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Anotace 

P edm tem této bakalá ské práce je provést krajinn  ekologickou analýzu na 

katastrálním území obce V esina. 

Práce je rozd lena do více ástí. První ást se zabývá charakteristikou zájmového 

území a historií. Další ásti jsou zam eny na strukturu krajiny, kde je podrobn  rozebrána 

primární, sekundární i terciální struktura, popis fauny a flóry a rozd lení podle landcoveru. 

V záv ru práce je popis a srovnání stávající krajiny s dostupným územním plánem, 

vymezení ve ejných prostranství ve volné krajin  a jejich zhodnocení. 

 

Klí ová slova:V esina, krajinná ekologie, struktura, územní systém ekologické stability, 

pasportizace 

 

Summary 

The object of this thesis is to analyze the landscape ecological cadastral 

municipality V esina. 

This thesis is divided into several parts. First part deals with the characteristics of 

the area and history. Other parts are focused on the structure of the landscape where it is 

examined in detail the primary, secondary and tertiary structure, a description of flora and 

fauna and distribution by the landcoveru. In the conclusion is a description and comparsion 

of existing available land plan, the definitiv of public gound in the open countryside and 

thein evaluation. 

 

Keywords:V esina, landscape ecology, structure, territorial system of ecological stability, 

passportization 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Zvolené téma bakalá ské práce je zam eno na krajino-ekologickou analýzu 

katastrálního území obce V esina.  

Krajina je ucelený komplex, který v sob  zahrnuje mnoho obor . Pro lidskou 

spole nost je krajina d ležitým místem, pro získávání potravy, materiál , stavení sídel, 

slouží také k rekrea ním ú el m a zážitk m. V krajin  na sebe p sobí p írodní (p vodní)   

a lov kem vytvo ené složky.   

Všichni víme, že rozvoj pr myslu a dnešní lidská populace si neváží krajiny tak, 

jako d íve. Každým dnem lov k p ispívá pozitivními ale i negativními faktory. Tato 

skute nost lze zaznamenat tém  na každém kroku v podob  nap . vyhozených odpadk     

a erných skládek. Z tohoto d vodu je pot eba krajinu chránit, protože negativních faktor  

v krajin  stále p ibývá a jsou zp sobené zejména lidskou inností. 

Katastrální území V esiny je pro krajinnou analýzu v rámci bakalá ské práce velmi 

rozsáhlé a proto se ešené území zkonkretizovalo na volnou krajinu v jižní ásti katastru. 

Tato ást obsahuje množství významných prvk . 

Práce se rozd luje do n kolika kapitol, které jsou nezbytné pro analýzu ešené 

lokality. Kapitoly jsou logicky azeny za sebou, dle postupu prací. V prvotní ásti práce 

se zabývá charakteristikou daného území, dále je podrobn  rozebrána struktura krajiny 

a její d lení na primární, sekundární a terciální, pasportizace území a v záv ru práce 

je popsáno využívání krajiny se srovnáním s dostupným územním plánem. Poslední 

kapitolou je popsán stru n  ÚSES. 

Cílem bakalá ské práce bylo zajistit popis a zhodnotit krajinu dané lokality, provést 

terénní pr zkum se zjišt ním skute ného stavu území a po ídit fotodokumentaci. Dále bylo 

t eba vyhodnotit pozitivní a negativní faktory, které se zde nachází.  
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Katastrální území obce V esina se nachází v Moravskoslezském kraji p ibližn  

3 km od Ostravy Poruby, na posledních výb žcích Nízkého Jeseníku. Celková vým ra 

katastru je 865, 4 ha z ehož nejv tší podíl tvo í zem d lská p da tj. 62 %, pak lesní p da 

28 % a zastav ná p da 10 %. Nejvyšším bodem katastru je Meziho í, které je ve výšce 

383,4 m n. m. Hranice obce sousedí na severní stran  s Krásným polem, na západ  

s Ostravou – Porubou, na jihu s obcí Klimkovice a na východ  s avisovem. Do roku 2006 

se rozprostírala v nejsevern jším výb žku okresu Nový Ji ín. Od 1. 1. 2007 se stala 

sou ástí okresu Ostrava – m sto. Obec má k 1. 1. 2012 2770 obyvatel (Ve erková et al. 

1997). 

Území celého katastru je velmi lenité a p ibližn  západovýchodním sm rem 

procházejí obcí dv  údolí. První je údolí í ky Porubky a druhé údolí potoka Záhumeni ky.  

Podél údolí Porubky se táhne sou asná tramvajová tra  ostravské m stské 

hromadné dopravy a dále dopravní komunikace . III/4692 která západním sm rem vede 

do Ostravy – poruby. Na tuto komunikaci ješt  navazuje komunikace . III/4693, která 

sm rem severo- západ  vede do Kyjovic, které jsou vzdálené p ibližn  4 km a sm rem 

na jih do Klimkovic. Tyto komunikace tvo í dopravní kostru celé obce viz obr. 1 

(Ve erková et al. 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 – Komunikace, Zdroj: Oficiální stránky obce V esina [online]. 2012 [cit. 2012-02-21]. 
 Dostupné z: http://www.vresina.cz/ 
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V esina má p edevším funkci obytnou, dopl ujícími funkcemi jsou funkce 

zem d lská a rekrea ní. Vlastní zástavba obce je rozprost ena na obou b ezích í ky 

Porubky, na svazích a nad její nivou, kde vytvá í t i odd lené ásti. Mezi p vodní zástavbu 

obce je za azena jižní ást, na levém b ehu Porubky je severní ást – Nová Plze , která 

vznikla po 2. sv tové válce a územn  souvisí s Krásným Polem a západní ást – 

Za Dvorem, kde je vybudována vilová zástavba za poslední desetiletí (Ve erková et al. 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Katastrální území obce V esina, Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 

 2010 – 2012[cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. 

 Upravila Lenka Skácelová 
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2.1 Historie obce 

První známá písemná zmínka o obci je v listin  o rozdílech knížectví opavského 

z roku 1377, kdy byla ves V esina s Hýlovem v držení pana Adama a p ipadla k dílu 

opavských knížat P emka a Václava. Je ale pravd podobné, že V esina existovala již p ed 

tímto datem. Dobu jejího vzniku lze odhadnout na 2. polovinu 12. století až 1. polovinu 13. 

století, kdy v této oblasti probíhalo eské osídlování. Od 14. do 17. století jsou 

z dochovaných archivních písemností známá jména ady držitel  V esiny. Od roku 1461 

se stala V esina na pom rn  dlouhou dobu sou ástí formujícího se velkopolomského 

panství, které bylo roku 1658 prodáno klášteru velehradskému. Od roku 1702 se stala 

V esina (ves i dv r) sou ástí klimkovického panství v držení Wilczk  z Dobré Zemice, 

v n mž z stala až do první pozemkové reformy, kdy byl dv r rozparcelován. V roce 1850 

byla postavena budova školy a v roce 1875 byla rozší ená na dvojt ídní. Nyní je využívaná 

jako sídlo obecního ú adu a pošty. Stávající škola byla postavena až v roce 1970. V srpnu 

roku 1925 p ijel poprvé do V esiny vlak ze Svinova a tím byl zahájen provoz slezské 

zemské dráhy. Nyní je to tramvajová linka MHD Ostrava, linka . 5 Poruba (V esinská) – 

Zátiší.V 2 . polovin  19. století se V esina za ala postupn  m nit na d lnickou vesnici. 

Zvyšoval se po et chalupník  a bezzemk , kte í pracovali jako d lníci ostravských dol  

a vítkovických hutí (Ve erková et al. 1997) 

Samotný název obce V esina je odvozen od rostliny v es obecný (Calluna vulgaris). 

V dob  kdy vznikaly osady a pozd ji i obec, byly v okolních lesích bohaté porosty této 

rostliny. Ve znaku obce je v zeleném štít  st íbrný kv t v esu se zlatou bliznou a zlatými 

kališními lístky. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Znak obce V esina, Zdroj: Oficiální stránky obce V esina [online].  2012 [cit. 2012-02-

21]. Dostupné z: http://www.vresina.cz/ 
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3 REŠERŠE LITERATURY 

Krajinná ekologie se adí mezi velmi mladé obory a je jedinou disciplínou, 

zabývající se strukturou krajiny. Termín krajinná ekologie poprvé v roce 1939 použil 

n mecký biogeograf Carl Troll. Ten se inspiroval možnostmi nabídky studia leteckých 

snímk . Krajinná ekologie tak vznikla z interpretace leteckých snímk , které poskytují 

nové informace o krajin , její struktu e, vegetaci a prostorové vztahy v území. (Lipský 

1999). 

Krajina tvo í st ed zájm  mnoha obor  od lesnictví a zem d lství, p es geografii, 

urbanismus, plánování až k um ní. lov k již docela dlouhou dobu krajinu m ní, 

ovliv uje, upravuje ale i ni í (Lipský 1999). 

Pojetí krajiny je velmi r zné, protože lov k k ní m že p istupovat z n kolika 

hledisek. Bu  m že být vnímána esteticky, um lecky, politicky nebo ekonomicky. Krajina 

je velmi rozmanitá a proto také existuje mnoho definic jak tento pojem vystihnout (Lipský 

1999).  

R zné pojetí pojmu krajina: 

− „krajina je definovaná jako ást zemského povrchu s charakteristickým 

reliéfem, tvo ená souborem funk n  propojených ekosystém  

a civiliza ními prvky“ (zákon . 114/1992 Sb.). 

