto snímků byla po transformaci provedena kontrola lícování s jinými vhodnými daty 
v souřadnicovém systému. V případě dobrého výsledku byly pro další vyhodnocení 
použity snímky i s větší odchylkou. 
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Tabulka 7: Přehled počtu vlícovacích bodů a střední kvadratické chyby (RMS) 
pro jednotlivé snímky v lokalitě Poolší 

 

rok 
číslo 

snímku 

počet 

bodů 

X RMS 

(m) 

Y RMS 

(m) 

RMS 

(m) 

6133 24 1,14 1,48 1,87 

6136 10 2,74 1,18 2,98 

6139 13 0,77 0,69 1,03 

6141 20 2,25 1,73 2,83 

6152 16 0,60 1,16 1,30 

6154 14 1,23 0,70 1,42 

6156 15 0,84 0,63 1,05 

6158 7 1,14 0,91 1,46 

6160 8 1,16 1,56 1,94 

6172 19 0,91 1,17 1,48 

6174 27 1,53 1,70 2,29 

6176 12 0,91 0,87 1,26 

1947 

6178 6 0,60 1,09 1,24 

1954 6836 25 1,33 0,82 1,57 

5468 23 0,82 0,82 1,16 

5476 8 0,54 0,38 0,66 

5478 7 0,15 0,06 0,17 

5480 13 0,89 0,70 1,13 

5482 24 0,62 0,93 1,12 

5489 31 1,23 1,14 1,67 

5491 28 0,91 1,09 1,42 

5493 27 0,94 0,90 1,30 

5495 16 1,13 1,22 1,66 

1971 

5516 22 1,55 1,80 2,38 

 

Největší střední kvadratickou chybu má snímek číslo 6136 (rok 1947) z lokality 
Poolší. Na tomto snímku nebylo možné nalézt větší množství vlícovacích bodů, a také je 
nebylo možné pravidelně rozmístit, protože severní část snímku zobrazuje polské území, 
střední částí snímku protéká Olše a kolem ní se vyskytuje doprovodná vegetace a v jižní 
části snímku je převážně orná půda s polními cestami. Z obrázku 13 je však patrné, 
že snímek na území České republiky (na jih od řeky Olše) dobře lícuje s ortofotem (polní 
cesty na sebe navazují). 
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Obrázek 13: Snímek z roku 1947 s největší střední kvadratickou chybou (RMS) umístěný 
na výřezu ortofota z roku 2003, bez měřítka (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ 

AČR; ortofoto poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.) 

 

Z transformovaných snímků byla pro jednotlivé roky zpracována fotomozaika 
pomocí funkce automatického mozaikování (obrázek 14). Následně byla provedena 
vizuální kontrola vytvořené mozaiky. Sledovány byly návaznosti jednotlivých prvků. 
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Obrázek 14: Tvorba mozaiky  z transformovaných leteckých snímků z roku 1947 
pro lokalitu Poolší v softwaru PCI Geomatica 9.1, modul OrthoEngine 

 

Ortofoto z roku 2003 nebylo nutné upravovat. 

Skenování mapových listů stabilního katastru proběhlo s rozlišením 300 DPI. 
Vzniklé soubory však byly příliš velké. Proto bylo z důvodu snazší manipulace sníženo 
rozlišení na 150 DPI. Jak již bylo zmíněno výše, každé katastrální území mělo v polovině 
19. století mapové listy zvlášť. Pokud se tedy na jednom mapovém listu měly 
např. vyskytnout části dvou (nebo více) různých katastrálních území, byl tento list 
vytvořen pro každé z těchto katastrálních území jen s příslušnou částí. Proto se 
na některých mapových listech stabilního katastru nachází jen velmi malá část katastru, 
kde nebylo možné nalézt vlícovací body a často se zde nevyskytovaly ani rohy mapových 
listů podle kladu mapových listů v měřítku 1 : 2 880. Mapové listy konkrétního 
katastrálního území byly nejprve upraveny (např. byly oříznuty okrajové části), a potom 
byly z důvodu snazšího dalšího zpracování spojeny do jednoho obrázku v programu 
CorelDRAW.  

Transformace map stabilního katastru do souřadnic S-JTSK proběhla 
s využitím softwaru Gramis a ArcGIS. Gramis byl použit hlavně pro nalezení souřadnic 
rohů mapových listů. V programu Gramis byl zobrazen klad mapových listů v měřítku 
1 : 2 880 s počátkem soustavy souřadnic v trigonometrickém bodě Sv. Štěpán (pro Moravu 
a Slezsko). Podle hranic katastrálních území byly vyhledány příslušné mapové listy, 
u kterých byly zjištěny souřadnice rohů (obrázek 15).  
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Obrázek 15: Získání souřadnic rohů mapových listů stabilního katastru v programu 
Gramis 6 pro katastrální území Karviná-Doly (zdroj dat: KÚ Karviná) 

Výsledné rastry map stabilního katastru byly georeferencovány v softwaru 
ArcView 9.2 (obrázek 16). Jako vlícovací body byly využity: rohy mapových listů, rohy 
budov (např. roh kostela), lomové body parcel, křížení silnic, rohy parcel, které 
nevykazovaly známky změn, apod. Souřadnice rohů mapových listů byly zadávány 
z klávesnice, pro ostatní vlícovací body byla využita data pro georeferencování (hlavně 
digitální katastrální mapy a ortofoto). 

 

Obrázek 16: Georeferencování mapy stabilního katastru katastrálního území Karviná-Doly 
v prostředí ArcView 9.2 (mapu poskytl ÚAZK; zdroj dat: KÚ Karviná) 
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Při georeferencování map stabilního katastru každého katastrálního území byl 
kladen důraz hlavně na rovnoměrné rozmístění vlícovacích bodů v území. Největší 
problém nalezení vhodných bodů byl v oblastech, kde proběhly markantní změny – 
v některých částech mapových listů stabilního katastru pro lokalitu Karviná-Doly nebylo 
možné nalézt žádné vlícovací body. Proto není možné říct, že by byly v každém 
katastrálním území vlícovací body rozprostřeny pravidelně po celém rastru. 
Při georeferencování byla použita afinní transformace. Bližší specifikaci 
georeferencovaných rastrů ukazuje tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Charakteristika georeferencovaných rastrů 

 

rastr 
katastrální 

území 

počet 

listů 

velikost 

(MB) 

počet 

vlícovacích 

bodů 

RMS 

(m) 

kopytov Kopytov 2 397 25 1,94 

skrecon Skřečoň 2 345 17 1,96 

vernovice Věřňovice 3 540 43 1,88 

dolni_lutyne Dolní Lutyně 8 575 15 2,72 

karvina_doly Karviná-Doly 9 556 41 7,32 

solza Solza 2 425 17 2,52 

stare_mesto Staré Město 2 257 4 3,19 

karvina_mesto Karviná-město 1 203 4 1,99 

darkov Darkov 2 259 4 2,79 

 

Při georeferencování map stabilního katastru se objevily vyšší odchylky RMS, což 
je pochopitelné vzhledem ke stáří map a vzhledem k problémům s hledáním vhodných 
vlícovacích bodů. Stejně jako u leteckých snímků, také u georeferencovaných map byla 
provedena kontrola přesnosti za použití výše uvedených podpůrných dat. Části, které bylo 
možné porovnat (zachované cesty, stejné části hranic katastrálního území), na sebe velmi 
dobře lícovaly.  

 

Od poloviny 19. století nedošlo pouze ke změně parcel a krajinného pokryvu 
v katastrálním území, ale také současné hranice katastrálních území se v některých částech 
dosti liší od hranic stabilního katastru. Na obrázku 17 je ukázána změna průběhu hranic 
(a také rozlohy) katastrálního území Věřňovice. 
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Obrázek 17: Srovnání současné hranice katastrálního území Věřňovice s katastrálním 
územím Věřňovice  z map stabilního katastru (mapu poskytl ÚAZK; zdroj dat: KÚ 

Karviná) 

 

Vzhledem k tomu, že současné hranice katastrálního území nesouhlasí zcela 
s hranicemi katastrálních území z poloviny 19. století, bylo nutné pro odvození krajinného 
pokryvu ve sledovaných lokalitách použít mapové listy vedlejších katastrálních území. 
Pro lokalitu Karviná-Doly se podařilo zajistit mapové listy stabilního katastru všech 
okolních katastrálních území. Z některých katastrálních území bylo třeba získat více dat 
(Staré Město u Karviné, Karviná-město a Darkov), u ostatních se jednalo jen o velmi malé 
doplnění stávajících dat z katastrálního území Karviná-Doly. Vzhledem k tomu, že z map 
výše jmenovaných katastrálních území chyběly ve sledované lokalitě jen malé části, nebyl 
kladen tak velký důraz na důkladnost georeferencování jako u ostatních katastrálních 
území (Kopytov, Skřečoň, Věřňovice, Dolní Lutyně, Karviná-Doly, Solza). Proto byly 
pro transformaci použity jen čtyři vlícovací body. V některých příhraničních oblastech 
katastrálního území Karviná-Doly chyběly jen velmi malé plochy široké v řádu jednotek 
metrů. Krajinný pokryv těchto drobných polygonů byl doplněn rovněž z mapových listů 
stabilního katastru vedlejších katastrálních území: Stonava, Horní Suchá, Prostřední Suchá, 
Lazy u Orlové a Doubrava u Orlové. 

U lokality Poolší je situace problematičtější. Zde nebylo možné získat mapy 
sousedních  katastrálních území směrem na sever od zájmového území, protože tyto 
mapové listy se v archivech České republiky nevyskytují. Proto chybí pro lokalitu Poolší 
převážně v severní části mapové listy, ze kterých by bylo možné odvodit data. 

 

Některá data, použitá pro verifikaci dat, bylo rovněž třeba transformovat do 
souřadnic. Státní mapy ČSR 1 : 5 000 z roku 1952, které byly využity při vizuální 
fotointerpretaci krajinného pokryvu z leteckých snímků z roku 1947, byly již 
georeferencovány (jak je popsáno výše) v softwaru TopoL xT 8.0. Důležitým zdrojem 
informací pro odvození stavu krajinného pokryvu v roce 1971 byly státní mapy 1 : 5 000 
z roku 1972. Tyto mapy, zapůjčené od OKD, a.s. IMGE, byly naskenovány 
a transformovány do souřadnicového systému S-JTSK v softwaru ArcGIS 9.2. Jako 
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vlícovací body byly využity rohy mapových listů. Střední kvadratické chyby se 
pohybovaly v rozmezí od 0,37 m do 1,42 m. Vzhledem k tomu, že v těchto mapách byly 
také zakresleny v té době současné i plánované plochy k asanaci a rekultivaci, a také další 
funkční plochy týkající se těžby černého uhlí, byly mapy rovněž částečně využity 
při interpretaci ortofota z roku 2003, hlavně v oblastech poznamenaných těžbou. 

Georeferencování historických mapových podkladů i většího množství leteckých 
snímků je časově velice náročný proces. Nejprve je nutné zajistit si předem data, 
na základě kterých bude georeferencování provedeno. Pokud není možné získat vhodná 
data (např. digitální katastrální mapa, ortofoto), je třeba transformovat do souřadnic jiná 
data (např. základní mapy 1 : 10 000), která budou dále použita pro georeferencování 
(např. leteckých snímků). Čas strávený u samotného georeferencování dat závisí 
na velikosti zpracovávaného souboru a na době vyhledání vhodných vlícovacích bodů. 
Jestliže je snadné na leteckém snímku nalézt dostatečné množství rovnoměrně 
rozmístěných vlícovacích bodů, může jeho georeferencování trvat přibližně jen půl hodiny. 
Pokud však vyvstane problém s nalezením vhodných vlícovacích bodů a střední 
kvadratická chyba je příliš velká, může georeferencování trvat hodiny. U map hraje 
důležitou roli velikost zpracovávaného souboru a s tím související kvalita používaného 
hardwaru. Zobrazení nebo překreslení zpracovávaného rastru trvá často několik minut. 
Při georeferencování map závisí také na rychlosti nalezení vhodných vlícovacích bodů. 
V případě map stabilního katastru je získání dostatečného množství rovnoměrně 
rozmístěných vlícovacích bodů problém. Nad přesným georeferencováním jednoho rastru 
map stabilního katastru a jeho úpravami (např. mazání bodů s velkou chybou, hledání 
vhodnějších bodů) jsem obvykle strávila několik dní. 

 

5.2.2 Vizuální interpretace mapových podklad ů a leteckých snímk ů 
Z georeferencovaných map stabilního katastru a z vytvořených mozaik leteckých 

snímků byl na základě vizuální interpretace zjišťován krajinný pokryv podle stanovených 
kategorií (tabulka 2).  

Některé plošky byly na snímcích velmi dobře identifikovatelné (např. lesy, 
zástavba, vodní plochy). Odlišení orné půdy a travních porostů nebo zařazení některých 
jiných plošek do správných kategorií však není na leteckých snímcích vždy jednoznačné. 
V nejasných případech proto byla vizuální fotointerpretace leteckých snímků a také 
vizuální interpretace map stabilního katastru doplněna a upřesněna studiem výše 
uvedených doplňujících informačních zdrojů (katastrální mapy, ZABAGED, archivní 
materiály apod.). Před samotnou vektorizací bylo ještě nutné stanovit si základní pravidla: 
minimální velikost geoprvků a měřítko, při kterém byla data zpracovávána (1 : 5 000). 
Kritéria pro vektorizaci použitých podkladů byla odvozena od kritérií zavedených 
v projektu CORINE Land Cover. Velikost minimálního vektorizovaného polygonu byla 
zvolena 625 m2. Pokud nebyla minimální šířka polygonu stanovena jinak, jak je uvedeno 
v charakteristice použitých kategorií krajinného pokryvu v kapitole 4.3, byly 
vektorizovány plochy krajinného pokryvu s minimální šířkou 5 m. 
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Obrázek 18: Ukázka vizuální interpretace na výřezu leteckého snímku z Poolší (rok 1971), 
bez měřítka (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR) 

 

Nejprve byly v geodatabázi pro každou lokalitu vytvořeny datové sady (Feature 
Datasets) pro jednotlivé sledované roky a v nich třídy prvků (Feature Class) krajinného 
pokryvu. Jednotlivé areály (polygony) byly vektorizovány v příslušných třídách prvků 
(v softwaru ArcGIS) v měřítku 1 : 5 000. Při tvorbě polygonů byly využívány různé 
nástroje pro editaci dat, např. Create New Feature nebo Auto-Complete Polygon. Auto-
Complete Polygon je velmi vhodný pro vektorizaci na sebe navazujících polygonů, 
u kterých se chceme vyvarovat překryvů nebo nedotahů. Tento nástroj doplní hranici 
vytvářeného polygonu podle již existujícího polygonu. Při vektorizaci byla rovněž 
využívána funkce Snapping, která zajišťuje přichytávání k vrcholům nebo hraničním liniím 
již existujících prvků kterékoliv zobrazené vrstvy. Byly využity také další nástroje 
pro editaci. Pokud bylo například třeba rozdělit jeden již vytvořený polygon na dva nebo 
více polygonů, byl využíván nástroj Cut Polygon Features. Hodnoty atributů uvedené 
u původního polygonu se přiřadí všem nově vzniklým polygonům. V případě, že bylo třeba 
naopak některé vytvořené polygony spojit do jednoho, byl použit nástroj Merge. Nově 
vzniklý polygon získává hodnoty atributů z jednoho ze vstupních polygonů, který je 
při spojování vybrán. Pro malou úpravu tvaru polygonu byl využit nástroj Modify Feature 
(umožňuje přidávání, mazání nebo posun vrcholů hraniční linie polygonů) a další nástroje. 
Během vektorizace byly vždy nově vzniklé polygony kontrolovány s podpůrnými daty. 

K jednotlivým polygonům byly rovněž doplňovány vlastnosti (atributy) těchto 
prvků. U každého nově vytvořeného atributu byl vždy specifikován název atributu, datový 
typ (např. text) a případně další podrobnosti. Do předem vytvořeného atributu „3CLC“ 
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bylo během vektorizace zapisováno číslo kategorie krajinného pokryvu podle tabulky 2. 
Také byl přidán atribut „poznamka“, do kterého byly zapisovány podrobnosti, bližší 
specifikace nebo název patřící k vektorizovanému polygonu. Následně byly doplněny další 
atributy: název kategorie, číslo pro první hierarchickou úroveň dané kategorie atd. 
Hodnoty do těchto atributů byly doplněny hromadnou editací. 

 

 

Obrázek 19: Vektorizace v prostředí softwaru ArcGIS na výřezu leteckého snímku z Poolší, 
rok 1971 (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR) 

 

Polygony vyskytující se v oblasti hranic zájmových území byly při vektorizaci 
záměrně přetahovány za hraniční linii lokalit. Výsledné polygonové vrstvy byly následně 
pomocí funkce Clip oříznuty hranicemi zájmového území.  

 

Pro každý rok a pro každé zájmové území probíhala vektorizace krajinného 
pokryvu v jedné vrstvě. Po vytvoření celé vrstvy byla vždy provedena kontrola topologie 
vrstvy. Pokud se některé polygony překrývaly nebo se objevily malé mezery mezi 
polygony, byly tyto chyby opraveny. Z vrstev krajinného pokryvu pak byly následně 
odvozeny vrstvy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu. V tabulce 9 jsou uvedeny 
všechny vytvořené vrstvy. 
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Tabulka 9: Seznam vytvořených vrstev 

lokalita Poolší lokalita Karviná-Doly 
název vrstvy 

1836 1947 1971 2003 1836 1947 1971 2003 

souvislá_sídelní_zástavba - - - - - �  �  - 

 nesouvislá_sídlení_zástavba �  �  �  �  �  �  �  �  
 průmyslové_a_obchodní_areály �  �  �  �  �  �  �  �  
 silniční_a_železniční_síť_a 

_přilehlé_areály - - - �  �  �  �  �  

 areály_těžby_nerostných_surovin - - - - �  �  �  �  

 odvaly - - - - - �  �  �  

 areály_zahrádkářských_kolonií - - - - - - - �  
 areály_sportu_a_zařízení 

_volného_času - �  - �  - �  �  - 

 rekultivační_plochy - - - - - - �  �  

 manipulační_plochy - - - - - - �  �  

 suché_kalové_nádrže - - - - - �  �  �  

 povrchy_bez_vegetace_ ostatní - �  �  �  - �  �  �  
 orná_půda �  �  �  �  �  �  �  �  
 ovocné_sady - - - - - - �  - 

 travní_porosty �  �  �  �  �  �  �  �  
mozaika_polí_luk_a_trvalých 

_kultur - �  �  - - �  �  - 

 lesy �  �  �  �  �  �  �  �  
 stromy_křoviny_nebo_travní 

_areály �  �  �  �  - �  �  �  

 vodní_toky �  �  �  �  �  �  �  �  
 vodní_plochy �  �  �  �  �  �  �  �  
 zatopené_poklesové_kotliny - - - - - �  �  �  

 kalové_nádrže - - - - - �  �  �  
 

Pro obě lokality byly pro všechny sledované roky zpracovány mapy krajinného 
pokryvu uvedené v přílohách 7 – 14. 

Přiřazení symbolů k jednotlivým polygonům proběhlo na základě hodnot atributu, 
do kterého byly uváděny kategorie krajinného pokryvu. Barevná stupnice pro zobrazení 
jednotlivých kategorií byla odvozena od obecně přijaté legendy využívané v projektu 
CORINE Land Cover. 
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5.3 Multitemporální analýzy krajiny  
Vytvořené vektorové vrstvy krajinného pokryvu se staly podkladem pro analytické 

zpracování časoprostorového vývoje krajiny. Výhodou vektorových dat je možnost 
pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky, ukládat k jednotlivým 
geoprvkům množství popisných informací, a také poměrně snadno zjišťovat jejich 
geometrické vlastnosti. Polygonové vrstvy uložené v geodatabázi obsahují atributy 
ShapeArea a ShapeLength, ve kterých je automaticky dopočítáván obvod každého 
vytvořeného polygonu (atribut ShapeLength) v jednotkách použitého souřadnicového 
systému (tedy v metrech) a rozloha tohoto polygonu (atribut ShapeArea) v metrech 
čtverečných. 

Zhodnocení struktury krajiny a vývoje krajiny proběhlo na základě výsledků 
použitých metrických ukazatelů. Pro obě lokality byly v každém roce zvlášť zjištěny 
celkové rozlohy jednotlivých typů krajinného pokryvu (CA). Celkové rozlohy byly použity 
pro výpočet proporčního zastoupení každé kategorie (P). Rovněž byl sledován nárůst nebo 
pokles rozlohy jednotlivých kategorií v každém území. U Poolší nebyl pro rok 1836 zjištěn 
krajinný pokryv pro celé území. Data chybí hlavně pro některé severní části této lokality, 
které v roce 1836 nepatřily Rakouskému císařství, ale sousednímu Prusku. Mapy těchto 
oblastí nejsou v archivních mapových sbírkách České republiky, a proto nebylo možné je 
získat. Výsledná struktura krajinného pokryvu pro každou lokalitu ve všech sledovaných 
letech je popsána a názorně zobrazena pomocí tabulek a grafů v šesté kapitole disertační 
práce.  

Pro sledované lokality byly rovněž zjišťovány další metrické ukazatele stavu 
krajiny: statistické hodnoty každé kategorie (minimum, maximum, počet prvků třídy, 
průměr), hustota plošek, Shannonův index diversity, koeficient míry antropogenního 
ovlivnění krajiny, koeficient míry hornické transformace krajiny a koeficient ekologické 
stability. U těchto parametrů byl také sledován vývoj hodnot v čase. Dále byly vypočítány 
metrické ukazatele vývoje krajiny: vývojový index a index celkové změny krajiny. 

Výchozí údaje pro kvantitativní zhodnocení změn krajiny byly získány 
z atributových tabulek jednotlivých vrstev. Do atributových tabulek vrstev byly doplněny 
další atributy potřebné pro výpočet některých metrických ukazatelů, např. atribut 
pro koeficient ekologické významnosti kategorie, který je nutný k výpočtu KES. Hodnoty 
takových atributů byly obvykle získány prostřednictvím propojení tabulky s těmito 
hodnotami s atributovou tabulkou vrstvy. Výpočty hodnot použitých metrických ukazatelů 
byly prováděny v atributových tabulkách vrstev, v součtových tabulkách vrstev nebo 
v programu MS Excel. Atributové tabulky vrstev byly použity hlavně pro zjištění 
hodnotících parametrů na úrovni krajinných jednotek, ale také byly využity 
k mezivýpočtům pro hodnocení na vyšších úrovních. Pro výpočty na úrovni tříd krajinných 
jednotek byly jednotlivé plošky seskupeny do kategorií krajinného pokryvu pomocí funkce 
Summarize. Tato funkce vytváří novou tabulku, která byla využita k počítání dalších 
hodnot pro některé další ukazatele. Pomocí funkce Summarize je možné rovněž zjistit 
základní statistické charakteristiky jednotlivých atributů (např. minimum, maximum, 
průměr). V programu MS Excel proběhly výpočty některých metrických charakteristik 
definovaných pro kategorie krajinného pokryvu (např. proporční zastoupení kategorie nebo 
hustota plošek), ale také byl program využit pro hodnocení na úrovni krajiny. 

Kromě výše zmíněných metrických ukazatelů byly pro analýzy změn v krajině 
rovněž použity logické překryvné operace, které patří mezi základní prostorové analýzy 
GIS. V případě sledování časoprostorových změn v krajině je možné překryvné operace 
využít k nalezení oblastí, kde zůstal ve zvoleném období zachován stejný typ krajinného 
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pokryvu a oblastí, u kterých došlo ke změně krajinného pokryvu. U změněných ploch je 
možné na základě použitých překryvných operací zjistit z jakých typů krajinného pokryvu 
vznikl na určitém místě jeden konkrétní typ, nebo zaznamenat změny jedné kategorie 
na kategorie jiné a jejich lokalizace.  

Výsledek polygonového překryvu závisí na požadované funkci. Při překryvných 
operacích vektorových dat je nejčastěji používána funkce typu sjednocení (Union) nebo 
funkce typu průnik (Intersect). Pro sledování změn krajinného pokryvu byla použita funkce 
typu sjednocení, která ponechává ve výsledné vrstvě všechny kombinace vstupních 
polygonů. Překryvné operace byly prováděny na první nebo na poslední (tedy druhé a třetí) 
úrovni použité hierarchické úrovně kategorizace krajinného pokryvu. Výsledné hodnoty 
časoprostorových změn v krajině jsou souhrnně uvedeny v kontingenčních tabulkách, ve 
kterých jsou barevně zvýrazněny hodnoty pro procesy uvedené v kap. 4.4 a 4.5.1: 
urbanizace, zalesnění, opuštění, intenzifikace zemědělství a zavodnění.  

Výsledkem multitemporálních analýz krajiny jsou hodnoty zapsané do různých 
tabulek, zobrazené v grafech nebo formou mapových výstupů. Zjištěné výsledky jsou 
popsány a zhodnoceny v kapitole 6. 

5.4 Prezentace vývoje krajiny 
Pro sledování časoprostorových změn mezi jednotlivými kategoriemi byly využity 

překryvné operace. Změny v krajině obou lokalit jsou podrobně prezentovány číselnými 
hodnotami uvedenými v tabulkách, které představují exaktní a přesné kvantitativní 
vyjádření. Byly využity např. kontingenční tabulky, které používají někteří autoři, 
např. Cebecauerová a Cebecauer (2005). Tyto tabulky umožňují blíže analyzovat vnitřní 
vztahy měnících se kategorií. Je v nich možné zjišťovat, která kategorie se jakou částí 
podílela na zániku původní kategorie nebo na vzniku nové kategorie. Kontingenční tabulky 
byly vytvořeny pomocí programu MS Excel. Vývoj krajiny je rovněž demonstrován 
s využitím grafů, které názorně srovnávají vývoj jednotlivých kategorií a jejich změny 
na kategorie jiné. Z vytvořených tabulek a grafů je možné zjišťovat z jakých typů 
krajinného pokryvu vznikl jeden konkrétní typ nebo sledovat změny vybrané kategorie 
na jiné typy krajinného pokryvu. 

Vývoj krajiny je rovněž dokumentován výslednými hodnotami krajino-
ekologických metrických ukazatelů vyjadřujících časoprostorové změny v krajině 
a porovnáním metrických ukazatelů struktury krajiny z různých let. 

