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ANOTACE 

V diplomové práci byla s vyuţitím geografických informačních systémŧ řešena 

rekonstrukce krajinného pokryvu a koryta řeky Morávky v letech 1836–2009. Zájmové 

území bylo vymezeno od soutoku řek Morávky a Skalky po ústí do řeky Ostravice u 

Frýdku-Místku. Vstupními daty byly císařské otisky map stabilního katastru (1836), mapy 

II. vojenského mapování (1840), III. vojenského mapování (1876) a ortofota z let 1955 a 

2009.  

V teoretické části diplomové práce bylo charakterizováno území z fyzicko-

geografického a historického hlediska, popsána vstupní data a naznačeny moţnosti 

hodnocení krajiny. 

Vytvořená typologie krajinného pokryvu a vzniknuvší interpretační klíč umoţnily, na 

základě navrţeného datového modelu, provést rekonstrukci krajinného pokryvu a prŧběhu 

koryta v zájmovém území ve všech sledovaných obdobích. Vektorizace probíhala 

v softwaru ArcGIS. 

Analýzou časové řady, zaloţenou na výpočtu přírŧstkŧ/úbytkŧ rozlohy kategorií 

krajinného pokryvu, byl mimo jiné zjištěn trojnásobný nárŧst plochy lesŧ, zejména na úkor 

travních porostŧ, či sedminásobný nárŧst zástavby. Výsledky aplikace vybraných 

krajinných metrik kategorizovaly území jako ekologicky stabilní s nízkou mírou 

antropogenního ovlivnění. Časoprostorovou analýzou koryta Morávky byl srovnán prŧběh 

a morfologie koryta během 170 let, kdy se koryto přemístilo napříč nivou aţ o několik 

stovek metrŧ. 

 

   

Klíčová slova: GIS, krajinný pokryv, niva Morávky, historická mapování, ortofoto, 

analýza změn 

 

  



 

 

 

SUMMARY 

This diploma thesis dealt with reconstruction of land cover and river bed of 

Morávka River between years 1836–2009 with using geographic information systems. The 

area of interest was defined from Morávka and Skalka confluence to the Morávka’s estuary 

in Ostravice nearby Frýdek-Místek.  Input data were imperial imprints of stable cadastre 

(1836), maps from II. military mapping (1840), III. military mapping (1876) and 

orthophotos from 1955 and 2009. 

In theoretical part of this thesis was the area of interest characterized by physical 

geography and historical perspective, described the input data and indicated the 

possibilities of landscape evaluation.  

Created typology of land cover and interpretation key allowed to make the 

reconstruction of land cover and river bed by designed data model. Vectorization was 

made in ArcGIS software.  

Analysis of time series, with computation of absolute and relative increase/decrease 

of areas was found besides other things threefold increase of forest area especially to the 

detriment of grasslands or sevenfold increase of urban fabric areas. Based on the results of 

selected applications of landscape metrics, area of interest can be classified into the 

ecologically stable areas with low anthropogenic influence. With spatial-temporal analysis 

of Morávka‘s river bed were compared Morávka channel progress and morphology for 

over 170 years, the differences in localization reach up to several hundred meters. 

 

Key words: GIS, land cover, floodplain Morávka, historical mapping, orthophoto, 

analysis of changes  
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ÚVOD 

Pohled na krajinu kolem nás mŧţe být rŧznorodý. Mŧţeme krajinu například 

vnímat jako přírodní scenérii, jako umělecký objekt nebo objekt vědeckého zkoumání 

atd. Mohou nás zajímat pouze určité aspekty krajinné struktury, formy organismŧ v 

krajině, vývoj krajiny či morfologické zákonitosti.  

Na základě předmětu zkoumání a vědního oboru lze nalézt hned několik formulací 

definice krajiny. Například zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1192 Sb. definuje 

krajinu jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem 

funkčně propojených ekosystémŧ a civilizačními prvky. Forman, Godron (1993) definují 

krajinu jako heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se 

ovlivňujících ekosystémŧ, který se v dané části povrchu v podobných formách opakuje.   

Současná i historická krajina, jakoţto výsledek pŧsobení přírodních a 

antropogenních činitelŧ, bývá objektem studia všemoţných oborŧ jiţ od nepaměti. 

Moderní technologie nám dávají prostor studovat a popisovat tento sloţitý systém stále 

detailněji. Při studiu vývoje krajiny naráţíme na rŧznorodé vlivy, které krajinu jako 

takovou svým zpŧsobem ovlivňují. Lze pozorovat i určitý progres v rámci těchto vlivŧ. 

Kupříkladu vliv lidské činnosti na okolní přírodu měl zcela určitě jiný charakter před 100 

lety, neţ je tomu v současné době. Všechny tyto aspekty činí studium krajiny a jejího 

vývoje potencionálně velmi zajímavým a hodnotným. Je pouze na nás do jakých 

podrobností, jakého měřítka nebo s jakou mírou abstrakce chceme vývoj zkoumat. 

Sledování změn a vŧbec zkoumání krajiny jako měřitelné jednotky je dnes jednou z úloh 

krajinné ekologie.    

Velký potenciál historických dobových zdrojŧ ve spojení s geografickými 

informačními systémy resp. geoinformačními technologiemi, dává vhodný nástroj 

nejenom pro analýzu vývoje v čase a prostoru, ale také pro pochopení historických 

souvislostí nebo predikce věcí budoucích.  

Dynamika fluviálních procesŧ, štěrkonosná funkce toku, charakteristická 

společenstva štěrkových náplav nebo mladý luţní les činí sledovanou oblast nivy 

Morávky významnou v rámci České republiky. Niva Morávky je vyhlášena jako tzv. 

Evropsky významná lokalita a je předmětem návrhu vyhlášení zvláště chráněného území 



 

Libor Trnčák: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky 

 
 

2012  2 

 

„Přírodní památka Niva Morávky“. Morávka představuje typický podbeskydský 

štěrkonosný tok, protékající aţ několik stovek metrŧ širokou nivou. Na štěrkových 

náplavech a jejich okolí v nivě Morávky se vyskytují silně a kriticky ohroţené druhy 

rostlin ČR, které lze nalézt pouze na několika posledních lokalitách na Moravě a ve 

Slezsku. Jsou to například ţidoviník německý (Myricaria germanica), přeslička 

rŧznobarvá (Equisetum variegatum), z dalších vzácných a ohroţených druhŧ rostlin se 

vyskytují např. přeslička zimní (Equisetum hamale), třtina pobřeţní (Calamamagrotis 

pseudophragmites), také řada chráněných druhŧ vodních ţivočichŧ například rak říční 

(Astacus astacus), mihule potoční (Lampetra planeri). Štěrkové náplavy řeky Morávky 

jsou jediným místem v ČR, kde se vyskytuje saranče Türkova (Tetrix tuerki). 

V posledních letech je jedním z hlavních témat v okolí toku Morávky likvidace 

invazivního neofytu křídlatky (Reynoutria spp.) a následná revitalizace postiţených 

stanovišť.   

Řeka Morávka je vhodným objektem pro studium přirozených fluviálně-

geomorfologických procesŧ doprovázených změnami polohy koryta a souvisejících změn 

okolní krajiny. Některé segmenty toku si více či méně zachovávají svŧj přírodní reţim, na 

jiných najdeme doklady vodohospodářských úprav na horním a středním toku.  

Existuje řada studií, které se zabývají řekou Morávkou a jejím okolím. Hradecký 

(2005) na příkladu řeky Morávky popisuje disturbanční procesy, Švec (2010) se své 

studii sleduje změny vegetačního krytu při likvidaci křídlatky. Šindlar (1996) se zabývá 

povodím Morávky, zejména fyzicko-geografickými charakteristikami, pro potřeby 

zadávací studie pro ochranu a revitalizaci říčního systému Morávky. V povodí řeky 

Morávky byl v letech 2007–2010 Moravskoslezským krajem a partnery realizován 

projekt Záchrana luţních stanovišť v povodí Morávky. 

Analýzu starých map a leteckých snímkŧ, nejen pro potřeby hodnocení změn 

krajinného pokryvu (vyuţití území), mŧţeme nalézt například v práci Gripa (2000), 

Kobrdy (2006), analýzou krajiny s vyuţitím geoinformačních technologií najdeme v práci 

Popelkové (2009). Vojenskými mapováními a mapami stabilního katastru se zabývá 

Brŧna, Uhlířová (2001) nebo Guth a Kučera (1997). Druţicové snímky v rŧzných částech 

spektra byly zdrojem ve studii Rogana a Chenga (2004), Haise (2004), Goodwina (2011) 

nebo také slouţily jako jeden z hlavních zdrojŧ v projektu CORINE Land Cover (Bossard 

2000).        
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1. CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zkoumání vývoje krajinného pokryvu a zhodnocení 

změn proběhlých v nivě Morávky od roku 1836 do roku 2009, tj. za posledních 170 let. 