− „krajina je heterogenní ást zemského povrchu, skládající se ze souboru 

vzájemn  ovliv ujících ekosystém , který se v dané ásti povrchu 

v podobných formách opakuje“(Forman, Godron 1993). 

− „krajina se považuje asto za holistickou entitu reálného sv ta, za totální 

systém geografické sféry, tedy za geosystém v širším slova smyslu“ 

(Miklós, Izakovi ová 1997). 

− „krajinou rozumíme konkrétní ást zemského povrchu, jejíž vzhled 

a charakter je podmín n jednotnou strukturou a shodnou dynamikou“ 

(Havrlant, Buzek 1985). 
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4 STRUKTURA KRAJINY 

„Smy ka nekone né zp tné vazby: 

minulá innost vytvo ila sou asnou strukturu; 

sou asná struktura vytvá í sou asnou innost; 

sou asná innost vytvá í budoucí strukturu. 

R. T. T. Forman, M. Godron 

4.1 Krajinná struktrura 

Krajinná struktura je základním charakteristickým rysem krajiny, která je vyjád ena 

prostorovými vztahy. „Struktura krajiny p edstavuje rozložení energie, látek a organism  

v krajin  ve vztahu k tvar m, velikostem, po t m, a zp sob m uspo ádání jednotlivých 

krajinných složek a prvk “(Stalmachová 1996). 

„Strukturu krajiny jako geosystém leníme podle geneze, fyzického charakteru 

a vztahu k využívání krajiny lov kem“(Miklós, Izakovi ová 1997). Dále ji lze rozd lit 

na strukturu primární, sekundární a terciální. P i popisu jednotlivých struktur jsem erpala 

z knihy Krajina ako geosystém (Miklós, Izakovi ová 1997). 

Primární (p vodní) struktura krajiny je tvo ena prvky, soubory a jejich vztahy, 

které se podílejí na tvorb  základu, který je d ležitý i pro ostatní struktury. Jako jedinou 

ji lov k pozm nil jen velmi málo, nebo skoro v bec. Do primární struktury lze zahrnout  

abiotické prvky, mezi které adíme geologický podklad, p du, reliéf, klimatické podmínky, 

vodstvo, ale také i p vodní vegetaci. 

Sekundární (druhotná) struktura krajiny, n kdy také ozna ována jako sou asná 

struktura krajiny. Vzniká na podkladu primární struktury a zahrnuje soubory hmotných 

prvk  krajiny a mnoho r zných druh  organism . Je ovlivn na dlouhodobým p sobením 

lov ka, a proto je jí v nována v tší pozornost. J. Löw a I. Míchal (2003) d lí krajinu 

podle rozsahu ovlivn ní lov ka na 3 typy. Krajinu zcela p em n nou lov kem, krajinu 

intermediální a krajinu relativn  p írodní. 

Z hlediska krajinného rázu je sekundární struktura prostorov  funk ní vyjád ení 

lov ka vytvo ených systém  z hlediska zem d lství, lesnictví, t žby, pr myslu, bydlení, 
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dopravy i rekreace. Sekundární struktura vytvá í v krajin  nejvýrazn jší ást (Löw, Míchal 

2003).  

Terciální struktura krajiny je vytvá ena tzv. socioekonomickými jevy (SEJ). SEJ, 

m žeme chápat jako komplex nehmotných prvk , úkaz  a vyjád ení d sledk  lidské 

innosti na jednotlivé oblasti v krajin . 

Z pohledu krajinného rázu je terciální struktura prostorov  funk ní vyjád ení 

lidských p edstav o reálném život . Terciální struktura se skládá z hmotných znak  našich 

myšlenek a myšlenek našich d ív jších generací a tvo í základ kulturní krajiny. Jedná 

se o projev, jak by krajina m la vypadat, aby vytvá ela prost edí pro náš život. Terciální 

systém vychází z primární a sekundární struktury krajiny (Löw, Míchal 2003). 

4.2 Vývoj krajinné struktury 

Krajina a struktura venkovského osídlení pokaždé odrážela dané p írodní podmínky 

a zp sob, jakým v ní lov k hospoda il (v našich podmínkách je to v tšinou lesnictví 

a zem d lství), (Nepomucký, Salašová 1996). 

Krajina se m nila podobn  jako lidská sídla v prostoru a ase. Do 19. století byly 

jen minimální zásahy lov ka do krajiny. Již v 19. století v souvislosti s industrializací 

za aly veliké zm ny. Technická schopnost a neovladatelná innost lov ka byla p í inou 

rozsáhlých území, která vedla až tak ka na za átek ekologické krize. Na po átku 20. století   

se tento rozvojový trend zvyšoval. I p es to, že po roce 1948 všechna zem d lská innost 

závisela na plánovacím systému, krajina podléhala velkému poškození. Nejv tší problém, 

byl ten, že nikdo nerespektoval p irozený schopnost krajiny a základní ekologické vazby 

(Nepomucký, Salašová 1996). 

V letech 1948 – 1989 bylo hlavním cílem dosáhnout sob sta nosti v zem d lské 

produkci za jakoukoli cenu a dosáhnout maximálních výnos . Následkem toho vzniklo 

neúm rné množství rozsáhlých zem d lských lán . Zni ila se tak vysoká druhová diverzita 

krajinných ploch, která byla charakteristická pro malovýrobní uspo ádání naší krajiny 

(Nepomucký, Salašová 1996). 
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D sledkem vzniku takové krajiny došlo ke ztrát  zhruba 20 % luk, 2400 km2 mezí, 

k vysychání velkého po tu mok ad  a lužních les  a také k nap imování vodních tok  

(Nepomucký, Salašová 1996). 

4.3 Primární struktura 

Pro lepší charakteristiku primární struktury ji lze rozd lit do n kolika jednotlivých 

funk ních celk : 

- geologický podklad  

- reliéf – lenitost, poloha, povrchové vodstvo, klimatické podmínky 

- potenciální biota 

Rozd lení do t chto celk  je velmi ú elové, protože všechny uvedené prvky jsou 

propojené a ve vzájemném vztahu. 

Potenciální biotu lze popsat jako p edpokládanou druhovou skladbu a ekologicky – 

fyziognomické formy vegetace (v krajin  neovlivn né lov kem). Ta už dnes prakticky 

neexistuje, proto se v popisu primární struktury budu v novat jen t m ástem, které 

se na daném území nachází (Miklós, Izakovi ová 1997). 

4.3.1 Geologie 

V rámci celé krajinné struktury lze tento celek považovat za nejprvotn jší, protože 

tvo í základ všem ostatním složkám. Je nezm nitelný ani neobnovitelný. Ke zm nám 

dochází pouze na nejsvrchn jší vrstv  tohoto celku a to na p dotvorném substrátu a p d . 

Geologický podklad p edstavuje látkové složení a stavbu zemské k ry. D ležitou ástí je  

substrát, který vytvá í nejsvrchn jší ást a lze jej rozd lit na dv  skupiny, a to na zv traliny 

a na sedimenty a pokryvy (Miklós, Izakovi ová 1997).  

Území leží na rozmezí dvou geologických celk  a to eského masivu a Západních 

Karpat. Oblast je tvo ena horninami prvohor, pleistocénu a holocénu. Na obr. . 4 

znázorn né tmavší barvou se vyskytují horniny prvohor a spodního karbonu nebo-li kulmu. 

P evážn  to jsou drobová a pískovcová souvrství kulmu. V menší mí e se též vyskytují 

b idli natá souvrství kulmu. Kulmská droba zv trává velmi obtížn  a p echází pozvolna 
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do pevné horniny. Jejich nedostate ná p irozená minerální síla se projevuje i u p d, které 

zv tráváním t chto hornin vznikly a jsou st edn  t žké zrnitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   paleozoické horniny zvrásn né nemetamorfované (b idlice, 

    droby, k emence, vápence) 

    

   kvartérní horniny (hlíny, spraše, písky, št rky) 

 

Šedou barvou na obr. . 4 jsou znázorn né tvrtohorní (kvartérní) usazené horniny, 

mezi které pat í p edevším spraše a hlíny. Sprašové hlíny tvo í r zn  mocnou vrstvu 

na podložních horninách. Na území se vyskytují dvousubstráty podložních hornin. 

Sprašové hlíny jsou hodnotným p dotvorným substrátem, jak svou st ední zrnitostí, tak 

i bezšt rkovitostí. Jsou to odvápn né prachové usazeniny, které se vytvo ily v chladných 

dobách pleistocénu. V oblastech sprašových hlín byly nalezeny menší i v tší ostr vky 

glaciofluciálních písk , které se vytvo ili s materiál  uložených a p esunutých inností 

ledovc . Jsou st edního ast ji leh ího zrnitostního složení r zných oblázk  nebo 

Obr. 4 - Geologický podklad KÚ V esiny, Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 2010 - 2012 [cit. 
2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila: Lenka Skácelová 
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se vyskytujících jako jemné písky. Tento substrát je málo hodnotný a chudý v tšinou 

na všechny živiny. Na svahovinách se uplat ují zv traliny okolních hornin.  

V údolních polohách podél vodních tok  vznikly holocénní nevápenité nivní 

uloženiny. Vytvo ili se naplavením a sedimentací nejbližšími vodními toky. Jsou zrnitostn  

st edn  t žké a jejich p irozená minerální síla je v tšinou slabá (http://geologie.vsb.cz). 