Názornou prezentací je vizualizace formou mapových výstupů. Např. Kaňok 
(1999), Voženílek (1999) uvádějí základní kompoziční prvky, které musí obsahovat každá 
mapa: 

• mapové pole – je v mapě dominantní. Jedná se o plochu (část zemského povrchu) 
vyplněnou tematickými symboly, které přímo reprezentují mapované téma. 
Mapové pole může rovněž zahrnovat základní informace o lokalizaci zájmového 
území, např. se zde může vyskytovat souřadnicová síť (Slocum a kol., 2005). 
Kromě hlavní mapy lze v mapovém poli zobrazit ještě jednu nebo více vedlejších 
map či mapových výřezů (Čapek, 1992). 

• název mapy – obsahuje věcné, prostorové a časové vymezení tematického jevu 
nebo skupiny, které jsou hlavním tématem mapy. Umisťuje se nejčastěji 
k hornímu okraji mapy a píše se dostatečně velkými písmeny, protože se jedná 
o nejdůležitější textový prvek na mapě a jako jediný by měl být čitelný z větší 
vzdálenosti. Pokud je název příliš dlouhý, je možné jej rozdělit na titul a podtitul. 
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Podtitul by měl být viditelně menší než titul, obvykle se jedná o druhé největší 
písmo v mapě (Slocum a kol., 2005). 

• měřítko mapy – je podřízeno účelu a tematickému zaměření kartografického díla. 
Ovlivňuje podrobnost a přesnost znázornění prvků obsahu a možnosti řešení úloh 
na mapách. Je spojeno s formátem mapy a kartografickým zobrazením. Měřítko 
je hlavním ukazatelem stupně podrobnosti vyjádření prvků a jevů. Volbu měřítka 
ovlivňuje význam území, jeho zvláštnosti, rozměry mapového listu, přehlednost 
a čitelnost. Měřítko mapy se obvykle uvádí v grafické i číselné podobě, někdy 
i slovně. Základní je měřítko grafické. Upřednostňuje se ze dvou důvodů: 

− při kopírování, kdy dochází ke zvětšování nebo zmenšování mapy, které 
může postihnout pouze grafické měřítko, zatímco číselné a slovní se po této 
úpravě stává chybným, 

− je-li tematická mapa výstupem z určitého informačního systému, může být 
sestavena v nestandardním měřítku (např. 1 : 37 353). Pak se uvádí pouze 
grafické měřítko, protože číselné působí značně nezvykle. 

• legenda – podává výklad použitých mapových znaků a ostatních kartografických 
vyjadřovacích prostředků včetně barevných stupnic. Sestavení legendy tematické 
mapy je v podstatě zpracováním přehledu znakového klíče. Vypracování legendy 
je jedním z nejnáročnějších a nejdůležitějších úkolů při tvorbě mapy. Základem 
pro zpracování znakového klíče je příslušný obsah konkrétní mapy. Legenda 
tematické mapy musí být: úplná, nezávislá, uspořádaná, v souladu s označením 
na mapě a srozumitelná. Symboly legendy by měly být umístěny vlevo 
a vysvětlení významu symbolu vpravo (Slocum a kol., 2005). 

• tiráž mapy – je soubor informací o různých aspektech tvorby a vlastnictví mapy. 
Měla by obsahovat: jméno autora nebo vydavatele mapy, místo a rok vydání 
(sestavení) mapy. U většiny map obsahuje tiráž řadu dalších informací 
o vydavateli a způsobu tisku mapy (kartografické zobrazení, copyright mapy, 
podkladové zdroje a další informace). Tiráž se nejčastěji umisťuje k dolnímu 
okraji, většinou vpravo. 

Nadstavbovými prvky se někdy zvyšuje informační hodnota tematické mapy a její 
atraktivnost. Vhodnou kompozicí lze zlepšit i čitelnost, přehlednost a názornost. 
Nadstavbovými prvky mohou být jak grafické marginálie (vedlejší mapy, grafy, diagramy, 
profily, směrovka, logo, obrázky a další) tak i textové marginálie (vysvětlující texty, 
tabulky, přehledy a další) (Kaňok, 1999; Voženílek, 1999). 

 

V disertační práci je převážně použita vizualizace vývoje krajiny formou mapových 
výstupů. Vývoj krajiny je demonstrován vizualizacemi časoprostorově stabilních ploch 
a vizualizacemi časoprostorových změn v krajině. Možnosti statických vizualizací 
časoprostorových změn v krajině jsou zahrnuty do dvou skupin: kvalitativní a kvantitativní 
metody. Bližší popis vizualizací je uveden v kapitole 4.5. Vizualizace časoprostorových 
změn v krajině ukazují dynamiku krajiny, zobrazují umístění konkrétních změn a odhalují 
některé prostorové vztahy měnící se struktury krajiny. Vývoj krajiny a změny v krajině 
byly vizualizovány s využitím nástrojů softwaru ArcGIS.  

Při vytváření jednotlivých mapových výstupů byla nejprve zvolena vhodná mapová 
kompozice. Každá vizualizace popsaná v kapitole 4.5 byla vytvářena v novém mapovém 
dokumentu, u kterého byl pro layout (mapový výstup) nejprve zvolen formát papíru 
(obvykle A3) a jeho orientace (nejčastěji na šířku). Pro všechny mapové dokumenty bylo 
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zvoleno Křovákovo zobrazení a souřadnicový systém S-JTSK negativní. Po zobrazení 
příslušných vrstev byly v softwaru ArcGIS 9.2 provedeny potřebné operace. U každého 
mapového výstupu byla zvolena velikost mapového pole, okraje a případně také orámování 
mapového pole. Následně byly přidány výše uvedené základní kompoziční prvky: název, 
měřítko, legenda a tiráž. Název mapy má vždy největší velikost písma v mapě a je umístěn 
u horního okraje mapy uprostřed. Obsahuje věcné, prostorové a časové vymezení 
(např. Krajinný pokryv v lokalitě Poolší v roce 1971). V každém mapovém výstupu je 
uvedeno grafické měřítko. Hlavní i vedlejší dělení měřítka je vždy provedeno dekadickým 
způsobem. Nejnáročnější částí tvorby map bylo obvykle sestavení vhodné legendy. Barvy 
vybraných plošných symbolů byly voleny podle kartografických pravidel nebo podle 
obecně přijatých barev pro kategorie krajinného pokryvu podle projektu CORINE Land 
Cover. Vysvětlení významu použitých symbolů pro kategorie krajinného pokryvu vychází 
rovněž z projektu CORINE Land Cover a souhlasí s tabulkou 2. Při zobrazování 
krajinného pokryvu jsou vždy jednotlivé kategorie v legendě rozděleny do skupin podle 
hlavních kategorií krajinného pokryvu. V tiráži je uvedeno jméno autorky, použitý 
software, ve kterém byla mapa vytvořena, místo a rok sestavení mapy. V některých 
případech tiráž rovněž obsahuje použité podklady, případně další údaje. Tiráž je obvykle 
umístěna v pravém dolním rohu mapy. U některých mapových výstupů jsou kromě 
základních kompozičních prvků uvedeny také některé nadstavbové prvky (např. tabulka, 
graf). Použité vizualizace jsou na konkrétních příkladech podrobně analyzovány 
v kapitole 6.3. 
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6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
V této kapitole se podrobně zaměříme na charakteristiku a zhodnocení zjištěných 

výsledků retrospektivní analýzy vývoje krajiny ve zvolených zájmových územích. Kapitola 
je rozdělena do tří základních částí. Nejprve analyzujeme prvky paměti krajiny, které bylo 
možné zachytit z použitých zdrojů dat. Poté přistoupíme k podrobné analýze vývoje 
krajinného pokryvu s využitím analytických operací GIS a vybraných metrických 
ukazatelů. Na závěr se bude věnovat důkladnému rozboru statických vizualizací vývoje 
krajiny. 

6.1 Prvky pam ěti krajiny 
Současná krajina v sobě nese stigmata minulých staletí. Některé lokality jsou velmi 

bohaté na prvky paměti krajiny, jiná území jsou silně poznamenána současnými či nedávno 
minulými antropogenními vlivy a krajinná paměť těchto území je proto oslabena. Okres 
Karviná představuje oblast, která je díky silnému a dlouhotrvajícímu lidskému vlivu 
značně proměněna a její krajinná paměť do jisté míry vyhasla. Přesto i zde můžeme nalézt 
prvky paměti krajiny.  

Velkou část prvků paměti krajiny je možné zaznamenat na leteckých snímcích, 
mapách nebo přímo v terénu. K ověření předpokladu o historické hodnotě nalezeného 
prvku je vhodné použít opět letecké snímky, historické mapové podklady a archivní 
dokumenty ze sledovaného území. 

6.1.1 Prvky pam ěti krajiny antropogenního p ůvodu 
 

Zachované antropogenní objekty 

Okres Karviná patří k oblastem, které badatele nezaujmou velkým množstvím 
prvků paměti krajiny. Přesto i zde nalezneme několik typických příkladů prvků paměti 
krajiny. Příkladem dosud zachovaného antropogenního objektu je kostel sv. Petra 
z Alkantary v centrální části katastrálního území Karviná-Doly (obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Současný pohled na kostel sv. Petra z Alkantary 
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Kostel byl postaven v roce 1736 a v současnosti jsou na něm výrazně patrné vlivy 
poddolování. Chrám poklesl vlivem důlní činnosti o stěží uvěřitelných 36 metrů, přičemž 
pokles způsobil úklon kostela o 6,8° na jih od svislé osy. Tento sklon je patrný z obrázku 
20. Kostel dnes tvoří jedinou významnou stavbou, která se do dnešních dob z bývalé 
Karviné zachovala. Stavba byla několikrát přestavěna a je dodnes využívána 
římskokatolickou církví. Kostel je možné nalézt např. v mapě stabilního katastru z roku 
1836. Na obrázku 21a je zobrazen uprostřed. Kostel je zaznamenán v současných mapách 
i na leteckých snímcích (obrázek 21b) této oblasti. Na následujících obrázcích je možné 
sledovat i okolí kostela, které doznalo značných změn. Na počátku 21. století prošlo okolí 
kostela rekultivací. 

a        b  

Obrázek 21: Okolí kostela sv. Petra z Alkantary, který se vyskytuje v katastrálním území 
Karviná-Doly, zobrazené v mapě stabilního katastru z roku 1836 (a) a na výřezu ortofota 

z roku 2003 (b), bez měřítka (mapu poskytl ÚAZK; zdroj ortofota: PVS)  

V krajině se vyskytují i jiné drobné památky vytvořené člověkem (kříže, boží muka 
atd.), které jsou typickými prvky paměti středoevropské venkovské krajiny. S těmito prvky 
je možné se setkat přímo v terénu, ale z leteckých snímků většinou nejsou patrné. Avšak 
některé mapy tyto drobné památky zachycují (např. mapy stabilního katastru dokonce 
rozlišují kamenné a dřevěné kříže). Příkladem drobné sakrální památky v krajině je kříž 
u cesty v katastrálním území Dolní Lutyně, který je zachycen na obrázku 22. Na mapě 
stabilního katastru ani na mapě druhého vojenského mapování však není tato památka 
zobrazena. 

 

Obrázek 22: Kříž u cesty v katastrálním území Dolní Lutyně  
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Pozemní komunikace (silniční a železniční síť) jsou významným prvkem paměti 
krajiny. Příkladem je část železnice, která je zakreslena již v mapě druhého vojenského 
mapování (obrázek 23) a je využívána kontinuálně až do současnosti. Jedná se o část 
Košicko-Bohumínské dráhy, jejíž slezský úsek byl zprovozněn již na konci 60. let 
19. století. Mapový list druhého vojenského mapování, jehož výřez je na obrázku 23, byl 
sice mapován v letech 1839 – 1840, ale později byl doplněn o některé geoprvky důležité 
z vojenského hlediska. Proto je v této mapě druhého vojenského mapování zachycena 
železnice z 60. let 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1836 není tato železnice 
zcela pochopitelně ještě zaznamenána. Uprostřed obrázku 23 a při jeho pravém okraji je 
uvedena zkratka W. H., která označuje typ vyskytující se budovy (z německého Wächter 
Haus, česky – strážní domek). Drážní objekty zobrazené na obrázku 23 se rovněž 
dochovaly do současnosti a jsou patrné na ortofotu z roku 2003. 

 

 

Obrázek 23: Výřez mapy druhého vojenského mapování, bez měřítka (mapu poskytla 
Laboratoř geoinformatiky, UJEP) 

 

Stopy antropogenních objektů 

Na leteckých snímcích jsou rovněž patrné stopy antropogenních objektů, které se 
již nedochovaly v původní podobě, ale upozorňují na přítomnost minulého v současné 
krajině. S konkrétními případy jsem se setkala při studiu zájmového území Poolší. 
Například na výřezu leteckého snímku z roku 1947 jsou vidět uprostřed polí základy budov 
a k nim vedoucí příjezdová cesta (obrázek 24a). Ze zmíněných atributů je možné 
vyvozovat, že zde byl před rokem 1947 pravděpodobně větší statek. V historických 
pramenech katastrálního území Skřečoň byla provedena kontrola zmíněného předpokladu. 
V mapě bývalého pozemkového katastru jsou ve sledovaném místě skutečně zakresleny 
budovy (vznik mapy v roce 1906) a v parcelním protokolu jsou budovy zaznamenány. 
Budovy jsou zobrazeny také v mapě stabilního katastru (obrázek 24b). Rovněž v mapě 
druhého vojenského mapování jsou patrné budovy a příjezdová cesta k nim. 
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a         b  

Obrázek 24: Výřez leteckého snímku z roku 1947 s vyznačením oblasti, kde se vyskytují 
základy budov (a), výřez mapy stabilního katastru z roku 1836 (b) s vyznačením stejné 

oblasti, bez měřítka (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR; mapu poskytl ÚAZK) 

 

Tvar ploch krajinného pokryvu 

O paměti krajiny svědčí i některé atributy současné krajiny. Z typu krajinného 
pokryvu a z tvaru konkrétní plochy je možné někdy odvodit prvky, které se zde nalézaly 
v minulosti. V okolí vodního toku, který v průběhu let měnil své koryto, je vhodná půda 
pro vegetaci (např. pro lesní porost). Les v blízkosti řeky Olše v katastrálním území 
Věřňovice, který je zachycený na obrázku 25a, svým tvarem napovídá, že zde v minulosti 
pravděpodobně byl meandr zmíněného vodního toku. Výřez mapy stabilního katastru 
(obrázek 25b) tento předpoklad potvrzuje. Také v mapě druhého vojenského mapování je 
patrný takto meandrující tok řeky Olše. 

 

a         b  

Obrázek 25: Výřez ortofota z roku 2003 (a) a výřez mapy stabilního katastru z roku 1836 
(b), bez měřítka (ortofoto poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.; 

mapu poskytl ÚAZK) 
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 Na leteckém snímku rovněž na první pohled zaujme geometricky pravidelný tvar 
lesního porostu nebo jiné vegetace. Jejich obdélníkový nebo čtvercový tvar často dokládá, 
že tato plocha pravděpodobně vznikla přičiněním člověka. Pokud u lesních 
a polopřírodních areálů výrazně převažuje jeden rozměr (délka nad jeho šířkou) je možné 
předpokládat, že se zde původně nacházel pás doprovodné vegetace vodních toků nebo 
komunikací, který tvořily osamocené stromy, křoviny nebo travní areály. Z protáhlého 
tvaru ploch na současných leteckých snímcích zařazených do kategorií: lesy a stromy, 
křoviny nebo travní areály, lze tedy odvodit, že se zde vyskytovala (a někdy ještě 
vyskytuje) cesta nebo vodní tok. Příklad tohoto prvku paměti krajiny je zachycen 
na obrázku 26.  
 

    a             b             c  

Obrázek 26: Část katastrálního území Dolní Lutyně zobrazená na výřezu ortofota z roku 
2003 (a), na výřezu mapy stabilního katastru z roku 1836 (b) a na výřezu mapy II. 

vojenského mapování z roku 1839 – 1840 (c), bez měřítka  (ortofoto poskytl GEODIS Brno 
spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.; mapu (b) poskytl ÚAZK; mapu (c) poskytla 

Laboratoř geoinformatiky, UJEP) 

 

Typický protáhlý tvar lesního porostu na ortofotu z roku 2003 (obrázek 26a) 
napovídá, že zde dříve vedla cesta nebo vodní tok. V mapě stabilního katastru z roku 1836 
(obrázek 26b) i v mapě druhého vojenského mapování z roku 1839 – 1840 (obrázek 26c) je 
ve sledovaném místě zakreslena cesta s doprovodnou vegetací. 
 
 Pole zachycená na současných i historických leteckých snímcích mají nejčastěji 
tvar čtyřúhelníku (většinou obdélníku). Na snímcích z roku 1947 jsem však nalezla 
i zaoblené plochy orné půdy (obrázek 27a), které vypovídají o průběhu hranice mezi 
katastrálními územími Skřečoň a Nový Bohumín. Tato hranice je zobrazena čárkovanou 
čarou v mapě z druhého vojenského mapování z roku 1839 – 1840 (obrázek 27b). V mapě 
stabilního katastru je hranice katastrálního území zachycena detailněji (obrázek 27c). 
Na leteckém snímku z roku 1971 (obrázek 27d), na ortofotu z roku 2003 ani v současné 
krajině není rozhraní mezi katastry téměř patrné. 
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a  b  c  d  

Obrázek 27: Výřez leteckého snímku z roku 1947 (a), výřez mapy II. vojenského mapování 
z roku 1839 – 1840 (b), výřez mapy stabilního katastru z roku 1836 (c) a výřez leteckého 
snímku z roku 1971 (d), bez měřítka (snímky (a) a (d) poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ 
AČR; mapu (b) poskytla Laboratoř geoinformatiky, UJEP; mapu (c) poskytl ÚAZK) 

 

6.1.2 Prvky pam ěti krajiny p řirozeného p ůvodu 
 

Zachované prvky přirozeného původu 

Výraznými svědky minulosti přirozeného původu v současné krajině jsou rovněž 
památné stromy, které jsou vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody podle § 46 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Tyto prvky paměti krajiny jsou 
však z leteckých snímků patrné pouze tehdy, pokud se jedná o solitéry a pokud o jejich 
existenci ve sledovaném území předem víme. Nejčastěji jsou tyto prvky odhaleny 
při terénním průzkumu. V lokalitě Poolší ani Karviná-Doly se památné stromy 
nevyskytují, ale jsou k nalezení v sousedních katastrálních územích, např. Dětmarovice 
a Doubrava u Orlové. 

Některé prvky paměti krajiny je možné zaznamenat i ve změně v krajině. Řeka Olše 
je zachycena na mapě druhého vojenského mapování jako často meandrující vodní tok, 
avšak její koryto bylo během sledovaných 170-ti let mnohokrát upravováno. Některé části 
původního koryta řeky Olše jsou patrné na leteckých snímcích z různých let. 
V katastrálním území Věřňovice v blízkosti řeky Olše je patrná protáhlá tůně, která vznikla 
z opuštěného meandru vodního toku. Tato tůně je zachycena na obrázku 28a, 28b (v obou 
případech leží nahoře uprostřed). Výřez mapy stabilního katastru (obrázek 28c) dokládá, 
že se ve sledovaném místě nacházelo v roce 1836 původní koryto řeky Olše. Rovněž 
v mapě druhého vojenského mapování je zde patrná řeka Olše. 
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a  b  c  

Obrázek 28: Výřez leteckého snímku z roku 1971 (a), výřez ortofota z roku 2003 (b) a výřez 
mapy stabilního katastru z roku 1836 (c), bez měřítka (snímek poskytl VGHÚř Dobruška, 

© GŠ AČR; ortofoto poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.; mapu 
poskytl ÚAZK) 

 

Stopy prvků přirozeného původu 

Další příklad paměti krajiny je patrný na výřezu leteckého snímku z roku 1966 
(obrázek 29c), na kterém je vidět světlá linie vedoucí plochou tmavší barvy. Z tohoto 
barevného rozdílu lze usuzovat, že v minulosti se zde vyskytoval nějaký liniový prvek, 
pravděpodobně tudy protékal vodní tok. Předpoklad původního výskytu malého vodního 
toku se potvrdil. Na výřezu leteckého snímku z roku 1947 (obrázek 29b), na výřezu mapy 
z druhého vojenského mapování z let 1839 – 1840 (obrázek 29a) a také v mapě stabilního 
katastru z roku 1836 je v těchto místech vidět vodní koryto s typickou doprovodnou 
vegetací. V současné krajině (obrázek 29d) je již vidět jen tmavší pás v přítomné vegetaci. 
Barevné rozdíly vegetace na leteckých snímcích (obrázky 29c, 29d) dokumentují půdu 
s větší vlhkostí než je půda okolní. V letecké archeologii se tyto stopy minulosti nazývají 
vegetační příznaky (Sedláriková, 2006). Gojda (2000) popisuje podstatu vegetačních 
(porostových) příznaků, která spočívá v tom, že všechny objekty zahloubené v minulosti 
pod zemský povrch byly zaneseny druhotnou výplní. Chemické složení této výplně je 
odlišné od okolního půdního podloží. V takovém prostředí se také déle drží voda. Díky 
tomu se liší zbarvení, výška a hustota plodin rostoucích nad zahloubenými strukturami 
od okolní vegetace. 
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a  b  c  d  

Obrázek 29: Výřez mapy druhého vojenského mapování z roku 1839 – 1840 (a), pozn. 
MühlB. = Mühlbach = mlýnský potok, mlýnský náhon, výřezy leteckých snímků z let 1947 
(b), 1966 (c), výřez ortofota z roku 2003 (d), bez měřítka (mapu (a) poskytla Laboratoř 
geoinformatiky, UJEP; snímky (b) a (c) poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR; ortofoto 

poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.) 

 

Další vegetační příznaky jsem nalezla na katastrálním území Nový Bohumín. 
Na ortofotu z roku 2003 (obrázek 30c) jsou vidět dvě výrazně tmavé meandrující linie 
ve světlém porostu vegetace. Jedna linie je v obrázku nahoře uprostřed a druhá dole vpravo 
plynule navazuje na vyskytující se vodní tok. Ve sledovaném území je na mapě druhého 
vojenského mapování z let 1839 – 1840 zakreslen vodní tok spojující obě výše zmíněné 
meandrující linie (obrázek 30d). Na leteckém snímku z roku 1971 jsou vegetační příznaky 
rovněž patrné (obrázek 30b), ale nejsou tak výrazné, jako na ortofotu z roku 2003. 
Na leteckém snímku z roku 1947 lze odhalit bývalý vodní tok v severní části sledovaného 
území jen podle tvaru polí (obrázek 30a). Na obrázku 30 (a – d) je také znázorněn 
současný stav vodních toků (k roku 2003). Z původního vodního toku zaznamenaného 
na mapě druhého vojenského mapování se dochoval do současnosti jen jeho úsek 
ve střední a v jižní části území. Na leteckých snímcích z let 1947 (obrázek 30a) a 1971 
(obrázek 30b) je pravděpodobně ještě zachovaná také malá část vodního toku v severní 
části sledovaného území (na obrázku 30a, 30b nahoře uprostřed).  
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a        b  
 

c        d  

Obrázek 30: Výřezy leteckých snímků z let 1947 (a) a 1971 (b), výřez ortofota z roku 2003 
(c) a výřez mapy II. vojenského mapování z roku 1839 – 1840 (d) s vyznačením průběhu 
vodních toků v roce 2003, bez měřítka (snímky (a) a (b) poskytl VGHÚř Dobruška, © GŠ 
AČR; ortofoto poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS Brno spol. s r.o.; mapu (d) 

poskytla Laboratoř geoinformatiky, UJEP) 

 

6.2 Analýzy vývoje krajiny 

6.2.1 Vývoj krajinného pokryvu 
 

Lokalita Poolší 

Nejpodstatnější složku tradiční zemědělské krajiny lokality Poolší představuje orná 
půda a typ mozaiky polí, luk a trvalých kultur. Analýzou katastrálních mapových pramenů 
z roku 1836 nacházíme lokalitu Poolší v její tradiční podobě. Pokud pomineme část 
nynějších katastrálních území, pro něž chybí data, potom tři čtvrtiny území (76 %) 
připadají na ornou půdu a téměř 11 % tvoří charakteristické louky a pastviny. Zemědělsky 
využíváno tedy bylo přibližně 87 % území. Zbylá část připadala především na lesy, které 
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zaujímaly nejnižší výměru v celém sledovaném období  (9 %), dále na vodní toky (řeky 
Odra a Olše, 2 %) a na sídelní zástavbu (více než 1 %). Zbývající sledované kategorie byly 
zastoupeny jen marginálně.    

V polovině 20. století, konkrétně k roku 1947 se podílela zemědělsky využívaná 
plocha na celkové výměře sledované oblasti 79 %, přičemž se orná půda podílela 
na celkové rozloze 49 %. V tomto období se setkáváme s typickou mozaikou polí, luk 
a trvalých kultur (27 % celkové rozlohy katastrálního území), indikující drobnou 
hospodářkou držbu. V polovině 50. let značně posílila kategorie stromů, křovin nebo 
travních areálů, která zaujímala 9 % celkové rozlohy. Na stejné úrovni zůstalo zastoupení 
lesů na celkové rozloze sledovaného území a posílila kategorie sídelní zástavby (2 %). 

Na počátku 70. let se podílely zemědělsky využívané plochy na celkové výměře 
sledované oblasti 75 %, z čehož na ornou půdu připadalo 67 % celkové rozlohy. 
Kolektivizace v 50. letech způsobila scelování mozaik polí, luk a trvalých kultur 
do velkých lánů orné půdy (obrázek 31), které spravovala nově vzniklá jednotná 
zemědělská družstva. Díky tomu dramaticky poklesl podíl drobných polí, luk a trvalých 
kultur na pouhá 4 %. Naopak se na sledovaném území rozšířily lesy (11 % celkové rozlohy 
lokality). Mírně posílila také sídelní zástavba a kategorie stromů, křovin nebo travních 
areálů. 

 

a  b  

Obrázek 31: Příklad sjednocení zemědělské půdy: původní mozaika polí je na snímku 
z roku 1947 (a), scelené pole je na snímku z roku 2003 (b), bez měřítka (snímek poskytl 
VGHÚř Dobruška, © GŠ AČR; ortofoto poskytl GEODIS Brno spol. s r.o., © GEODIS 

Brno spol. s r.o.)     