Dílčími cíli této diplomové práce jsou: 

 Rekonstrukce krajinného pokryvu a koryta řeky Morávky na základě map 

stabilního katastru, II. a III. vojenského mapování, leteckých snímkŧ (ortofot) a 

soudobých mapových pokladŧ 

 Popis struktury krajiny zájmové území z rekonstruovaného krajinného pokryvu 

 Vytvoření geodatabáze s krajinným pokryvem jednotlivých zkoumaných 

časových období 

 Multitemporální analýzy krajinného pokryvu 

 Výběr vhodných metrických ukazatelŧ a jejich aplikace 

 Zhodnocení vývoje krajinného pokryvu a koryta Morávky 

 Srovnání lokalizace hlavního koryta Morávky 

 Vizualizace rekonstruovaných map s vyuţitím  WMS sluţby 

 Rekognoskace vybraných lokalit na základě výsledkŧ analýz 
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 POLOHA 

Zájmovým územím je nivní část řeky Morávky od soutoku Morávky a Skalky 

(ř. km 21,6) aţ po ústí Morávky do Ostravice u města Frýdek-Místek (ř. km 0,0) 

s rozlohou 1057 ha. Nachází se v Moravskoslezském kraji v okresu Frýdek-Místek na 

úpatí Moravskoslezských Beskyd. Ve sledovaném území leţí vodní nádrţ Morávka, části 

obcí Morávka, Raškovice, Vyšní Lhoty, Niţní Lhoty, Praţmo, Nošovice, Skalice, Dobrá, 

Staré Město a Frýdek-Místek.  

Současná hranice lesního porostu (luţního lesa) a hranice vodní nádrţe Morávka 

slouţily jako podklad pro tvorbu hranice zájmového území. Hranice byla dále zvětšena 

obalovou zónou (100 m), dále generalizovaná a upravená tak, aby byl zachycen celý tok 

včetně jeho větvení ve všech sledovaných obdobích.    

 

 

Obr. 1. Soutok Morávka – Skalka (autor, září 2011), soutok Morávka – Ostravice (foto.mapy.cz)  
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Obr. 2. Zájmové území nivy Morávky (geoportal.gov.cz)  



 

Libor Trnčák: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky 

 
 

2012  6 

 

2.2 HISTORIE A KULTURA 

Jak uvádí Korbelářová (2001) do horské krajiny Beskyd začínali od pozdního 

15. století přicházet od východu a severovýchodu lidé se svými stády horského dobytka a 

pronikat do nepřístupných, do té doby hospodářsky nevyuţitých  prostor, aby je přeměnili 

ve svou novou domovinu. Do takto Valachy osidlované krajiny začali proudit i bezzemci 

a vedle luk a salaší se objevovaly i první pasekářské usedlosti. Jejich obyvatelé za cenu 

nesmírně tvrdé práce vyrvali lesu kusy málo úrodné pŧdy, aby svým rodinám zabezpečili 

nejzákladnější prostředky k ţivotu. Samoty a shluky samot se spojovaly v osady a ty se 

postupně přeměňovaly v obce, jejichţ specifikou bylo rozptýlené osídlení. Od 16. století 

se oblast stává předmětem sporŧ a střetŧ přerŧstajících aţ ve váţné pohraniční konflikty, 

jimiţ se musely zabývat nejvyšší státní úřady. Hospodářský ruch dostal nový impuls 

v souvislosti s rozvojem těţby ţelezné rudy a výrobou ţeleza. Od 17. století byly 

provozovány první dřevouhelné vysoké pece kromě jiných i v Morávce a nedalekém 

Frýdlantu nad Ostravicí. Obrovská spotřeba dřevěného uhlí přispěla spolu s rozrŧstajícím 

se salašnictvím k hospodářskému rŧstu celé oblasti, ale současně však měla za následek 

celkové odlesňování Beskyd. 

 

Obr. 3. Stahování dřeva v údolí Slavíče r. 1900 (Korbelářová (2001)) 
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Zásahy státních a vrchnostenských úřadŧ ve snaze o tzv. racionální lesní 

hospodaření, směřující k obnově lesních porostŧ, měly negativní dŧsledky – především 

rozsáhlé druhové změny ve skladbě lesního porostu. V 19. století ve směru obchodních 

cest pronikala do hor ţeleznice, kdy mimo jiné vzniká i spojení Ostrava – Frýdek – 

Frýdlant n. O. – Valašské Meziříčí. Výstavba silniční sítě umoţnila nahradit po staletí 

provozovanou plávku dřeva.  

Postupně vzniká další oblast vyuţití Beskyd, a to jako zásobárny pitné a uţitkové 

vody. Vodní díla druhé poloviny 20. století, přehrady na Morávce, Ostravici, v Těrlicku a 

v Ţermanicích poznamenala natrvalo tvářnost krajiny a ovlivnila i klimatické poměry 

v oblasti. 

Beskydy a Pobeskydí si i tak stále zachovávají nádherné přírodní scenérie a čímţ se 

stávají častou cílovou destinací turistŧ. Kulturní vývoj spolu s nádhernou krajinou 

směřoval od přelomu 19. a 20. století ke vzniku rŧznorodých spolkových organizací, 

zejména turistických. Budovaly se, nejen v krajině kolem Morávky, tzv. útulny, chaty, 

později hotely a penziony.  

 

 

Obr. 4. První česká útulna na Prašivé poblíž Vyšních Lhot otevřena 1921 (Korbelářová (2001)) 

Horská obec Morávka je jedním z přirozených center oblasti jiţ od svého zaloţení 

v roce 1615. Počet obyvatel zde velmi rychle rostl a svého maxima dosáhl v polovině 

19. století, kdy v obci ţilo kolem 4000 obyvatel. Postupný úbytek obyvatel měl několik 

pŧsobících faktorŧ. Kromě odchodu obyvatel za prací mělo svŧj podíl i zatopení 

geografického středu obce v dŧsledku výstavby přehrady. Historicky byla oblast pod 
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správou frýdeckého a těšínského panství, později habsburské monarchie. Obec Praţmo 

nese právě jméno jednoho z frýdeckých hrabat. 

Významnou etapou pro Morávku a okolí bylo období II. světové války, kdy se 

zdejší občané zapojili do odboje proti fašismu. Obyvatelé převáděli odbojáře přes hranici 

a pomáhali budovat partyzánské bunkry (Malý Travný). Několik desítek jich poloţilo 

ţivot, padly i tresty smrti a někteří byly odvlečení do koncentračních táborŧ. Obec 

Morávka obdrţela později i Československou cenu míru za protifašistický odboj a byl jí 

udělen titul Partyzánská obec. 

Hlavní obţivou obyvatel bylo kromě samozásobitelského zemědělství, pastvy a 

dřívější těţby dřeva, zejména tkalcovství. V současnosti známým produktem z oblasti je 

pivo Radegast ze stejnojmenného pivovaru v Nošovicích. Od roku 2007 se poblíţ 

v prŧmyslové zóně nachází areál Hyundai Motor Manufacturing Czech – jediný výrobní 

závod Hyundai v Evropě.        

 

 

Obr. 5. Centrum Morávky s hostincem, trafikou a konečnou stanicí autobusu (Korbelářová (2001)) 
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2.3 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

2.3.1 Geologické podloží a reliéf 

Do povodí zasahují dvě příkrovové jednotky: slezská a podslezsko-ţdánická. 

Severozápadně leţící Podslezsko-ţdánická jednotka buduje Podbeskydskou pahorkatinu. 

Slezská jednotka buduje Moravskoslezské Beskydy a vyplňuje centrální a jiţní část 

povodí. Je tvořena převáţně sedimenty křídového, méně paleogenního stáří, které 

vytvářejí dva příkrovy: těšínský a godulský. Skalní podloţí říčního koryta řeky Morávky 

je, od údolní nádrţe Morávka po obec Praţmo, tvořeno godulskými vrstvami slezské 

jednotky, v krátkém úseku pak vrstvami těšínsko-hradišťskými. Godulské vrstvy jsou zde 

zastoupeny zelenošedými aţ bělošedými jemnozrnnými aţ hrubozrnnými pískovci. 

Pískovce se nepravidelně rytmicky střídají s vrstvami černošedých jílovitých břidlic 

proměnlivé mocnosti několika centimetrŧ aţ decimetrŧ, výjimečně i metrŧ. Ve 

zbývajícím úseku trasy po ústí Morávky do Ostravice je skalní podloţí budováno 

jílovitými aţ slinitými sedimentárními horninami podslezské jednotky. Tvoří ji světle 

šedé aţ šedé vápnité jíly a slíny. Do území zasáhl v pleistocénu dvakrát kontinentální 

ledovec (halštrovské a sálské zalednění), jeho uloţeniny se zachovaly ve formě 

denudačních reliktŧ a glacilakustrinních sedimentŧ v podhŧří Beskyd mezi Raškovicemi 

a Praţmem. Písčité štěrky, jako pozŧstatky staropleistocenních teras z doby před 

zaledněním, jsou zachovány ve formách malých izolovaných reliktŧ v erozních údolích 

některých přítokŧ Morávky pod vodní nádrţí Morávka. V hlavním toku však vlivem 

intenzivní říční eroze zcela chybějí. Fluviální terasy mladší neţ sálské zalednění jsou 

vyvinuty podél celého říčního systému Morávky. Jsou zde rozlišovány tři terasové 

stupně: niţší nivní, vyšší nivní a staroměstský. V úseku ř. km 5–9 Vyšní Lhoty – 

Nošovice teče Morávka po skalním podkladu, v úseku ř. km 2–5 Dobrá – Staré Město 

jsou horniny skalního podkladu dokonce výrazně erodovány. Údolní terasa je pod 

nesouvislou vrstvou hlinitých pískŧ tvořena silně hlinitými hrubými štěrky, které 

v některých místech přecházejí do štěrkŧ balvanitých (Chlupáč 2002, Národní geoportál 

INSPIRE 2012 (geologická mapa ČR 1:50 000)).   