4.3.2 Geomorfologie 

Geomorfologie je v da, zabývající se vznikem a stá ím zemského povrchu a také 

studiem tvar , které vznikají endogenními a exogenními initeli. Významným exogenním 

initelem na Ostravsku je lidská innost, díky které jsou urychlovány a zpomalovány 

p írodní reliofotvorné pochody a vznikají tak antropogenní tvary. V Ostravské pánvi jsou 

velmi hojné a to p edevším d sledkem dolování erného uhlí.  Na jedné stran  dochází 

k poklesovým propadlinám a na stran  druhé vznikají na povrchu haldy (Demek et al. 

1987).  

Katastrální území obce V esina se adí do soustavy St edopolské nížiny a provincie 

St edoevropské nížiny. Z východní strany je tvo eno Oderskou nížinou, kde se siln  

uplatnily geomorfologické procesy, probíhající v periglaciálním období pleistocénu. 

Ze severu se odkrývá Hlu ínská pahorkatina, jejíž reliéf vznikl na málo odolných 

sedimentech kontinentálního zaledn ní. Charakteristickými znaky jsou široce zaoblené 

rozvodní h bety, plošiny, mírn  sklon né svahy a údolí, mající úvalovitý a neckovitý 

p í ný profila a jsou asto asymetrická. Na východ  p echází pahorkatina v rozsáhlou 

sníženinu Ostravské pánve, která je sou ástí soustavy Vn karpatské sníženiny a provincie 

Západní Karpaty.  Z jihovýchodní strany p echází na sníženinu Moravská brána (Demek et 

al. 1965). 
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4.3.3 Klima 

Klimatické pom ry daného území jsou ur eny jednotlivými klimatickými prvky, 

mezi které nap . adíme teplotu vzduchu, srážky, slune né zá ení apod. 

Katastrální území V esiny je za azeno podle Quitt (1971) do mírn  teplé oblasti 

s ozna ením MT 10 viz tabulka 1. Vyzna uje se dlouhým teplým a mírn  suchým létem, 

krátkým p echodným obdobím s mírn  teplým jarem a mírn  teplým podzimem a velmi 

suchou zimou s krátkou dobou sn hové pokrývky. 

 

  

Tab. 1 – Charakteristika klimatické oblasti (Quitt  1971) 

Charakteristika Mírn  teplá oblast 

Lednové dny 30 - 40 

Mrazové dny 110 - 130 

Po et dn  se sn hovou pokrývkou 50 - 60 

Bezmrazové dny 140 -160 

Letní dny 40 – 50 

Pr m rná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Pr m rná teplota v dubnu [°C] 7 až 8 

Pr m rná teplota v ervenci [°C] 17 až 18 

Pr m rná teplota v íjnu [°C] 7 až 8 

Po et dn  se srážkami alespo  1 mm 100 -120 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 -250 

Srážkový úhrn ve vegeta ním období [mm] 400 - 450 

Po et jasných dn  o < 0,2 120 -150 

Po et zamra ených dn  o > 0,8 40 - 50 

Pr m rná délka slune ního svitu  [hod/rok] 1800 - 2000 

P evládající sm r v tru JZ, SV, S 
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Lednový den   tmax: -0,1 °C 

Mrazový den   tmin: -0,1 °C 

Bezmrazový den  tmin: 10°C 

Letní den   tmin: 25°C 

Vegeta ní období  duben – zá í 

4.3.4 Pedologie 

P da vznikla p em nou svrchní ásti zemské k ry vlivem p sobení r zných 

organism  na horniny, za p ítomnosti vzduchu, vody a slune ního zá ení.  

 

Tab. 2 - Rozd lení p d (Ve erková 1997) 

 

 

 

 

Zem d lská p da má v celém katastrálním území nejv tší procentuální zastoupení 

a tvo í ji 539 ha z celkové rozlohy katastru. Tvo í je p evážn  orná p da tj. 406 ha 

a p edstavují ji velké bloky, které jsou každoro n  obhospoda ovány (http://www.risy.cz). 

V esinu charakterizuje st edn  zvlnitý, svažitý a lenitý terén. Vzhledem ke 

svažitému terénu m že docházet k erozi p dy, proto by se m la d lat protierozní opat ení a 

dodržovat vhodné osevní postupy a jiná opat ení.  

Z map BPEJ (bonitovaná p dn  ekologická jednotka), které mn  zap j ili 

na obecním ú ad , se na území V esiny jedná o oblast hn dozemí. Podle vyhlášky . 

546/2002 Sb. zde dochází ke st ídání hlavních p dních ekologických jednotek. Vyskytují 

se zde p evážn  kambizem  modální, modální eubazické, mezobazické, litické, kambizem  

rankerové a rankery modální. Dále pseudogleje modální, luvické na sprašových hlínách 

a oglejené na svahových hlínách. V údolnicích potoka porubky a záhumeni ky se vyskytují 

spíše fluvizem  glejové na nivních uloženinách.  

 

Druh p dy Procentuální zastoupení 

Zem d lská p da 62 % 

Lesní p da 28 % 

Zastav ná plocha 10 % 
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 Z pohledu kvality p dy jde v tšinou o p dy pr m rné až horší bonity, které 

mají ozna ení t ídy III. a IV. Do kvalitních p d s ozna ením t ídy ochrany I. a II. se adí již 

zmín né nivní p dy. 

4.3.5 Hydrologie 

Katastrální území V esiny spadá do hydrologického povodí . 2 – 01 – 01- 159 tj. 

Povodí Odry.  Hlavním vodním tokem povodí je í ka Porubka, která tvo í levostranný 

p ítok eky Odry. 

Porubka je p irozený vodní tok, který protéká nezastav nou ástí obce západo - 

východním sm rem. B ehy í ky jsou zpevn ny vzrostlým b ehovým porostem, 

v n kterých ástech jsou upraveny dlaždicemi. Kvalita vody je hodnocena jako nejhorší 

tj.V. t ída – velmi siln  zne išt ná. Zp sobené je to zejména vypoušt ním splaškových vod 

z p ilehlých obcí, zem d lsky zne išt ných vod a splachem z polí.  

Zbylé vodní toky jsou p evážn  ve správ  obecního ú adu. V zastav ných územích 

jsou zatrubn ny a svedeny do kanaliza ní sít .  Pravostranný p ítok Porubky je V esinka, 

který zaús uje t sn  p ed mostem a je nadmíru zne išt n komunálním odpadem. Spodní 

ást koryta V esinky je spravena. Koryto je pravidelné, úzké, pom rn  hluboké 

se zatravn nými svahy. Tok je nap ímen s plochým dnem a celkovým dojmem p sobí 

velmi nep irozen . Pravostranný p ítok V esinky je skoro po celé délce zatrubn n. V jižní 

ásti nezastav ného území protéká potok Záhumeni ka, který spadá do Zem d lské 

vodohospodá ské správy (ZVHS). ZVHS ke dni 30. ervna 2012 kon í a toky p ejdou pod 

státní podnik povodí. V tomhle p ípad  do povodí Odry (www.zvhs.cz). 

Další vodní plocha na katastru je bývalý kamenolom Štefanova skála, který 

je zne išt n vandaly, ale i p esto je považován za významnou lokalitou z hlediska výskytu 

r zných chrán ných druh  živo ich  i rostlin. 

  



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  14 
 

4.4 Sekundární struktury 

Povrch, který je tvo en hmotnými prvky z prost edí lidského života se ozna uje 

sekundární struktura. Je to ta ást struktury, o kterou má lov k nejv tší zájem p edevším 

z hlediska zm ny krajiny. Prvky této struktury krajiny se rozd lují podle: 

- zp sobu využití 

- biotického obsahu (vegetace, živo išstvo) 

- prostorové struktury 

Jako jediné prvky a to prvky prostorové struktury vypl ují daný prostor. Z hlediska 

obsahu se tyto prvky ozna ují jako antropicko – biotické komplexy (Miklós, Izakovi ová 

1997).  

4.4.1 Biota 

Biogeografické len ní R je d ležité z hlediska rozmíst ní bioty. Zajiš uje 

vymezení prostoru, jejichž úkolem je zajistit vznik ekologicky stabilních p írodních 

a p írod  blízkých ekosystém . Významné je také k udržení rozmanitosti flóry a fauny. 

Moravskoslezský kraj pat í k nejsložit jším. Je za azen do provincie st edoevropských 

listnatých les  a do t í ze ty  podprovincií a to: podprovincie hercynská, polonská 

a západokarpatská. Katastrální území V esiny je za azeno pouze do hercynské 

podprovincie (Culek 1996). 

Fytogeografická charakteristika 

Z fytogeografického hlediska se území V esiny za le uje do eskomoravkého 

mezofytika. Mezofytikum tvo í p echod mezi teplomilnou a chladnomilnou kv tenou 

a zabírá nejv tší ást území eské republiky (http://geoportal.gov.cz). 

Z geobotanického pohledu odpovídá nejv tší ást katastrálního území 

fytocenologické jednotce dubo – habrového háje, kde dominantními d evinami jsou: dub 

zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), 

javor mlé  (Acer platanoides) a borovice lesní (Pinus sylvestris). P da je zde p íznivá 

na obsah minerál , v poslední ásti vegeta ní doby trpí nedostatkem vláhy. 