 

V současné krajině (k roku 2003) opět převládá zemědělsky využívaná půda, 
zaujímající 71 % celkové rozlohy. Z dlouhodobého hlediska lze v případě Poolší hovořit 
o zemědělské krajině, ve které však dochází k neustálému mírnému poklesu zemědělsky 
využívané půdy. V lokalitě Poolší byla ubývající orná půda buď zatravňována (nárůst 
kategorie travních porostů o téměř 47 ha v letech 1971 – 2003), nebo zalesňována. 
K obojímu docházelo intenzivně především v poslední třetině 20. století. Přes trvalý pokles 
výměry orné půdy v průběhu druhé poloviny 20. století si udržela své dominantní 
postavení i na počátku 21. století (65 % v roce 2003). Celková plocha lesů v Poolší k roku 
2003 (17 %) vzrostla na více než dvojnásobek rozlohy v roce 1947. Rozloha kategorie 
stromy, křoviny nebo travní areály se zmenšila na necelých 7 %, což bylo způsobeno 
především zalesněním. Plocha sídelní zástavby vykazovala dlouhodobý růst, a proto v roce 
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2003 tvořila již 3 % celkové rozlohy sledovaného území. Ostatní sledované kategorie se 
podílely na celkové rozloze území jen nepatrně. 

Celkové rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu v lokalitě Poolší 
ve sledovaných letech (1836, 1947, 1971, 2003) a jejich podíly na celkové rozloze území 
jsou uvedeny v příloze 15. Srovnání vývoje celkových rozloh jednotlivých kategorií nebo 
jejich proporčního zastoupení je možné zobrazit grafem. Graf 1 ukazuje srovnání 
proporčního zastoupení kategorií krajinného pokryvu ve všech sledovaných letech. Rozdíly 
celkových rozloh všech zjišťovaných kategorií krajinného pokryvu v lokalitě Poolší je 
možné nalézt v příloze 16. 

 

Graf 1: Srovnání podílů rozloh jednotlivých kategorií na celkové rozloze lokality Poolší 
v letech 1836, 1947, 1971 a 2003 
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Ve sledovaném časovém intervalu představuje lokalita Poolší převážně 

zemědělskou krajinu. Nejvíce zastoupené plochy orné půdy tvoří tzv. dominantní krajinný 
prvek (matrici), který výrazně ovlivňuje fungování krajinného systému. Dalšími 
významnými krajinnými složkami jsou travní porosty, přírodní a polopřírodní areály, 
ale také sídelní zástavba a hraniční vodní toky. Ostatní kategorie mají menšinové 
zastoupení (jsou recesivní). Srovnání vývoje podílů rozloh hlavních kategorií na celkové 
rozloze zájmového území znázorňuje graf 2. Kategorie 0 zachycuje chybějící data z roku 
1836. Ostatní kategorie odpovídají číselným identifikátorům hlavních kategorií krajinného 
pokryvu (1 – Urbanizované a technizované areály, 2 – Zemědělské areály, 3 – Přírodní 
a polopřírodní areály, 5 – Vody). 
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Graf 2: Srovnání vývoje hlavních kategorií v lokalitě Poolší 
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Lokalita Karviná-Doly 

V katastrálním území Karviná-Doly je jasně patrný vliv těžby černého uhlí na vývoj 
krajiny. Hlubinná těžba nerostných surovin se na povrchu projevuje typickými změnami 
krajiny. Během těžby uměle vznikají obvykle kuželové geomorfologické útvary – odvaly 
hlušin, které jsou často po ukončení těžby rekultivovány. Poddolování má rovněž velký 
vliv na reliéf takto antropogenně využívaného území. Velice často zde dochází k poklesům 
a přetvoření původního reliéfu. Pokleslé části jsou mnohdy následně vyplněny vodou, a tak 
vznikají v území nové vodní plochy. 

V roce 1836 bylo zemědělsky využíváno 72 % celkové rozlohy katastrálního 
území, z čehož 59 % tvořila orná půda a zbývajících 13 % tvořily louky a pastviny. Dosti 
silně byly v krajině zastoupeny lesy, tvořící 21 % celkové rozlohy území. Pozornost si 
zaslouží velké vodní plochy, vyskytující se v severovýchodní části území (4 % celkové 
výměry). Byly tvořeny čtyřmi velkými rybníky, které byly do poloviny 20. století 
bezezbytku přeměněny na pole a lesy. Zbývající sledované kategorie tvoří marginální 
složku. 

V polovině 20. století (údaje k roku 1947) se podílela zemědělsky využívaná plocha 
na celkové výměře sledované oblasti pouze 36 %, z čehož tvořila orná půda jen malý 
zlomek (4 %). Zbývající část připadá na mozaiku polí, luk a trvalých kultur (28 %) a travní 
porosty (4 %). Rozloha lesů oproti tomu zůstala téměř nezměněna (19 %). V krajině se 
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vyskytovalo ještě 10 % území, porostlé stromy, křovinami nebo travními areály. Ve velké 
míře se teprve nyní setkáváme se sídelní zástavbou, především v nesouvislé podobě 
(13 %). Dalšími 4 % byla zastoupena souvislá sídelní zástavba, tvořená převážně 
hornickými koloniemi. Nepřehlédnutelnou kategorií se staly areály těžby nerostných 
surovin, zaujímající 5 % celkové rozlohy sledovaného území. Objevujeme nově také další 
kategorie související s těžbou černého uhlí: odvaly (2 %), kalové nádrže (1 %), suché 
kalové nádrže (1 %) a další. S průmyslovou aktivitou souvisí také výstavba odpovídající 
dopravní infrastruktury. Proto také zaujímala kategorie silniční a železniční síť 2 % 
rozlohy sledovaného katastrálního území. 

Na počátku 70. let klesl v souvislosti s důlní činností podíl zemědělsky 
využívaných ploch na pouhých 14 %  celkové rozlohy katastrálního území. Orná půda se 
podílela na celkové rozloze pouze 5 %, mozaika polí luk a trvalých kultur se oproti 
předchozímu roku propadla na pouhá 2 % a travní porosty tvořily 6 %. Nově se zde 
setkáváme také s ovocnými sady, které však tvoří jen 1 % území. Velký nárůst 
zaznamenala zvláště kategorie stromů, křovin nebo travních areálů, které zabíraly celou 
jednu čtvrtinu sledovaného území. Tato kategorie se objevuje nejvíce v oblastech, které 
přestaly být využívány ke svému původnímu účelu, např. zde došlo k demolici zástavby 
apod. Bylo to zapříčiněno především tím, že opuštěné a těžbou zasažené oblasti zarůstaly 
druhotným porostem. Naopak mírně poklesla rozloha lesů, které v roce 1971 pokrývaly 
17 % území. Velkého nárůstu však doznaly kategorie, související s těžbou: kalové nádrže 
se rozkládaly na 11 % území, areály těžby nerostných surovin na 6 %, odvaly na 4 % 
a povrchy bez vegetace na 6 % sledovaného území. V důsledku těžby se setkáváme 
ve větší míře také se zatopenými poklesovými kotlinami (1 %). Mírně také narostl podíl 
pozemních komunikací na 3 %. Pod vlivem těžby naopak ubylo sídelní zástavby, která se 
nyní rozkládala na 12 % území (4 % souvislá sídelní zástavba, 8 % nesouvislá sídelní 
zástavba). 

V současnosti (k roku 2003) tvoří zemědělsky využívaná půda pouhá 4 %, přičemž 
3 % připadají na ornou půdu a 1 % na travní porosty. Sledujeme však především výrazné 
posílení kategorie lesů, rozkládajících se na 31 % sledovaného území a kategorie stromy, 
křoviny nebo travní areály, tvořících třetinu celé lokality. Vlivem intenzivní těžby klesla 
v období 1971 – 2003 sídelní zástavba z původních 12 % pouze na nynější 2 %. Zcela 
zmizela souvislá sídelní zástavba (došlo k demolici hornických kolonií) a zůstala pouze 
zástavba nesouvislého charakteru. Jen velmi mírně se zvýšil podíl rekultivačních ploch 
(necelá 2 %), snížil se podíl kalových nádrží (necelých 7 %), které byly v některých 
případech rekultivovány. Naopak se zvýšil podíl suchých kalových nádrží (3 %). 

 

Celkové rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu v katastrálním území 
Karviná-Doly ve sledovaných letech (1836, 1947, 1971, 2003) a jejich podíly na rozloze 
celé lokality jsou uvedeny v příloze 17. Rozdíly celkových rozloh jednotlivých kategorií 
krajinného pokryvu v lokalitě Karviná-Doly je možné zjistit z přílohy 18. Následující grafy 
umožňují srovnání vývoje proporčního zastoupení vybraných kategorií. Grafy 3 a 4 
srovnávají vývoj kategorií urbanizovaných a technizovaných areálů. Graf 5 zachycuje 
vývoj zemědělských areálů. Graf 6 srovnává vývoj přírodních a polopřírodních areálů. 
Graf 7 znázorňuje vývoj vodních areálů. 
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Graf 3: Srovnání podílů celkových rozloh kategorií urbanizovaných a technizovaných 
areálů (kromě povrchů bez vegetace) na rozloze lokality Karviná-Doly ve sledovaných 
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Graf 4: Srovnání podílů celkových rozloh kategorií povrchů bez vegetace na rozloze 
lokality Karviná-Doly ve sledovaných letech 
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Graf 5: Srovnání podílů celkových rozloh kategorií zemědělských areálů na rozloze 
lokality Karviná-Doly ve sledovaných letech 
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Graf 6: Srovnání podílů celkových rozloh kategorií přírodních a polopřírodních areálů 
na rozloze lokality Karviná-Doly ve sledovaných letech 
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Graf 7: Srovnání podílů celkových rozloh kategorií vodních areálů na rozloze lokality 
Karviná-Doly ve sledovaných letech 
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V lokalitě Karviná-Doly sledujeme horizontu téměř 170-ti let markantní změny 

krajinného pokryvu. Původní převážně zemědělská krajina se mění v hornicky využívanou 
krajinu a následně opuštěné areály zarůstají zelení. Srovnání vývoje podílů rozloh hlavních 
kategorií na celkové rozloze zájmového území znázorňuje graf 8. Uvedené kategorie 
odpovídají číselným identifikátorům hlavních kategorií krajinného pokryvu (1 – 
Urbanizované a technizované areály, 2 – Zemědělské areály, 3 – Přírodní a polopřírodní 
areály, 5 – Vody). V současné době představuje zájmová oblast Karviná-Doly 
zdevastovanou krajinu, která nenese stopy původní kulturní krajiny. 
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Graf 8: Srovnání vývoje hlavních kategorií v lokalitě Karviná-Doly 
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Velmi kladně hodnotím, že v lokalitě Karviná-Doly dochází k rekultivacím ploch 
zdevastovaných hornickou činností. Typickým příkladem je severozápadní část lokality, 
kde se vyskytovaly kalové nádrže Dembina, na kterých následně proběhla technická 
rekultivace (nádrže byly vyplněny hlušinou) a v současné době probíhá rekultivace 
biologická. Rekultivovány jsou rovněž kalové nádrže ve východní části lokality a kalové 
nádrže Nový York v jihozápadní části lokality. Některé oblasti byly rekultivovány 
na zemědělskou půdu (např. Nový York a Mexiko v jihozápadní části lokality), 
ale v současné době již nejsou zemědělsky využívány. Také odval Hohenegger (v západní 
části lokality) a další plochy v katastrálním území Karviná-Doly byly původně 
rekultivovány na zemědělskou půdu, ale dnes zde již zemědělská činnost neprobíhá. 
Rovněž některé areály dolů byly po ukončení těžby upraveny. Např. areál dolu ČSA 3 
(jáma Jindřich), který je patrný na leteckých snímcích z roku 1971 v severozápadní části 
území, byl po demolici budov překryt zeminou a zatravněn. Na současném ortofotu je 
v těchto místech travní areál s rozptýlenými stromy a křovinami. Těžební činnost v této 
oblasti jen připomínají základy starých důlních objektů, které jsou na ortofotu patrné. Také 
některé kalové nádrže byly rekultivovány. Typickým příkladem je vodní plocha Mokroš 
v jižní části zájmového území, která byla vodohospodářsky rekultivována z kalových 
nádrží, které se zde nacházely (na leteckém snímku z roku 1971 jsou patrné). Zajímavé je, 
že na tuto vodní plochu jsou v současnosti vázány velmi vzácné druhy organismů 
(např. vážky). 
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6.2.2 Vyhodnocení časoprostorových zm ěn v krajin ě 
Po aplikaci analytických operací a dalšího zpracování dat byl v zájmových územích 

sledován vývoj krajinného pokryvu v období 1836 – 2003. Pro vyhodnocení byly pro obě 
lokality využity tabulky a grafy zachycující časoprostorové změny v krajině. Jednotlivé 
tabulky a grafy je možné přiřadit k některým typům vizualizace formou mapových 
výstupů, které jsou popsány v kapitole 4.5. Proto pro větší přehlednost uvádím 
v následujícím textu vždy název konkrétního typu, ke kterému tabulky nebo grafy patří. 
Z tabulek je možné vyčíst exaktní číselné hodnoty. Grafy jsou vhodné pro srovnání 
vybraných hodnot. 

 

Prostorové změny v rámci jedné kategorie 

Časoprostorové změny je možné sledovat pro jeden vybraný typ krajinného 
pokryvu. Na dvě vrstvy stejné třídy krajinného pokryvu z různých let byla použita 
překryvná operace. Z výsledné vrstvy lze zjišťovat rozlohy oblastí, kde zůstal sledovaný 
typ krajinného pokryvu ve zvoleném období zachován a rozlohy oblastí, které se vyskytují 
jen v jednom zkoumaném roce. Příkladem je kvantitativní vyhodnocení překryvné operace 
pro kategorii lesy v lokalitě Poolší ze dvou let: 1947 a 2003. V tabulce 10 jsou uvedeny 
celkové rozlohy lesů v jednotlivých letech (4. sloupec), rozloha časoprostorově stálých 
lesních porostů ve sledovaném období (2. sloupec) a rozloha lesů, které se na daném místě 
vyskytují jen v roce 1947 nebo v roce 2003 (3. sloupec).  

 

Tabulka 10: Kvantitativní zhodnocení časoprostorového výskytu lesů v lokalitě Poolší 
v letech 1947 a 2003 

 

rok 
celková rozloha lesů, které 

jsou stejně prostorově 
umístěny v obou letech (ha) 

celková rozloha lesů, jejichž 
prostorové umístění je pouze 

v jednom ze sledovaných roků (ha) 

celková rozloha 
kategorie lesy 

(ha) 

1947 13,02 144,72 

2003 
131,70 

160,52 292,22 

 

 

Všechny změny jedné kategorie 

S využitím překryvných operací je možné zjišťovat, z jakých typů krajinného 
pokryvu vznikla jedna konkrétní kategorie nebo na které typy krajinného pokryvu se jedna 
konkrétní kategorie přeměnila. Tabulka 11 zachycuje vyhodnocení překryvné operace 
vrstvy celého krajinného pokryvu z roku 1836 a vrstvy lesů z roku 2003 v lokalitě 
Karviná-Doly. Z tabulky je možné zjistit celkovou rozlohu areálů jednotlivých kategorií 
krajinného pokryvu z roku 1836, ze kterých do roku 2003 vznikly areály lesního porostu. 

Použitý příklad je rovněž zachycen v grafu 9. Graf srovnává celkové rozlohy 
jednotlivých kategorií z roku 1836, které v roce 2003 pokrývá les. 
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Tabulka 11: Rozloha kategorií krajinného pokryvu z roku 1836 v areálech lokality 
Karviná-Doly, na kterých se v roce 2003 nacházel lesní porost 

číslo kategorie krajinný pokryv v roce 1836 rozloha (ha) rozloha (%) 

112 nesouvislá sídlení zástavba 5,41 1,06 

121 průmyslové a obchodní areály 0,69 0,14 

122 silniční a železniční síť a přilehlé areály 1,00 0,20 

210 orná půda 228,12 44,83 

231 travní porosty 46,84 9,20 

310 lesy 213,49 41,95 

511 vodní toky 2,68 0,53 

512 vodní plochy 10,67 2,10 

 celkem 508,90 100,00 

 

Graf 9: Srovnání celkových rozloh jednotlivých kategorií krajinného pokryvu z roku 1836 
v areálech lokality Karviná-Doly, na kterých se v roce 2003 nacházel lesní porost 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že les v lokalitě Karviná-Doly nejčastěji vznikal 

z kategorie orná půda (228,12 ha). Podstatná část lesních porostů (213,49 ha) byla 
pozorována na stejném místě v obou sledovaných letech (1836 i 2003). Ve sledovaném 
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období 1836 – 2003 se lesy rovněž rozrostly na 46,84 ha původních travních porostů 
a na 5,41 ha sídelní zástavby. Vzhledem k tomu, že se ve východní části území 
vyskytovaly v roce 1836 velké rybníky, byla zaznamenána transformace na lesy 
i z kategorie vodní plochy (10,67 ha). Změny dalších kategorií nejsou tolik významné: 
vodní toky (2,68 ha), silniční a železniční síť a přilehlé areály (1 ha), průmyslové 
a obchodní areály (0,69 ha). 

 

Změny podle hierarchické úrovně 

V disertační práci bylo využito kategorizace krajinného pokryvu na základě CLC. 
Proto bylo možné sledovat časoprostorové změny v krajině podle toho, na které 
hierarchické úrovni k nim došlo. Příkladem je sledování změn podle hierarchické úrovně 
v lokalitě Karviná-Doly v časových intervalech 1947 – 1971 a 1971 – 2003. Tabulky 12 
a 13 ukazují vyhodnocení celkových rozloh změn na první hierarchické úrovni krajinného 
pokryvu, změn na nižších hierarchických úrovních krajinného pokryvu (na druhé nebo 
na třetí) a také celkové rozlohy areálů beze změny krajinného pokryvu (které zůstaly 
zachovány). Z tabulek je patrné, že v lokalitě Karviná-Doly došlo k větším změnám 
krajinného pokryvu v období 1947 – 1971 (dvě třetiny území). Ale také v období 1971 – 
2003 dochází k výrazným změnám. V obou sledovaných obdobích se více objevují změny 
na první hierarchické úrovni (změny mezi hlavními kategoriemi). Tyto kvalitativně 
nejvýznamnější přeměny jsou důsledkem velmi intenzivního antropogenního ovlivňování 
krajiny. 

 

Tabulka 12: Změny krajinného pokryvu lokalitě Karviná-Doly v období 1947 – 1971 podle 
hierarchické úrovně 

 rozloha (ha) % ze všech změn % z celého území 

změny                          
na 1. hierarchické úrovni 

721,15 65,82 43,88 

změny na 2. nebo         
na 3. hierarchické úrovni 

374,54 34,18 22,79 

změny celkem 1095,69 100 66,67 

beze změn 547,72  33,33 

 

Tabulka 13: Změny krajinného pokryvu lokalitě Karviná-Doly v období 1971 – 2003 podle 
hierarchické úrovně 

 rozloha (ha) % ze všech změn % z celého území 

změny                          
na 1. hierarchické úrovni 

713,39 70,27 43,41 

změny na 2. nebo         
na 3. hierarchické úrovni 

301,89 29,73 18,37 

změny celkem 1015,28 100 61,78 

beze změn 628,13  38,22 
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Vybrané změny mezi různými kategoriemi 

Pokud chceme ze všech proběhlých změn v krajině zdůraznit jen vybrané změny, 
můžeme je rovněž znázornit pomocí grafu. Příkladem je srovnání osmi největších 
časoprostorových změn v zájmovém území Poolší v období 1836 – 2003. Pro toto 
porovnání byly vybrány pouze změny, jejichž celková rozloha je větší než 20 ha. Jedná se 
o následující změny: orná půda na nesouvislou sídelní zástavbu (210 → 112); orná půda 
na travní porosty (210 → 231); orná půda na lesy (210 → 310); orná půda na stromy, 
křoviny nebo travní areály (210 → 320); travní porosty na ornou půdu (231 → 210); travní 
porosty na lesy (231 → 310); travní porosty na stromy, křoviny nebo travní areály 
(231 → 320); lesy na ornou půdu (310 → 210). 

  

Graf 10: Srovnání celkových rozloh vybraných časoprostorových změn v lokalitě Poolší 
v období 1836 – 2003 
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Z grafu 10 je patrné, že k největší přeměně (76,92 ha) došlo z kategorie travní 

areály (číslo kategorie: 231) v roce 1836 na kategorii orná půda (číslo kategorie: 210) 
v roce 2003. Ve sledovaném časovém intervalu byly další výraznější změny zaznamenány 
u kategorie orná půda; 72,10 ha se změnilo na lesy a 70,64 ha se změnilo na travní porosty. 
Jednotlivé kategorie krajinného pokryvu jsou zastoupeny číselným identifikátorem 
kategorie (popis osy x). 

Celková rozloha všech vybraných časoprostorových změn v lokalitě Poolší je 
v tabulce 14 porovnána s celkovou rozlohou ostatních změn a také s celkovou rozlohou 
nezměněných areálů. Vybrané změny se vyskytují na více než jedné pětině zájmového 
území (23 %). V horizontu téměř 170-ti let (1836 – 2003) však nedocházelo 
ve sledovaném území k příliš dynamickým změnám. Stejný typ krajinného pokryvu zůstal 
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zachován na více než 60 % sledovaného území (1039 ha). Nejvíce zůstala zachována orná 
půda a lesy. Stabilní rozdělení a využívání krajiny stejným způsobem hlavně u vegetačního 
krytu svědčí o souladu přírodních podmínek a využívání krajiny člověkem. 

 

Tabulka 14: Srovnání jednotlivých ploch z hlediska změny v lokalitě Poolší v období 
1836 – 2003 

změněné 
plochy 

vybrané ostatní celkem 
nezměněné 

chybí 
data celkem 

v ha 389,60 86,16 475,76 1039,22 197,22 1712,20 

v % 22,75 5,03 27,79 60,69 11,52 100 

 

Všechny změny mezi různými kategoriemi 

Ve zvoleném časovém horizontu je možné pro každé zájmové území také sledovat 
a kvantifikovat všechny změny mezi jednotlivými kategoriemi. Lze zjišťovat z jakých typů 
krajinného pokryvu (z roku 1836) vznikl jeden konkrétní typ (v roce 2003), a také 
zaznamenávat změny jedné kategorie na jiné kategorie (např. kde byla v roce 1836 orná 
půda je v roce 2003 sídelní zástavba, stromy, křoviny nebo tavní areály a lesy). Pro zjištění 
těchto změn je opět vhodné využít překryvné operace, které je nutné vyhodnotit a výsledky 
shrnout v tabulce. Nejvhodnějšími tabulkami, které komplexně zachycují vývoj krajiny, 
jsou kontingenční tabulky, protože nesou informace o všech časoprostorových změnách 
ve sledované lokalitě za dané období. Pro obě lokality byla pro každý sledovaný časový 
interval vytvořena kontingenční tabulka (přílohy 19 – 30). Hodnoty v tabulce vychází 
ze srovnání počátečního a koncového stavu krajinného pokryvu. V řádcích jsou uvedeny 
kategorie krajinného pokryvu pro počáteční rok sledovaného období, ve sloupcích 
kategorie pro poslední rok sledovaného časového intervalu. Z kontingenční tabulky jsou 
jasně patrné změny všech kategorií na jiné kategorie. 

Z kontingenční tabulky pro období 1836 – 2003 pro lokalitu Poolší (příloha 19) je 
možné vyčíst, že zde na velké ploše zůstala zachována orná půda (923 ha) a také lesní 
porosty (79 ha). Největší změnou (77 ha) v celém sledovaném období je proměna travních 
porostů na ornou půdu. Také v dalších sledovaných obdobích zůstává nejstabilnější 
složkou krajiny Poolší orná půda. Významnější změny z orné půdy na typickou mozaiku 
polí, luk a trvalých kultur se objevují v časovém intervalu 1836 – 1947 (příloha 22). 
Po roce 1947 (tedy v obdobích 1947 – 1971 (příloha 23) a 1947 – 2003 (příloha 21)) 
naopak dochází k úbytku mozaik polí, luk a trvalých kultur a ke změně na kategorii orná 
půda. Podobně jako v celém sledovaném období i v časových intervalech 1836 – 1947 
(příloha 22) a 1836 – 1971 (příloha 20) došlo k největší změně travních porostů na ornou 
půdu (81 ha a 88 ha). Ve 20. století se v lokalitě Poolší zvětšuje celková rozloha lesních 
porostů, přičemž k významnějšímu nárůstu rozlohy lesů dochází na konci 20. století. 
V obdobích 1947 – 2003 (příloha 21), 1971 – 2003 (příloha 24) a 1947 – 1971 (příloha 23) 
byla zaznamenána výraznější proměna kategorie stromy, křoviny nebo travní areály 
na lesní porosty (96 ha, 84 ha a 51 ha). 

V lokalitě Karviná-Doly byly v období 1836 – 2003 (příloha 25) zaznamenány dvě 
významnější proměny v řádu stovek hektarů. Obě změny se týkají zániku orné půdy: 
388 ha orné půdy se přeměnilo na kategorii stromy, křoviny nebo travní areály a 228 ha 
na lesy. Plošná rozloha ostatních změn je výrazně nižší. Mezi lety 1836 – 1971 (příloha 26) 
proběhla největší změna u stejných kategorií jako v celém sledovaném období (orná půda 



 107 

na kategorii stromy, křoviny nebo travní areály o celkové rozloze 254 ha). K další 
výraznější proměně v tomto období došlo z ploch orné půdy na kategorii nesouvislé sídelní 
zástavby (118 ha). V období 1947 – 2003 (příloha 27) došlo k největší změně kategorie 
mozaika polí, luk a trvalých kultur na kategorii stromy, křoviny nebo travní areály 
(190 ha). V posledním sledovaném období (příloha 30) došlo k největší změně kategorie 
stromy, křoviny nebo travní areály z roku 1971 na lesy v roce 2003 (175 ha). 

 

Procesy 

Na základě zjištěných hodnot zachycených v kontingenční tabulce je možné rovněž 
sledovat procesy probíhající v krajině v konkrétním sledovaném období. Celkové rozlohy 
těchto změn, ke kterým došlo v každém časovém intervalu, jsou souhrnně uvedeny 
v příloze 31. Srovnání celkových rozloh změn zapříčiněných procesy ukazuje graf 11 
pro lokalitu Poolší a graf 12 pro lokalitu Karviná-Doly. 

Graf 11: Srovnání celkových rozloh změn zapříčiněných procesy v lokalitě Poolší ve všech 
sledovaných časových intervalech 
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Z grafu 11 je patrné, že v lokalitě Poolší se v období 1947 – 1971 nejvíce uplatňuje 

intenzifikace zemědělství. Po roce 1971 dochází v lokalitě Poolší k zalesnění, což 
dokumentují vysoké hodnoty v obdobích: 1971 – 2003. Významnou roli v lokalitě hraje 
rovněž proces opuštění, který ve všech časových intervalech přesahuje hodnotu 60 ha. Jen 
velmi malou měrou se účastní procesy urbanizace (do 47 ha) a zavodnění (do 15 ha). 