Z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) zasahuje do zájmového 

území pět celkŧ: Lysohorská rozsocha, Ropická rozsocha, Zadní hory, Frýdecká 
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pahorkatina a Lysovské podhŧří. Jejich příslušnost k vyšším geomorfologickým 

jednotkám je uvedena v tab. 1. 

Tab. 1. Rajonizace geomorfologických jednotek 

Provincie Soustava Oblast Celek 

Západní Karpaty 

Západní Beskydy 
Moravskoslezské 
Beskydy 

Lysohorská rozsocha 

Ropická rozsocha 

Zadní hory 

Západobeskydské 
podhůří  

Podbeskydská 
pahorkatina 

Frýdecká pahorkatina 

Lysovské podhůří 

 

Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí 300–700 m n. m.           

2.3.2 Klimatické poměry 

Zájmové území patří do pěti okrskŧ chladné a mírně teplé klimatické oblasti 

(Quitt 1970). U pramene je to chladný okrsek CH4 s velmi dlouhým trváním sněhové 

pokrývky (aţ 160 dní ročně) s velmi krátkým, chladným a vlhkým létem, kdy je zde 

maximálně 20 letních dnŧ (teplota vzduchu minimálně 25°C po celý den), naopak 60–70 

ledových dnŧ (teplota vzduchu celý den pod bodem mrazu). Sráţkový úhrn ve 

vegetačním období je 600–700 mm, v zimním období 400–500 mm. V centrální části 

území to jsou chladné klimatické oblasti CH6 a CH7 s krátkým aţ velmi krátkým létem 

(počet letních dnŧ 10–30), prŧměrným sráţkovým úhrnem 600 mm ve vegetačním 

období a mírnou, dlouhou zimou (10–30 ledových dnŧ). V dolní části toku Morávky, u 

ústí do Ostravice, najdeme mírně teplé klimatické oblasti (MT9 a MT10) s dlouhým a 

teplým létem (40–50 letních dnŧ), kdy prŧměrná teplota v červenci dosahuje 17–18°C. 

V oblasti je sráţkový úhrn ve vegetačním období 350–450 mm, v zimním období 200-

250 mm. Počet ledových dnŧ v mírně teplé klimatické oblasti je 30–40 a sněhová 

pokrývka se zde vyskytuje 50–60 dnŧ v roce.   
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2.3.3 Hydrologické poměry 

Řeka Morávka je tokem III. řádu. Pramení v Súlově v nadmořské výšce 880 m n. 

m. a ústí do Ostravice ve Frýdku-Místku. Plocha povodí zabírá 149,3 km
2
 a délka toku 

dosahuje 30,9 km (Vlček 1984).  

 

Obr. 6. Zájmové toky v povodí Morávky (DIBAVOD, geoportal.gov.cz) 

Prvním ze sledovaných větších přítokŧ je v osadě Uspolka pravostranná Skalka 

(obr. 6). V ř. km 20,20 do vodní nádrţe Morávka vtéká Slavíč. Posledním 

zaznamenávaným přítokem je přítok Mohelnice (ř. km 13,20).  

Aţ po údolní nádrţ Morávka protéká Morávka hlubokým epigeneticky zaloţeným 

údolím s převýšením okolních hřbetŧ 200–400 m. Sklon koryta od vrcholových partií po 

údolní nádrţ postupně klesá v rozmezí 1–5%. Od přehradní hráze po jez u Raškovic je 

profil říčního koryta upraven do tvaru lichoběţníka (šířka 10–15 m). Spádové poměry 

Morávky byly sníţeny soustavou balvanitých skluzŧ, aby se zamezilo jeho dalšímu 

prohlubování vodou nenasycenou splaveninami. U obce Praţmo, pod ústím Mohelnice, 
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opouští Morávka horský a podhorský terén a její údolí se značně rozšiřuje. Sklon se zde 

pohybuje v rozmezí 0,5–1,0%. Aţ po ústí do Ostravice protéká řeka aluviální nivou 

širokou několik set metrŧ. V ř. km 5,70–10,75 si tok do dnešní doby zachovává pŧvodní 

divočící charakter s vytvářením soustavy mělkých ramen, měněných převrstvováním 

štěrkopískŧ při velkých vodách. Destrukce dvou jezŧ (Staroměstský, Kopeckého jez) po 

povodních ve 40. letech 20. století měla za následek sníţení místní erozní báze a ta 

iniciovala hloubkovou erozi. K zahlubování koryta přispěla také výstavba příčných 

staveb na toku (drátokamenné výhony), které vedly ke koncentraci prŧtoku směrem ke 

středu koryta a při povodňových stavech tak dochází k relativně rychlému zahloubení 

(Šindlar 1996, Hradecký 2007).  

 

Obr. 7. Zahloubení koryta Morávky v PP profil Morávky (autor, duben 2012) 

Morávka byla v období rozmachu těţby dřeva tokem slouţícím pro plavbu dřeva. 

Budovaly se tzv. klauzy (Korbelářová 2001), coţ byly drobné nádrţe, které při jarním 

tání sněhu zadrţovaly vodu a po proraţení prodlouţily období plávky. Klauzy ale 

s příchodem ţelezniční a silniční sítě postupně zanikaly.  

Na toku Morávky se v současnosti nachází dva významné vodohospodářské 

objekty. U obce Vyšní Lhoty je to segmentový jez s navazujícím přivaděčem Morávka-

Ţermanice, jenţ napájí vodní nádrţ Ţermanice v sousedním povodí Lučiny. Druhým 

objektem je vodní nádrţ Morávka (viz dále).  Tyto vodohospodářské stavby zabraňují 

pohybu dnových plavenin a mají vliv na fluviálně-geomorfologický reţim toku a s ním 

spojené disturbance (Hradecký 2007). 
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Obr. 8. Vodní nádrž Morávka – zleva: 70. léta (http://puchyr2011.kctkoprivnice.cz), před rekonstrukcí hráze v roce 
1997 (vyletnik.cz), současnost ( pod.cz)  

Údolní nádrţ na řece Morávce byla vybudována ke krytí narŧstajících poţadavkŧ 

na zajištění pitné vody v letech 1961–1966. Účelem vodního díla je sníţení povodňových 

prŧtokŧ, vyrovnání prŧtokŧ, prŧběţné energetické vyuţití toku vypouštěného pod 

přehradu a dodávka surové vody pro úpravu na pitnou ve Vyšních Lhotách. Vypouštěné 

vody je moţno rovněţ převádět převodem vody od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí 

řeky Lučiny a zlepšovat tak vodohospodářskou bilanci vodní nádrţe Ţermanice 

(pod.cz 2012; Povodí Odry 2006).   

Tab. 2. Vodní nádrž Morávka – základní technické údaje (pod.cz) 

Povodí nádrže 63,3 km2 

Délka hráze v koruně 396 m 

Max. výška hráze 39 m  

Celkový objem nádrže 12,1 mil. m3 

Zásobní objem 4,9 mil. m3 

Retenční objem 6,7 mil. m3 

Stálý objem 0,5 mil. m3 

Délka záplavy 2,8 km 

Šířka záplavy 0,2 km 

Zatopené plocha 79,5 ha 

Zaručený odtok 0,59 m
3
/s 

 

V souvislosti s údolní nivou a častými povodněmi byly v dostupných materiálech 

za pomoci Obecního úřadu v Morávce dohledány léta významných povodní na řece 

Morávce. Bylo pouţito více dostupných zdrojŧ, jak ukazuje tab. 3. 
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Tab. 3. Významné historické povodně na řece Morávce 

Morávka kdysi 
a dnes 

NS Prameny 
Morávky 

40 let vodního 
díla Morávka 

Kronika obce 
1929 - 1983 

1813    

1872    

1880  1880  

1894    

1899    

 1902 1902  

 1903 1903  

1912    

1914    

1915  1915  

1925    

   1939 

1940   1940 

   1949 

   1951 

   1958 

1960   1960 

1970    

  1972  

  1996  

  1997  

   

2.3.4 Ochrana území 

Zhruba polovina zájmového území patří do druhé a třetí zóny velkoplošného 

chráněného území CHKO Beskydy. Dle zákona o vodách bylo povodí Morávky, kryjící 

se s hranicemi CHKO prohlášeno za chráněnou oblast přirozené akumulace vod - 

CHOPAV (Weissmannová 2004).  

Z maloplošných chráněných území zde najdeme poblíţ Starého Města Přírodní 

památku Profil Morávky, vyhlášenou v roce 1990. Výše protiproudu pak, v roce 2007 

vzniknuvší, Národní přírodní památku Skalická Morávka. Obě tyto zvláště chráněná 

území náleţí do míst zařazených na národní seznam České republiky jako Evropsky 

významná lokalita niva Morávky v rámci sítě lokalit NATURA 2000 (soustava 

chráněných území evropského významu).  