Okolo í ky Porubky a jejího p ítoku je výskyt úrodných p d velký. Mají trvale 

p íznivý dostatek vláhy, n kdy jsou až zamok ené. P vodní geobotanickou jednotkou zde 
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byly luhy a olšiny. P irozeným p evažujícím druhem se zde vyskytovali: dub letní 

(Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba bílá (Salix alba), olše šedá (Alnus 

incana), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol bílý (Populus alba), topol erný (Populus 

nigra), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), lípa srd itá (Tilia 

cordata). 

Severn  od intravilánu obce se rozprostírají slunné svahy s p dami, které jsou 

chudé na živiny a st ídav  jsou zamok ovány nebo siln  vysychány. Tento typ p d 

vyhovuje svými podmínkami acidofilním doubravám, kde do p vodních dominantních 

druh  jsou za azovány:b íza b lokorá (Betula pendula), b íza pý itá (Betula pubescens), 

dub letní (Quercus robur), borovice lesní (Pinus sylvestris), je áb pta í (Sorbus aucuparia) 

a dub zimní (Quercus petraea). 

Lesní p dy nejvíce zastupují smrk ztepilý (Picea abies) se zna ným zastoupením 

habru obecného (Carpinus betulus). Dále jsou p ím sí mod ín opadavý (Larix decidua), 

dub zimní (Quercus petraea), lípa srd itá (Tilia cordata), javor klen (Acer), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), olše šedá (Alnus incana) a borovice lesní (Pinus sylvestris), 

(Ve erková et al. 1997). 

Z ústního sd lení pana S. Nováka a jeho potvrzení, se na území nachází prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis) obr. . 5. Je to cévnatá rostlina, která je podle vyhlášky . 

 395/1992 Sb., za azena jako ohrožený druh. 

Prstnatec májový pat í mezi nej ast jší a nejhojn jším orchidejím. P edstavuje ji  

15 - 50 cm vysoká bylina s vysokou lysou lodyhou a v dolní ásti šupinatou. Listy jsou 

vej itého až kopinatého tvaru v po tu 4 – 6. Kv tenství je bohaté a válcovité, v barv  

nachové, ojedin le se mohou vyskytovat ve zbarvení bílém nebo r žovém. Doba kv tu 

je od kv tna do ervna (naturfoto.cz). 

Další významnou rostlinou, která se na území vyskytuje, je v es obecný (Calluna 

vulgaris) obr. 6, který má význam jak z historického hlediska, tak i z velkého p irozeného 

výskytu. Ve 14. století, kdy hojn  pokrýval území, je od n ho odvozen název obce V esina 

(Ve erková, et al. 1997). V es obecný je bohat  v tvený 20 – 40 cm vysoký, stále zelený 

ke ík s jasn  fialovo – r žovými až bílými kališními lístky. D vodem jeho vymizení 

je p edevším prodej stavebních parcel v lokalit  jeho výskytu. V sou asnosti ho najdeme 

pouze v ásti „Hadí kopec“. 
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Zoogeografická charakteristika 

Na území se nachází r zné druhy živo ich . Ze savc  se nejvíce vyskytují: srnec 

obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), jezevec obecný (Meles 

meles), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus 

scrofa). V í kách a potocích jsou zde: pstruh obecný poto ní (Salmo trutta morpha fario), 

rak í ní (Astacus astacus). Z plaz  ješt rka obecná (Lacerta agilis). Jednoho 

z nejkrásn jších denních motýl  jason  ervenookého (Parnassius apollo), lze zde také 

pozorovat. D íve zde byl vyhuben, ale jeho chov se znovu obnovil.  V letních dnech tady 

lze spat it i otakárka fenyklového (Papilio Machaon). Z ptactva se zde vyskytují: koroptev 

polní (Perdix perdix), bažant obecný (Phasianus colchicus), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), sk ivan polní (Alauda arvensis), sojka obecná (Garrulus glandarius), 

kuka ka obecná (Cuculus canorus), hýl obecný (Pyrrhula Pyrrhus), puštík obecný (Strix 

aluco), kán  lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), ji i ka obecná 

(Delichon urbica) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica), (Kudelová 2008). 

V západní ásti obce „ Za Malými Humny “ mezi lesem, potokem V esinkou a ulicí 

B idli ná), byl zaznamenán s pomocí pana Ing. E. Gombalu a pana S. Nováka od roku 

2007 výskyt ch ástala polního (Crex crex). Obec V esina požádala o komlexn jší pr zkum 

Obr. 5 – Prstnatec májový, 
Herbá  Wendys [online].           
[cit. 2012-04-06]. Dostupné 
z: 
http://botanika.wendys.cz/ 

 

Obr. 6 - V es obecný, foto Lenka Skácelová, 2010 



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  17 
 

správu chrán né krajinné oblasti Pood í a Krajské st edisko Ostrava. Pr zkum byl 

proveden v sezón  2011 (kv ten – ervenec) a výskyt ch ástala byl potvrzen. Podle 

vyhlášky . 359/1992 Sb. se jedná o siln  ohrožený druh. 

Na stejné lokalit  byl nalezen i další zákonem chrán ný druh živo icha. uhýk 

obecný (Lanius collurio), který pat í do kategorie ohrožený, je zde minimáln  od roku 

2009 pozorován panem E. Gombalou. V ervnu 2011 zde byl také proveden pr zkum.  
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4.4.2 Land cover 

Land cover je „reáln  pozorovaný biofyzický pokryv zemského povrchu“                

(geography.upol.cz). Zkoumáním land coveru se v nuje organizace FAO a pozorováním, 

co se tý e p írodních charakteristik, se zabývá organizace CORINE.  Analýza land coveru 

je hierarchická a d lí se v zásad  na plochy lesní, zem d lské, zastav né a vodní 

(geography.upol.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nesouvislá m stská zástavba 

    Smíšené lesy 

   Nezavlažovaná orná p da 

   Zem d lské oblasti s p irozenou vegetací 

   Nízký porost v lese 

  Hranice katastru 

 

 
Obr. 7 – Land cover katastrálního území V esiny, Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 
2010 – 2012 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila Lenka 
Skácelová 



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  19 
 

P i popisu jednotlivých ploch land coveru, které se nachází na území V esiny, jsem 

vycházela z definice CORINE. 

CORINE Land Cover (CLC) je mapa Evropského životního prost edí krajiny 

na základ  interpretace družicových snímk . Poskytuje srovnatelné digitální mapy 

krajinného pokryvu pro každou zemi velké ásti Evropy. Je to užite né pro analýzu 

prost edí. Corine je zkratka pro koordinaci informací o životním prost edí. EU založila 

Corine v roce 1985 k vytvo ení celoevropské databáze na krajinný pokryv území, biotop  

a p dních map (http://www.epa.ie). 

Na severozápadní stran  lemují hranice katastru lesy, p esn ji lesy smíšené. 

Sm rem na západ je sou ástí lesa tzv. nízký porost v lese, který je znázorn n barvou khaki. 

Sv tle béžová barva, která zaujímá nejv tší plochu území, znázor uje zem d lské plochy, 

p esn ji nezavlažovanou ornou p du. Jižní ást hranice katastru lemují op t smíšené lesy 

a postupují sm rem na západ. Hn dou barvou jsou znázorn ny r znorodé zem d lské 

oblasti, p esn ji oblasti s p irozenou vegetací. Nejv tší plocha se nachází mezi zástavbou 

v severní ásti obce. ervená barva na map  znázor uje obytnou zástavbu, p esn ji 

nesouvislou zástavbu. Zástavba je rozd lena na t i odd lené ásti. Jižní ást zástavby 

je p vodní, severní ást vznikla po 2. sv tové válce a územn  souvisí s Krásným Polem 

a západní ást obce p edstavuje vilovou zástavbu posledních let. 

 

Lesní plochy 

Les je základním krajinotvorným prvkem, který udržuje stabilitu p írodního 

prost edí a vytvá í tak p irozené prost edí pro adu r zných rostlin a živo ich . D ležitou 

sou ástí lesa je ekoton, který p edstavuje okrajovou ást, která vytvá í p echod mezi 

jednotlivými krajinnými prvky. 

Les je obnovitelný p írodní zdroj, který má nezastupitelné funkce a velký význam 

v krajin .  

• slouží jako zdroj d eva, protože se jedná o cennou obnovitelnou surovinu, která 

se využívá v n kolika odv tvích pr myslu.  

• adí se mezi významný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou. 

• je velmi významným zdrojem kyslíku 
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• zachycuje prachové ástice škodlivých látek v ovzduší 

• zachycuje prachové ástice a ú astní se na odstra ování škodlivých látek v ovzduší. 

• P sobí proti erozním a povodním. 

• Stabilizuje klima, vyrovnává teplotní rozdíly, podílí se na zvyšování vlhkosti 

ve vzduchu, zajiš uje vým nu vzduchu, klade odpor proti v tr m. 

V eské republice se ochrana les , ídí lesním zákonem . 289/1995 Sb. ve zn ní 

pozd jších p edpis  a jeho hlavní funkcí je, aby nedocházelo ke snižování lesních porost . 

Podle zákona . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny ve zn ní pozd jších p edpis , 

je každý les významný krajinný prvek. 

Na území se nachází zejména lesy smíšené, které zaujímají velikost okolo            

217 ha (www.risy.cz). 