U lokality Karviná-Doly dochází od poloviny 19. století do poloviny 20. století 
k velkému nárůstu urbanizovaných a technizovaných areálů, což dokládá nejvíce proces 
urbanizace v období 1836 – 1947. V následujících časových intervalech (1947 – 1971 
a 1971 – 2003) dominuje proces opuštění. Významnou roli v lokalitě hraje proces 
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zavodnění i přesto, že nedosahuje v žádném sledovaném období tak výrazných celkových 
rozloh jako procesy opuštění a urbanizace. Největší vznik nových vodních areálů byl 
v zájmovém území zaznamenán od roku 1947 do roku 1971 (177 ha), což koresponduje se 
vzrůstajícím vlivem těžby černého uhlí. V druhé polovině 20. století dochází k výraznému 
rozšíření lesních porostů. V období 1971 – 2003 došlo k zalesnění na 296 ha. Srovnání 
vlivu jednotlivých procesů vyjádřených celkovou rozlohou, na které tyto procesy 
probíhaly, je dokumentováno grafem 12.  

Graf 12: Srovnání celkových rozloh změn zapříčiněných procesy v lokalitě Karviná-Doly 
ve všech sledovaných časových intervalech 
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Kromě výše zhodnocených dílčích intervalů (1836 – 1947, 1947 – 1971 a 1971 – 

2003) jsou v grafech 11 a 12 rovněž znázorněna delší časová období (1836 – 1971, 1947 – 
2003 a 1836 – 2003), která však vycházejí pouze z mezních dat počátečního a koncového 
roku. Vzhledem k tomu, že do zpracování nebyly zahrnuty roky ležící uvnitř intervalu 
(např. v případě období 1836 – 2003 se jedná o roku 1947 a 1971), nejsou zde zahrnuty 
procesy, které se uplatňují jen v částech sledovaného intervalu, a proto nemohou být 
hodnoty z tohoto intervalu součtem hodnot z dílčích intervalů (např. hodnoty pro období 
1836 – 2003 nemohou být součtem hodnot období: 1836 – 1947, 1947 – 1971 a 1971 – 
2003). 

 

Názorným prostředkem prezentace časoprostorových změn v krajině jsou jejich 
vizualizace formou mapových výstupů. Některé z nich zahrnují také tabulky nebo grafy, 
které nejsou uvedeny v této kapitole. Vytvořené mapové výstupy zařazené do skupin podle 
typu vizualizace změn jsou podrobně popsány v kapitole 6.3. 
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6.2.3 Metrické ukazatele 
Pro obě lokality byly zjištěny hodnoty metrických ukazatelů, které jsou popsané 

v kapitole 2.1. Hodnocení na úrovni krajinných jednotek (první úroveň hodnocení): 

• obsahy jednotlivých ploch (polygonů), 

• obvody jednotlivých ploch (polygonů). 

Metrické ukazatele pro kategorie krajinného pokryvu (druhá úroveň hodnocení): 

• celkové rozlohy každé kategorie, 

• proporční zastoupení kategorií, 

• statistické hodnoty každé kategorie: minimum, maximum, počet prvků třídy, 
průměr, 

• hustota plošek. 

Metrické ukazatele pro hodnocení celé krajiny (třetí úroveň hodnocení): 

• Shannonův index diversity, 

• koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, 

• koeficient míry hornické transformace krajiny, 

• koeficient ekologické stability. 

Uvedené parametry vyjadřující stav krajinné struktury byly v obou lokalitách vypočítány 
pro všechny vybrané roky. Proto mohl být rovněž sledován vývoj těchto ukazatelů v čase. 

 

Celkové rozlohy jednotlivých kategorií a proporční zastoupení kategorií jsou 
uvedeny v příloze 15 pro lokalitu Poolší a v příloze 17 pro lokalitu Karviná-Doly. 
Statistické hodnoty každé kategorie (minimum, maximum, počet prvků třídy, průměr) 
a hustoty plošek je možné nalézt v přílohách 32 – 35. Podrobnější hodnocení celé krajiny 
bylo provedeno na základě těchto ukazatelů: Shannonův index diversity, koeficient míry 
antropogenního ovlivnění krajiny, koeficient míry hornické transformace krajiny 
a koeficient ekologické stability. 

 

Shannonův index diversity 

U každé lokality byla sledována diversita krajiny, která charakterizuje rozmanitost 
struktury pozorované krajiny. Výsledné hodnoty použitého Shannonova indexu diversity 
(vzorec (5)) jsou uvedeny v tabulce 15. 

 

Tabulka 15: Hodnoty Shannonova indexu diversity v lokalitách Poolší a Karviná-Doly  
v jednotlivých letech 

rok 
lokalita  

1836 1947 1971 2003 

Poolší 0,85 1,42 1,18 1,14 

Karviná-Doly  1,17 2,08 2,26 1,95 
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Nejnižší hodnota Shannononova indexu diversity u obou lokalit ve třicátých letech 
19. století dokládá nejnižší počet sledovaných kategorií krajinného pokryvu 
ve sledovaných letech, a také nevyrovnanost rozloh těchto kategorií. Největší zastoupení 
má orná půda; v lokalitě Poolší pokrývala 67 % území a v lokalitě Karviná-Doly 59 %. 
Nejméně jsou v lokalitě Poolší zastoupeny vodní plochy (necelá desetina procenta), 
v lokalitě Karviná-Doly areály těžby nerostných surovin (desetina procenta). V roce 1836 
bylo u lokality Poolší sledováno osm kategorií krajinného pokryvu, u lokality Karviná-
Doly devět. Nelze však tvrdit, že v této době byla v obou lokalitách nejmenší druhová 
diversita, neboť v dalších sledovaných letech jsou lokality bohatší o kategorie krajinného 
pokryvu převážně antropogenního původu (např. odvaly, souvislá sídelní zástavba, areály 
sportu a zařízení volného času). Také je nutné si uvědomit, že přestože se jedná o stejnou 
třídu krajinného pokryvu (např. travní porosty), může být struktura ekosystému 
ve sledovaných letech různá, a tedy i druhová diversita se může lišit. 

Z tabulky 15 je dále patrné, že od roku 1947 do roku 2003 má SHDI v lokalitě 
Poolší mírně klesající tendenci. Na snížení hodnoty SHDI měla velký vliv kategorie 
mozaika polí, luk a trvalých kultur, která prošla ve sledovaném časovém období 
nejdynamičtějším proporčním vývojem. Její celková rozloha výrazně poklesla v období 
1947 až 1971 (z 27 % na 4 %), a do roku 2003 tento typ krajinného pokryvu vymizel 
úplně. V roce 1971 se v lokalitě Poolší vyskytovalo o jednu kategorii méně než v roce 
1947. Hlavním důvodem poklesu SHDI je však vyrovnanější proporční zastoupení 
některých kategorií v roce 1947 než v roce 1971. V tomto období se podstatná část ploch 
kategorie mozaika polí, luk a trvalých kultur v důsledku kolektivizace proměnila ve velké 
lány polí, a také zanikly některé remízky, meze a podobné maloplošné ekosystémy, které 
mají v krajině velký význam z hlediska ekologie, ale i estetiky. V roce 1971 tedy převažuje 
zastoupení kategorie orná půda, která tvoří 67 % celého území. Hodnota SHDI v letech 
1971 a 2003 se liší jen nepatrně. Počet kategorií vyskytujících se v roce 2003 se sice zvýšil 
o jednu kategorii, ale proporční zastoupení mnoha z nich je velmi malé, a proto došlo 
ke snížené hodnoty SHDI. Šest z jedenácti kategorií se v roce 2003 podílí na celkové ploše 
svou rozlohou jen do 1,5 % (v roce 1971 jsou to tři z deseti kategorií). Mírně klesající 
hodnota SHDI však není důkazem snižování ekologické hodnoty krajiny. 

V případě lokality Karviná-Doly mají hodnoty SHDI rostoucí tendenci od roku 
1836 do roku 1971, ale v roce 2003 dochází k poklesu. Tento trend koresponduje s počtem 
zastoupených kategorií krajinného pokryvu v jednotlivých letech. Zatímco na mapách 
stabilního katastru se v tomto území objevuje jen devět sledovaných kategorií, v roce 1947 
už je to osmnáct kategorií, a proto došlo k tak výraznému nárůstu SHDI. V roce 1971 se 
počet zvýšil o tři kategorie oproti roku 1947, ale do roku 2003 se opět snížil na osmnáct 
kategorií. Je tedy zřejmé, že v roce 1971 se v lokalitě Karviná-Doly vyskytovalo nejvíce 
kategorií (dvacet jedna), a proto je také hodnota SHDI nejvyšší. SHDI v letech 1947 
a 2003 se od sebe liší jen velmi málo. Počet kategorií je v obou letech stejný, ale proporční 
zastoupení jednotlivých kategorií je v roce 1947 vyrovnanější než v roce 2003, a proto je 
SHDI v roce 2003 mírně nižší než v roce 1947. V roce 2003 se totiž objevují větší 
extrémy: výrazně převažují dvě kategorie (stromy, křoviny nebo travní areály s 34 % a lesy 
s 31 %), ostatní kategorie mají naopak velmi malé zastoupení (do 7 %). V roce 1947 je 
proporční zastoupení rovnoměrnější: kategorie s největším zastoupením (mozaika polí, luk 
a trvalých kultur) pokrývá 28 % území, následují kategorie s 19 % (lesy), 13 % (nesouvislá 
sídelní zástavba) a 10 % (stromy, křoviny nebo travní areály). 

Hodnoty SHDI jsou u lokality Karviná-Doly ve všech čtyřech sledovaných letech 
vyšší než u lokality Poolší. Hlavním důvodem je větší množství vyskytujících se kategorií 
ve všech sledovaných letech. O jednu kategorii více mělo katastrální území Karviná-Doly 
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v roce 1836, o jedenáct kategorií více v roce 1971. Více kategorií krajinného pokryvu 
může znamenat více typů ekosystémů, a tedy větší diversitu živočišných druhů v krajině. 
Je však důležité také sledovat o jaké kategorie se jedná. Lokalita Karviná-Doly je oproti 
lokalitě Poolší bohatší např. o kategorie odvaly, manipulační plochy, suché kalové nádrže, 
které příliš druhovou diversitu nezvyšují. Ale oproti tomu jsou zde např. kategorie kalové 
nádrže a zatopené poklesové kotliny, které druhovou diversitu mohou zvyšovat. Tento 
předpoklad potvrzuje výskyt vzácných živočišných druhů, které jsou vázané na současné 
zatopené poklesové kotliny nebo rekultivované či nerekultivované kalové nádrže. Objevují 
se zde např. zvláště chráněné vážky, raci, škeble (Dolný, Ďuriš 2001). 

 

Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny 

Hodnocení antropogenního ovlivnění krajiny bylo provedeno na základě výsledků 
koeficientu antropogenního ovlivnění krajiny (KAO), který byl upraven podle použitých 
kategorií (vzorec (11)). KAO byl vypočítán pro celé sledované lokality (výsledné hodnoty 
jsou uvedeny v tabulce 17) a u lokality Poolší, kterou je možné rozdělit na menší jednotky, 
byly také vypočítány hodnoty KAO pro jednotlivá katastrální území v letech 1947, 1971 
a 2003. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 16. Rok 1836 nebyl do tohoto srovnání 
zahrnut z důvodu části chybějících dat. Lokalitu Karviná-Doly již nelze rozdělit na menší 
jednotky, protože se jedná o jedno katastrální území. 

 

 Tabulka 16: Hodnoty koeficientu míry antropogenního ovlivnění krajiny v katastrálních 
územích lokality Poolší v letech 1947, 1971 a 2003 

  hodnoty KAO rozdíl hodnot KAO 

katastrální 

území 

rozloha 

(ha) 

rok 

1947 

rok 

1971 

rok 

2003 

roky 

1971 a 1947 

roky 

2003 a 1971 

roky 

2003 a 1947 

Kopytov 219,85 2,66 2,58 2,45 -0,07 -0,13 -0,21 

Skřečoň 105,97 1,82 1,56 1,23 -0,26 -0,34 -0,60 

Věřňovice 456,77 2,25 1,68 1,31 -0,57 -0,37 -0,94 

Dolní Lutyně 929,62 5,37 4,85 3,12 -0,52 -1,74 -2,25 

 

Nejnižší hodnoty KAO se ve všech třech letech objevují u katastrálního území 
Skřečoň. KAO se zde blíží k hodnotě jedna, což ukazuje na vyrovnanost celkové rozlohy 
ploch s vysokou intenzitou antropogenního využití (orná půda, sídelní zástavba, v menším 
zastoupení: průmyslové a obchodní areály, silniční a železniční síť a přilehlé areály) 
a celkové rozlohy ploch s menší intenzitou využití (travní porosty, lesy, stromy, křoviny 
nebo travní areály, a částečně řeka Olše). Antropogenní činností je nejvíce ovlivněno 
katastrální území Dolní Lutyně. V roce 1947 zde převažuje orná půda a mozaika polí, luk 
a trvalých kultur. Přesto i v tomto území mají hodnoty KAO výrazně klesající tendenci. 
Do roku 2003 se na původně zemědělsky využívané plochy rozšiřuje nejčastěji kategorie 
stromy, křoviny nebo travní areály, a také se zde místo polí objevují travní porosty. 
V tabulce 16 jsou rovněž uvedeny rozdíly hodnot KAO. Změny KAO ve sledovaných 
časových intervalech ukazují na vývoj každého katastrálního území. Ve všech časových 
obdobích nabývá rozdíl KAO záporných hodnot, které zde představují snížení intenzity 
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antropogenního ovlivnění krajiny. Z nejnižších hodnot u katastrálního území Dolní Lutyně 
vyplývá, že zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu vlivu člověka na krajinu. 

 

Tabulka 17: Hodnoty koeficientu míry antropogenního ovlivnění krajiny a koeficientu míry 
hornické transformace krajiny v lokalitách Poolší a Karviná-Doly  v jednotlivých letech 

rok 
koeficient lokalita  

1836 1947 1971 2003 

Poolší 3,45 3,46 2,96 2,20 
KAO 

Karviná-Doly  1,61 1,76 0,67 0,36 

KHT Karviná-Doly 0 0,14 0,38 0,32 

 

Z výsledků hodnot koeficientu míry antropogenního ovlivnění krajiny pro celou 
lokalitu Poolší (tabulka 17) vyplývá, že v celém území převažují ve všech sledovaných 
letech plochy s vysokou intenzitou antropogenního využití. Klesající tendence hodnot 
KAO však ukazuje na menší antropogenní vliv v roce 2003 než v roce 1971, 1947 a 1836. 
Hodnoty zjištěné v roce 1947 a 1836 jsou téměř stejné. Zde je však nutné si uvědomit, 
že v roce 1836 chybí některá data o krajinném pokryvu. Proto není příliš vhodné tento rok 
srovnávat s ostatními, přestože se jedná o relativní hodnoty. Hlavním důvodem 
zmenšování hodnoty KAO v lokalitě Poolší je mírný pokles zemědělské činnosti v území 
a mírný nárůst podílu přírodních a polopřírodních areálů. Orná půda se zde většinou měnila 
na travní areály. 

V lokalitě Karviná-Doly je situace odlišná. V letech 1836 a 1947 v zájmovém 
území mírně převažují plochy, které jsou pod velkým antropogenním tlakem. Větší 
hodnota v roce 1947 než v roce 1836 je nejspíš způsobena výrazným poklesem travních 
porostů, a také mírným nárůstem celkové rozlohy kategorií souvisejících s hornickou 
činností, které jsou u KAO zařazeny k plochám s vysokou intenzitou antropogenního 
využití. Jedná se o odvaly, které se v roce 1947 v lokalitě objevují nově, a o areály těžby 
nerostných surovin, jejichž celková rozloha vzrostla o 5 %. Do roku 1971 však dochází 
k výraznému poklesu hodnoty KAO a v roce 2003 je hodnota KAO nejnižší. Z tohoto 
trendu vypočítaných hodnot KAO vyplývá, že původní zemědělsky využívaná krajina 
(s mírným náznakem těžební činnosti v roce 1947) se postupně přeměňuje na „přírodní 
krajinu“ s menší intenzitou antropogenního tlaku. Koeficient však velmi málo zahrnuje 
krajinné změny podmíněné intenzivní hornickou činností. Hlubinná těžba černého uhlí se 
projevuje mimo jiné opouštěním urbanizovaných areálů a zanecháním zemědělských 
ploch. Takto opuštěné plochy časem zarůstají zelení, která se velmi rychle množí, rozšiřuje 
a roste. Proto dochází v zájmovém území k nárůstu přírodních a polopřírodních areálů, a to 
zejména kategorie stromy, křoviny nebo travní areály. V krajině ovlivněné těžbou vznikají 
rovněž vodní plochy vázané na důlní činnost, které však KAO nezohledňuje a zahrnuje 
do ploch, které jsou pod menším antropogenním tlakem. Podle výsledných hodnot KAO 
tedy v zájmovém území klesá intenzita vlivu člověka na krajinu, avšak ve skutečnosti 
dochází v katastrálním území Karviná-Doly v druhé polovině 20. století k výraznému 
antropogennímu přeměnění krajiny v důsledku probíhající těžby černého uhlí. 
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Výsledné hodnoty KAO v lokalitě Poolší a v lokalitě Karviná-Doly v jednotlivých 
letech jsou uvedeny v tabulce 17. Vývoj hodnot KAO v katastrálním území Karviná-Doly 
je znázorněn v grafu 13. 

 

Graf 13: Hodnoty koeficientu míry antropogenního ovlivnění krajiny a koeficientu míry 
hornické transformace krajiny v lokalitě Karviná-Doly v jednotlivých letech 
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Koeficient míry hornické transformace krajiny 

Použitý koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny lze aplikovat v krajině 
s převažujícím zemědělským využitím. V případě jiných antropogenních vlivů vystihuje 
tento koeficient míru antropogenního tlaku na krajinu pouze do určité míry. Vzhledem 
ke sporným výsledkům získaným výpočtem KAO byl pro lokalitu Karviná-Doly použit 
nově definovaný koeficient míry hornické transformace krajiny (KHT) definovaný 
v kapitole 4.4 (vzorec (12)), který lépe odráží reálný stav hornického působení na krajinu.  

KHT má smysl zařadit do analýzy změn krajiny ovlivněné těžbou. V případě 
krajiny bez vlivu hornické činnosti je výsledná hodnota KHT vždy nulová, proto 
pro lokalitu Poolší nebyl KHT určován. Výsledky výpočtu KHT pro lokalitu Karviná-Doly 
jsou uvedeny v tabulce 17. Grafické znázornění trendu hodnot KHT a srovnání 
s hodnotami KAO je zobrazeno v grafu 13. 

Z grafu 13 a tabulky 17 je patrné, že výsledné hodnoty KHT pro lokalitu Karviná-
Doly rostou ve sledovaných letech jen do roku 1971, což vystihuje vzrůstající těžbu, a tím 
i postupnou devastaci krajiny v období let 1836 – 1971. Pro potvrzení a větší 
důvěryhodnost tohoto tvrzení by bylo vhodné doplnit studii o další roky v období 1836 – 
1947, 1947 – 1971, a také po roce 1971. Z výsledku KHT v roce 2003 je však jasné, že zde 
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dochází k mírnému poklesu hornické činnosti. Pokles KHT v roce 2003 souvisí 
s rekultivací odvalů a kalových nádrží, což se projevilo úbytkem jejich rozlohy a nárůstem 
rozlohy lesů a polopřírodních travních areálů. 

V roce 1836 je celková rozloha objevujících se areálů těžby v lokalitě Karviná-
Doly jen 1,61 ha, což dává výslednou hodnotu KHT (zaokrouhlenou na dvě desetinná 
místa) nula. Ve srovnání s rokem 1947 je hodnota KHT v roce 1971 výrazně vyšší. Nárůst 
KHT ve zmíněném časovém intervalu souvisí s rozvojem těžby černého uhlí. Na území se 
vyskytuje více kalových nádrží a zatopených poklesových kotlin, rovněž se zvětšuje 
celková rozloha areálů těžby nerostných surovin a odvalů. Do roku 2003 se zastoupení 
ploch vzniklých vlivem hornické činnosti mírně snížilo. 

Aplikace KHT v krajině ovlivněné těžební činností má výrazně vyšší vypovídací 
schopnost o skutečných změnách v krajině než KAO. Zatímco hodnoty KAO v období 
1947 – 2003 ve sledovaných letech klesají, a tedy ukazují na převahu ploch s nízkou 
intenzitou antropogenního využití, krajina v lokalitě Karviná-Doly je pod výrazným tlakem 
v důsledku hornické činnosti. Sílící vliv těžby černého uhlí na vývoj krajiny v katastrálním 
území Karviná-Doly dokazují zvětšující se hodnoty KHT. Původní kulturní krajina 
se zemědělským využitím a obytnou funkcí se transformovala na devastovanou krajinu 
s převahou neudržovaných ploch s rurální vegetací, porostem náletových dřevin (kategorie 
stromy, křoviny nebo travní areály) a lesů.  

 

Koeficient ekologické stability 

Pro kvantitativní posouzení ekologické stability byl použit vážený koeficient 
(vzorec (8)), který se zabývá ekologickou stabilitou krajiny mnohem komplexněji než 
KES, který vypočítává poměr ploch relativně ekologicky stabilních k plochám relativně 
nestabilním (vzorec (7)). Vážený KES byl stejně jako KAO vypočítán jednak pro celá 
zájmová území a u lokality Poolší, kterou je možné rozdělit na jednotlivá katastrální 
území, byla ekologická stabilita krajiny hodnocena detailněji. Výsledné hodnoty použitého 
KES pro celé lokality jsou uvedeny v tabulce 19. Tabulka 18 obsahuje vypočítané hodnoty 
KES pro jednotlivá katastrální území lokality Poolší v letech 1947, 1971 a 2003 (pro rok 
1836 chybí data). Obrázek 40 (v kapitole 6.3.2) zachycuje hodnoty KES v katastrálních 
územích pro rok 1947.  

 

Tabulka 18: Hodnoty koeficientu ekologické stability krajiny  v katastrálních 
územích lokality Poolší v letech 1947, 1971 a 2003 

  hodnoty KES rozdíl hodnot KES 

katastrální 

území 

rozloha 

(ha) 

rok 

1947 

rok 

1971 

rok 

2003 

roky 

1971 a 1947 

roky 

2003 a 1971 

roky 

2003 a 1947 

Kopytov 219,85 0,32 0,33 0,36 0,01 0,03 0,04 

Skřečoň 105,97 0,35 0,38 0,43 0,03 0,04 0,08 

Věřňovice 456,77 0,37 0,42 0,47 0,05 0,05 0,10 

Dolní Lutyně 929,62 0,27 0,28 0,32 0,01 0,05 0,06 

 

Vypočítané hodnoty KES nesou v lokalitě Poolší odpovídající výsledky. V celé 
lokalitě i v každém katastrálním území zvlášť dochází k mírnému růstu výsledné hodnoty 
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KES ve sledovaných letech. Největší zvýšení hodnoty KES bylo zaznamenáno 
v katastrálním území Věřňovice, ve kterém dochází k nárůstu převážně dvou ekologicky 
významných kategorií: lesy a stromy, křoviny nebo travní areály. Druhá zmíněná kategorie 
se rozšiřovala nejčastěji na plochy orné půdy nebo mozaiky polí, luk a trvalých kultur. 
Lesy vznikají nečastěji z kategorie stromy, křoviny nebo travní areály. Rovněž došlo 
ke změně zemědělsky obdělávaných ploch na travní porosty. K dalšímu výraznějšímu 
zvýšení hodnoty KES od roku 1947 do roku 2003 dochází v katastrálním území Skřečoň. 
Hlavním důvodem je zvýšení podílu lesních porostů, křovin a travních areálů na úkor orné 
půdy. Mírné zvýšení hodnoty KES v katastrálním území Dolní Lutyně je převážně 
způsobeno rozrůstáním největšího lesa Borek a dalších vyskytujících se lesů. 

 

Tabulka 19: Hodnoty koeficientu ekologické stability krajiny v lokalitách Poolší 
a Karviná-Doly v jednotlivých letech 

koeficient ekologické stability (KES) 
rok 

Poolší Karviná-Doly 

1836 0,29 0,41 

1947 0,31 0,37 

1971 0,33 0,46 

2003 0,37 0,64 

 

V celé lokalitě Poolší dochází k velmi mírnému růstu váženého KES 
ve sledovaných letech. Hlavním důvodem je zvětšující se celková rozloha dvou ekologicky 
významných kategorií: lesy a stromy, křoviny nebo travní areály a rovněž travních porostů.   

V lokalitě Karviná-Doly nejprve dochází k mírnému snížení hodnoty KES z 0,41 
v roce 1836 na 0,37 v roce 1947. Dále však KES v této lokalitě roste. I přes rozvíjející se 
hlubinnou těžbu černého uhlí v období od roku 1947 do roku 1971 dochází k mírnému 
nárůstu hodnoty koeficientu ekologické stability v katastrálním území Karviná-Doly. Tento 
nárůst je výsledkem změny relativně nestabilních zemědělských a urbanizovaných areálů 
na stabilnější kategorie přírodních a polopřírodních areálů. Výraznější zvýšení hodnoty 
KES z 0,46 v roce 1971 na 0,64 v roce 2003 je hlavně způsobena částečným útlumem 
těžby černého uhlí a přeměnou urbanizovaných a technizovaných areálů na ekologicky 
stabilnější lesy, křoviny, travní areály, a také ekologicky významné vodní plochy. K těmto 
procesům dochází jednak v důsledku rekultivací a někde rovněž samovolně. Důkazem 
ekologické důležitosti zatopených poklesových kotlin, ale také rekultivovaných nebo 
nerekultivovaných kalových nádrží jsou vzácné živočišné druhy, které se zde objevují. 
Dolný a Ďuriš (2001) popisují v těchto vodách vzniklých v důsledku antropogenní činnosti 
např. výskyt vážky plavé (Libellula fulva), raka bahenního (Pontastacus leptodactylus) 
a škeble rybničné (Anodonta cygnea). Jedná se o zvláště chráněné silně ohrožené druhy. 
Vážka plavá byla v České republice do nedávné doby dokonce považována za vymizelý 
druh. 