V PP Profil Morávky je předmětem ochrany nepravidelný profil neupraveného 

štěrkonosného toku Morávky, která místy meandruje a vytváří štěrková pole. V korytě je 

odkryto předkvarterní podloţí a vytvořily se zde skalní prahy a peřeje (Weissmannová 
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2004). V NPP Skalická Morávka je předmětem ochrany větvící se koryto do ramen s 

častým převrstvováním štěrkových nánosŧ s výskytem vzácných či ohroţených druhŧ 

rostlin a ţivočichŧ vázaných na doprovodné poříční ekosystémy.  

V okolí vodního díla Morávka bylo podle zákona o vodách, zřízeno ochranné 

pásmo vodního díla Morávka (ochranné pásmo I. a II. vnitřního stupně). 

 

Obr. 9. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Morávka (autor, září 2011) 

V letech 2007-2010 probíhal v povodí Morávky projekt Záchrana luţních 

stanovišť, realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery a 

financován Evropskou unií v rámci programu LIFE – Nature. Hlavním úkolem projektu 

byla likvidace porostŧ invazivních křídlatek (Reynoutria spp.) s cílem záchrany luţních 

stanovišť v povodí Morávky. Jednalo se o největší projekt týkající se likvidace 

invazivního druhu v rámci ČR.   

 

Obr. 10. Pobřežní vegetace před a po aplikaci herbicidu – vlevo pobřežní vegetace s porosty křídlatek (2007), vpravo 
po aplikaci herbicidu (2010), (LIFE-moravka.cz) 
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3. TEORETICKÉ ASPEKTY STUDIA KRAJINY 

3.1 INTERPRETACE A KATEGORIZACE KRAJINY 

3.1.1 Krajinný pokryv / využití území 

Obecně je ţádoucí rozlišovat mezi krajinným pokryvem (land cover) a vyuţitím 

krajiny (land use). Krajinný pokryv lze chápat jako reálnou situaci v krajině, kdeţto 

vyuţití krajiny je úředně evidovaný druh pozemku v geodetických či katastrálních 

záznamech. Je třeba počítat s jistými nesrovnalostmi mezi reálnou situací v krajině 

(reprezentovanou krajinným pokryvem) a úředními záznamy o vyuţití krajiny. Kdyţ 

pomineme určité zpoţdění mezi skutečností a záznamem, zpŧsobené jistými 

administrativními procedurami, jak tvrdí Guth a Kučera (1997), mohou se objevit i jiné 

faktory, jako daňové či ekonomické nástroje nebo pozŧstatky dřívějších vládních reţimŧ. 

Z hlediska přístupu najdeme rozdíly v chápání land use, kdy se objevují pojmy jako 

„rekreační aktivity, ekonomické aktivity, přírodní chráněná území“ apod. Příkladem 

z kategorií land cover mohou být trvalé travní porosty, které lze dále dělit například na 

louky a pastviny, coţ uţ se spíše prolíná s land use. Stejné příklady bychom našli u dělení 

zastavěných ploch popř. vodních ploch atd. Je nutné brát v potaz i moţnosti interpretace 

vstupních dat a pouţité měřítko mapování (snímkování). Další z čeho je potřeba vycházet 

je účel výsledných dat. I z těchto dŧvodŧ se objevuje pojem LU/LC klasifikace, kde jde 

právě o kombinaci kategorií land use i land cover.  

3.1.2 CORINE Land Cover 

Program CORINE (Coordination of Information on the Environment) byl zahájen 

v roce 1985. Iniciátorem byla Evropská komise a cílem je sběr, koordinace a zajištění 

kvalitních informací o ţivotním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné 

v rámci Evropského společenství. Program má několik částí: Land Cover, Biotopes a Air. 

V roce 1991 byl tento program rozšířen i na státy střední a východní Evropy (CENIA 

2012). 
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Krajinný pokryv Evropy je mapován z obrazových záznamŧ druţice LANDSAT. 

Letecké snímky, mapy nebo data získaná terénní rekognoskací slouţí jako doplňkové 

informace. Bylo vytvořeno 44 tříd v třístupňové nomenklatuře (viz Příloha č. 2). Obr. 11 

zobrazuje kategorie CLC v zájmovém území. 

 

Obr. 11. Ukázka CORINE Land Cover (CORINE 2006) v oblasti zájmového území (geoportal.gov.cz) 

3.1.3 Vizuální interpretace 

Interpretací rozumíme nalezení a extrakce potřebných informací, spojené s 

potlačením nepotřebných informací. Interpretace (resp. fotointerpretace) je činnost, která 

nejenom, ţe je silně závislá na míře zkušeností operátora, ale také její kvalitu ovlivňuje 

stav a zpracování podkladových dat. Pokud se zabýváme historickými podklady, jejichţ 

kořeny sahají aţ do první poloviny 19. století, jako tomu je v případě této práce. Je třeba 

brát v potaz, ţe právě sníţená kvalita hraje velkou roli. Problémy s interpretací některých 

kartografických vyjadřovacích prostředkŧ a objektŧ na leteckých snímcích jsou blíţe 

popsány např. v podkapitole 5.4 nebo části 5.1.1.  

Vizuální fotointerpretace je prováděna na základě interpretačních znakŧ. Podle 

Koláře (1997) se přímé interpretační znaky vztahují přímo k objektŧm. Existují-li pouze 
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na snímku, pak jde o interpretační znaky přímé neskutečné (textura, struktura, tón), znaky 

exitující na snímku i ve skutečnosti spadají do skupiny přímých skutečných 

interpretačních znakŧ (tvar, rozměr, barva, stín). Pro vizuální fotointerpretaci vyuţíváme 

i tzv. nepřímých interpretačních znakŧ jako je poloha objektŧ, sousední objekty 

(sousedství) a příčinné souvislosti, kdy usuzujeme na základě okolí a kontextu. Tyto 

nepřímé znaky mají zásadní postavení při fotointerpretaci, jak uvádí Čapek (1978) 

„předměty často nelze rozpoznat jen podle toho, jak na snímku vypadají, nýbrţ se na 

jejich totoţnost musí usuzovat nepřímo podle jejich vztahŧ k okolí.“ A dále Čapek (1978) 

dodává obecně pro vizuální fotointerpretaci: „při fotointerpretaci spočívá tedy – na rozdíl 

od přímé interpretace krajiny – jiţ i pouhá identifikace viditelných objektŧ na hypotéze, 

takţe uţ sama identifikace má charakter pouze pravděpodobnostní.“ 
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3.2 HODNOCENÍ KRAJINY 

3.2.1 Metody vizualizace změn v krajiny 

Časoprostorové změny v krajině lze, kromě pouţití grafŧ a tabulek, vizualizovat 

rŧznými kartografickými metodami – kartogramy, areálovými metodami atd. Podle 

Mulkové, Sedlárikové (2008) jsou kartografické vyjadřovací prostředky vyuţívány pro 

znázornění kvalitativních i kvantitativních změn v krajině. Vizualizace krajinných změn 

umoţňuje sledovat jejich časovou a prostorovou dynamiku. Autorky uvádějí příkladové 

typy změn krajiny, které lze vizualizovat kvalitativními metodami: 

 Znázornění změny bez specifikace směru změny  

Plošným znakem vyjádřeny pouze ty oblasti, kde došlo k jakékoliv změně bez 

uvedení jejího typu. 

 Zobrazení všech změn  

Pokud je sledováno jen málo kategorií, je moţné vizualizovat všechny změny 

v krajině (platí i pro reklasifikace kategorií).  

 Zobrazení všech změn v rámci jedné kategorie 

Pomocí plošných značek jsou zobrazovány kvalitativní a prostorové změny ve 

sledovaném časovém horizontu pro kaţdou kategorii zvlášť. Z mapy lze 

odvodit, z jakých typŧ krajinného pokryvu a na kterých místech vznikla jedna 

konkrétní kategorie. Nebo na jaké typy krajinného pokryvu a ve kterých 

místech se během sledovaného časového intervalu jedna vybraná kategorie 

přeměnila. 

 Zobrazení změn podle hierarchické úrovně 

Pokud je pouţita určitá hierarchická struktura řazení kategorií, je moţné odlišit 

symbolem rŧzné změny podle toho, na které hierarchické úrovni k nim došlo. 

 Zobrazení vybraných změn 

Tímto zpŧsobem nejsou znázorněny všechny změny, ale pouze některé 

podstatné změny v rámci vybraných kategorií a jejich směry. 
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 Zobrazení prostorových změn v rámci jedné kategorie 

Srovnáním prostorového rozmístění ploch vybrané kategorie ve dvou nebo více 

letech, je moţné sledovat zvětšení nebo zmenšení rozlohy jedné kategorie. 

 Typy vývoje areálů 

Při srovnání krajiny ve třech a více letech je moţné sledovat rŧzné typy vývoje 

areálŧ. Takto je moţné odlišit na jedné straně areály stabilní, u kterých zŧstal 

zachován stejný krajinný pokryv ve všech sledovaných letech, a na druhé 

straně areály, které se měnily v kaţdém období. 