Zem d lské plochy 

Zem d lské plochy lze rozd lit na t i druhy. První je pole, kde adíme p edevším 

ornou p du, druhé jsou trvalé travní porosty, kde pat í louky, pastviny, v esovišt , 

rašeliništ  a t etím typem jsou trvalé travní kultury, kde jsou zahrnuty zahrady, ovocné 

sady, vinice a chmelnice. 

V katastrálním území je celkem 540 ha zem d lské p dy, což tvo í 62 % celkové 

rozlohy katastru. P da je p edevším orná, která se rozprostírá na zhruba na 410 ha 

ve velkých ucelených blocích, které se každoro n  obd lávají. Z trvalých travních porost  

jsou zde zastoupeny louky o rozloze 72 ha a pastviny na 5 ha p dy. Z trvalých travních 

kultur se zde vyskytují jen zahrady, které zaujímají asi 61 ha (www.risy.cz). 

Vodní plochy 

Vodní plochy a vodní toky jsou útvary na zemském povrchu. D lí se na p írodní 

nebo um lé (vytvo ené lov kem). Vodními plochami m žeme ozna it rybníky, nádrže, 

t ky, louže a jiné vodní plochy a vodní tok je nap . potok, byst ina, nebo um le vytvo ený 

vodní kanál.  

Na území V esiny se v jižní ásti se nachází zatopený bývalý kamenolom Štefanova 

skála, kde d íve probíhala t žba prachovce. T žba byla ukon ena ve 40. letech 19. století. 

Po skon ení t žby byl kamenolom zatopen a sloužil ke koupání. Pro bohatý druhový 
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výskyt rostlin a živo ich  se jedná o cennou lokalitu V esiny. Dále rybník na pot ku 

V esinka, který se nachází v severní ásti katastrálního území. Další vodní plochy 

jsou jen malé rybní ky, které slouží jako refugium pro obojživelníky. Všechny vodní 

plochy na území V esiny zaujímají asi 8 ha (www.risy.cz) 

 Zastav né plochy 

Zastav né plochy p edstavují pozemky, na kterých jsou postaveny budovy 

a nádvo í které náleží k obytným, hospodá ským nebo pr myslovým budován jako jejich 

p íslušenství. V daném území zastav ná plocha zaujímá 27 ha. 

Ostatní plochy zahrnují všechny ostatní pozemky, které se využívají jako skladišt  

nebo dílenské prostory, stavební místa, která slouží k jiným ú el m a nelze je zem d lsky 

obhospoda ovat, pozemky ur ené k doprav , ke zdravotnickým ú el m, plochy které 

slouží pro rekreaci u penzion  a hotel , parky, okrasné zahrady, pozemky které slouží 

k t žb  surovin a k ukládání odpad , h bitovy a pozemky, které nelze obd lávat (p . 

výmoly). Na katastrálním území rozloha ostatních ploch iní 74 ha 

4.5 Terciální struktura 

Tento typ struktury lze ozna it za „prostorov  funk ní vyjád ení lidských p edstav 

(individuálních i skupinových) o vnímané realit . ídí se ryze psychologickými 

a socioekonomickými zákonitostmi (obytnost krajiny, její vzhled, duševní život, 

rekreace,…). Tento systém tvo í asto skrytou, ale vždy reáln  existující krajinnou 

strukturu“ (Skleni ka 2003).  

 

P íklady SEJ vážící se: 

- na objekty primární krajinné struktury, chápané jako p írodní zdroje (ochranná 

pásma, chrán né plochy, ú elové plochy) 

- na objekty sekundární struktury (ochranné nebo bezpe nostní a hygienické zóny) 

- na krajinný prostor jako na území (administrativní hranice – katastrální, okresní, 

státní)  

- na deteriorizaci krajiny, na zne išt né životní prost edí a zdroje (zne išt ní krajiny, 

vodních tok , kontaminace t žbou, hlukem, pachem, radiací). 
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- na budoucí požadavky spole nosti na krajinu (územní plány a odv tvové / oborové 

dokumenty) 

V této ásti struktury jsem se zabývala hustotou zalidn ní na území V esiny. 

Hustota zalidn ní v celém katastrálním území je 317, 11 obyvatel /km2. Po et obyvatel 

za posledních 5 let jsou uvedeny v tabulce . 3. Prognóza v územním plánu byla, 

že do roku 2015 by mohla V esina dosáhnout 2600 obyvatel. K 1. 1. 2012 byl po et 

obyvatel již 2770. Zp sobeno je to zejména tím, že V esina se nachází velmi blízko m sta 

Ostravy – Poruby, kde je velká možnost zam stnání a má charakter vesnického bydlení. 

 

Tab. 3 – Po et obyvatel (zdroj:matrika obce V esina) 

 

  

Rok Po et obyvatel 

2007 2492 

2008 2552 

2011 2753 

2012 2770 
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5 PASPORTIZACE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

„Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná 

zele , parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (zákon . 128/2000 Sb.              

O obcích). 

V zákon  není dáno, že musí být tyto prostranství využívané ve ejností, sta í, 

pokud ho ve ejnost má možnost využívat. Evidence ve ejných prostranství je vedena 

v územní plánovací dokumentaci na dané obci. 

5.1 Pasportizace ešeného území 

Zájmové území obr. . 8, které bude blíže popsáno, se nachází v jižní ásti 

katastrálního území V esina. Ze severní strany, je území vymezeno Mešnickou ulicí 

a sm rem na západ je postupn  ohrani eno h bitovem, ulicí Hrad anskou, Záhumení, Nade 

vsí a dále pokra uje podél ulice Pod vodojemem až k západní hranici katastru. Jižní 

hranice je lemována hranicí katastrálního území a to samé ohrani ení je i z východní 

strany, kde se nakonec k íží s Mešnickou ulicí a uzavírá ešený polygon.  

Pro celé zájmové území je typické, že se jedná o ve ejné prostranství v podob  

zem d lských, lesních a rekrea ních ploch a také ve ejné komunikace, jako cyklostezka 

a silnice . III/4693 vedoucí z V esiny do Klimkovic. Od západní hranice po východní 

protéká potok Záhumeni ka, který se vlévá v Ostrav  – Porub  do í ky Porubka.  

Toto území je rozsáhlé, a proto bylo rozd leno do t ech menších územních celk , 

které budou zajiš ovat p ehlednost a orientaci v dané lokalit . Celky jsou ozna eny 

velkými písmeny A, B, C a jsou níže jednotliv  a hlavn  podrobn ji popsány. V každém 

celku se nachází ur ité významné body, které je t eba ozna it a blíže ur it charakter t chto 

prvk , z d vodu bližšího seznámení a pochopení ešeného území. P i popisu významných 

prvk  v krajin  jsem erpala z územního plánu obce V esina a z terénního pr zkumu. 

Významné krajinné prvky na katastrálním území nejsou vydané orgánem ochrany p írody, 

ale v krajin  mají sv j velký význam. 
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5.1.1 Celek A 

Svou rozlohou zaujímá nejv tší plochu z ešených celk . Ohrani ení je vymezeno 

ze severu ulicí Mešnickou, H bitovní a U K íže. Ze západní strany je lemován ulicí 

Záhumení, která navazuje na výše zmi ovanou silnici . III/4693, která v tomto míst  nese 

název Klimkovická. Tato silnice protíná jižní hranici katastru, která dále vymezuje celek 

A, a postupn  navazuje na východní hranici katastrálního území. Protnutí východní hranice 

katastru a ulice Mešnická uzavírá ást A. Severní a jižní oblast území obsahuje 

zem d lskou plochu ur enou pro hospoda ení. St ed tohoto území je vymezen pro lesní 

plochu, která rozbíjí již tak velkou zem d lskou p du. 

  

Obr. 8 – Pasportizace ve ejných prostranství ve volné krajin  - Zdroj: Národní geoportál INSPIRE 
[online]. 2010 – 2012 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila 
Lenka Skácelová 
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Významné krajinné plochy a prvky celku A 

1 – Zem d lská plocha, nejv tší ást území v celku A. Plocha je v dnešní dob  

rozd lena do n kolika zem d lských polí, z nichž jsou n která ur ena k hospodá ské 

innosti a zbytek, je trvale zatravn n. 

2 -  Ski areál Skalka, který se nachází v severovýchodní ásti daného celku. Areál 

se adí k rekrea ní zón  ve V esin , která má hlavní využití v zimním období. Na skalce 

je sjezdová tra  ur ená pro za áte níky (40 m) i pro pokro ilé lyža e (700 m). K ob ma 

sjezdovým tratím vede jeden lyža ský vlek, který je umíst n podél delší sjezdovky. 

3 – Solitérní vrba bílá (Salix alba) = smute ní forma. Tato vrba je dle stávající 

územního plánu ozna ena jako krajinná dominanta ve velké zem d lské ploše. Po terénním 

pr zkumu bylo zjišt no odstran ní tohoto krajinného prvku. Zbyl po ní jen ztrouchniv lý 

pa ez a okolo neupravený terén, viz obr. . 10.  

Obr. 9 – Celek A ešeného území - Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 2010 – 2012 [cit. 
2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila Lenka Skácelová 
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4 – Stromo adí jírovc  vysázených v roce 1988. Alej p ibližn  20 strom  se nachází 

podél ulice Klimkovická, v jižní ásti za vsí, sm rem na Klimkovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Ztrouchniv lý pa ez vrby bílé. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 

Obr. 11 – Alej jírovc . Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 
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5 – Jedná se o biokoridor jehli natého lesa, který prochází nap í  celkem A. 