Vzhledem k relativně malé změně hodnot KES v jednotlivých letech u lokality 
Poolší je třeba upozornit na nižší vypovídací schopnost výsledků. U obou lokalit je rovněž 
nutné při posuzování území brát v úvahu možná zkreslení výsledných hodnot v důsledku 
nezahrnutí kvality jednotlivých ekosystémů. Kvalita lesních porostů a ostatních kategorií 
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krajinného pokryvu v roce 1836 nebo v roce 1947 se však velmi obtížně hodnotí a velice 
často vede ke spekulacím s daty. 

Podrobnější sledování ekologické stability uvnitř zájmových území v jednotlivých 
areálech umožňuje příloha 47 pro lokalitu Karviná-Doly a příloha 46 pro Poolší. Vytvoření 
areálů je popsáno u vizualizace metrických ukazatelů v kapitole 6.3.2. Uvedené přílohy 
zprostředkovávají názornější srovnání hodnot KES v celých lokalitách i v jejich částech. 

 

Kromě metrických charakteristik stavu krajiny a sledování jejich vývoje v čase byly 
dále vypočítány metrické ukazatele vystihující vývoj krajiny (definované v kapitole 2.4.1): 
vývojový index (vzorec (9)) a index celkové změny krajiny (vzorec (10)).  

 

Vývojový index 

Vývojový index, vystihující vývoj jednotlivých kategorií v určitém období, byl 
vypočítán pro obě lokality ve všech časových intervalech sledovaných let: 1836 – 1947, 
1947 – 1971, 1971 – 2003, 1836 – 1971, 1947 – 2003 a celé období 1836 – 2003 (téměř 
170 let). 

Vzhledem k tomu, že pro lokalitu Poolší chybí v roce 1836 některá data, bylo 
pro sledování vývoje jednotlivých kategorií toto území zmenšeno asi na 90 % původní 
rozlohy. Kompletní data z let 1947, 1971 a 2003 byla ořezána pomocí operace Clip 
do podoby, jakou měla sledovaná katastrální území v roce 1836. Pro tuto část lokality 
Poolší byly znovu také vypočítány celkové rozlohy všech kategorií a podíl rozlohy každé 
kategorie na celkové rozloze zmenšené lokality Poolší. Takto nově zjištěné hodnoty byly 
použity pro výpočet vývojového indexu pro všechny kategorie v obdobích, kde figuruje 
rok 1836 (1836 – 1947, 1836 – 1971 a 1836 – 2003). Ostatní období zahrnují roky 1947, 
1971 a 2003, pro která byla získána data z celé lokality Poolší. Proto byly pro tato období 
(1947 – 1971, 1971 – 2003 a 1947 – 2003) použity hodnoty celkových rozloh kategorií 
a proporční zastoupení kategorií v celé lokalitě Poolší uvedené v příloze 15. 

Pokud se na začátku nebo na konci sledovaného období kategorie neobjevuje, 
výsledná hodnota vývojového indexu je buď nula (v případě, že se nevyskytuje na začátku 
časového období) anebo ji není možné vypočítat vůbec (když má kategorie nulovou 
rozlohu na konci časového období). Proto jsou výsledné hodnoty vývojového indexu 
v tabulkách vždy uvedeny pouze u kategorií, které se vyskytovaly na začátku i na konci 
sledovaného období.  

Pro lokalitu Poolší nabývá vývojový index hodnot uvedených v tabulce 20.  

V lokalitě Poolší zaznamenala největší relativní přírůstek kategorie stromy, křoviny 
nebo travní areály (22,85) v časovém období 1836 – 1971. Hlavní důvodem je to, 
že v polovině 19. století nebyla tato kategorie do map zaznamenávána a vyskytovala se jen 
ojediněle, protože ostatní nezalesněné, ale vegetací pokryté plochy, se obvykle využívaly 
jako orná půda, louky a pastviny. Z map stabilního katastru proto byly do této kategorie 
zahrnuty jen velmi malé plochy (0,4 % sledovaného území), které byly v mapě označeny 
symbolem pro neobhospodařovanou ornou půdu a které byly obklopeny lesními porosty 
a vodním tokem. V roce 1971 však dosahuje tato kategorie největší rozlohy ze všech 
sledovaných let. Také v ostatních časových intervalech, kde figuruje rok 1836 (1836 – 
1947, 1836 – 2003) je největší hodnota vývojového indexu u kategorie stromy, křoviny 
nebo travní areály. V časových obdobích 1836 – 1971 a 1836 – 2003 se více než 
zdvojnásobily kategorie: nesouvislá sídelní zástavba, průmyslové a obchodní areály. 
Většina dalších hodnot vývojového indexu, vyskytující se v obdobích začínajících rokem 
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1836, nepřesahují hodnotu 2. Nejmenší hodnota indexu pro období začínající rokem 1836 
se objevuje u kategorie vodní plochy (0,22) v období 1836 – 2003. Další velký relativní 
úbytek od roku 1836 zaznamenala kategorie travní porosty v časových intervalech 1836 – 
1947 a 1836 – 1971. V obou obdobích došlo ke snížení rozlohy pastvin a luk na třetinu 
původní rozlohy v roce 1836.  

 

Tabulka 20: Hodnoty vývojového indexu ve všech časových intervalech sledovaných let 
(1836, 1947,  1971, 2003) pro jednotlivé kategorie krajinného pokryvu v lokalitě Poolší 

vývojový index číslo 
třídy 1836 – 1947 1947 – 1971 1971 – 2003 1836 – 1971 1947 – 2003 1836 – 2003 

111 - - - - - - 
112 1,59 1,28 1,30 2,03 1,66 2,64 
121 1,56 1,47 1,05 2,28 1,55 2,41 
122 - - - - - - 
131 - - - - - - 
133 - - - - - - 
141 - - - - - - 
142 - - - - 1,92 - 
161 - - - - - - 
162 - - - - - - 
163 - - - - - - 
164 - 1,19 0,04 - 0,05 - 
210 0,71 1,39 0,96 0,96 1,34 0,90 
222 - - - - - - 
231 0,30 0,96 1,84 0,30 1,76 0,55 
242 - 0,16 - - - - 
310 0,86 1,31 1,54 1,03 2,02 1,53 
320 21,47 1,03 0,73 22,85 0,75 19,56 
511 0,49 1,02 0,85 0,57 0,87 0,50 
512 0,38 3,14 0,31 1,15 0,96 0,22 
513 - - - - - - 
514 - - - - - - 

 

Z hodnot vývojového indexu pro kategorie krajinného pokryvu zastoupené 
na začátku i na konci časového intervalu 1947 – 2003 vyplývá, že v Poolší nedošlo v tomto 
období k výrazným změnám. Nejvyšší hodnota indexu v období 1947 – 2003 v této 
lokalitě u kategorie lesy (2,02) prezentuje nejvyšší relativní přírůstek a dokládá, že plocha 
lesů se více než zdvojnásobila. Největší relativní úbytek byl zaznamenán u kategorie 
povrchy bez vegetace (0,05). V období 1947 – 1971 dochází k výraznému poklesu 
u kategorie mozaika polí, luk a trvalých kultur (0,16). Významnější nárůst ve srovnání 
s ostatními kategoriemi vykazují vodní plochy (3,14). V roce 2003 ve srovnání s rokem 
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1971 klesá nejvíce rozloha povrchů bez vegetace (0,04) a rozloha vodních ploch, která se 
zmenšila na třetinu (0,31). Mírný nárůst rozlohy v období 1971 – 2003 je zaznamenán 
u sídelní zástavby, lesů a nejvyšší u travních porostů (1,84). 

Ve všech sledovaných časových intervalech se objevují hodnoty vývojového 
indexu blízké číslu jedna. Takové výsledky ukazují, že v rozloze těchto typů krajinného 
pokryvu za sledované období téměř k žádné změně nedošlo. Hodnota vývojového indexu 
kategorie orná půda se pohybuje od 0,71 v období 1836 – 1947, kdy dochází k mírnému 
poklesu, do hodnoty 1,39 v období 1947 – 1971, kdy naopak dochází k mírnému nárůstu. 
Z uvedených hodnot vyplývá stagnace v období 1836 – 1971. Ke změně rozlohy kategorie 
orná půda také téměř nedošlo v obdobích: 1971 – 2003 a 1836 – 2003. 

Výsledné hodnoty vývojového indexu pro lokalitu Karviná-Doly jsou uvedeny 
v tabulce 21.  

 

Tabulka 21: Hodnoty vývojového indexu ve všech časových intervalech sledovaných let 
(1836, 1947,  1971, 2003) pro jednotlivé kategorie krajinného pokryvu v lokalitě Karviná-

Doly 

vývojový index číslo 
třídy 1836 – 1947 1947 – 1971 1971 – 2003 1836 – 1971 1947 – 2003 1836 – 2003 

111 - 0,94 - - - - 
112 7,71 0,64 0,30 4,90 0,19 1,45 
121 5,03 0,93 0,73 4,71 0,68 3,42 
122 4,66 1,37 1,14 6,40 1,56 7,28 
131 51,07 1,25 0,94 64,07 1,18 60,50 
133 - 1,68 0,72 - 1,21 - 
141 - - - - - - 
142 - 0,19 - - - - 
161 - - 2,92 - - - 
162 - - 2,57 - - - 
163 - 0,32 6,14 - 1,99 - 
164 - 2,40 0,60 - 1,43 - 
210 0,06 1,29 0,60 0,08 0,77 0,05 
222 - - - - - - 
231 0,32 1,42 0,09 0,46 0,13 0,04 
242 - 0,05 - - - - 
310 0,92 0,90 1,81 0,82 1,63 1,49 
320 - 2,36 1,35 - 3,20 - 
511 0,33 0,23 0,90 0,08 0,21 0,07 
512 0,21 0,29 3,24 0,06 0,93 0,20 
513 - 2,51 1,04 - 2,61 - 
514 - 9,86 0,63 - 6,18 - 
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Vzhledem k tomu, že se v lokalitě Karviná-Doly v roce 1836 vyskytují areály těžby 
nerostných surovin jen na 0,1 % celkové rozlohy území, a že v území dochází k výraznému 
nárůstu celkové rozlohy tohoto typu ploch, největší hodnoty vývojového indexu byly 
zaznamenány u kategorie areály těžby nerostných surovin ve všech obdobích, které 
začínají rokem 1836. Hodnoty se pohybují v intervalu <51,07; 64,07>, nejvyšší je v období 
1836 – 1971. Další významnou hodnotou vývojového indexu v obdobích od roku 1836 je 
hodnota 7,71 pro kategorii nesouvislá sídelní zástavba v období 1836 – 1947. V období 
1836 – 1971 hodnota vývojového indexu u této kategorie klesá na 4,90. Pokud srovnáme 
výskyt nesouvislé sídelní zástavby v letech 1836 a 2003, dochází v tomto období jen 
k mírnému nárůstu (1,45). Větší relativní přírůstek rovněž zaznamenaly průmyslové 
a obchodní areály: hodnota 5,03 v období 1836 – 1947, hodnota 4,71 v období 1836 – 
1971 a hodnota 3,42 v období 1836 – 2003. K postupnému nárůstu hodnot vývojového 
indexu dochází u kategorie silniční a železniční síť a přilehlé areály: od hodnoty 4,66 
v období  1836 – 1947, přes hodnotu 6,40 v období 1836 – 1971, po hodnotu 7,28 v období 
1836 – 2003. U dalších kategorií, objevujících se v roce 1836 i v dalších letech, dochází 
ke stagnaci nebo k relativnímu úbytku. K největším úbytkům ve všech třech obdobích 
došlo u kategorie orná půda (hodnoty vývojového indexu: 0,06; 0,08; 0,05). Pokles 
kategorie orná půda do roku 1947 je způsoben hlavně vznikem kategorie nové: mozaika 
polí, luk a trvalých kultur. Opravdový ústup zemědělsky obdělávané půdy je zaznamenán 
nejnižší hodnotou, která je pro období 1836 – 2003. V roce 2003 orná půda zaujímá 
2,89 % celkové rozlohy území, kdežto v roce 1836 tvoří 59,18 % území (mozaika polí, luk 
a trvalých kultur se neobjevuje ani v roce 2003, ani v roce 1836). Další nízké hodnoty 
vývojového indexu se vyskytují u vodních toků (0,08 pro období 1836 – 1971 a 0,07 
pro období 1836 – 2003) a vodních ploch (0,06 pro období 1836 – 1971). Největší relativní 
úbytek ze všech (0,04) byl zaznamenán u kategorie travní porosty v časovém intervalu 
1836 – 2003. V roce 2003 se louky a pastviny v katastrálním území Karviná-Doly 
vyskytují jen na 0,55 % území, ale v roce 1836 zabírají více než sedminu území. Hlavním 
důvodem je přechod od zemědělsky využívaného území k hornicky přeměněné krajině. 

V období 1947 – 2003 byl v lokalitě Karviná-Doly zaznamenán největší nárůst 
kalových nádrží (hodnota vývojového indexu je 6,18), stromů, křovin nebo travních areálů 
(3,20) a zatopených poklesových kotlin (2,61). Dvojnásobnou rozlohu ve srovnání s rokem 
1947 zaujímají v roce 2003 suché kalové nádrže. K mírnému nárůstu dochází také 
u dalších kategorií souvisejících s těžbou černého uhlí: odvaly (1,21) a areály těžby 
nerostných surovin (1,18). Největší relativní úbytek v období 1947 – 2003 vykazují travní 
porosty (0,13). Necelou pětinu původní rozlohy v roce 1947 pokrývá v roce 2003 
nesouvislá sídelní zástavba (0,19). Výrazný úbytek rozlohy sídelní zástavby souvisí 
s vlivem poddolování na sídelní zástavbu. Mezi lety 1947 a 1971 vzniklo  mnoho kalových 
nádrž a zatopených poklesových kotlin. Výrazný nárůst ploch u těchto kategorií souvisí 
s těžbou černého uhlí. Ve všech sledovaných obdobích od roku 1947 do roku 2003 byl 
zaznamenán největší relativní nárůst u kategorie kalové nádrže v časovém intervalu 1947 – 
1971. Celková plocha všech kalových nádrží vzrostla v tomto období téměř desetkrát. 
Další významný nárůst v období 1947 – 1971 dosáhla kategorie zatopené poklesové 
kotliny (2,51). Největší úbytek v období 1947 – 1971 vykazuje kategorie mozaiku polí, luk 
a trvalých kultur (0,05). Mezi lety 1971 a 2003 došlo k největšímu nárůstu suchých 
kalových nádrží (6,14). Vzhledem k tomu, že v tomto období dochází v lokalitě Karviná-
Doly k útlumu těžby, zaznamenaly relativní přírůstek také kategorie související 
s rekultivací území: kategorie rekultivační plochy (2,92) a kategorie vodní plochy (3,24) 
z důvodu rekultivací původních kalových nádrží na vodní plochy. Největší relativní úbytek 
v období 1971 – 2003 nastal u kategorie travní porosty (0,09). 
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Nejméně výrazný ve všech sledovaných obdobích je vývoj kategorie lesy. Hodnoty 
vývojového indexu se pohybují od 0,82 v období 1836 – 1971, kdy došlo k mírnému 
úbytku lesů, do hodnoty 1,81 v období 1971 – 2003, kdy byl zaznamenán největší relativní 
přírůstek lesů. V obdobích 1836 – 1947 a 1947 – 1971 je změna celkové rozlohy lesních 
porostů minimální. Na zemědělsky nevyužívané plochy a na plochy po likvidaci sídelní 
zástavby se často rozšiřují stromy, křoviny nebo travní areály (v období 1947 – 1971 se 
rozloha této kategorie více než zdvojnásobila). Zmíněná kategorie se pak obvykle 
přeměňuje na lesy (nárůst kategorie lesy v období 1971 – 2003).  

 

Index celkové změny krajiny 

Změny celého krajinného pokryvu v čase byly zjišťovány pomocí indexu celkové 
změny krajiny. Tento index byl vypočítán opět pro všechny časové intervaly sledovaných 
let (1836 – 1947, 1947 – 1971, 1971 – 2003, 1836 – 1971, 1947 – 2003 a 1836 – 2003). 

Stejně jako u vývojového indexu, také při výpočtu indexu celkové změny krajiny 
hrál důležitou roli problém s chybějícími daty v lokalitě Poolší pro rok 1836, protože ve 
vzorci figurují procentní zastoupení kategorií na konci a na začátku sledovaného období, 
a také je ve vzorci zahrnuta celková rozloha území. Pro časová období začínající rokem 
1836 (1836 – 1947, 1836 – 1971 a 1836 – 2003) byly hodnoty indexu celkové změny 
krajiny vypočítány z celkové rozlohy ořezané lokality Poolší (1514,98 ha) a pro každý rok 
z podílů rozloh jednotlivých kategorií na celkové rozloze tohoto území, které tvoří 
necelých 90 % původní lokality Poolší. Indexy celkové změny krajiny pro ostatní časové 
intervaly let 1947, 1971 a 2003 byly spočítány z celkových rozloh kategorií a z celkové 
rozlohy celé lokality Poolší, protože pro tyto roky byla zjištěna data v celé lokalitě. 

Hodnoty indexu celkové změny krajiny pro obě lokality jsou pro všechna časová 
období uvedeny v tabulce 22. 

  

Tabulka 22: Hodnoty indexu celkové změny krajiny ve všech časových intervalech 
sledovaných let (1836, 1947,  1971, 2003) v lokalitách Poolší a Karviná-Doly 

Index celkové změny krajiny – I Z 

lokalita IZ1836-1947 IZ1947-1971 IZ1971-2003 IZ1836-1971 IZ1947-2003 IZ1836-2003 

Poolší 0,324 0,225 0,096 0,120 0,291 0,137 

Karviná-Doly 0,695 0,358 0,278 0,692 0,487 0,725 

 

Výsledné hodnoty IZ v lokalitě Poolší jsou velmi malé, což ukazuje na málo měnící 
se krajinný pokryv. Pokud bychom měli ze sledovaných časových intervalů vybrat jeden, 
ve kterém došlo k největší celkové změně krajiny, bylo by to období 1836 – 1947. Toto 
zjištění koresponduje s výsledky vývojového indexu, jehož nejvyšší hodnota ze všech se 
objevuje právě v uvedeném období u kategorie stromy, křoviny nebo travní areály. 
Podobně malá relativní hodnota změny všech tříd krajinného pokryvu v lokalitě Poolší se 
objevuje v období 1947 – 2003. V ostatních časových intervalech jsou hodnoty indexu 
celkové změny krajiny výrazně menší, což dokazuje, že v lokalitě Poolší v těchto obdobích 
téměř nedošlo ke změně krajinného pokryvu. 

V lokalitě Karviná-Doly je situace odlišná. Hodnoty indexu celkové změny krajiny 
potvrzují, že katastrální území Karviná-Doly se vyznačuje intenzivnější dynamikou změn 
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krajiny. Výpočet IZ zde ukazuje na největší změny celé krajiny mezi lety 1836 a 2003, 
což koresponduje se změnou kulturní převážně zemědělsky využívané krajiny na krajinu 
ovlivněnou těžební činností s minimálním zachováním původní krajinné struktury. 
Podobná relativní hodnota změny krajinného pokryvu se objevuje i u dalších časových 
obdobích začínajících v polovině 19. století (1836 – 1971 a 1836 – 1947). Hlavní důvody 
jsou zřejmě při porovnání převažujících typů krajinného pokryvu v jednotlivých letech. 
V roce 1836 v lokalitě Karviná-Doly převažovaly zemědělské areály a lesy. V letech 1971 
a 2003 v území převažují neudržované areály stromů, křovin nebo travin vznikající 
na opuštěných plochách a areály podmíněné hornictvím (např. kalové nádrže nebo areály 
těžby nerostných surovin). V roce 2003 mají o třetinu větší rozlohu než v roce 1836 také 
lesní plochy, jejichž rozloha je v roce 1971 i 1947 výrazně menší. V roce 1947 ještě není 
území příliš poznamenané těžbou, přesto je hodnota IZ1836-1947 velká, protože došlo oproti 
roku 1836 k výraznému nárůstu sídelní zástavby a také se hojně objevují mozaiky polí, luk 
a trvalých kultur. Další výraznější relativní hodnota změny krajinného pokryvu se objevuje 
v období 1947 – 2003. Přestože je rozloha areálů vzniklých v důsledku těžby černého uhlí 
v roce 2003 mírně nižší než v roce 1971, ve srovnání s rokem 1947 je v roce 2003 zájmové 
území výrazně ovlivněné těžbou. Mezi lety 1947 a 2003 navíc došlo k nárůstu kategorie 
stromy, křoviny nebo travní areály a k výraznému poklesu sídelní zástavby, což rovněž 
souvisí s těžbou. Pokud období 1947 – 2003 rozdělíme na dvě období: 1947 – 1971 a 1971 
– 2003, k výraznějším celkovým změnám v krajině dochází mezi lety 1947 a 1971, 
což dokládá také výsledná hodnota indexu celkové změny krajiny. Toto zjištění odpovídá 
trendu růstu intenzity těžby černého uhlí a navazujícím změnám krajiny. 

 

6.3 Statické vizualizace vývoje krajiny 
Vývoj krajiny je vhodné prezentovat formou mapových výstupů. Pro vizualizaci 

vývoje krajiny formou mapových výstupů jsem využila kvalitativní a kvantitativní metody 
kartografického znázorňování. Aplikovány byly pouze statické vizualizace, které jsou níže 
seřazeny na základě klasifikace charakterizované v kapitole 4.5. Jednotlivé způsoby 
vizualizací jsou v této kapitole demonstrovány konkrétním příkladem změny krajinného 
pokryvu v lokalitě Karviná-Doly nebo v lokalitě Poolší. Při sledování vývoje krajiny je 
možné odlišit dva typy ploch: časoprostorově stabilní plochy a plochy časoprostorových 
změn v krajině. Oba zmíněné typy více či méně figurují v použitých způsobech vizualizací. 

Před samotnou vizualizací bylo nejprve nutné data analyzovat (nejčastěji byly 
použity překryvné operace). Příprava dat, použité nástroje i analýzy a tvorba mapových 
výstupů jsou uvedeny v kapitole 5. Prezentované vizualizace byly vytvořeny v softwaru 
ArcGIS 9.2. 

 

6.3.1 Kvalitativní metody 
Pro lokalitu Poolší i pro lokalitu Karviná-Doly byl znázorněn krajinný pokryv 

ve sledovaných letech (1836, 1947, 1971, 2003) dokumentovaný přílohami 7 – 14. 
Vývoj obou lokalit je možné odvodit ze srovnání stavu krajiny v daných letech. U lokality 
Karviná-Doly je také pouhé vizuální srovnání stavu krajiny ve sledovaných letech dobrou 
a jednoduchou metodou, jak odhalit markantní změny, které v krajině proběhly. 
Pro podrobný průzkum časoprostorových změn v krajině je však lepší využít jiné způsoby 
vizualizace.  
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1. Zobrazení změn bez specifikace směru změny 

Na obrázku 32 jsou areály, u kterých došlo k jakékoliv změně krajinného pokryvu, 
znázorněny jedním symbolem. Z tohoto typu vizualizace není možné vyčíst, k jakým 
změnám v těchto areálech lokality Poolší došlo. Ostatní areály, u kterých nedošlo 
ke změně krajinného pokryvu, jsou v obrázku 32 znázorněny výraznějšími symboly. Jedná 
se o areály, které jsou v krajině významné, protože jsou relativně neměnné. V případě, 
že se jedná o přírodní nebo polopřírodní areály, je možné rovněž předpokládat, 
že nezměněné areály jsou rovněž ekologicky stabilnější. Plochy, kde zůstal zachován 
stejný typ krajinného pokryvu, mohou být označeny jako časoprostorově stabilní plochy 
v krajině. Obrázek 32 ukazuje vyhodnocení použitých překryvných operací krajinného 
pokryvu v lokalitě Poolší ze čtyř let: 1836, 1947, 1971 a 2003. Ve výsledné vrstvě byly 
rozlišeny dva typy ploch:  

• změněné areály – plochy, u kterých došlo ve sledovaných letech jednou, dvakrát nebo 
třikrát ke změně krajinného pokryvu (změna není blíže specifikována) – zobrazené 
světle šedou barvou, 

• nezměněné areály – plochy, které mají stejný krajinný pokryv ve všech čtyřech letech – 
zobrazeny metodou plošných znaků příslušnou barvou podle kategorií krajinného 
pokryvu.  

 

 

Obrázek 32: Změněné a nezměněné areály krajinného pokryvu v lokalitě Poolší v období 
1836 – 2003 při sledovaných letech: 1836, 1947, 1971 a  2003, bez měřítka 

 

2. Zobrazení všech změn mezi různými kategoriemi 

V zájmových územích bylo identifikováno z leteckých snímků více než dvacet 
kategorií krajinného pokryvu. Jejich vzájemnou kombinací by vzniklo velké množství 
symbolů a tedy nepřehledná mapa. Proto byly pro zobrazení všech změn v krajině použity 
hlavní kategorie krajinného pokryvu. Ve sledovaných letech byly zaznamenány vždy čtyři 
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kategorie na první hierarchické úrovni s číselným označením: 1, 2, 3 a 5. Při analýze změn 
krajinného pokryvu pro dva roky (1947 a 2003) tedy vzniklo šestnáct kombinací kategorií. 
Proto bylo třeba znázornit šestnáct symbolů: čtyři symboly pro stabilní areály, kde zůstal 
zachován stejný krajinný pokryv v obou sledovaných letech, a dvanáct symbolů pro areály 
změn. Vizualizace všech změn hlavních kategorií je demonstrována přílohou 36, kde je 
zachycen výřez z katastrálního území Karviná-Doly. Pro zobrazení výsledků analýzy byly 
aplikovány různé areálové znaky s využitím barev a rastrů. Barva vyjadřuje kategorie, 
které se vyskytovaly v prvním sledovaném roce, tedy stav hlavních kategorií krajinného 
pokryvu v roce 1947. Šrafa, která je vždy v barvě příslušné hlavní kategorie, nese 
informaci o tom, jaký typ krajinného pokryvu vznikl do roku 2003 z původních areálů 
vyskytujících se v roce 1947. Barvou bez šrafy jsou znázorněny areály, které jsou stejné 
v obou sledovaných letech. Ve zobrazeném výřezu se nevyskytuje jediná z možných 
kombinací: 5, 2 – tedy změna vod z roku 1947 na zemědělské areály v roce 2003. 
V legendě přílohy jsou kategorie na první hierarchické úrovni označeny příslušným 
číselným identifikátorem: 1 – Urbanizované a technizované areály, 2 – Zemědělské areály, 
3 – Přírodní a polopřírodní areály, 5 – Vody. 