 Mapa stáří stejného typu krajinného pokryvu 

Výskyt jednotlivých typŧ krajinného pokryvu je znázorněn mapou, na které 

jsou barevně odlišeny stejné areály vyskytující se ve sledovaných letech, tzn. 

plochy, u kterých zŧstal zachovaný stejný typ krajinného pokryvu od určitého 

sledovaného roku 

Pro vyjádření kvantitativních změn jsou nejčastěji vyuţívány kartogramy nebo 

kartodiagramy. Často bývají kvantitativní metody v kombinaci s kvalitativními. 

Kvantitativní metody: 

 Zobrazení přírůstků nebo úbytků kategorií ve sledovaném časovém horizontu 

 Podíl změněné plochy na celkové rozloze katastrálního území 

 Zobrazení hodnot indexů 

Ze zjištěných celkových rozloh jednotlivých tříd je moţné vypočítat rŧzné 

indexy vypovídající o změnách v krajině. 

Pro vizualizaci vývoje krajiny (změn krajinného pokryvu) byly v této práci pouţity 

zejména právě kvalitativní metody popř. v kombinaci s kvantitativními. 
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3.2.2 Metrické ukazatele 

Metrické ukazatele neboli krajinnou metriku mŧţeme objevit v řadě zdrojŧ, 

například: Forman, Godron (1993), Lipský (2000) nebo Štěpánek (1996). Slouţí hlavně 

k měření a popisu časoprostorové lokalizace krajinných prvkŧ nebo hodnocení vývoje 

krajiny. Metrika ve vztahu ke krajině, respektive prvkŧm krajiny, se zabývá kupříkladu 

plochou (rozlohy tříd, prŧměrná velikost plošek), okraji (hustota okrajŧ), tvarem (indexy 

tvaru), diverzitou (bohatost, Shannonŧv index, koeficient ekologické stability), počtem 

plošek atd. Pro potřeby práce byly pouţity pouze vybrané metrické ukazatele. V 

 podkapitolách 6.1, 6.2, 6.3 to byly plošné metriky (obsah plošek, celková rozloha 

jednotlivých kategorií, proporční zastoupení, popř. minimum, maximum a počet prvkŧ 

kategorie), vývojový index (= koeficient rŧstu) dále pak v podkapitole 6.4 aplikovaný 

Shannonŧv index diverzity, koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, koeficient 

ekologické stability a index celkové změny krajiny. Metrické ukazatele, jejich zpŧsob 

výpočtu a popis byly vybrány zejména na základě zdrojŧ: McGarigal, Marks (1995), 

Lipský (1999), Popelková (2009), Štěpánek (1996). Při výběru byl kladen dŧraz hlavně 

na jednoduchost interpretace a vypovídací hodnotu ukazatele, svou roli hrála také 

jednoduchost výpočtu ukazatele. 

 

 Obsah plošek (Patch area) 

S [m
2
] 

Obsah (rozloha, plocha) plošek je základním stavebním kamenem hodnocení 

krajiny. Slouţí hlavně pro výpočet další metrik. V rámci navrţeného datového 

modelu je obsah plošky systémovým atributem SHAPE_Area a je udáván 

v metrech čtverečných (popř.  hektarech).  

 

 Celkové rozloha jednotlivých kategorií (Total class area) 

Počítá se jako suma všech obsahŧ plošek, které do dané kategorie patří. 





n

i

iji SCA
1

 [1]

 

 

Sij – obsah plošky [m2] 

n – počet prvků v kategorii 
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 Proporční zastoupení jednotlivých kategorií (Percentage of Landscape) 

Vyjadřuje podíl rozlohy dané kategorie na rozloze celkové. Je udáváno 

v procentech. 

100
A

CA
P i
i  [2]

 

 

A – celkové rozloha území [m2] 

 

 Shannonův index diverzity (Shannon´s diversity index) 

Index pŧvodně, jako Shannon-Wienerŧv index diverzity, slouţil k vyjádření 

diverzity společenstev (Pielou 1966) 

Počítá se na základě proporčního zastoupení kategorií a počtu jednotlivých 

kategorií. Výsledek bude vţdy kladný nebo roven nule (pokud se vyskytuje 

pouze jeden druh plošky). Hodnota SHDI vzrŧstá jednak s rostoucím počtem 

rŧzných typŧ ploch a také se zvětšuje, pokud se proporční zastoupení rŧzných 

typŧ ploch ve sledovaném území stává vyrovnanějším (McGarigal, Marks 

1995) 

)ln(
1

i

n

i

i PPSHDI  


 [3]

 

 

n – počet kategorií 

 

 Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny (Coefficient of 

anthropogenic impact on the landscape) 

Koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny vyhodnocuje zejména 

intenzitu lidského vlivu na krajinu a její vývoj. Jedná se o poměr ploch s 

vysokou intenzitou vyuţití a ploch s menší intenzitou vyuţití (Kupková 2001). 

Porovnávají se rozlohy jednotlivých kategorií rozdělených dle vzorce [4]. 

Pŧvodní vzorec jak jej uvádí Popelková (2009) byl pozměněn vzhledem 

k navrţeným třídám LU/LC klasifikace. Nabývá kladných hodnot včetně nuly, 

pokud nabude hodnoty 1, nastává rovnováţný stav.  

 



 

Libor Trnčák: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky 

 
 

2012  23 

 

]52[]51[]33[]32[]31[]22[
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KAO  [4]

 

 

[] – nese číselné označení kategorie dle tab.4 

 

 Koeficient ekologické stability (Coefficient of ecological stability) 

Základem nejjednoduššího z koeficientŧ ekologické stability je výpočet 

poměru ploch relativně ekologicky stabilních k plochám relativně nestabilním 

(Lipský, 1999).  

NP

SP

S

S
KES   [5]

 

 

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

SNP – rozloha ploch relativně nestabilních:orná půda, zastavěné plochy [m2]   

 

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 nadprŧměrně vyuţívané, se zřetelným narušením 

přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně 

nahrazovány technickými zásahy. 

0,30 < KES < 1,00 – území intenzívně vyuţívané, zejména zemědělskou 

velkovýrobou, značně ekologicky labilní. 

1,00 < KES < 3,00 – vcelku vyváţená krajina, technické objekty jsou v 

souladu 

s dochovanými strukturami, niţší je i potřeba energeticko-materiálových 

vkladŧ 

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

antropogenního ovlivnění. 

 

 

  

http://www.google.cz/search?hl=cs&sa=X&ei=CXhXT-TfKIj14QTdzJ3JDw&ved=0CBsQvwUoAA&q=Coefficient+of+Ecology+Stability&spell=1
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 Vývojový index (Development index) 

Tendence ve změnách rozlohy sledovaných kategorií v zájmovém území je 

moţné znázornit a charakterizovat pomocí vývojového indexu. Index však 

omezeně vypovídá o intenzitě probíhajících procesŧ, protoţe pracuje s 

relativními hodnotami odvozenými od rŧzných absolutních hodnot. Vývojový 

index je podílem procentního zastoupení kategorie na celku na konci a na 

začátku sledovaného období (Štěpánek 1996).  Vývojový index se vypočítává 

jen pro kategorie vyskytující se jak na začátku, tak na konci sledovaného 

období. Je to bezrozměrná veličina. Hodnoty indexu větší neţ 1 znamenají 

relativní přírŧstek celkové rozlohy příslušné kategorie, hodnoty menší neţ 1 

představují relativní úbytek. V případě, ţe je vypočítaná hodnota indexu rovna 

1, nedošlo ke změně rozlohy kategorie (Popelková 2009). Vývojový index je 

počítán v podkapitole 6.3 a příloze č. 8 jako koeficient rŧstu.  

zi

ki
i
P

P
I   [6]

 

 

Pki – procentní zastoupení kategorie i na konci sledovaného období [%] 

Pzi – procentní zastoupení kategorie i na začátku sledovaného období [%] 

 

 Index celkové změny krajiny (Total landscape change index) 

Index celkové změny krajiny se pouţívá k posouzení změny krajinné struktury 

celého území v čase. Vyjadřuje relativní hodnotu změny všech prvkŧ krajiny 

v krajinné struktuře, ale není z něj moţné vyčíst směr těchto změn. Index 

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 těţby, prudké urbanizace apod. (Štěpánek 1996). 

A

CACA

I

n

i

ziki

Z








2

1  
[7]

 

 

CAki – celková rozloha kategorie i na konci sledovaného období [m2] 

CAzi – celková rozloha kategorie i na začátku sledovaného období [m2] 
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3.2.3 Procesy změn v krajině 

V souladu s metodikou Biopress (Biopress (2003), Olschofsky (2005)) spolu s  

 úpravou dle Chuman, Romportl (2009) byly definovány vybrané hlavní procesy změn 

krajinného pokryvu v zájmovém území: 

 Urbanizace (Urbanisation) 

Toto označení není zcela korektní z hlediska terminologie socioekonomické 

geografie, avšak v práci je chápáno jako přeměna jakéhokoliv typu krajinného 

pokryvu na urbanizované a zastavěné areály (zástavba se zahradami, 

prŧmyslové a zemědělské objekty, silniční a ţelezniční síť s okolím). 