Rozd luje zem d lské plochy na dv  menší územní ásti p evážn  do severního svahu 

a lemuje ho potok Záhumeni ka. 

6 – Lípa v Hájku, jde o lípu srd itou srd itou (Tilia cordata) s velkým historickým 

významem a stá ím zhruba 200 let. Obvod kmene má 382 cm a výška koruny dosahuje 

až do výšky 21 m. Lípa je zasazena do jihozápadní ásti biokoridoru a netvo í pohledovou 

dominantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 12 –Lípa srd itá. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 
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7 – Skála v Hájku, která je nedaleko samotné lípy srd

dnes již pokryt vzrostlou zelení v

8 – Zem d lská plocha v

biokoridorem. Území je z

severovýchodní okraj je ur

5.1.2 Celek B 

Ze všech t í ešených celk

je vymezen ze severu ulicí Nadevsí. Ze západní strany 

cestou. V jižní ásti je ukon

celkem A a komunikací 

p dou, která netvo í ucelené bloky, ale je rozd

a remízky na menší ásti. Jižní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 - Celek B ešeného území 
2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Hájku, která je nedaleko samotné lípy srd ité. Jde o bývalý kamenolom, 

dnes již pokryt vzrostlou zelení v podob  drobných ke . 

lská plocha v jižní ásti celku A, která je ze severu lemována 

biokoridorem. Území je z v tší ásti zatravn no trvalým travním porostem, jen 

severovýchodní okraj je ur en pro p stování polních plodin. 

ešených celk  zaujímá svou rozlohou nejmenší plochu. Celek 

vymezen ze severu ulicí Nadevsí. Ze západní strany je odd len od celku C Hýlovskou 

ásti je ukon en hranicí katastrálního území a z východu je ohrani

celkem A a komunikací . III/4693 Klimkovická. Území je tvo eno ze 2/3 zem

í ucelené bloky, ale je rozd lena dv ma prameny potoka Záhumeni

ásti. Jižní ást je tvo ena biokoridorem ze smíšených les

ešeného území - Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 2010 
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila Lenka Skácelová
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ité. Jde o bývalý kamenolom, 

ásti celku A, která je ze severu lemována 

no trvalým travním porostem, jen 

ou rozlohou nejmenší plochu. Celek 

len od celku C Hýlovskou 

východu je ohrani en 

eno ze 2/3 zem d lskou 

ma prameny potoka Záhumeni ky 

ena biokoridorem ze smíšených les . 

 Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 2010 – 2012 [cit. 
. Upravila Lenka Skácelová 
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Významné krajinné plochy a prvky celku B 

1 – Remízek u Hýlovské cesty se nachází, v severní ásti celku B. Vznikl 

z bývalého lesního remízku. Z terénního pr zkumu bylo zjišt no, že se v remízku vyskytují 

zejména r že šípková (Rosa canina), t eše  pta í (Prunus avium) a vrba jíva (Salix 

capraea). Negativní faktor Hýlovské cesty je, že se díky vandalismu lidí v remízku 

vyskytovali vyhozené odpadky. 

2 – Olšina v hájku je remízek vyskytující se v severovýchodním celku B, v údolí 

bezejmenného potoka. Jeho délka iní p ibližn  250 m. Z dominujících d evin se zde 

nachází olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana). Dopl ujícími jsou vrba 

jíva (Salix capraea), lípa srd itá (Tilia cordata) a topol osika (Populus tremula). Sou ástí 

tohoto prvku v krajin , je i malý rybní ek s výskytem obojživelník . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Ve st ední ásti celku se nachází 2 remízky. V územním plánu jsou zapsané 

jako olšové. Jižní remízek je tvo en p edevším olšemi šedými (Alnus incana). V severním 

remízku bylo po pr zkumu zjišt no velké vykácení t chto d evin. Dopl ujícími d evinami 

jsou b ízy b lokoré (Betula pendula), dub letní (Quercus robur), t eše  pta í (Prunus 

avium). Remízky lemují okolní lu ní porosty, které tvo í refugium živo ich m. 

Obr. 14 – Olšina v hájku. Zdroj: Lenka Skácelová 
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4 – Potok Záhumeni ka pramení v lese P ihlávky a má charakter horské byst iny a 

je tvo en kamenitým dnem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Úvozová cesta – bývalá polní cesta, nyní výše zmín ná Hýlovská cesta. Oba 

b ehy cesty jsou lemovány duby letními (Quercus robur), t ešn mi pta ími (Prunus 

avium), b ízami b lokorými (Betula Pendula) a ke i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Pokra ování biokoridoru z celku A, který je tvo en smíšenými lesy a pokra uje 

sm rem na západní stranu až do celku C. 

Obr. 15 – Potok Záhumeni ka. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 

Obr. 16 – Úvozová cesta. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  31 
 

5.1.3 Celek C 

Celek C je vymezen ze severní ásti ulicí Pod vodojemem a vede podél hranice 

zem d lské p dy. Ze západní a jižní ásti je ohrani en hranicí katastrálního území obce. 

Východní ást je odd lena od celku B Hýlovskou cestou. Západní ást ešeného území 

je tvo ená ornou p dou. Zbylá ást území je tvo ena lesními remízky a plochy s trvalým 

travním porostem. Na jižní hranici katastru je poslední ást biokoridoru, která je tvo ena 

smíšenými lesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné krajinné plochy a prvky celku C 

1 – Meziho í je nejvyšší vrchol v celém katastrálním území a jeho nadmo ská výška 

je 384, 2 m. n. m. 

2 – Pramen Záhumeni ky  - zde  se nachází prameništ  potoka Záhumeni ky. 

3 – Lesík P ihlávky p edstavuje les, který je tvo en v p irozené roklin . D eviny, 

které jsou zde zastoupeny – buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), lípa 

srd itá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), b íza b lokorá (Betula Pendula), 

Obr. 17 - Celek C ešeného území - Zdroj: Národní geoportál INSPIRE [online]. 2010 – 2012 
[cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map. Upravila Lenka Skácelová 
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smrk ztepilý (Picea abies), mod ín opadavý (Larix decidua). Lesík je d ležitý z hlediska 

zachování lesní zv e. 

4 – Leošova skála n kdy také zvaná Dedova skála, tvo í bývalý kamenolom, který 

je zarostlý stromy a ke i. D eviny, které jsou zde zastoupené, jsou totožné s lesíkem 

P ihlávky. 

5 – Štefanova skála je bývalý zatopený kamenolom. Tvo í významný mok ad 

v krajin . Jedná se o významnou lokalitu v území, z d vodu velkého druhového výskytu 

rostlin i živo ich . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Zaháj í znázor uje lesní komplex d evin. P evažují zde jehli naté stromy – 

smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris). Dopl ujícími d evinami 

jsou dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), b íza b lokorá (Betula 

Pendula). 

7 – Památný buk se vyzna uje obvodem kmene 338 cm a výškou koruny 27 m. 

  

Obr. 18 – Štefanova skála. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  33 
 

5.2 Pozitivní a negativní faktory v území 

Do pozitivních faktor  v území, lze za adit velký po et významných krajinných 

prvk , vyskytující se v krajin , mezi které pat í olšové remízky, které slouží jako refugium 

ptactva, památné stromy s v kem okolo 150 – 200 let, lesíky v roklinách nebo bývalých 

kamenolomech. Vodní toky a plochy v krajin  a bezejmenné pot ky Významnou 

lokalitou je zde Štefanova skála, kde je velký druhový výskyt rostlin i živo ich . 

Mezi negativní faktory lze za adit intenzivní hospoda ení, na velké v tšin  ploch 

se vyskytují monokultury ( epka), intenzivní hnojení a používání pesticid  

na zem d lských p dách, zp sobující možné pr saky do podzemních vod. Vypoušt ní 

splaškových vod do potok . Používání t žké techniky na zem d lských p dách, která 

zp sobuje zhutn ní p dy a zvyšují tak povrchový odtok z polí. Špatná orba – kolmo 

k vrstevnici ve svažitém terénu a nevhodný osev zp sobuje erozi p d. Dále vyskytující 

erné skládky suti a komunálního odpadu ve volné krajin .  

 

   

Obr. 19 – Eroze p dy. Zdroj: Lenka Skácelová, 2012 
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6 LAND USE A ÚZEMNÍ PLÁN 

Termín land use je v p ekladu tzv. „využívání krajiny (p dy)“ a zahrnuje v sob  

dv  základní složky – biofyzikální a socioekonomickou.  Obsahuje aktuální i historickou 

formu stavu krajiny, ale také i hodnocení krajiny z hlediska vhodného zp sobu využívání 

(Skleni ka 2003).  

Hodnocení krajiny není p ísný p edpis, jakým zp sobem by se m la krajina 

využívat, spíše je to po áte ní fáze p i krajinném plánování. 

Plocha, která je ve všech znacích a vlastnostech stejnorodá, nazýváme krajinou 

jednotkou (land unit). K popisu krajinné jednotky používáme dv  charakteristiky (primární 

a složenou). Primární charakteristiku lze ozna it jednozna ným názvem a hodnotou, nap . 

 hloubka p dy, sklon svahu,…). Složená charakteristika je tvo ena z n kolika jednotlivých 

primárních nebo složených a mnohdy nelze vyjád it jednou hodnotou, nap . hlavní p dní 

jednotka (HPJ), (Skleni ka 2003). 