Legenda použitá v příloze 36 je sice náročnější na pochopení jakou změnu použitý 
symbol vyjadřuje, ale na druhé straně usnadňuje čitelnost mapy. Plošný znak v mapovém 
poli přesně odpovídá symbolu v legendě a totéž platí i naopak. Při kombinaci různého 
barevného podkladu a šrafy mohou totiž vznikat optické klamy (např. červená šrafa 
na zeleném podkladu vypadá jako tmavší zelená barva), protože barva pozadí často 
ovlivňuje naše vnímání barev umístěných v tomto pozadí. Pokud tedy stejný symbol není 
také v legendě, ale jsou zobrazeny barevné výplně a barevné šrafy zvlášť, může 
při určování významu symbolu dojít ke komplikaci. Příklad takové legendy je na obrázku 
33. Tato legenda je názornější a jednodušší pro pochopení způsobu znázornění, než 
legenda uvedená na příloze 36. Je z ní zřejmé, že barevné výplně plošných znaků vyjadřují 
stav hlavních kategorií krajinného pokryvu v roce 1947 a šrafa ukazuje na stav krajinného 
pokryvu v roce 2003. Odvození změn krajinného pokryvu je tedy jednoduché. Například 
zelená šrafa na žlutém podkladu zastupuje změnu zemědělských areálů z roku 1947 
na přírodní a polopřírodní areály v roce 2003. Pro praktickou orientaci v mapě je však dle 
mého názoru vhodnější legenda uvedená v příloze 36.  

 

Obrázek 33: Legenda, kterou by bylo možné použít pro zobrazení všech změn hlavních 
kategorií krajinného pokryvu v období 1947 – 2003 (uvedené v příloze 36) 

 

3. Zobrazení všech změn jedné kategorie 

Změny v krajině ve sledovaném časovém horizontu lze zobrazit u každé kategorie 
zvlášť. Aplikací překryvné operace na vrstvu krajinného pokryvu v jednom roce 
a na vrstvu jedné kategorie krajinného pokryvu v jiném roce je možné zjistit, z jakých typů 
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krajinného pokryvu sledovaná kategorie vznikla nebo na jaké typy krajinného pokryvu se 
sledovaná kategorie postupem času přeměnila. Příkladem je zobrazení krajinného pokryvu 
v lokalitě Poolší v roce 1947 s vyznačením areálů, které v roce 2003 pokrývaly lesy 
(příloha 37). Z této vizualizace lze vyčíst, kde zůstaly areály lesů zachovány, a také 
v jakých částech lokality se do roku 2003 lesní porosty vytvořily a z jakého typu 
krajinného pokryvu z roku 1947 vznikly. 

Pro větší přehlednost je možné zobrazit pouze areály týkající se sledované 
kategorie a metodou plošných znaků odlišit typy krajinného pokryvu, ze kterých tato 
kategorie vznikla nebo naopak, na které se přeměnila. Příloha 38 ukazuje všechny změny 
kategorie mozaika polí, luk a trvalých kultur z roku 1947 v lokalitě Karviná-Doly. 
Zobrazené areály znázorňují prostorový rozsah zmíněné kategorie v roce 1947. Příslušnou 
barvou jsou odlišeny typy krajinného pokryvu z roku 2003, na které se proměnila mozaika 
polí, luk a trvalých kultur z roku 1947. Podobně je možné analyzovat, z jakých kategorií 
z roku 1947 a kde se do roku 2003 vytvořily např. areály lesa a další. 

 

4. Zobrazení změn podle hierarchické úrovně 

Hierarchická struktura CLC umožňuje sledovat hierarchii změn na třech úrovních. 
Vzhledem k tomu, že v disertační práci použitá kategorizace končí u některých tříd 
na druhé úrovni původní CLC (např. orná půda) u jiných na třetí úrovni původní CLC 
(např. vodní plochy), nemohly být zjišťovány změny na druhé a na třetí úrovni zvlášť.  

 

 

Obrázek 34: Změny podle hierarchické úrovně kategorií krajinného pokryvu v období 1947 
– 1971 v katastrálním území Karviná-Doly, bez měřítka 
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Na obrázcích 34 a 35 jsou tedy symbolem odlišeny: 

• červenou barvou – změny na první hierarchické úrovni krajinného pokryvu 

• žlutou barvou – změny na nižších hierarchických úrovních krajinného pokryvu 
(na druhé nebo na třetí) 

• zelenou barvou – areály beze změny krajinného pokryvu (které zůstaly 
zachovány) 

 

 

Obrázek 35: Změny podle hierarchické úrovně kategorií krajinného pokryvu v období 1971 
– 2003 v katastrálním území Karviná-Doly, bez měřítka 

 

Srovnávány byly kategorie krajinného pokryvu z let 1947 a 1971 (obrázek 34) 
a kategorie krajinného pokryvu z let 1971 a 2003 (obrázek 35). Změny identifikované 
na první úrovni, tedy změny mezi hlavními kategoriemi krajinného pokryvu, informují 
o kvalitativně nejvýznamnějších přeměnách a o největší intenzitě ovlivnění krajiny. Změny 
identifikované na nižších úrovních informují o změnách v rámci hlavní kategorie 
(např. v rámci hlavní kategorie „zemědělské areály“ se orná půda přeměnila na pastviny). 
Z výše uvedených obrázků však nelze zjistit, o jaké konkrétní změny se jedná. 

 

Odděleně lze znázornit změny uskutečněné např. jen na první hierarchické úrovni 
krajinného pokryvu, které rovněž nejsou upřesněny, ale u kterých je možné zjistit současné 
nebo předchozí typy hlavních kategorií. Obrázek 36 ukazuje stav krajinného pokryvu 
rozděleného do čtyř hlavních tříd krajinného pokryvu v roce 1947 (Urbanizované 
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a technizované areály, Zemědělské areály, Přírodní a polopřírodní areály, Vody), a také 
zachycuje blíže nespecifikované změny, které proběhly do roku 2003 na této první 
hierarchické úrovni krajinného pokryvu. Vizualizace odlišuje areály nezměněné a areály 
změněné, ale pouze na první hierarchické úrovni krajinného pokryvu. Změny, které 
proběhly na druhé nebo třetí úrovni, zachyceny nejsou a jsou zahrnuty v nezměněných 
areálech. Barva bez šrafy odhaluje areály, u kterých nedošlo ke změně na první 
hierarchické úrovni krajinného pokryvu: 

• červená barva – Urbanizované a technizované areály,  

• žlutá barva – Zemědělské areály,  

• zelená barva – Přírodní a polopřírodní areály,  

• modrá barva – Vody. 

 

 

Obrázek 36: Hlavní kategorie krajinného pokryvu v roce 1947 a změněné areály 
krajinného pokryvu v období 1947 – 2003 bez určení směru změny v katastrálním území 

Karviná-Doly, bez měřítka 

Šrafa znázorňuje změny mezi hlavními třídami, např. areál se zelenou barvou 
a černou šrafou ukazuje změnu přírodních a polopřírodních areálů z roku 1947 na jinou 
hlavní třídu v roce 2003 (v roce 2003 se zde tedy vyskytují: urbanizované a technizované 
areály, zemědělské areály nebo vody, ale určitě zde nejsou přírodní a polopřírodní areály). 
Na obrázku je snadné identifikovat areály, u kterých došlo v období 1947 – 2003 
ke změně. Také je možné zjistit plošný úbytek původních hlavních tříd krajinného pokryvu 
a jejich rozložení v zájmovém území. Tato vizualizace však nezobrazuje, na jakou třídu 
byla původní hlavní třída z roku 1947 přeměněna. 
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Analogicky je možné zobrazit změny první hierarchické úrovně, které znázorňují 
areály z roku 2003 se zvýrazněním areálů, které vznikly změnou z jiných hlavních tříd 
krajinného pokryvu v roce 1947. Taková vizualizace změn ukazuje vznik nových areálů. 

Podobná situace by nastala v případě zobrazení změn na druhé nebo třetí úrovni, 
avšak výsledná legenda by obsahovala větší množství symbolů. 

 

5. Zobrazení vybraných změn mezi různými kategoriemi 

V období 1836 – 2003 byly v lokalitě Karviná-Doly zaznamenány markantní 
změny kategorií zemědělských areálů na kategorie přírodních a polopřírodních areálů. 
Proto byly zvoleny pro zobrazení vybraných změn mezi různými kategoriemi. V příloze 39 
jsou zachyceny tyto čtyři vybrané změny z roku 1836 do roku 2003: 

• změna orné půdy na lesní porost (použitý symbol: tmavě zelená šrafa na žlutém 
podkladu) 

• změna orné půdy na stromy, křoviny nebo travní areály (použitý symbol: světle 
zelená šrafa na žlutém podkladu) 

• změna travních porostů na lesní porost (použitý symbol: tmavě zelená šrafa 
na oranžovém podkladu) 

• změna travních porostů na stromy, křoviny nebo travní areály (použitý symbol: 
světle zelená šrafa na oranžovém podkladu) 

Světle šedým symbolem jsou znázorněny ostatní změny v krajině ve sledovaném období. 
Ze zobrazení je patrné, že nejvíce ploch využívaných v roce 1836 jako orná půda pokrývá 
v roce 2003 kategorie stromy, křoviny nebo travní areály. V lokalitě Karviná-Doly je však 
rovněž významná přeměna areálů orné půdy z roku 1836 na lesní porosty v roce 2003. 

  

6. Zobrazení procesů 

V obou lokalitách byly sledovány následující procesy: urbanizace, zalesnění, 
opuštění, intenzifikace zemědělství a zavodnění. Celkové rozlohy změn zapříčiňujících 
jednotlivé procesy, ke kterým došlo v každém časovém intervalu, jsou souhrnně uvedeny 
v příloze 31. Pro názornější představu o jejich rozmístění v krajině je však vhodnější použít 
vizualizaci formou mapových výstupů. Procesy, které proběhly v lokalitě Karviná-Doly 
v období 1836 – 2003, jsou zobrazeny areálovou metodou v příloze 40. Prostorové 
rozmístění uskutečněných procesů usnadňuje hodnocení těchto vybraných změn v krajině. 
Červenou barvou jsou znázorněny areály, u kterých došlo ve sledovaném období 
k proměně zemědělských areálů, přírodních a polopřírodních areálů a vod na kategorie 
patřící do hlavní kategorie: urbanizované a technizované areály. Jedná se o proces 
urbanizace, ke kterému došlo v lokalitě Karviná-Doly na 377 ha (téměř 23 % území). 
Největší nárůst zaznamenaly areály těžby nerostných surovin. Další rozlohou významné 
kategorie, které se v rámci urbanizace rozšířily jsou: komunikace, suché kalové nádrže, 
povrchy bez vegetace, odvaly a nesouvislá sídelní zástavba. Zelenou barvou jsou 
zobrazeny areály, u kterých došlo ve sledovaném období k zalesnění. Na lesní porost se 
v období 1836 – 2003 přeměnilo celkem 295 ha (18 % území). Nejvíce byly nahrazeny 
zemědělsky využívané plochy. Lesy se po roce 1836 nově objevují hlavně ve střední 
a východní části lokality. Ze všech sledovaných procesů se nejvíce objevuje opuštění 
(552 ha, 34 % území). Tento proces je v příloze zachycen oranžovou barvou. Opuštěné 
a dále nevyužívané plochy nejčastěji zarůstají různými bylinami nebo křovinami. 
V katastrálním území Karviná-Doly se jen velmi málo objevuje proces intenzifikace 
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zemědělství, který zahrnuje změnu všech kategorií krajinného pokryvu na plochy orné 
půdy. Jedná se o necelých 14 ha (necelé 1 % území), které se objevují v severovýchodní 
části lokality. V příloze jsou areály, kde došlo v období 1836 – 2003 k přeměně na ornou 
půdu vyznačeny žlutou barvou. V území ovlivněném hlubinnou těžbou se často objevují 
nové vodní plochy (kalové nádrže a zatopené poklesové kotliny). Areály, kde proběhl 
proces zavodnění, jsou v příloze zobrazeny modrou barvou. Jedná se o výskyt vod na 
plochách, kde se předtím vodní areály nevyskytovaly. Celková rozloha zavodněných areálů 
je 136 ha (8 % území). Objevují se převážně v jihovýchodní a severní části lokality 
Karviná-Doly.  

 

7. Zobrazení prostorových změn v rámci jedné kategorie 

U jednotlivých kategorií krajinného pokryvu z různých let lze zjišťovat areály, 
ve kterých se tento typ vyskytuje v obou sledovaných letech a areály, které zanikly nebo se 
nově vytvořily. Obrázek 37 ukazuje změny v rámci jedné vybrané kategorie (lesy) 
v časovém horizontu téměř 170-ti let (1836 – 2003) v lokalitě Karviná-Doly. 

 

Obrázek 37: Prostorové změny v rámci kategorie lesy v katastrálním území Karviná-Doly 
v letech 1836 a 2003, bez měřítka 

 

Podkladem pro analytické zpracování byly dvě vektorové vrstvy: lesy z roku 1836 
a lesy z roku 2003. Ve výsledné vrstvě je možné rozlišit tři typy ploch. Tmavě zelené 
polygony zobrazují oblasti, kde byl les v roce 1836, ale v roce 2003 se zde les již 
nevyskytoval. Části lesů, které se objevují v obou sledovaných letech zároveň, zobrazují 
šrafované polygony. Světle zelené polygony jsou lesní plochy, se kterými se setkáváme až 
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po roce 1836 (na snímku z roku 2003 je patrný lesní porost, ale v roce 1836 je využití 
těchto ploch jiné). Takto je možné sledovat narůst a úbytek kategorie lesy, a také jejich 
prostorové rozmístění. 

Rovněž je možné srovnat stav vybrané kategorie ve více než dvou letech, 
ale v takovém případě se objevuje problém s vhodným výběrem symbolů. Pokud například 
chceme porovnat stav lesních porostů ve třech letech (1947, 1971 a 2003), je nutné odlišit 
sedm symbolů. Můžeme zvolit sedm různých barev nebo rastrů. Názornější však je vybrat 
tři různé barvy (pro každý sledovaný rok jednu barvu) a jejich kombinací a šrafurou 
vyjádřit výskyt vybrané kategorie ve sledovaných letech. Ukázka tohoto způsobu 
zobrazení je prezentována obrázkem 38. 

 

 

Obrázek 38: Prostorové změny v rámci kategorie lesy v malé části lokality Poolší v letech 
1947, 1971 a 2003, bez měřítka 

 

Přestože tento způsob tvorby symbolů je logický, je třeba jednotlivé symboly jasně 
vysvětlit. Žlutá barva znázorňuje výskyt lesního porostu pouze v roce 1947, světle zelená 
barva jen v roce 1971 a tmavě zelená barva pouze v roce 2003. Šrafy těchto tří barev 
dokládají existenci lesních porostů v konkrétních letech: 

• žlutá a světle zelená šrafa – výskyt lesů v roce 1947 a také v roce 1971 

• žlutá a tmavě zelená šrafa – výskyt lesů v roce 1947 a také v roce 2003 

• světle zelená a tmavě zelená šrafa – výskyt lesů v roce 1971 a také v roce 2003 

• žlutá, světle zelená a tmavě zelená šrafa – výskyt lesů ve všech třech 

sledovaných letech zároveň: 1947, 1971 a 2003 
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8. Zobrazení různých typů vývoje areálů 

Příloha 41 ukazuje různé typy vývoje areálů, které byly odvozeny ze srovnání 
krajinného pokryvu v katastrálním území Karviná-Doly ve třech sledovaných let: 1947, 
1971, 2003. V legendě přílohy jsou uvedeny proměnné: x, y, z. Za tyto proměnné lze 
dosadit libovolnou kategorii krajinného pokryvu. Musí však platit, že se jedená o tři různé 
kategorie (y je jiná kategorie než x, z je jiná kategorie než x a jiná než y). Při analýze 
krajiny pro tři roky je možné odlišit pět typů vývoje areálů, které byly rozděleny do tří 
skupin podle toho kolikrát byla detekována změna typu krajinného pokryvu: 

� žádná změna krajinného pokryvu: x – x – x 

Důležitou roli v krajině mají areály, ve kterých se vyskytoval stejný krajinný pokryv 
ve všech třech sledovaných letech. Jedná se o areály relativně neměnné, a tedy stabilní. 
V příloze jsou vyznačeny hnědou barvou. 

� jedna změna krajinného pokryvu: x – x – y nebo x – y – y 

Pokud proběhla u areálů jedna změna krajinného pokryvu, mohlo to být v období 1947 – 
1971 nebo v období 1971 – 2003. V příloze jsou světle žlutou barvou znázorněny areály, 
které jsou stejné v prvních dvou sledovaných letech (1947 a 1971), ale po roce 1971 došlo 
ke změně krajinného pokryvu. Tento typ vývoje areálů je označen jako: x – x – y. 
V areálech s typem vývoje x – y – y, které jsou v příloze vyznačeny oranžovou barvou, je 
stejný krajinný pokryv v letech 1971 a 2003, ale v prvním sledovaném roce byl krajinný 
pokryv jiný.  

� dvě změny krajinného pokryvu: x – y – x nebo x – y – z 

Pozoruhodným typem vývoje je: x – y – x. Proto je zobrazen červenou barvou. Jedná se 
o areály, kde došlo ke dvěma změnám, ale výsledný typ krajinného pokryvu je shodný 
s původním. V letech 1947 a 2003 je v těchto areálech stejný typ krajinného pokyvu, 
ale v roce 1971 se zde objevila jiná kategorie. Změna areálu na jiný krajinný pokryv 
a opětovný návrat k předešlému typu krajinného pokryvu je z hlediska sledování vývoje 
krajiny velice důležitou změnou, kterou je vhodné zaznamenat a důkladně ji analyzovat. 
Samozřejmě záleží na příčinách návratu k původní kategorii. Zda se jedná o samovolné 
obnovení předchozího stavu, potom by se např. u změny „vodní toky – travní porosty – 
vodní toky“ mohlo jednat o návrat vodního toku do původního koryta. Nebo zda jde 
o změnu podmíněnou člověkem, např. „stromy, křoviny nebo travní areály – kalové nádrže 
– stromy, křoviny nebo travní areály“ nebo „nesouvislá sídelní zástavba – stromy, křoviny 
nebo travní areály – nesouvislá sídelní zástavba“ a další. Dvě změny krajinného pokryvu 
nastaly rovněž v případě x – y – z. Tento typ vývoje areálu je typický v rychle se měnící 
krajině. Areály, jejichž typ krajinného pokryvu byl změněn v každém období, jsou 
zobrazeny šedou barvou. Z přílohy je patrné, že tento typ vývoje v katastrálním území 
Karviná-Doly převládá, což souvisí s hlubinnou těžbou černého uhlí v tomto území, 
pro kterou bylo nutné přizpůsobit řadu areálů. 

V příloze 41 je rovněž uvedena tabulka, která ukazuje celkové rozlohy jednotlivých 
typů vývoje areálů ve sledovaném období (1947 – 2003) v lokalitě Karviná-Doly. 

Analýza typů vývoje areálů nevypovídá o konkrétních změnách krajinného pokryvu 
a jejich směrech, ale ukazuje části lokality, které jsou ve sledovaném období stabilní, dále 
areály, kde došlo k návratu k původní kategorii, a také části lokality, které se měnily 
ve všech sledovaných obdobích. Získané poznatky mohou mít velký význam pro vyhledání 
oblastí zajímavých z hlediska krajinné ekologie, které je vhodné podrobněji prozkoumat. 
Tyto areály mohou například tvořit kostru ekologické stability sledované krajiny. Podle 
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typu vývoje je možné u sledovaných areálů po důkladnějších analýzách odhalovat příčiny 
vzniklých změn. 

 

9. Zachování stejného typu krajinného pokryvu 

Příloha 42 ukazuje, jak dlouho se v areálech katastrálního území Karviná-Doly 
vyskytuje na stejném místě stejný typ krajinného pokryvu. Barevně je zde odlišena doba 
vzniku konkrétního typu krajinného pokryvu, který zůstal ve sledovaných letech zachován. 
Pro tuto analýzu byla využita data krajinného pokryvu z let 1836, 1947, 1971 a 2003.  

V příloze 42 jsou tmavě hnědou barvou znázorněny typy krajinného pokryvu, které 
se vyskytují v katastrálním území Karviná-Doly v rámci sledovaných let od roku 1836, 
oranžovou barvou ty, které se vyskytují od roku 1947 a nejsvětlejší barvou areály 
zachované od roku 1971. Ostatní areály (v příloze 42 bílé plochy) se objevují až po roce 
1971. V roce 2003 byl u nich detekován jiný krajinný pokryv než v roce 1971. Z přílohy 
není možné zjistit, jaký typ krajinného pokryvu se v konkrétních částech lokality nachází. 

Příloha 42 je doplněna o tabulku, která uvádí celkové rozlohy ploch, kde se 
vyskytoval stejný krajinný pokryv ve sledovaných letech od roku 1836 (2. řádek), od roku 
1947 (3. řádek) a od roku 1971 (4. řádek) do roku 2003. Z tabulky je zřejmé, že stabilní 
areály se objevují na více než jedné třetině území, přičemž jednu pětinu celého území tvoří 
areály, u kterých se objevuje stejný typ krajinného pokryvu od roku 1971 do roku 2003. 

S určitým zjednodušením lze konstatovat, že:  

• areály stejné v roce 1971 a v roce 2003, ale jiné než v roce 1947, vznikly v období 
1947 – 1971 a zůstaly zachovány do současnosti (do roku 2003);  

• typ krajinného pokryvu areálů, které jsou stejné v letech 1947, 1971 a 2003, se objevil 
v období 1836 – 1947 a jsou stejného typu také v současnosti (v roce 2003);  

• areály stejné ve všech čtyřech sledovaných letech se zde vyskytují minimálně od roku 
1836 a trvají do současnosti (do roku 2003).  

Je však zřejmé, že 112 let (období 1836 – 1947), 25 let (období 1947 – 1971) i 33 
let (období 1971 – 2003) jsou příliš dlouhé časové intervaly, a je docela možné, že mezi 
sledovanými roky došlo ke změnám, které nebyly zaznamenány. Pro vyšší vypovídací 
schopnost uvedených tvrzení by bylo nutné doplnit časovou řadu o další roky a provést 
podrobnější průzkum. Tento způsob zobrazení je tedy spíše návrhem, jak by bylo možné 
vizualizovat „stáří“ a stabilní výskyt stejného krajinného pokryvu v areálech sledovaného 
území. Nalezení stabilních areálů ve sledované krajině může mít velký význam 
při vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES). 

6.3.2 Kvantitativní metody 
 

1. Zobrazení areálů podle počtu změn 

Pokud je sledován stav krajiny v několika různých letech, je možné zjistit, kolikrát 
došlo v areálech ke změně krajinného pokryvu. Podle zjištěného počtu změn je možné 
v zájmovém území diferencovat oblasti, kde docházelo ke změně krajinného pokryvu 
v každém sledovaném období nebo jen v několika z nich, a také oblasti, které změnám 
nepodléhaly. Z tohoto zobrazení však opět není možné zjistit, o jakou změnu se jednalo. 

V disertační práci byly analyzovány krajinné pokryvy pro čtyři roky: 1836, 1947, 
1971 a 2003. Proto byly sledovány tři na sebe navazující časové intervaly, ve kterých došlo 
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nebo nedošlo ke změnám typu krajinného pokryvu. Pro zjištění počtu uskutečněných změn 
byly provedeny analýzy, srovnání a výpočty pro čtyři vrstvy krajinného pokryvu lokality 
Karviná-Doly ze sledovaných let. Podle počtu zjištěných změn jsou v příloze 43 odlišeny 
čtyři typově různé areály: 

• areály, jejichž typ krajinného pokryvu byl změněn v každém období, a tedy došlo 
ke třem změnám krajinného pokryvu, 

• areály, kde došlo ke změně krajinného pokryvu ve dvou ze tří sledovaných časových 
intervalů, 

• areály, u kterých došlo k jedné změně krajinného pokryvu v libovolném časovém 
intervalu, 

• stabilní areály, u kterých nedošlo v žádném sledovaném časovém intervalu ke změně 
krajinného pokryvu. 

Počet změn v areálech lokality Karviná-Doly je v příloze 43 odlišen odstínem 
hnědé barvy. Největší počet změn (tři změny) je znázorněn tmavě hnědou barvou. Jedná se 
o nejvíce se měnící areály v území. Symbol pro areály s nejmenším počtem změn (jedna 
změna) má světle hnědou barvu. Stabilní areály jsou zobrazeny světle šedou barvou. 

 

2. Zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií 

Pro zjištění celkových přírůstků a úbytků byla analyzována data krajinného 
pokryvu pro lokalitu Poolší z let 1947 a 2003. 

 

 
 

Obrázek 39: Zobrazení přírůstků a úbytků celkových rozloh hlavních kategorií krajinného 
pokryvu v období 1947 – 2003 v katastrálních územích lokality Poolší 
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Pokud by byly sledovány všechny použité kategorie, diagramy by obsahovaly 11 
sloupců a výsledný kartodiagram by byl nepřehledný. Proto byly pro ukázku této metody 
použity hlavní kategorie krajinného pokryvu: Urbanizované a technizované areály, 
Zemědělské areály, Přírodní a polopřírodní areály a Vody. Obrázek 39 ukazuje celkové 
přírůstky a nebo celkové úbytky rozlohy těchto hlavních kategorií krajinného pokryvu 
ve všech katastrálních územích lokality Poolší zaznamenané v období 1947 – 2003. 
Z praktických důvodů (vzhledem k tvaru území a velkosti sloupců diagramů) byla 
u obrázku 39 použita horizontální orientace diagramů. Sloupce směřující od hlavní osy 
vlevo znamenají celkový úbytek kategorie od roku 1947 do roku 2003, sloupce směřující 
vpravo vyjadřují celkový přírůstek kategorie ve sledovaném časovém horizontu. 

 

Příloha 44 nezobrazuje pouze celkové přírůstky a úbytky rozloh kategorií, jako je 
tomu u předchozího obrázku, ale zahrnuje časoprostorové změny v krajině. Zvlášť je 
hodnoceno rozšíření jednotlivých kategorií krajinného pokryvu na nové plochy a zvlášť 
vymizení stejných kategorií z původních ploch. Pro jednoduchost byly stejně jako 
v předchozím příkladě použity hlavní kategorie krajinného pokryvu.  