 Opuštění (Abandonment) 

Opuštění je opakem předchozího procesu urbanizace, kdy zastavěné plochy 

nahrazují jiné typy krajinného pokryvu (přírodní, zemědělské či vodní plochy).  

 Zalesnění (Afforestation) 

Nárŧst rozlohy lesa na úkor jiných kategorií krajinného pokryvu. 

 Odlesnění (Deforestation) 

Pokles rozlohy lesních porostŧ, nahrazení ploch lesa jiným typem krajinného 

pokryvu.  

 Inundace (Inundation) 

Proces inundace (zaplavení) postihuje jak změnu kategorií na vodní toky, tak 

na vodní plochy. 

 Odvodnění (Drainage) 

Opačný proces k předchozímu zaplavení, kdy dochází k ústupu vodních tokŧ či 

ploch na úkor jiných kategorií. 
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4. VSTUPNÍ DATA 

Při výběru vstupních dat hrála roli jejich historická vypovídací hodnota, kvalita 

tvorby (pořízení), měřítko a dostupnost vstupních dat.  Vstupní data pro vytvoření časové 

řady tedy tvořily císařské otisky map stabilního katastru 1:2 880 (dále stabilní katastr) z 

roku 1836, mapy II. vojenského mapování (1:28 800) z roku 1840, mapy III. vojenského 

mapování (1:25 000) z roku 1876, ortofota z roku 1955 a současnost reprezentovaná 

ortofoty z roku 2009. Mapové listy stabilního katastru a III. vojenského mapování byly, 

v podobě skenovaných kopií (300 dpi – stabilní katastr, 400 dpi pro III. vojenské 

mapování) ve formátu *.jpg, získány z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

WMS sluţba Národního portálu INSPIRE  (geoportal.gov.cz) byla zdrojem map II. 

vojenského mapování. Ortofoto pořízené v roce 1955 poskytl Institut geoinformatiky, 

ortofoto ze snímkování v roce 2009 poskytl ČÚZK. Ukázky vstupních dat obsahuje 

příloha č. 1. Popis vstupních dat vznikl zejména na základě informací ze zdrojŧ: 

Boguszak, Císař (1961), ČÚZK (2006), Plánka (2004), Semotanová (2001) a Veverka 

(2006).   

Vstupní data byla na základě rozdílného měřítka mapování (snímkování) rozdělena 

na hlavní zájmovou skupinu: císařské otisky map stabilního katastru, ortofota z roku 

1955 a 2009, a vedlejší zájmovou skupinu: II. a III. vojenské mapování.       

4.1 CÍSAŘSKÉ OTISKY MAP STABILNÍHO KATASTRU 

Stabilní katastr je ucelené, na svoji dobu maximálně objektivní a přesné dílo o 

kvantitativním i kvalitativním stavu pŧdního fondu a ekonomiky v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku. Byl zaloţen za účelem jednoduchého a spravedlivého vyměření pozemkové 

daně v celém rakouském státě. Právním základem byl patent císaře Františka I. ze dne 

23. prosince 1817, který stanovil, ţe práce spojené s jeho vyhotovením budou probíhat 

postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie. Mapovací práce probíhaly v 

Čechách v letech 1826–1830 a 1837–1843, na Moravě a ve Slezsku v letech 1824–1830 a 

1833–1836. 

Všechna katastrální území zasahující do zájmového území nivy Morávky byla 

mapována v roce 1836.  
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Stabilní katastr měl slouţit veřejné správě, pro účely technické i vědecké. 

Dosavadní trigonometrická síť z počátku 19. století však potřebám pozemkového 

katastru nevyhovovala. Byla proto zaloţena nová trigonometrická katastrální síť, 

zbudovaná v letech 1821–1842. Aby nedošlo k velkým zkreslením, byla pro účely 

zobrazení monarchie rozdělena na více poledníkových pásŧ se samostatnými 

souřadnicovými soustavami. Pouţito bylo zobrazení Cassini-Soldnerovo, osa X byla 

poloţena do poledníku jdoucího významným trigonometrickým bodem I. řádu. Pro Zemi 

Českou byla zvolena souřadnicová soustava s počátkem v trigonometrickém bodě 

Gusterberg  v Horních Rakousích. Pro Zemi Moravskoslezskou byl počátek souřadnic v 

trigonometrickém bodě Svatý Štěpán - věţ zvonice katedrály sv. Štěpána ve Vídni 

(Fišer, Vondrák 2005).  

Na měřickém stole vznikaly tzv. originální mapy stabilního katastru, rukopisné a 

kolorované se zákresem parcelních čísel (černě stavební parcely, červeně pozemkové 

parcely) a prŧběţně se doplňovaly o změny ve výměře pozemkŧ. Kopie pŧvodní kresby 

originální mapy, ručně kolorované tzv. císařské povinné exempláře nebo téţ císařské 

povinné otisky, jsou bez zákresu změn a dokumentují pŧvodní stav obcí a okolní krajiny 

v době zaměření a vyhotovení mapy. K zaznamenání vlastnictví pozemkŧ za účelem 

jejich ocenění a pro další práce v terénu slouţily tzv. indikační skici.  

Územní jednotkou vyměřování při vytváření map stabilního katastru byla stanovena 

katastrální obec. Proto je stabilní katastr tvořen velkým počtem mapových listŧ. Kaţdý 

katastrální list se totiţ musel reprodukovat tolikrát, kolik katastrálních obcí na jeho 

plochu zasahovalo. Okrajový mapový list se však tiskl vţdy jen s kresbou uvnitř hranic 

jedné katastrální obce. 

Mapy stabilního katastru byly vybrány pro jejich nepochybnou historickou 

hodnotu. Jsou prvním kartografickým dílem většího měřítka pouţitelným pro analýzy 

krajiny, díky vybudovaným polohovým základŧm, intuitivnímu, přehlednému 

značkovému klíči (legendě) a pokrývají téměř celé území dnešní České republiky. I kdyţ 

katastrální mapy zobrazují vyuţití krajiny, jakoţto úředně evidovaný druh pozemku, 

podle Popelkové (2009) v případě map stabilního katastru se jedná také o krajinný 

pokryv, protoţe byl mapován skutečný stav zemského povrchu.  
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4.2 II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ 

II. vojenské mapování („Františkovo“ – podle Františka I. Habsburského) a 

vojenské triangulace započaly, jak uvádí Vichrová (2006), nejprve uţ na počátku 19. 

století jako základy nového mapování a také prostředky k vytvoření souvislé mapy 

monarchie z chybně orientovaných map prvního vojenského mapování. Topografické 

mapování bylo však jiţ v roce 1809 pozastaveno a nahrazeno pouze revizí I. vojenského 

mapování. Později bylo opět zahájeno, i s ohledem na ekonomičnost, na polohových 

základech stabilního katastru, kdy byl polohopisný obsah katastrálních map 1:2 880 

zjednodušen a pantograficky zmenšen do měřítka 1:28 800 (vybrané vojensky významné 

prostory ve dvojnásobném měřítku 1:14 400). Práce vojenského topografa se tedy mohla 

omezit na úpravu polohopisu podle vojenského značkového klíče a zaměření reliéfu a 

nových objektŧ, které v katastrální mapě zakresleny nebyly. Stejně jako u katastrálního 

mapování bylo pouţito Cassini-Soldnerovo zobrazení. Čechy byly zmapovány v letech 

1842–1852, Morava a Slezsko v letech 1836–1840. Z II. vojenského mapování byla 

odvozena speciální mapa 1:144 000, jeţ se stala prvním veřejně dostupným dílem 

rakouské státní kartografické tvorby. Dalším odvozeným dílem je generální mapa 

1:28 8000. Zájmové území bylo zpracováno dle tiráţe mapových listŧ v letech 1839–

1840 (v práci uváděno jen 1840). 

Mapy II. vojenského mapování poskytují kompaktní obraz území ČR těsně před 

vrcholem prŧmyslové a zemědělské revoluce Jsou cenným zdrojem pro ekology, 

geografy, geobotaniky a další odborníky zabývající se krajinou a jejím vývojem 

(Vichrová 2005).  

4.3 III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ 

Nedobudované geodetické základy II. vojenského mapování a neudrţovaná číselná 

triangulace I. aţ III. řádu pro mapování stabilního katastru nedávaly záruku kvality a 

přesnosti pro projekt nového vojenského topografického mapování. Od roku 1860 se 

Rakousko-Uhersko zapojilo do mezinárodní komise měření Země a na jeho území 

probíhalo středoevropské stupňové měření, jehoţ součástí bylo i budování nové 

trigonometrické sítě I. řádu. Tyto práce byly od roku 1862 svěřeny Vojenskému 

zeměpisnému ústavu ve Vídni. Roku 1868 byla nejprve vydána prozatímní instrukce a po 
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získání praktických zkušeností s novým topografickým mapováním, v roce 1875 

instrukce definitivní včetně klíče smluvených znakŧ. Vlastní mapování probíhalo jiţ 

v metrickém měřítku 1:25 000, vybrané vojensky významné prostory ve dvojnásobném 

měřítku 1:12 500 (Čada 2006). Jako referenční těleso byl pouţit Besselŧv elipsoid, 

jadranský výškový systém a souřadný systém Gusterberg a Sv. Štěpán. Výškopis ve 

vojenských mapováních prováděný Lehmannovou šrafurou (u II. vojenského mapování 

bez vrstevnic), která sice dobře vystihovala výškové poměry, graficky neobyčejně 

zatěţoval mapu. Toho byla dŧkazem problematická vizuální interpretace typu krajinného 

pokryvu a to zejména v místech, kde se výrazně mění morfometrické parametry reliéfu 

(sklon, nadmořská výška, orientace). Území Slezska, kam zájmové území patří, bylo 

zmapováno v roce 1876. 