Sami o sob  krajinné charakteristiky nevyjad ují, jestli je dané území vhodné 

pro ur itý zp sob využívání, spíše tvo í sou ást základních požadavk , které 

se shromaž ují do soubor , a tvo í krajinné vlastnosti (land qualities), (Skleni ka 2003). 

Každá forma land use má zvláštní požadavky na ur ité území. Tyto požadavky jsou 

dány krajinnými vlastnostmi a jejich srovnání s land use typem mohou poskytnout 

informace o vhodném využití dané ásti krajiny (Skleni ka 2003). 

6.1 Klasifikace vhodnosti krajiny pro její využívání 

„Metody hodnocení land use jsou tvo eny z kvalitativních, semi – kvantitativních 

a kvantitativních postup  hodnocení biofyzikální, sociální a ekonomické vhodnosti krajiny 

pro její využití. 

Vhodnost krajiny lze posoudit r znými zp soby, které se mohou od sebe výrazn  

lišit: 

1. M že být definována jako schopnost krajiny adaptovat se na ur ité využití.  

2.  Z hlediska ochrany krajiny  - popis krajinných charakteristik a vlastností, které 

danou krajinnou jednotku p edur ují pro ur itý zp sob využívání. 
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3. Schopnost krajinné jednotky poskytnout za podmínek trvalé udržitelnosti potenciál 

pro konkrétní zp sob využívání“ (Skleni ka 2003) 

P irozená vhodnost krajiny - vyjad uje schopnost krajiny, které je dána 

 charakteristikou bez uvažování jejího vylepšení nebo zhoršení pomocí lidské 

 innosti. 

Aktuální vhodnost krajiny - vhodnost krajiny, které odpovídá stavu v daném 

 momentu hodnocení. 

Potenciální vhodnost krajiny – odráží schopnosti zm n p irozeného nebo aktuálního 

 stavu ovliv ováním r zných inností lov ka (p . odvodn ní). 

Podmín ná vhodnost krajiny – tento termín je používán jen tehdy, pokud krajinná 

 jednotka spl uje striktn  vymezený zp sob využívání a spl uje všechny podmínky 

 (Skleni ka 2003). 

6.2 Faktory ovliv ující zp soby využívání krajiny 

Krajina je ovliv ována p edevším dv ma faktory:  

P írodní faktory – klimatické podmínky, p dní podmínky (vlhkost, úrodnost p dy, 

 svažitost). 

Kulturní faktory – politická situace v daném období, technická vysp lost, ochrana 

 p írody, hygienické podmínky, hospodá ský stav zem , estetický aspekt. 

 

Ur ité zásady, které jsou dané p írodou, dokáže lov k velmi ovlivnit. Je schopen 

navýšit dodatkovou energii pro zvýšení produkce p d. Dále umí regulovat vodní režim p d 

a podle svých pot eb zavlažuje nebo naopak p dy odvod uje. N které lokality jsou vhodné 

jen k ur itému využívání, a proto také dochází ke zm nám sklonu svahu (Skleni ka 2003). 
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Tab. 4 – Doporu ené zp soby využití území (Skleni ka 2003). 

Sklon svahu Doporu ený zp sob 
využívání území [°] % 

< 30 < 60 lesy s ochrannou funkcí 

20 – 30 36 - 60 lesy s hospodá skou funkcí 

12 - 20 21 - 36 trvalé travní porosty 

7 - 12 12 - 21 
orná p da s protierozním 
opat ením 

> 7 > 12 bez omezení 

  

P evod území do ur itých kategorií se ídí bu  podle sklonu, nebo podle typu p dy. 

P evedení p dy do lesního fondu nebo do trvalého travního porostu je dán podle hodnoty 

bonitované p dní ekologické jednotky (BPEJ). BPEJ  je p timístný íselný kód, který 

vyjad uje klimatický region, v kterém se p da nachází, hlavní p dní jednotku, svažitost 

a expozici pozemku, loubku p dního profilu a skeletovitost (Skleni ka 2003). 

 

Všeobecn  platí, že se p evádí p dy do lesního p dního fondu když: 

− je sklon svahu nad 17 °, 

− je území tvo eno ogelejenými zrašelin nými, hydromorfními a semihydromorfními 

p dami  

− jsou p dy znehodnoceny náletovými d evinami 

− je obtížný p ístup k obhospoda ování. 

P evod orné p dy do trvalých travních porost  se provádí když: 

− je sklon svahu v tší jak 12 °, 

− jsou p dy m lké, skeletovité na pevných substrátech, zamok ené, glejové, zasolené 

a jílovité, 

− je území orientované na severní stranu (Skleni ka 2003). 
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6.3 Územní plán 

Stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspo ádání, uspo ádání krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury. 

Vymezí zastav né území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy vymezené 

ke zm n  stávající zástavby. O po ízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce 

z vlastního podn tu, na návrh orgánu ve ejné správy, na návrh ob ana obce a na návrh 

fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo 

stavb  na území obce (zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, 

ve zn ní pozd jších p edpis ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20 – Územní plán obce V esina. Zdroj: Obecní ú ad 



Lenka Skácelová: Krajino-ekologická analýza katastru obce V esina 

2012  38 
 

Dle stávajícího územního plánu se nachází na ešeném území plochy obytné 

zástavby, orné p dy, zahrad a sad , luk a pastvin, les , sportovních za ízení a h iš , 

vodních nádržích a tok . Nejv tší plochy zaujímá orná p da, jejíž nyn jší využití je dále 

popsáno v podkapitole využití ešeného území. V zájmové ásti V esiny se nachází 

roztroušená zástavba v podob  rodinných dom . Z lesa, který leží v jižní ásti katastrálního 

území, se plánuje v roce 2015 vytvo it lesopark. Lesopark by m l být využíván p edevším 

pacienty klimkovického sanatoria, které se již nenachází v daném katastru, ale je v t sné 

blízkosti dnešního lesa. Vodní toky a významné krajinné prvky v ešené lokalit  jsou 

podrobn ji popsány v kapitole 5 – pasportizace. 

6.3.1 Využití ešeného území  

Území V esiny se adí mezi leso – zem d lskou krajinu. V ešeném území 

se na orných plochách vyskytuje zejména typ p dy kambizem , v západní ásti území 

je výskyt hn dozemí. Kambizem je nejrozší en jší p dní typ na území eské republiky 

a váže se na lenitý terén. V západní ásti je výskyt hn dozemí. Hn dozem je typ p dy, 

která je typická svojí hn dou barvou, od které je odvozen její název. Hn dozem  jsou 

typické pro rovinaté nebo jen mírn  zvln né oblasti. V sou asné dob , se jedná o velmi 

využívanou zem d lskou p du. 

Ve východní ásti jsou orné p dy rozd leny procházejícím biokoridorem, který 

je  tvo en zejména smíšenými lesy. Zem d lské plochy jsou v celém území rozd leny 

na p dy orné a p dy s trvalým travním porostem. Orné p dy se využívají pro p stování 

polních plodin – epka setá (Brassica napus), pšenice (Triticum spp.),…V dnešní dob  

osévání neprobíhá osevními postupy, ale dle požadavk  poptávky. Na terénním pr zkumu 

byla zjišt na špatná orba ve svažitém terénu, kdy orba probíhala kolmo k vrstevnici. Tím 

dochází ke vzniku p dní eroze. 

Nap í  ešenou lokalitou (východ – západ) prochází biokoridor tvo en smíšenými 

lesy. Podél biokoridoru protéká potok Záhumeni ka. Typ p dy se v této ásti nachází 

pseudoglej. Pseudogleje vznikají v pánevních oblastech, vyzna ují se st ídavým 

zamok ením. Pseudogleje mají šedohn dý až ernošedý humusový horizont se zvýšeným 

obsahem humusu. Ve st ední ásti území je výskyt významných krajinných prvk , které 
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jsou popsány v kapitole 5. Pasportizace. V této ásti se zem d lské plochy využívají jako 

louky a pastviny.  

V dlouhodobém plánu zastupitel  obce je uvoln ní ásti zem d lské plochy 

k výstavb  rodinných dom . Výstavbová lokalita je plánovaná ve st ední ásti ešeného 

území, podél silnice . III/4693 Klimkovická. 
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7 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 „Vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm n ných avšak p írod  blízkých 

ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální 

a nadregionální systém ekologické stability“(zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody 

a krajiny). 

Sou ástí místního (lokálního) územního systému ekologické stability je regionální 

i nadregionální. Pro vytvo ení ekologicky stabilní krajiny, není hlavní význam jen vytvo it 

a chránit skladebné ásti ÚSES, ale p edevším snížit destabilující antropogenní vlivy. 

 

Cíle zabezpe ení ÚSES: 

− Uchovat a podpo it p irozený genofond krajiny 

− Zajistit pro ekologicky mén  stabilní ekosystémy vhodné p sobení na okolí 

− Podpo it víceú elové využívání krajiny 

− Zachovat významné krajinné jevy (fenomény) 

7.1 Ekologická stabilita krajiny 

Ekologická stabilita krajiny „je schopnost ekologických systém  uchovat 

a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregula ních proces . 

Je to schopnost ekosystém  vyrovnávat zm ny zp sobené vn jšími i vnit ními initeli 

a zachovávat své p irozené vlastnosti a funkce“(Löw et al. 1995). 