Pro vyjádření kvantitativních změn hlavních kategorií krajinného pokryvu byly 
v příloze 44 použity kartodiagramy zobrazené na ploše katastrálního území Karviná-Doly. 
Příloha 44 ukazuje a kvantifikuje plošné rozšíření (vlevo) a vymizení (vpravo) areálů 
hlavních tříd krajinného pokryvu sledované v období 1947 – 2003 v katastrálním území 
Karviná-Doly. Barva vždy odpovídá příslušné kategorii: červená pro Urbanizované 
a technizované areály, žlutá pro Zemědělské areály, zelená pro Přírodní a polopřírodní 
areály a modrá pro Vody. Nad kartodiagramem vyjadřujícím plošné rozšíření tříd 
krajinného pokryvu je zobrazeno rozmístění areálů, které od roku 1947 do roku 2003 
přibyly u sledovaných kategorií v katastrálním území Karviná-Doly. Nad kartodiagramem 
plošného vymizení krajinného pokryvu je znázorněno rozložení areálů hlavních tříd 
krajinného pokryvu, které ubyly v katastrálním území Karviná-Doly. Vizuálním srovnáním 
těchto dvou zobrazení je možné také zjistit, k jaké proměně hlavních kategorií krajinného 
pokryvu na konkrétních místech došlo. 

 

3. Podíl změněné plochy na celkové rozloze území 

Stabilní areály a změněné areály (bez specifikace směru změny) z časového 
intervalu 1947 – 2003 jsou zachyceny v příloze 45. Jednoduchý kartodiagram s kruhovým 
diagramem (v příloze 45 vpravo nahoře) ukazuje podíl rozlohy změněných kategorií 
krajinného pokryvu na rozloze jednotlivých katastrálních území a podíl rozlohy 
nezměněných kategorií na rozloze jednotlivých katastrálních území v lokalitě Poolší. 
Kromě relativních hodnot jsou v tabulce také uvedeny celkové rozlohy sledovaných typů 
areálů v hektarech. Z přílohy 45 je možné rovněž vyčíst plošné rozmístění změněných 
a nezměněných areálů, které je znázorněno areálovými znaky ve sledované lokalitě vedle 
kartodiagramu. Zelená barva vyjadřuje stabilní plochy beze změny krajinného pokryvu. 
Červenou barvou jsou zobrazeny areály, u kterých došlo v lokalitě Poolší mezi lety 1947 
a 2003 ke změně krajinného pokryvu. 

 

4. Vizualizace metrických ukazatelů 

Metrické ukazatele hodnotící celou krajinu byly odvozeny ze zjištěných celkových 
rozloh jednotlivých tříd krajinného pokryvu. Použité parametry na úrovni krajiny se 
počítají pro konkrétní územní jednotky vymezené nějakými hranicemi, nejčastěji 
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pro katastrální území. Při výpočtu metrického ukazatele pro katastrální území 
ve sledovaných lokalitách však byly získány pro lokalitu Poolší jen čtyři hodnoty (a to 
ještě dvě z nich za necelá katastrální území) a pro lokalitu Karviná-Doly pouze jediná 
hodnota, protože tuto lokalitu tvoří jedno katastrální území.  

Jako příklad vizualizace metrických ukazatelů byl vybrán koeficient ekologické 
stability krajiny (vzorec (8)). Na obrázku 40 je ukázka zobrazení vypočítaných hodnot 
KES v katastrálních územích lokality Poolší. Vývoj hodnot KES je možné interpretovat 
srovnáním mapových výstupů s hodnotami KES ve sledovaných letech. 

 

Obrázek 40: Vážený koeficient ekologické stability krajiny (KES; vzorec (8)) 
v katastrálních územích lokality Poolší v roce 1947, bez měřítka 

 

Pokud bychom chtěli sledovat ekologickou stabilitu a její vývoj v čase také uvnitř 
katastrálních území, museli bychom obě lokality rozdělit na menší části. Žádné menší 
používané jednotky se však v lokalitách nevyskytují. Umělé rozdělení lokality čtvercovou 
sítí se mi nejevilo jako příliš vhodné. Proto byly v obou lokalitách na základě hlavních 
kategorií krajinného pokryvu odvozeny menší krajinné jednotky označené jako areály. 
Jeden areál tvoří všechny sousedící polygony, jejichž krajinný pokryv spadá do stejné 
hlavní kategorie, tedy do kategorie urbanizované a technizované areály nebo zemědělské 
areály nebo přírodní a polopřírodní areály nebo vody. Při vytváření areálu se vycházelo 
ze stavu krajinného pokryvu v roce 1947. Hlavním důvodem byla chybějící data v roce 
1836 pro lokalitu Poolší. Významnou roli pro zvolení roku 1947 hrál také fakt, že krajina 
v roce 1836 byla méně diferencovaná a vznikaly tak v obou lokalitách příliš velké areály. 
Ve vymezených areálech byly zjišťovány hodnoty KES a byl sledován jejich vývoj v čase 
v rámci těchto areálů. 

Pro vyjádření koeficientu ekologické stability v jednotlivých areálech byly použity 
kartogramy, které jsou pro lokalitu Poolší znázorněny v příloze 46, pro lokalitu Karviná-
Doly v příloze 47. Vypočítané hodnoty KES jsou rozděleny do čtyř tříd: (0,00; 0,25>, 
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(0,25; 0,50>, (0,50; 0,75>, (0,75; 1,00>. Pro každou třídu byla zvolen symbol odlišený 
stupněm zelené barvy. Čím tmavší zelená barva, tím vyšší hodnota KES v příslušném 
areálu. Vývoj ekologické stability v jednotlivých areálech obou zájmových oblastí je 
možné odvodit ze srovnání čtyř kartogramů, které zachycují stav výsledných hodnot KES 
ve sledovaných letech: 1836, 1947, 1971 a 2003. Lokalita Poolší byla v roce 1836 
zmenšena o chybějící data. Aby byla zajištěna srovnatelnost, byla použita pro všechny 
čtyři kartogramy stejná legenda. Z komparace těchto čtyř kartogramů je možné odhalit 
z hlediska posouzení ekologické stability krajiny kvalitativně velice podstatné změny 
v krajině, a to podle stoupající hodnoty KES v jednotlivých areálech. U většiny areálů 
lokality Poolší došlo k mírnému nárůstu hodnoty KES. K největšímu zvýšení hodnoty KES 
došlo v okolí řeky Olše a v jihozápadní části území (katastrální území Skřečoň). 
V severovýchodní části lokality (katastrální území Věřňovice) dochází v období 1836 – 
1947 ke snížení hodnoty KES a v následujícím období 1947 – 2003 opět k mírnému 
nárůstu. U lokality Karviná-Doly byl v období 1836 – 1947 zaznamenán v některých 
větších areálech mírný pokles hodnot KES, v několika menších areálech se naopak 
hodnota KES zvýšila. V období 1947 – 2003 je ve většině areálů lokality Karviná-Doly 
patrné zvýšení hodnoty KES, jehož příčinou je rozšiřování přírodních a polopřírodních 
areálů na zemědělské plochy nebo na urbanizované a technizované areály. U obou lokalit 
tedy dochází více či méně k nárůstu hodnot KES. Hlavním důvodem je zvětšování rozlohy 
ekologicky významných kategorií: lesy a stromy, křoviny nebo travní areály. 
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7 DISKUSE 
Hlavním cílem disertační práce je analýza, hodnocení a prezentace vývoje krajiny 

a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií v časovém horizontu téměř 170-ti 
let. Součástí řešení takto formulovaného cíle práce jsou dílčí cíle, jejichž mnohé důležité 
aspekty jsou shrnuty v této kapitole rozdělené do pěti částí. V textu rovněž uvádím některé 
další možnosti výzkumu, na které bych se ráda v mé následující odborné práci zaměřila. 

 

V první části (kapitola 7.1) se zamýšlím nad důvody výběru zájmových území. 
Ve srovnání s dalšími současnými badateli preferuji metodu komparace (nikoliv ve smyslu 
srovnávání výsledků, ale ve smyslu srovnání a ověření správnosti použití metrických 
ukazatelů) a zohledňuji zájmová území ovlivněná těžbou černého uhlí. Takto antropogenně 
transformovaná krajina nebyla ze strany badatelů zabývajících se změnami v krajině 
prozatím příliš sledována. 

Druhá část (kapitola 7.2) zmiňuje možnosti a výhody identifikace prvků paměti 
krajiny z leteckých snímků a historických mapových podkladů. Vypozorované 
a v disertační práci (kapitola 6.1) uvedené prvky, které často ukazují nějakou skutečnost 
z historie struktury krajiny nebo z vývoje krajiny, jsou pamětí krajiny. 

Vhodná data pro sledování vývoje krajiny jsou doporučena ve třetí části (kapitola 
7.3). U příslušných historických mapových podkladů je rovněž naznačen jejich obsah, 
výhody využití a vlastní zkušenosti a postřehy z práce s těmito mapami. Také je zde 
stručně shrnuto doporučené zpracování použitých historických mapových podkladů 
a leteckých snímků. Zároveň upozorňuji na možné problémy při zpracování dat a naznačuji 
jejich řešení. 

Na základě interpretace historických mapových podkladů a vizuální 
fotointerpretace leteckých snímků byly provedeny multitemporální analýzy krajinného 
pokryvu od poloviny 19. století do současnosti. Vyhodnocení vývoje krajiny 
ve sledovaných lokalitách je podrobně popsáno v kapitole 6.2. Součástí postupu hodnocení 
vývoje krajiny z mapových podkladů a leteckých snímků by mělo být rovněž použití 
metrických ukazatelů, na něž jsem se podrobněji zaměřila ve čtvrté části (kapitola 7.4). 
Pro sledování struktury a vývoje krajiny byly zvoleny vhodné metrické ukazatele. Některé 
z nich je možné využít pro posuzovaní antropogenního vlivu na sledovanou krajinu. 
Na základě zjištěných výsledků jsem zhodnotila vhodnost použití vybraných metrických 
ukazatelů pro sledování změn v kulturní krajině se zemědělským využitím a v krajině 
ovlivněné těžbou uhlí. 

V páté části (kapitola 7.5) je uvedena použitá klasifikace statických vizualizací 
vývoje krajiny. Jednotlivé způsoby vizualizací jsou demonstrovány konkrétním příkladem 
změny krajinného pokryvu v jednom ze zájmových území, který je detailně popsán 
v kapitole 6.3. V kapitole 7.5 podrobněji charakterizuji a hodnotím už jen nově navržené 
vizualizace, ukazuji na jejich výhody, nevýhody a možnosti využití. 

 

Zpracování disertační práce mi umožnilo lépe se seznámit s teoretickými 
i praktickými postupy krajinné ekologie, a také si prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti 
geoinformačních technologií. V mé další tvůrčí odborné činnosti bych se ráda dále 
zabývala možnostmi využití geoinformačních technologií při studiu struktury a vývoje 
krajiny.  
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7.1 Výběr území 
Většina autorů, kteří se zabývají změnami v krajině, zvolila analyzovaná zájmová 

území na základě různých důvodů. Často se jedná o lokality, které jsou autorovi z nějakého 
důvodu blízké nebo o náhodně vybraná území. Mnozí autoři svůj výběr vůbec 
nezdůvodňují. Sledována bývají také území, kde probíhá jiný vědecký výzkum, pro který 
je důležité znát vývoj krajiny (např. svahové deformace). Vzhledem k tomu, 
že zemědělství je typický hospodářský sektor, který ve 20. století zaznamenal útlum 
na většině území České republiky, mnoho autorů se zaměřuje na proměnu původně 
zemědělských oblastí v krajinu, ve které již nehraje zemědělství dominantní roli. Jako 
zajímavé a některými autory upřednostňované téma se jeví zjišťování vývoje krajiny 
v příhraničních oblastech České republiky a jeho srovnání s vývojem krajiny v sousedním 
státě. 

Pro disertační práci byly záměrně vybrány dvě lokality s rozdílným typem 
antropogenního ovlivnění. Jak bylo zmíněno výše, vývoj zemědělsky využívané krajiny 
sleduje množství studií. Jen velmi málo autorů se však zabývá krajinou, která je ovlivněna 
těžbou nerostných surovin. Pokud se některé studie věnují krajině ovlivněné těžbou, jedná 
se obvykle o povrchovou těžbu, která je v krajině na první pohled patrná. Hlubinná těžba 
rovněž ovlivňuje strukturu krajiny, avšak poněkud odlišným způsobem. Kromě areálů 
a budov, které jsou nutné pro hlubinnou těžbu, vznikají v krajině typické konvexní tvary 
reliéfu (odvaly) a objevuje se rovněž množství nových vodních ploch (kalové nádrže, 
zatopené poklesové kotliny). Obytné budovy a zemědělské areály se v důsledku těžby 
obvykle zcela vytrácejí. Vývoj lokalit ovlivněných hlubinnou těžbou je často značně 
dynamický. Vzhledem k tomu, že krajina ovlivněná hlubinnou těžbou stojí z hlediska 
sledování vývoje krajiny poněkud stranou, zaměřila jsem se v disertační práci právě 
na takto antropogenně ovlivněnou krajinu a ráda bych také v mé následující odborné práci 
pokračovala ve výzkumu dalších území ovlivněných hornickou činností. 

 

7.2 Prvky pam ěti krajiny 
I v dynamicky se měnící krajině okresu Karviná je možné nalézt zajímavé stopy 

minulosti. Jedná se o krajinné prvky, které jsou časoprostorově stabilní nebo ukazují 
na prvky, které se v minulosti na sledovaném místě vyskytovaly. Z leteckých snímků 
a historických mapových podkladů byly identifikovány konkrétní prvky paměti krajiny, 
které jsem na základě jejich vzniku rozdělila na: 

• prvky paměti krajiny antropogenního původu (zachované antropogenní objekty, 
stopy antropogenních objektů, tvar ploch krajinného pokryvu), 

• prvky paměti krajiny přirozeného původu (zachované prvky přirozeného původu, 
stopy prvků přirozeného původu). 

Dosud zachované antropogenní objekty (významné budovy, kříže, komunikace 
apod.) jsou typickými příklady lidmi způsobených stop minulosti v současné krajině. Tyto 
objekty jsou i pro laickou veřejnost na první pohled zřejmé a jsou jasně odlišitelné 
od novějších objektů. Stopy antropogenních objektů v krajině (např. základy budov) jsou 
pozůstatky lidmi vytvořených objektů, které se nedochovaly do současnosti v původní 
podobě. Je z nich však možné odvodit, co se zde v minulosti vyskytovalo. Také některé 
tvary ploch krajinného pokryvu ukazují na prvky, které se zde nalézaly v minulosti (tvar 
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lesního porostu, zaoblené plochy orné půdy a další). Tyto prvky paměti krajiny již nejsou 
na první pohled jasně patrné. Odhady, které vycházejí ze zkušeností badatele 
a ze vzájemných souvislostí, je třeba ověřit v příslušných historických podkladech. 

Rovněž některé prvky přirozeného původu jsou významnými svědky minulosti 
v současné krajině (památné stromy, část původního koryta řeky apod.). Velice zajímavé 
stopy minulosti v současné krajině jsou vegetační příznaky (ojedinělé barevné a výškové 
rozdíly vegetace – např. tmavá meandrující linie ve světlém porostu). Tyto nalezené prvky 
mohou ukazovat na skutečnosti z minulosti v současné krajině (např., že se zde vyskytoval 
vodní tok). 

Vedle uvedených a jasně zaznamenaných prvků ať už přirozeného nebo 
antropogenního původu v krajině je paměť krajiny vykládána rovněž v dalších rovinách. 
Vzhledem k tomu, že je v nich zahrnuta homeostáze krajiny, autoregulační ekologické 
procesy apod., není možné pro takto chápanou paměť krajiny využít jako zdroj informací 
jen historické mapové podklady a letecké snímky. Takto vykládanou pamětí krajiny jsem 
se v disertační práci nezabývala. 

V. Cílek (2002) a J. Beneš a V. Brůna (1994) zdůrazňují definování a udržení 
„kostry paměti krajiny“, která je dána přírodními podmínkami a využíváním krajiny 
člověkem. Kostra identifikovaná podle prvků paměti krajiny, spolu se znalostí intenzity 
a dynamiky sledu změn krajinné mozaiky v čase a v prostoru nabízí možnost pochopit 
ideální uspořádání krajinného prostoru (Beneš, Brůna, 1994).  

Při obnově některých částí krajiny je u mnohých území vhodné a žádoucí vrátit se 
k jejich původnímu, osvědčenému stavu (pokud je to možné). Pro tyto účely je paměť 
krajiny ve všech jejich podobách neocenitelným zdrojem poznání i věcným podkladem. Je 
zřejmé, že i v případě tvorby zcela nové krajiny (rekultivace) nelze opomíjet její historický 
vývoj, který v sobě nese dlouhodobé logické formování s prostorovými a funkčními 
vazbami na okolní území. Proto je také velice důležité sledovat historický vývoj struktury 
krajiny, a pokud je to možné, tak také identifikovat prvky paměti krajiny jakožto stabilní 
stavební kameny a z nich vycházet při krajinném plánování ve sledovaném území. 

 

7.3 Data pro sledování vývoje krajiny a jejich zpra cování 
Velké množství studií, zabývajících se vývojem krajiny, odvozuje stav krajiny 

z leteckých snímků. Nejstarší data, která je možné takto získat pro Českou republiku, 
pochází ze 30. až 40. let 20. století. S využitím vhodných starých map je však možné 
sledovat vývoj krajiny již od první poloviny 19. století. Při výběru vhodných mapových 
podkladů pro sledování vývoje krajiny je však třeba brát v úvahu jejich způsob pořízení 
(a tedy přesnost zobrazení krajinných jednotek), měřítko mapy a také existenci mapových 
podkladů pro celé sledované území. 

Pokud je měřítko zvolené pro studii struktury krajiny velké, je třeba pracovat 
s katastrálními mapami. Nejstaršími katastrálními mapami, které je možné pro současné 
výzkumy použít, jsou mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880. Z těchto map lze 
zjišťovat stav krajiny aktuální k datu mapování (první polovina 19. století). Z hlediska 
horizontální struktury krajiny je důležité, že je zde zobrazena zástavba, cesty, pole, louky, 
pastviny, zahrady, vinice, chmelnice, křoviny, lesy apod. V mapách stabilního katastru je 
také zachyceno množství rozměrově malých objektů, jak je patrné z přílohy 3 (studna, 
kašna, kaple, kříž, milník, ukazatel, příkop, splav, plot, most a další). Vzhledem k tomu, 
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že v mapách stabilního katastru je velmi přesně zaznamenaná struktura krajiny, mohou se 
tyto mapy stát významným srovnávacím základem pro různé krajinné studie a projekty. 

V případě sledování vývoje krajiny v měřítku 1 : 28 800 a v menších měřítcích, 
jsou první vhodné mapové podklady mapy druhého vojenského mapování (první polovina 
19. století). Na těchto mapách je poměrně přesně zanesena rozloha jednotlivých ploch, 
protože jejich vzniku předcházela tvorba katastrální trigonometrické sítě a jsou tedy 
postavené na geodetických měřeních. Z map druhého vojenského mapování je možné 
zjišťovat strukturu krajiny. Přesně jsou zde zaznamenána sídla, komunikace, lesy, louky, 
pastviny, pole, vinice, sady, zahrady, vodní plochy, vodní toky apod. Mapy starší než 
druhé vojenské mapování nejsou přesné (nevznikly geodetickými měřeními), a proto je 
není možné použít ke zjišťování a porovnávání rozloh jednotlivých areálů. Přesto lze 
některé z nich – např. mapy prvního vojenského mapování – použít pro orientační zjištění 
horizontální struktury krajiny, protože zobrazují kromě výškopisu také polohopis 
(např. sídla, komunikace, vodní plochy, vodní toky, lesy, sady, zahrady, vinice, trvalé 
travní porosty, pole). Pokud nás bude zajímat struktura krajiny v druhé polovině 19. století, 
je možné použít mapy třetího vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000, které rovněž 
zachycují sídla, komunikace, louky, pastviny, lesy, vodní plochy, vodní toky apod. 
Zajímavé je, že mapy třetího vojenského mapování tvořily až do poloviny 20. století jediné 
souvislé topografické dílo na našem území (Mikšovský, 2001). Další použitelné mapy 
v měřítku 1 : 25 000 pokrývající území České republiky se objevují až po roce 1952. Jedná 
se o vojenské topografické mapy v souřadnicovém systému S-52. 

Nutno dodat, že čtení starých map není jednoduché. Přestože pro mnohé mapy 
existují interpretační klíče, některé symboly jsou těžko rozpoznatelné. V případě prvního 
i druhého vojenského mapování, kde je každá mapová sekce originál, se objevují barevné 
odlišnosti v odstínech použitých barev u sousedních mapových listů. U druhého 
vojenského mapování jsou častými problémy rozlišení struktury krajiny v oblastech 
s členitým reliéfem. Hlavním důvodem je znázornění výškopisu šrafami, které jsou 
s větším sklonem svahu hustší a výraznější. Šrafy reprezentující strmé svahy se velice 
často slily a výsledkem je tmavá, někdy téměř černá a jednotná plocha, ve které není šance 
identifikovat jakékoliv mapové symboly. V tomto smyslu jsou mapy stabilního katastru 
mnohem lépe interpretovatelné. Barvy pro stejný symbol na různých mapových listech 
jsou identické a dobře odlišitelné od barev jiných symbolů. Zvolené barvy jsou navíc často 
blízké reálným barvám zobrazených prvků, což činí mapu přehlednější a čitelnější. Přesto 
platí, že pro správnou interpretaci starých map je třeba praxe (dostatek času stráveného 
studiem těchto mapových materiálů). Velkou výhodou je rovněž znalost německého 
kurentního písma, protože i z názvů některých oblastí nebo objektů je možné odvodit 
mnoho zcela zásadních informací. 

Při výběru nejstarších vhodných mapových podkladů, které jsou z hlediska 
přesnosti srovnatelné s novějšími daty, doporučuji postupovat takto: pro mapování 
historické krajinné struktury ve větších měřítcích využít mapy stabilního katastru, 
při sledování rozsáhlejšího krajinného celku (pro měřítka od 1 : 28 800 výše) použít mapy 
druhého vojenského mapování. 

V době zpracování map stabilního katastru pro disertační práci bylo nejprve nutné 
převést papírové mapové listy do digitální podoby. V současné době je již získání map 
stabilního katastru jednodušší, protože ÚAZK již má téměř všechny mapové listy 
stabilního katastru naskenované. V případě prostého prohlížení map je možné využít 
bezplatného prohlížení archiválií prostřednictvím internetu. Pro zpracování map stabilního 
katastru je nutné příslušné mapové listy zakoupit. Zde je třeba si uvědomit, že současné 
hranice katastrálních území nemusí zcela souhlasit s hranicemi katastrálních území 
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z poloviny 19. století, a proto je často třeba použít mapové listy také vedlejších 
katastrálních území. Před georeferencováním doporučuji jednotlivé listy upravit 
(např. oříznout) a pro snazší práci s rastrovými daty snížit rozlišení tak, aby výsledná 
kvalita byla dobrá pro zpracování. V disertační práci použité rozlišení 150 DPI se ukázalo 
jako dobrý kompromis mezi velikostí souboru a kvalitou rastru. Jako vlícovací body 
při georeferencování je vhodné využít rohy mapových listů, pokud se na mapě vyskytují. 
Na mapových listech stabilního katastru, na kterých se nachází jen velmi malá část 
katastru, se však často objevuje jen jeden nebo se nevyskytuje žádný roh příslušného 
mapového listu podle kladu mapových listů v měřítku 1 : 2 880. Proto bylo nutné před 
georeferencováním připojit tyto listy k sousedním mapovým listům. Pro vyskytující se 
rohy mapových listů je třeba zjistit jejich souřadnice (např. v softwaru Gramis, kde je 
možné zobrazit klady mapových listů v měřítku 1 : 2 880 s počátkem soustavy souřadnic 
v trigonometrickém bodě Sv. Štěpán). Zjištěné souřadnice rohů mapových listů jsou při 
georeferencování zadávány přímo z klávesnice. Ostatní použité vlícovací body (např. rohy 
budov, lomové body parcel, křížení silnic) jsou připojovány na jiná data, která jsou již 
v požadovaném souřadnicovém systému S-JTSK (např. digitální katastrální mapy, 
ortofoto). Upravené mapy je možné georeferencovat v prostředí ArcGIS, v programu 
TopoL nebo v jiných vhodných programech. Samozřejmě je důležité, aby vlícovací body 
byly v rastru rozmístěny rovnoměrně, což je problém v územích, kde došlo k velkým 
změnám. Také je třeba, aby střední kvadratická chyba byla co nejnižší a odpovídala 
měřítku dalšího zpracování dat. Naskenované rastry jsou obvykle hodně velké (stovky 
MB), proto je pro jejich zpracování nutný kvalitní hardware a software, hodně času 
a trpělivosti. Pro další zpracování georeferencovaných map (interpretaci, vektorizaci) je 
vhodné použít např. ArcGIS.  

Výběr historických mapových podkladů je až do poloviny 20. století omezen 
nepravidelností vzniku nových mapových souborů a pokrytím jen některých částí území 
České republiky. Při sledování vývoje krajiny je důležité zachytit významné časové 
mezníky. Vzhledem k tomu, že v 19. století nedocházelo k častým změnám, nevidím 
problém v omezeném výběru starých map z 19. století. V průběhu 20. století dochází 
k častějším a k významnějším změnám, protože většina území České republiky byla 
pod silným antropogenním vlivem. Proto je třeba toto období sledovat podrobněji 
(zahrnout do sledování vývoje krajiny více časových mezníků). To však již není problém, 
protože je možné využít archivní letecké snímky. 