Topografické sekce III. vojenského mapování 1:25 000 tvořily podklad pro tvorbu 

speciální mapy 1:75 000, která byla jediným státním mapovým dílem aţ do roku 1956, 

hojně pouţívaným jak pro vojenské, tak například i pro turistické účely.   

4.4 ORTOFOTO 1955 

Ortofoto je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly 

odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku 

(ČÚZK 2010). 

Historické ortofoto z prvního celoplošného snímkování v období 50. let 20. století 

zpracovala firma GEODIS BRNO, spol. s r.o., z leteckých měřických snímkŧ 

z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Konkrétně oblast 

zájmového území byla nasnímána v roce 1955. Snímkování probíhalo pro potřeby 

aktualizace tehdejších topografických map. Prostorové rozlišení výsledného ortofota je 

50 cm na pixel a je vyhotoveno v kladu lisŧ SMO5. Zpracování ortofota bylo jedním 

z úkolŧ projektu  Národní inventarizace kontaminovaných míst, který realizovala CENIA 

(http://kontaminace.cenia.cz/ ). Více o tvorbě ortofot z historických leteckých měřických 

snímkŧ lze nalézt v GEODIS (2010). 

Snímky z roku 1955 mají nespornou historickou hodnotu hlavně díky tomu, ţe 

mohou být jedněmi z posledních archivních zdrojŧ toho, jak tok řeky Morávky a zároveň 

http://kontaminace.cenia.cz/
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celé zájmové území vypadalo (nejen z hlediska struktury krajiny) těsně před 

vybudováním vodní nádrţe Morávka. 

4.5 ORTOFOTO 2009 

Letecké snímky reprezentující současnou krajinu zájmového území byly nasnímány 

v roce 2009 jako podklad pro periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot v 

rozměrech a kladu mapových listŧ Státní mapy 1:5 000 (2x2,5 km). Tvorbu ortofot ČR 

zajišťuje Zeměměřický úřad jiţ dlouhodobě ve spolupráci s Vojenským geografickým a 

hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce na základě dohody ČÚZK s Ministerstvem 

zemědělství a Ministerstvem obrany (ČÚZK 2010).  

Barevná škála je 8 bitŧ, prostorové rozlišení 25cm a referenční systém 

S-JTSK/Krovak East North. 

4.6 PODPŮRNÁ DATA 

Doplňková data obsahovala katastrální mapy (dostupné přes WMS sluţbu ČÚZK), 

Topografické mapy Československa 1:10 000 v systému S-1952 z let 1957–1971 (poskytl 

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru), SMO5 (ČÚZK), Základní mapa 1:10 000, 

1:50 000 (ČÚZK). Pro účely tvorby mapový výstupŧ, tematických obrázkŧ a ukázek byly 

vyuţívány mapové sluţby Národního geoportálu INSPIRE popř. další řádně citované 

zdroje.     
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5. POUŽITÉ METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

5.1 KATEGORIE KRAJINNÉHO POKRYVU A INTERPRETAČNÍ KLÍČ 

Pro klasifikaci krajinné struktury byla vytvořena jednoduchá typologie aktuální 

vegetace (s přihlédnutím k historickým záznamŧm krajiny), doplněné o člověkem 

vytvořené sloţky krajiny. Základem pro tvorbu kategorií krajinného pokryvu byly 

kategorie CLC. Vzhledem k podrobnějšímu měřítku zpracování vstupních dat neţ je 

tomu u CLC    (1:100 000) a charakteru sledovaného území byly kategorie podrobeny 

určitým úpravám. Nevyskytující se kategorie byly vypuštěny (ledovce a věčný sníh, 

přímořské baţiny apod.), jiné sloučeny (travní porosty, zástavba se zahradami a další). 

Některé třídy bylo třeba doplnit (štěrkové náplavy) tak, aby bylo moţné pokrýt všechny 

typy krajinného pokryvu a vytvořit ucelený obraz všech typŧ v zájmovém území. 

Třístupňová nomenklatura CLC byla v přesném znění ponechána (viz tab. 4).  

Tab. 4. Kategorie krajinného pokryvu 

Nejvyšší úroveň Střední úroveň Nejnižší úroveň 

1 Urbanizované a zastavěné 
areály 

11 Zástavba se zahradami 

 
12 Průmyslové a zemědělské objekty 

13 Silniční a železniční síť s okolím 

14 Vodní stavby a objekty 

2 Zemědělské areály 
 

21 Orná půda 
 

22 Travní porosty 

3 Přírodní a polopřírodní 
areály 

 

31 Lesy 
 

32 Mozaika stromů, křovin a travních areálů 

33 Štěrkové náplavy 

331 Štěrkové náplavy 
s vegetací 

332 Štěrkové náplavy 
bez vegetace 

5 Vody 
 

51 Vodní toky 
 

52 Vodní plochy 

 

Třídy LU/LC klasifikace byly vytvářeny s ohledem na historické mapové podklady, 

i tak se nešlo vyhnout kategoriím, které v určitém sledovaném období nebylo moţné 

z podkladŧ interpretovat. Příkladem mŧţe být kategorie štěrkových náplavŧ s vegetací, 

kdy nebyla moţnost je z map stabilního katastru interpretovat zcela bez pochybností.  
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Pro potřeby interpretace vstupních dat, z hlediska snadnější orientace v rozlišování 

určitých objektŧ obsahu vstupních dat, byl vytvořen interpretační klíč. Klíč vznikl na 

základě navrţené LU/LC klasifikace pro kategorie střední úrovně (u kategorie štěrkové 

náplavy i pro kategorie nejniţší úrovně). Při tvorbě byly pouţity legendy historických 

mapových podkladŧ, katalogy objektŧ, podpŧrná data a jiné. Vznikl klíč s 

reprezentativními objekty jednotlivých kategorií a je řazen jako obrazová ukázka u 

charakteristiky jednotlivých kategorií. Obrazové ukázky jsou v pořadí (zleva doprava): 

císařské otisky map stabilního katastru, II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, 

ortofota z roku 1955, ortofota z roku 2009.  

5.1.1 Charakteristika kategorií krajinného pokryvu 

V této části jsou stručně charakterizovány všechny vytvořené kategorie krajinného 

pokryvu. Zdŧrazněna jsou případná omezení v interpretaci u jednotlivých vstupních dat a 

pro všechny kategorie je připojen obrazový interpretační klíč. Kategorie jsou řazeny a 

číslovány dle CLC. 

 

 

11 Zástavba se zahradami 

Plochy s obytnými, hospodářskými a funkčními budovami (dřevené i zděné). 

Zahrnuje i uliční síť v zastavěných oblastech nesplňující poţadavky kategorie 13. 

Přiléhající zahrady, samostatně leţící zahrady. 

 

Obr. 12. Interpretační klíč - Zástavba se zahradami (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), 
II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009)  
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12 Průmyslové a zemědělské objekty 

Areály prŧmyslově nebo zemědělsky vyuţívané (továrny, závody a jiné objekty 

slouţící k prŧmyslové, obchodní nebo zemědělské činnosti). Zahrnuje i plochy 

bezprostředního okolí jako například parkoviště, dláţděné prostranství (asfalt, beton atd.), 

popř. fragmentární vegetaci uvnitř areálŧ. Plochy kategorie prŧmyslové a zemědělské 

objekty byly interpretovány pouze z ortofot z let 1955 a 2009 (v ostatních vstupních 

datech se v zájmové území nevyskytovaly). 

 

Obr. 13. Interpretační klíč – Průmyslové a zemědělské objekty (zleva: ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

13 Silniční a železniční síť s okolím 

Silnice, ţeleznice, parkoviště a plochy související s provozem na silnicích a 

ţeleznicích. Silnice musela v prŧměru splňovat minimální šířku 5 m. Zahrnuty byly 

pouze silnice oblastně významné, spojující lokální sídla. Vzhledem k charakteru 

sledovaného území a zejména díky nesporné významnosti byly také zahrnuty všechny 

komunikace spojující oba břehy Morávky (mosty, brody) i kdyţ třeba nesplňovaly 

podmínku minimální šířky. Pokud došlo ke kříţení komunikace a vodního toku v rámci 

zachování zásad správné topologie byla komunikace přerušena a pokračovala na druhém 

břehu. 

 

Obr. 14. Interpretační klíč – Silniční a železniční síť s okolím (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), 

II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

 



 

Libor Trnčák: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky 

 
 

2012  34 

 

14 Vodní stavby a objekty 

Vodohospodářské objekty a stavby jako přehradní hráze, zavlaţovací, vyrovnávací, 

přečerpávací a jiné nádrţe, zdymadla, kanály apod. Kategorie se vyskytovala pouze ve 

vstupních datech z roku 2009. 