Ekologickou stabilitu rozlišujeme na endogenní (vnit ní) a exogenní (vn jší). 

7.1.1 Vnit ní ekologická stabilita 

Je schopnost ekosystému p etrvávat obvyklé p sobení vnit ních faktor  prost edí, 

které zahrnují i ty extrémy, na které jsou ekosystémy p izp sobeny (Löw et al. 1995). 

Vnit ní ekologická stabilita je charakterizovaná pevností a po tem vnit ních vazeb 

v ekosystému. Vysokou vnit ní stabilitu mají zejména ekosystémy, které jsou v posledním 

stádiu sukcese. Vyzna ují se v tšinou vysokou biodiverzitou, uzav eností geochemických 

cykl  a složitými energetickými, trofickými a informa ními vazbami mezi producenty, 

konzumenty a dekompozitory (Löw et al. 1995). 
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V kulturní krajin  se vyskytují ekosystémy s vnit ní ekologickou stabilitou bu  

s p írodním vývojem (p . p irozené lesy) nebo závislé na lidské innosti. Ty p edstavují 

ekosystémy, ve kterých je p irozený vývoj bioty za p sobení dlouhodobého 

antropogenního vlivu (p . louky, pastviny), (Löw et al. 1995). 

7.1.2 Vn jší ekologická stabilita 

Je schopnost odolávat na p sobení neobvyklých vn jších faktor , na které není 

ekosystém p irozen  adaptován. Vn jší faktory jsou tzv. cizí a nep edvídatelné, proto 

mohou zp sobovat katastrofické d sledky. Mezi tyto faktory adíme nap . extrémní 

výkyvy teplot, rozsáhlé požáry, zem t esení. V kulturní krajin  jsou zp sobovány lidskou 

inností (Löw et al. 1995). 

7.1.3 Kostra ekologické stability 

Množina existujících geobiocenóz s vysokým stupn m biodiverzity a ekologické 

stability. Obvykle se jedná o geobioceózy jejichž stav se blíží p írodnímu stavu. Kostra 

ekologické stability je tvo ena ekologicky významnými segmenty krajiny (EVSK). EVSK 

je et krajiny s vyšší ekologickou stabilitou a zejména se vyzna ují trvalostí bioty 

a ekologickými podmínkami (Löw et al. 1995). 

len ní ekologicky významných segment  krajiny: 

− Ekologicky významné prvky krajiny (EVPK) charakterizují malé území 

o rozloze 1 ar – 10 ha a adí se sem v tšinou jeden typ spole enstva. 

− Ekologicky významný krajinný celek (EVKC) charakterizuje území 

v tšinou o velikosti od 10 ha – 1 000 ha a má rozmanité ekologické 

podmínky. 

− Ekologicky významná krajinná oblast (EVKO) se rozprostírá na území v tší 

jak 1 000 ha. Do této skupiny krajinných segment  se adí zejména 

chrán né krajinné oblasti. 

− Ekologicky významná liniová spole enstva (EVLS) mají úzký, protáhlý 

tvar. adí se mezi n  nap . travino – bylinná, nebo d evinná vegetace, 

b ehové porosty z vrb, olší a jasanu (http://www.uake.cz). 
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7.1.4 Funk ní len ní ekologicky významných prvk  krajiny 

Základní skladebné ásti ÚSES mají v krajin  funkci biocenter, biokoridor  

nebo interak ních prvk .  

Biocentrum (centrum biotické diverzity) 

 Biotop nebo více biotop  v krajin , které umož ují trvalou existenci p irozeného 

nebo pozm n ného, avšak p írod  blízkého ekosystému. Biocentrum musí mít ur itou 

velikost, aby umož ovalo trvalý život v tšiny druh , které jsou pro daný biotop 

charakteristické. Pat í do základních skladebních ástí ÚSES (Löw et al. 1995).  

Biokoridor (biotický koridor) 

Lineární úsek povrchu zem , který nemusí umož ovat rozhodující ásti organism  

trvalou nebo do asnou existenci. Slouží zejména k migraci mezi sousedními biocentry, 

a tím vytvá í z odd lených biocenter sí . N které organismy využívají biokoridor jako 

sou ást teritoria. Charakter spole enstva biokoridoru se odvíjí od charakteru biocentra, 

který spojuje. adí se také mezi hlavní ásti p i tvorb  ÚSES (Löw et al. 1995).  

Interak ní prvek 

Skladební prvek ÚSES, který nemusí navazovat ne biocentra a biokoridory. 

Dopl uje zásadním zp sobem ekologickou niku organism m, které jsou schopny 

se zapojovat do potravních sítí mén  stabilních ekosystém . Umož ují trvalou existenci 

i v mén  stabilních ekosystémech. Funkci t chto prvk  plní i biocentra a biokoridory. Mezi 

interak ní prvky lze za adit lokality, které zabezpe ují základní životní funkce 

organism m, kte í se podílejí na autoregula ních procesech v intenzivn  využívaných 

krajinách (Löw et al. 1995).   
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8 ZÁV R A DISKUZE 

Tato bakalá ská práce se zabývala krajino-ekologickou analýzu ve vybrané lokalit  

v katastrálním území V esina, v moravskoslezském kraji. Jelikož je katastrální území 

velmi rozsáhlé na vypracování bakalá ské práce, po dohod  s vedoucím byla vymezena 

jen ást území ve volné krajin , která byla v práci zpracována. 

V úvodu práce je popsána d ležitost krajiny pro lidskou populaci a celkový postup 

pro vypracování celé práce.  Druhá ást je v nována charakteristikou celého katastrálního 

území, vymezení lokality, v etn  dopravní obslužnosti a vlastn  kompletních širších 

vztah . V další kapitole je ešerše literatury, která p ibližuje pojem krajina a krajinná 

ekologie. Na tuto kapitolu navazuje struktura krajiny, která je základním rysem krajiny. 

Struktura byla rozd lena do 3 hledisek a to na primární, sekundární a terciální.  V primární 

struktu e byla provád na geologická analýza, popis z hlediska geomorfologického, 

za azení lokality do klimatické oblasti, dále p dy a vodní zdroje vyskytující 

se na katastrálním území. Druhá ást struktury, a to sekundární se zabývala biotou 

a analýzou land coveru, kde je katastrální území rozd leno na plochy lesní, zem d lské, 

zastav né a vodní. V terciální struktu e se zabývala hustotou obyvatelstva, která 

se v posledních letech na území obce neustále zvyšuje. V kapitole pasportizace, 

se zam ila na prostranství, která jsou ve ejná, ale ve volné krajin . Je zde rozd lení 

ešeného území na celky, které jsou podrobn  popsány v etn  významných prvk  

v krajin , které se na daném území nachází ve velkém po tu. Tyto celky jsou dopln ny 

mapy a fotodokumentací z terénního pr zkumu. V této kapitole jsou také zmín ny 

negativní a pozitivní faktory, které se v krajin  vyskytují. P edposlední kapitola 

je v nována land use = „využívání krajiny“, kde je vysv tlen pojem, jsou zde uvedeny 

klasifikace vhodnosti krajiny, faktory ovliv ující zp soby využívání a doporu ený zp sob 

využívání. Dále byl v této ásti práce také popsán dostupný územní plán, a jakým 

zp sobem se ešené území využívá v sou asné dob . V poslední kapitole byl popsán 

územní systém ekologické stability, pojem ekologická stabilita a základní skladebné ásti 

ÚSES. 

Hlavní p ínos v této bakalá ské práci vidím ve velkém množství poznatk  a znalostí 

získaných p i tvorb  a ešení této práce.  
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Jak již bylo zmín no, bakalá ská práce je zam ena na ást katastrálního území, 

proto bych cht la v navazující diplomové práci pokra ovat v popisu a zhodnocení celého 

katastru V esina. Dalším d ležitým faktorem je, že práce bude  tvo it informativní podklad 

pro starostu obce, který zvažuje, zastv ní zem d lské p dy rodinnými domy. Myslím 

si , že výhodou mé práce je, že nebude založena v "šuplíku", ale má v tší váhu, alespo  pro 

zastupitele obce.  

Vzhledem k zástavb , by bylo dobré se zam it na EIA (Environmental Impact 

Assessment) tj. posuzování vliv  na životní prost edí. EIA je proces, jehož cílem je získat 

p edstavu o výsledném vlivu stavby na životní prost edí a vyhodnocení, zda je z tohoto 

pohledu ji realizovat. Jedná se o proces, který si klade za cíl ur it, jaký vliv bude mít 

konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prost edí. Princip tohoto ízení 

spo ívá v tom, že p ipomínky a námitky k danému projektu m že vznést kdokoli 

z ve ejnosti, ímž by m lo být zajišt no skute n  objektivní posouzení problému a m lo 

by být zabrán no p ípadným negativním dopad m. Tento proces tvo í pouze doporu ující 

charakter (www.zeleni-lovosice.cz). 

Myslím si, že v sou asné dob , kdy je velký rozvoj pr myslu, je d ležité, aby 

se krajina využívala v souladu ze spole ností, a to tak, aby se v krajin  nesnižoval 

potenciál a únosnost krajiny. Potenciál je vyjád ení vhodnosti krajiny k ur itému využívání 

a únosnost je p ijatelná míra tohoto využívání, tak aby nedocházelo k poškozování 

p írodního prost edí (www.uake.cz). 
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