Pro sledování krajinné struktury od 40. let 20. století do současnosti je nejvhodnější 
využít letecké nebo družicové snímky (v závislosti na měřítku a objemu financí, které jsou 
k dispozici na pořízení dat). Jejich velkou výhodou je negeneralizovaný pohled na území 
a zachycení reálného stavu krajiny k datu pořízení snímku. Letecké snímky je rovněž 
nejprve nutné převést do digitální podoby (naskenováním) a dále je nutné provést 
geometrické korekce, protože deformace, jimiž je snímek zatížen, neumožňují jejich přímé 
využití např. pro měření vzdáleností a ploch. Pro transformaci leteckých snímků 
do souřadnicového systému S-JTSK je nutné použít vhodný software. Současné programy 
pro DPZ (např. použitý software PCI Geomatica) umožňují kvalitní zpracování leteckých 
(i družicových) snímků. V případě území s členitým reliéfem je nutné použít 
ortorektifikaci, pro kterou je však třeba mít digitální model terénu a znát prvky vnitřní 
a vnější orientace. Pro archivní letecké snímky však často neexistují přesné údaje 
z kalibračního protokolu. U nepříliš členitého reliéfu není nutná ortorektifikace. Zde je 
možné použít polynomické transformace prvního nebo druhého (případně třetího) řádu. 
Transformace leteckých snímků je založena na sběru identických bodů a výpočtu 
transformačních rovnic pro převod polohy pixelů do příslušného souřadnicového systému. 
Jako vlícovací body je nejvhodnější použít rohy budov, které je možné nalézt jak 
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na zpracovávaných leteckých snímcích, tak v datech, které jsou pro georeferencování 
použity. Pokud není možné v území nalézt budovy, může být použito křížení silnic a jiné 
vhodné body. Pokud je to možné, platí opět pravidlo rovnoměrného rozmístění vlícovacích 
bodů na leteckém snímku. Problematické jsou hlavně snímky z území, která se velmi 
rychle mění a z území, kde se nevyskytují žádné budovy (např. rozsáhlé zemědělské 
oblasti nebo lesní porosty). Také je nutné, aby výsledné střední kvadratické chyby byly 
dostatečně malé pro další zpracování dat v příslušném měřítku. Přesnost georeferencování 
leteckých snímků je vhodné vždy ověřit srovnáním s jinými přesnějšími daty. 
Ze správně transformovaných snímků se vytváří pro jednotlivé roky fotomozaika. 
Pro fotointerpretaci a vektorizaci vytvořené mozaiky je vhodné použít software pro GIS 
(např. ArcGIS). Při interpretaci leteckých snímků hrají důležitou úlohu zkušenosti 
interpretátora. 

Pro hodnocení struktury krajiny od 70. let 20. století je rovněž možné využít 
družicové snímky. Jejich výhodou (ve srovnání s leteckými snímky) je nasnímání větší 
plochy za kratší čas, větší spektrální rozlišení (snímají v širší oblasti elektromagnetického 
spektra) a snímání stejného území v pravidelných intervalech (podle doby oběhu družice). 
V současnosti je možné využít také data z LIDARu, která mají kvalitní prostorové rozlišení 
v horizontálním i vertikálním směru. Dostupnost těchto dat je však z finančních důvodů 
poněkud problematičtější. 

Kromě příslušných starých map a leteckých snímků je vhodné pro sledování vývoje 
krajiny také použít další podkladová data, která mohou být využita pro seznámení 
s územím a jeho vývojem, pro kontrolu dat interpretovaných z historických datových 
zdrojů nebo pro identifikaci sporných prvků. Vhodné doplňující zdroje informací pro 
odvození historické struktury krajiny jsou: další historické mapové podklady, archivní 
materiály, odborné publikace, internetové zdroje dat apod. Při sledování současné struktury 
krajiny je vhodné použít tyto doplňující informační zdroje: aktuální katastrální mapy, 
dostupná aktuální digitální data (např. ZABAGED), nové odborné publikace, internetové 
zdroje dat, současné fotografie, terénní průzkum apod. 

 

7.4 Použití metrických ukazatel ů 
Data o krajině, odvozená na základě vizuální interpretace z georeferencovaných 

starých map a mozaik leteckých snímků, jsou základem multitemporálních analýz. 
Pro sledování a zhodnocení vývoje krajiny je vhodné použít analytické operce GIS, které je 
dobré doplnit o výpočty vhodných metrických ukazatelů. Pro disertační práci byla zvolena 
dvě pilotní území v okrese Karviná: katastrální území Karviná-Doly, které je do velké míry 
ovlivněné hornickou činností, a lokalita Poolší, která představuje kulturní krajinu 
s převážně zemědělským využitím a se zachovanými přírodními strukturami. Výběr území 
s rozdílnou genezí antropogenních vlivů umožňuje srovnat vypovídací schopnost 
použitých hodnotících parametrů. 

Antropogenní vliv na krajinu je často kvantifikován pomocí různých ukazatelů 
změn krajiny (např. vývojový index, index celkové změny krajiny, vývoj koeficientu míry 
antropogenního ovlivnění krajiny, vývoj koeficientu ekologické stability). Tyto ukazatele 
vystihují změny kulturní krajiny, ale v případě krajiny ovlivněné těžbou mohou být 
výsledky nepřesné. Příkladem je koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, jehož 
použití v hornické krajině dává zkreslené výsledky z důvodu nezohlednění změn 
vyvolaných těžbou uhlí. Na základě zjištěných výsledků jsem zhodnotila vhodnost použití 
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vybraných metrických ukazatelů pro sledování změn v kulturní krajině se zemědělským 
využitím a v krajině ovlivněné těžbou uhlí. 

Z výsledků vývojového indexu, které jsou uvedeny v kapitole 6.2.3, lze velmi dobře 
zjišťovat, jaký byl vliv člověka na sledovanou krajinu. Vypočítané hodnoty indexu uvádějí, 
k jak výrazné změně rozlohy došlo ve zvoleném časovém intervalu v rámci jednotlivých 
kategorií. Vývojový index je možné použít pro území s jakýmkoliv typem vývoje, protože 
hodnotí vývoj každé sledované kategorie zvlášť. Velice důležitým krokem před samotným 
sběrem dat je však správná volba vhodných kategorií pro sledované území.  

Index celkové změny lze stejně jako vývojový index aplikovat na libovolnou 
krajinu nezávisle na původu probíhajících změn, protože vypovídá o celkových změnách 
území. Výsledkem IZ je vždy jedna hodnota pro sledovaný časový interval, která hodnotí 
proměnu celé krajiny. Důležitá je ale širší interpretace získaných výsledků, jelikož 
z výsledných hodnot nelze vyčíst typ vzniklých změn a není možné zjistit, jak výrazné 
bylo působení antropogenních nebo přírodních faktorů. Ze zjištěných výsledků lze pouze 
srovnávat celkovou velikost změn, které proběhly ve sledované krajině.  

Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny je nutné aplikovat citlivě 
s ohledem na způsoby antropogenního působení na krajinu. V případě lokality Poolší  je 
vypovídací schopnost výsledných hodnot KAO velmi dobrá. Koeficient lze tedy aplikovat 
v krajině s převažujícím zemědělským využitím. V případě jiných antropogenních vlivů 
vystihuje tento koeficient míru antropogenního tlaku na krajinu pouze omezeně. Zatímco 
hodnoty KAO v jednotlivých letech klesají, a tedy vykazují převahu ploch s nízkou 
intenzitou antropogenního využití, ve skutečnosti je krajina v lokalitě Karviná-Doly 
pod výrazným tlakem v důsledku hornické činnosti. Původní kulturní krajina 
se zemědělským využitím a obytnou funkcí se zde transformovala na silně antropogenně 
ovlivněnou krajinu s převahou neudržovaných ploch s rurální vegetací a porostem 
náletových dřevin (kategorie stromy, křoviny nebo travní areály) a lesů.  

Vzhledem k tomu, že koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny nevystihuje 
míru antropogenního ovlivnění kulturní krajiny vlivem těžební činnosti, byl pro lokalitu 
Karviná-Doly použit nově definovaný koeficient míry hornické transformace krajiny. 
Aplikace koeficientu míry hornické transformace krajiny má pro krajinu ovlivněnou těžbou 
výrazně vyšší vypovídací schopnost o skutečných lidmi způsobených změnách v krajině 
než koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny. Vhodnost použití nově vzniklého 
koeficientu míry hornické transformace krajiny byla ověřena na katastrálním území 
Karviná-Doly. Výsledky výpočtu koeficientu míry hornické transformace krajiny v lokalitě 
Karviná-Doly prokázaly, že uvedený koeficient umožňuje efektivně určit velikost 
antropogenního tlaku v krajině ovlivněné těžbou. Důležitým předpokladem objektivních 
výsledků je však vhodná volba kategorií těžbou podmíněných ploch a správná interpretace 
leteckých snímků.   

Koeficient ekologické stability je možné aplikovat na kulturní krajinu i na krajinu 
ovlivněnou těžbou. Také v tomto případě však platí pravidlo správné interpretace 
v závislosti na charakteru krajiny a změn v ní probíhajících. Využití KES pro srovnání 
ekologické stability konkrétního území v různých letech má však určitá úskalí. Žádný 
používaný vzorec nezohledňuje rozdílnou vnitřní kvalitu ploch související s používanými 
technologiemi (vliv hnojení, chemizace, mechanizace, odrůdové skladby apod.), jejich 
individuální velikost, propojenost a vzájemnou souvislost. Přesnější charakteristiky ploch 
zahrnuje srovnávací KES, který je uveden v metodice Agroprojektu: 
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(13) 

 

Zařazení jednotlivých ploch a kategorií podle stupně ekologické kvality je 
posuzováno individuálně případ od případu a obvykle vychází ze znalosti místních 
podmínek (Lipský, 2000).  

Pro výpočet uvedeného vzorce je však třeba zhodnotit stupeň kvality každého 
ekosystému. To lze s odpovídající přesností provést výhradně pro současný stav. Pro data 
odvozená z leteckých snímků by bylo možné pouze odhadovat kvalitu jednotlivých ploch, 
což však může vést k velmi nepřesným výsledkům, a také je takto možné do značné míry 
spekulativně předurčovat výsledek výpočtu. Proto tento KES nebyl pro ekologické 
hodnocení zájmových území v práci použit. 

Na základě použitých metrických ukazatelů a s využitím analytických operací GIS 
byl vyhodnocen vývoj krajiny ve sledovaných lokalitách. Odlišný vývoj krajiny vyžaduje 
odlišný přístup k hodnocení změn v krajině. Při volbě ukazatelů pro hodnocení krajinných 
změn je nutné si uvědomit, jakým vývojem konkrétní krajina prošla a jaké bylo 
antropogenní ovlivnění této krajiny. Vzhledem k tomu, že vývoj oblastí poznamenaných 
hornickou činností má jiná specifika než vývoj krajiny neovlivněné těžbou nerostných 
surovin, je třeba pro hornickou krajinu přizpůsobit metodiku a interpretaci analýz změn 
krajiny volbou vhodných hodnotících parametrů s ohledem na charakter území. Je 
nevhodné mechanicky aplikovat dostupné vzorce na libovolné území, protože výsledné 
hodnoty mohou zkresleně charakterizovat sledovanou lokalitu.  

Postup hodnocení vývoje krajiny z historických mapových podkladů a leteckých 
snímků použitý v disertační práci budu aplikovat na další zájmová území. V mém dalším 
výzkumu bych se ráda věnovala sledování vývoje krajiny ovlivněné těžbou. Na těchto 
územích ověřím použití koeficientu míry hornické transformace krajiny. Rovněž bych 
chtěla zahrnout další možnosti hodnocení stavu a vývoje krajiny ve vybraných lokalitách. 

 

7.5 Vizualizace vývoje krajiny 
Pro prezentaci vývoje krajiny byly použity tabulky, grafy a mapové výstupy. 

V disertační práci jsou shrnuty a roztříděny používané způsoby statických vizualizací 
časoprostorových změn v krajině formou mapových výstupů a také jsou navrženy další 
možnosti vizualizací. 

Autoři, zabývající se vývojem krajiny, uvádějí ve svých publikacích obvykle jeden 
způsob zobrazení změn v krajině formou mapových výstupů. Při výzkumu používaných 
typů vizualizací jsem zjistila, že některé typy vizualizací jsou autory užívány velice často, 

Vzorec (13) – Koeficient ekologické stability krajiny (Coefficient of Ekology 
Stability) 

KES – koeficient ekologické stability krajiny 

A –  procento plochy o 5. stupni kvality (nejlepší) 

B –  procento plochy o 4. stupni kvality 

C –  procento plochy o 3. stupni kvality 

D –  procento plochy o 2. stupni kvality 

  

E –  procento plochy o 1. stupni kvality (nejhorší, 
nejméně stabilní) 
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jiné se objevují ojediněle. Během analýzy dat zpracovaných v rámci disertační práce jsem 
uvažovala o dalších vhodných způsobech vizualizace změn v krajině, které jsem nenašla 
v žádné z publikovaných studií, které jsem měla k dispozici. Některé uvedené typy 
vizualizací jsou tedy navrženy nově. Podle společných charakteristik jsem statické 
vizualizace vývoje krajiny klasifikovala do následujících skupin: 

kvalitativní metody: 

1. zobrazení změn bez specifikace směru změny 

2. zobrazení všech změn mezi různými kategoriemi 

3. zobrazení všech změn jedné kategorie 

4. zobrazení změn podle hierarchické úrovně 

5. zobrazení vybraných změn mezi různými kategoriemi 

6. zobrazení procesů 

7. zobrazení prostorových změn v rámci jedné kategorie 

8. zobrazení různých typů vývoje areálů 

9. zachování stejného typu krajinného pokryvu 

kvantitativní metody: 

1. zobrazení areálů podle počtu změn 

2. zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií 

3. podíl změněné plochy na celkové rozloze území 

4. vizualizace metrických ukazatelů 

Některé typy výše uvedených vizualizací jsou používány často, např. zobrazení 
změn bez specifikace směru změny nebo zobrazení vybraných změn mezi různými 
kategoriemi. Jiné jsou užívány méně (zobrazení změn podle hierarchické úrovně, zobrazení 
procesů, zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií, vizualizace metrických ukazatelů). 
Pouze u jednoho autora (Plieninger, 2006) jsem se setkala se zobrazením prostorových 
změn v rámci jedné kategorie. Zobrazení různých typů vývoje areálů jsem nalezla pouze 
v publikacích autorů Cebecauerová a Cebecauer (2005). Sledování typů vývoje areálů 
může odhalit v krajině velmi zajímavé vlastnosti, některé příčiny a souvislosti. Proto je 
zjištění typů vývoje areálů z hlediska krajinné ekologie důležité a podnětné. 

Nově navrženou vizualizací je zobrazení všech změn jedné kategorie, 
které umožňuje sledovat kvalitativní a prostorové změny ve sledovaném časovém 
horizontu pro každou kategorii zvlášť. Z tohoto zobrazení je možné zjišťovat typy 
krajinného pokryvu, ze kterých vznikla vybraná kategorie, nebo zjišťovat typy krajinného 
pokryvu, na které se během sledovaného časového intervalu vybraná kategorie přeměnila. 
Z vytvořeného mapového výstupu lze zjistit prostorové umístění pozorovaných změn. 
Tento typ vizualizace je demonstrován přílohami 37 a 38. Zobrazení všech změn jedné 
kategorie je velmi vhodné, pokud podrobně sledujeme genezi konkrétního typu krajinného 
pokryvu. Pokud však chceme sledovat změny u všech kategorií, je nutné vytvořit příslušné 
mapové výstupy pro každou kategorii zvlášť. 

Další nově navrženou vizualizací je zachování stejného typu krajinného pokryvu. 
Tento způsob vizualizace umožňuje nalézt areály, u kterých byl v rámci sledovaných let 
zaznamenán stejný typ krajinného pokryvu od konkrétního roku do posledního 
zkoumaného roku. Není však možné zjistit, o jaký typ krajinného pokryvu se jedná. 
Symbolem jsou v mapovém výstupu odlišeny pouze areály podle roku, od kterého byl 
detekován konkrétní typ krajinného pokryvu vyskytující se také ve všech následujících 
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sledovaných letech. Ukázku této vizualizace zachycuje příloha 42. Zachování stejného 
typu krajinného pokryvu je vhodné využít v případech, kdy nás zajímají stabilní areály 
v krajině. Významné mohou být při studiu ekologické hodnoty krajiny, neboť pro zajištění 
ekologické stability území je důležitá relativní neměnnost povahy ekologických vazeb 
v prostoru a v čase. Pokud se jedná o stabilní přírodní a polopřírodní areály, mohou být 
tyto poznatky velmi důležité pro ochranu krajiny, neboť takové areály by bylo vhodné 
zahrnout např. do územního systému ekologické stability. Z vytvořeného mapového 
výstupu lze s určitou mírou přesnosti odvodit „stáří krajiny“ a zjistit stabilní výskyt 
stejného krajinného pokryvu v jednotlivých částech zájmového území. Pokud jsou však 
mezi sledovanými roky příliš dlouhé časové intervaly, může se stát, že mezi sledovanými 
roky došlo ke změnám, které nebyly zaznamenány. V takových případech by bylo vhodné 
doplnit časovou řadu o další roky a provést podrobnější průzkum. 

Se zobrazením areálů podle počtu změn jsem se rovněž nesetkala v žádné 
prostudované publikaci. Na rozdíl od předchozí jmenované vizualizace, která spíše 
zobrazuje stabilní areály, je tato vizualizace zaměřena na změny v krajině. Vytvořený 
mapový výstup umožňuje zjišťovat kolikrát došlo v jednotlivých částech zájmového území 
ke změně krajinného pokryvu. Zobrazení odhaluje pouze počet změn v jednotlivých 
areálech. Není možné z něj zjistit, o jakou změnu se jednalo. Na počtu sledovaných let 
samozřejmě závisí maximální možný počet zjištěných změn. Zobrazení areálů podle počtu 
změn je demonstrováno přílohou 43. Zobrazení areálů podle počtu změn je velmi vhodné 
využít, pokud nás zajímá, kolikrát docházelo v jednotlivých částech území ke změnám. 
Tento typ vizualizace umožňuje vyhledat v zájmovém území areály, ve kterých docházelo 
nejčastěji ke změnám a areály, ve kterých naopak ke změnám krajinného pokryvu 
nedocházelo často. Na takto vybrané části zájmového území je potom možné se zaměřit 
a provést v nich podrobnější průzkum.  

Statické vizualizace vývoje krajiny, charakterizované v kapitole 4.5 
a na konkrétních příkladech podrobně vysvětlené v kapitole 6.3, vhodným způsobem 
doplňují kvantitativní analýzu změn krajinného pokryvu o prostorový aspekt. Použité 
vizualizace názorně prezentují vývoj krajiny a upozorňují na změny, které v krajině 
proběhly. Zjištěné změny je možné na těchto mapových výstupech poměrně přesně 
lokalizovat. 

V disertační práci jsem se zaměřila jen na dvojdimenzionální statické vizualizace 
vývoje krajiny. V mých následujících výzkumech bych se ráda zabývala také 3D 
vizualizacemi a dynamickými 2D vizualizacemi. Chtěla bych hledat další možnosti 
vizualizací časoprostorových změn v krajině. 

Vhodné způsoby vizualizací změn v krajině mohou přispět k lepšímu poznávání 
krajiny a jejího vývoje. Vizualizace vývoje krajiny umožňují časoprostorovou lokalizaci 
proběhlých změn. Identifikovat lze směr i velikost změn, a také procesy probíhající 
v krajině, což přispívá k celkově lepšímu vyhodnocení vývoje krajiny a k odhalení 
některých prostorových vztahů měnící se struktury krajiny. Následně je možné podrobněji 
zkoumat zjištěné změny v jednotlivých částech lokality, interpretovat tyto změny, hledat 
jejich příčiny a vzájemné souvislosti. 

Mapové vyjádření vývoje krajiny by mělo být významnou součástí každé studie 
zabývající se vývojem krajiny. V disertační práci jsem shrnula a nabídla několik možností 
zobrazení časoprostorových změn v krajině. Důležité je vždy vybrat vhodný způsob 
vizualizace, který snadno a rychle seznámí čtenáře s vývojem sledovaného území. Vhodný 
mapový výstup může lépe než souvislý text upozornit na změny, které jsou z hlediska 
výzkumu ve sledovaném území podstatné a na které je třeba se podrobněji zaměřit. 
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8 ZÁVĚR 
Současná krajina je výslednicí přírodních i antropogenních vlivů v čase. Krajina se 

vyznačovala po dlouhá staletí relativně neměnnou strukturou a její změny měly 
dlouhodobý charakter. Výrazné urychlení změn krajiny přinesla teprve industrializace 19. 
a 20. století, vedená mnohdy až na pokraj ekologické únosnosti.  

Jestliže chceme pochopit, čím je krajina dnes a chceme se o ni odpovědně starat, 
musíme pochopit její historický vývoj. Proto je nanejvýš vhodné sledovat časoprostorové 
změny v krajině. Staré mapy a archivní letecké snímky jsou cenným zdrojem informací 
o struktuře krajiny v minulosti. Multitemporální analýza historických mapových podkladů 
a leteckých snímků je efektivním nástrojem pro sledování vývoje a změn v krajině.  

Hlavním cílem mé disertační práce je analýza, hodnocení a prezentace vývoje 
krajiny a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií v časovém horizontu 
téměř 170-ti let. Dílčí cíle, které vedly ke splnění hlavního cíle práce, jsou podrobně 
diskutovány v 7. kapitole. Krajinný pokryv byl interpretován a vektorizován v softwaru 
ArcGIS ze zpracovaných leteckých snímků a map stabilního katastru. Výhodou použitých 
podkladů je zachycení aktuálního stavu krajiny k datu pořízení. Vytvořená vektorová data 
byla použita pro výpočet metrických ukazatelů a pro další analýzy v softwaru pro GIS. 

Pro disertační práci byla záměrně zvolena dvě modelová území s rozdílným typem 
antropogenního ovlivnění: krajina intenzivně ovlivněná hlubinnou těžbou (lokalita 
Karviná-Doly) a kulturní krajina (lokalita Poolší). Z výsledků je zřejmé, že lokalita Poolší 
je od roku 1836 do roku 2003 výhradně zemědělská krajina s neopomenutelným 
zastoupením lesů a mimolesní vegetace. Krajina je rovněž ovlivněna hraničními vodními 
toky (Odrou a Olší). V lokalitě Karviná-Doly došlo k transformaci krajiny s původním 
zemědělským využitím (rok 1836) na krajinu s rozvíjející se hlubinnou těžbou černého uhlí 
(rok 1947) a posléze na krajinu velmi silně ovlivněnou působením hornické činnosti (rok 
1971). Toto antropogenní ovlivnění vyvolává změny abiotických a biotických krajinných 
složek a jejich funkcí v krajině. Hlubinná těžba ovlivňuje zejména morfologii terénu, 
uspořádání krajinné struktury, charakteristiky vodních ploch a vodních toků. V krajině se 
vyskytují rozsáhlé areály a budovy související s hlubinnou těžbou, vznikají typické 
konvexní tvary reliéfu (odvaly) a objevuje se rovněž množství nových vodních ploch 
(kalové nádrže, zatopené poklesové kotliny). Obytné budovy a zemědělské areály se 
v důsledku těžby z velké části vytrácejí. Do roku 2003 dochází v katastrálním území 
Karviná-Doly k útlumu těžby, což se projevuje změnou krajinného pokryvu. Na plochách 
souvisejících s hornickou činností se objevují travní areály s rozptýlenými stromy 
a křovinami. Na mnohé nově vzniklé vodní plochy jsou v současnosti vázány velmi vzácné 
druhy organismů (např. vážky). 

Součástí postupu hodnocení vývoje krajiny z mapových podkladů a leteckých 
snímků by mělo být použití vhodných metrických ukazatelů a analytických operací GIS. 
Zjišťování krajino-ekologických charakteristik a jejich vývoj v čase může pomoci pochopit 
změny v krajině, odhalit jejich příčiny a směr. Výsledky odvozené z analýzy vývoje 
krajiny by měly také usměrnit důsledky změn v krajině tak, aby výsledná krajina byla 
ekologicky i esteticky vyvážená a současně funkčně využitelná. Získané informace 
o krajině je možné následně využít pro optimalizaci územního plánování a v oblasti 
ochrany a péče o krajinu. Vhodná hodnotící kritéria je však nutné volit s ohledem 
na charakter vývoje krajiny. V disertační práci je srovnána vypovídací schopnost použitých 
hodnotících parametrů. Jedním ze základních poznatků byla skutečnost, že koeficient míry 
antropogenního ovlivnění krajiny nevystihuje míru antropogenního ovlivnění v krajině 
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zasažené těžební činností. Proto byl pro lokalitu Karviná-Doly použit nově definovaný 
koeficient míry hornické transformace krajiny. Výsledky výpočtu koeficientu míry 
hornické transformace krajiny prokázaly, že uvedený koeficient umožňuje efektivně určit 
velikost antropogenního tlaku v krajině ovlivněné těžbou nerostných surovin. Důležitým 
předpokladem objektivních výsledků je však vhodná volba kategorií těžbou podmíněných 
ploch a správná interpretace leteckých snímků.   

V disertační práci byly pro prezentaci vývoje krajiny použity tabulky, grafy 
a mapové výstupy. Používané způsoby statických vizualizací časoprostorových změn 
v krajině formou mapových výstupů a také nově navržené možnosti vizualizací jsem 
pro větší názornost klasifikovala do skupin, ukázala na konkrétním příkladu a uvedla 
výhody jejich využití. Vhodné způsoby vizualizací změn v krajině mohou přispět 
k lepšímu poznávání krajiny a jejího vývoje. Vizualizace vývoje krajiny umožňují 
časoprostorovou lokalizaci proběhlých změn. Identifikovat lze směr i velikost změn, a také 
procesy probíhající v krajině, což přispívá k celkově lepšímu vyhodnocení vývoje krajiny 
a k odhalení některých prostorových vztahů měnící se struktury krajiny. Následně je 
možné podrobněji zkoumat zjištěné změny v jednotlivých částech lokality, interpretovat 
tyto změny, hledat jejich příčiny a vzájemné souvislosti. 

Zachycení stavu krajinné struktury v minulosti, zjištění prvků paměti krajiny, 
zhodnocení krajino-ekologických metrických ukazatelů a poznatky získané při sledování 
vývoje krajiny mohou být vhodným podkladem pro krajinné plánování, je možné je 
uplatnit při návrhu optimalizace obnovy krajiny, v oblasti ochrany a péče o krajinu. Je 
zřejmé, že i v případě tvorby zcela nové krajiny (rekultivace) nelze opomíjet její historický 
vývoj, který v sobě nese dlouhodobé logické formování s prostorovými a funkčními 
vazbami na okolní území. 

V disertační práci je důsledně uplatněn interdisciplinární přístup. Geoinformační 
technologie jsou využity v oblasti krajinné ekologie pro sledování stavu a historického 
vývoje krajiny. Jedná se tedy o syntézu studia krajiny a geoinformatiky s nutnými přesahy 
do dalších vědních oborů, např. historické geografie, ekologie apod. Je tedy nasnadě, 
že základní výsledky předložené disertační práce mohou být užitečné nejen pro krajinné 
ekology, ale také pro geoinformatiky, historiky, geomorfology či odborníky zabývající se 
krajinným plánováním, ochranou krajiny a péčí o krajinu. Práce je rovněž vhodná jako 
výchozí materiál pro komparaci různých studií a analýz vývoje krajiny v České republice, 
respektive ve střední Evropě.    
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