 

Obr. 15. Interpretační klíč – Vodní stavby a objekty (ortofoto 2009) 

 

21 Orná půda 

Zemědělsky vyuţívaná orná pŧda. 

 

Obr. 16. Interpretační klíč – Orná půda (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), II. vojenské mapování 
(1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

22 Travní porosty 

Zemědělsky vyuţívané areály umělých a polopřírodních trvalých travních porostŧ 

– louky (travní porosty sekané pro seno) a pastviny (travní porosty spásané 

zemědělskými zvířaty). 

 

 

Obr. 17. Interpretační klíč – Travní porosty (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), II. vojenské 
mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 
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31 Lesy 

Plochy jehličnatých, listnatých nebo smíšených lesních porostŧ.  

 

Obr. 18. Interpretační klíč – Lesy (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), II. vojenské mapování (1840), 

III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

32 Mozaika stromů, křovin a travních areálů 

Zemědělsky nevyuţívané areály většinou s rozptýlenými křovinami, skupinkami 

stromŧ popř. solitérními stromy. Kategorie zahrnovala i doprovodnou vegetaci vodních 

tokŧ a komunikací. Obsah map stabilního katastru byl z pohledu této kategorie krajinného 

pokryvu obtíţně interpretovatelný. Byly tedy zahrnuty pouze plochy zmiňované 

doprovodné vegetace, popř. špatně dostupné plochy pro pastvu.  

 

Obr. 19. Interpretační klíč – Mozaika stromů, křovin a travních areálů (zleva: císařské otisky map stabilního katastru 
(1836), II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

33 Štěrkové náplavy 

Plochy akumulace vyplavených drobnozrnných i hrubozrnných říčních štěrkŧ 

(štěrkopískŧ). Štěrkové lavice nepravidelně opakovaně splavené či převrstvené. 

Kategorie štěrkových náplavŧ byla dále dělena, vzhledem charakteru a významnosti pro 

sledované území, na štěrkové náplavy bez vegetace (332) a štěrkové náplavy s vegetací 

(331) – náplavy bez souvislé vrstvy pŧdního krytu, pokryté výše neţ z 30% vegetací. 

Bohuţel kartografické zpracování map stabilního katastru a chybějící tematické dobové 

zdroje neumoţňují zcela bez pochybností a jednoznačně interpretovat štěrkové náplavy 
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s vegetací. Z tohoto dŧvodu nebyla tato podkategorie brána v potaz a všechny 

vektorizované štěrkové náplavy byly zahrnuty do podkategorie štěrkové náplavy bez 

vegetace.  

Při vektorizaci (resp. předcházející vizuální interpretaci) z ortofota z roku 2009 

bylo také velkým problémem správné zařazení ploch do kategorie štěrkových náplavŧ. 

Zpŧsobovalo to mnoţství vegetace v okolí vodního toku, kdy z primárního zdroje 

(ortofoto 2009), je velice obtíţné, ne-li zcela nemoţné, tyto plochy jednoznačně rozlišit.  

 

331 Štěrkové náplavy s vegetací 

 

Obr. 20. Interpretační klíč – Štěrkové náplavy s vegetací (zleva: II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování 
(1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

332 Štěrkové náplavy bez vegetace 

 

Obr. 21. Interpretační klíč – Štěrkové náplavy bez vegetace (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), 

II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

51 Vodní toky 

Významné vodní toky se šířkou koryta prŧměrně přesahující 5 m. V rámci 

sledovaného území zahrnuje vodní toky Morávka (včetně všech postranních dočasných 

koryt splňujících podmínku minimální šířky), Skalka, Slavíč, Mohelnice a Ostravice. U 

této kategorie byl problém při vizuální interpretaci z map II. vojenského mapování 
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s barvou výplně značky pro vodní tok, která vybledla natolik, ţe je téměř shodná 

s podkladem mapy a to sniţuje schopnost rozlišení od ostatních okolních objektŧ.  

 

 

Obr. 22. Interpretační klíč – Vodní toky (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), II. vojenské 
mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

52 Vodní plochy 

Rybníky, přehrady, tŧňky apod. Vodní plochy jak přírodní, tak vytvořené člověkem 

– vodní dílo Morávka (pouze rok 2009). 

 

Obr. 23. Interpretační klíč – Vodní plochy (zleva: císařské otisky map stabilního katastru (1836), II. vojenské mapování 
(1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955, ortofoto 2009) 

 

5.2 ÚPRAVA PODKLADŮ A GEOREFERENCE 

U vybraných vstupních dat bylo nutné provést určitou úpravu. V případě císařských 

otiskŧ map stabilního katastru spočívaly úpravy v ořezání jednotlivých mapových listŧ 

podle mapových polí a v následném spojení do jednoho celku v rámci jednotlivých 

katastrálních území. Úprava se prováděla zejména kvŧli snadnější transformaci do 

souřadnic. Pro lepší manipulaci s rastry bylo sníţeno i rozlišení z 300 dpi na 150 dpi, coţ 

pro potřeby interpretace postačilo.  

Umístění do souřadnic pomocí numerické transformace u stabilního katastru začalo 

nejprve nalezením souřadnic rohŧ mapových listŧ v softwaru Gramis 7 - demo. Při 

správné konfiguraci mapových listŧ (1:2 880 s počátkem soustavy souřadnic 
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v trigonometrickém bodě Sv. Štěpán) a postupné identifikaci zasahujících mapových listŧ 

byl vytvořen textový soubor, kde jsou zaznamenány souřadnice rohŧ jednotlivých 

mapových polí v S-JTSK v pořadí – levý horní, pravý horní, pravý dolní, levý dolní roh. 

Souřadnice rohŧ byly pouţity jako základ transformaci stabilního katastru do 

souřadnicového systému S-JTSK.      

 

 

Obr. 24. Ukázka průběhu georeference map stabilního katastru a vlícovacích bodů v prostředí ArcGIS s ukázkou 
textového souboru souřadnic rohů mapových polí 

Dalším krokem byla samotná afinní transformace v softwaru ArcGIS 9.3.1. (dále 

jen ArcGIS) firmy ESRI. Souřadnice rohŧ byly zadávány z klávesnice. Dalšími 

vlícovacími body byla zejména kříţení komunikací, rohy budov (např. kostelu) a popř. i 

lomové body parcel, které nevykazovaly změny. Zpŧsob určení identických bodŧ byl 

registrací relativní pozicí, kdy zdrojovými daty (referenční vrstvou) byly zejména 

digitální katastrální mapy a ortofota. Polynomická transformace 1. řádu neboli afinní 

transformace tvoří sloţené zobrazení sestávající z posunutí, otáčení, změny 

měřítka, zkosení nebo operací vzniklých jejich skládáním. I kdyţ afinní transformace 

vyţaduje pouze minimálně 3 body, vlícovacích bodŧ pro kaţdé území bylo několik 

desítek.  Předpoklad rovnoměrného rozloţení bodŧ nebylo moţné zcela dodrţet, protoţe 

se vyskytly oblasti, kdy nebylo moţné nalézt vhodné identické body. Střední chybu 

transformace (Total RMS Error), která hodnotí celkovou kvalitu transformace, je ţádoucí 

minimalizovat. Pochopitelně stáří map a zmiňovaná určitá míra nepravidelnosti 
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v rozmístění vlícovacích bodŧ výrazně ovlivnily hodnotu Total RMS Error. Její prŧměrná 

hodnota pro celé území dosahovala 2,87 m. I přes vyšší hodnotu střední chyby lze 

georeferenci povaţovat za úspěšnou. 

Stejný prŧběh georeference, zaloţený pouze na hledání identických bodŧ, 

následoval u map III. vojenského mapování. Zde se prŧměrná hodnota střední chyby 

transformace dostala na 2,18 m.      

5.3 DATOVÝ MODEL 

Jednotlivé vrstvy, do nichţ byly vektorizovány polygony reprezentující svými 

atributy typy krajinného pokryvu, byly tvořeny jako prvkové třídy (feature class) 

v nadřazených prvkových datových mnoţinách (feature dataset). Vše vzniklo v rámci 

jedné File Geodatabase. Návrh datové struktury vzniklé geodatabáze ukazuje obr. 25. 

Všechny práce probíhaly v souřadnicovém systému S-JTSK.   

 

 

Obr. 25. Návrh datové struktury geodatabáze 

Na základě poţadovaného výstupu vznikl datový model (ukázka tab. 5), který 

popisuje reprezentaci struktury dat. Konkrétně byl vytvořen datový model pro záznam 

atributŧ u nově vznikajících polygonŧ při vektorizaci, s ohledem na pouţitý software. V 
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datovém modelu je definován název vrstvy, typ geoprvku, souřadnicový systém, 

názvy a systémové názvy jednotlivých atributŧ, atributy jsou také definovány pomocí 

slovního popisu, je uveden jejich datový typ a rozsah, integritní omezení a povinnost 

zápisu.  

Tab. 5. Návrh datového modelu pro rok 1955 (* systémové atributy) 

Kategorie krajinného pokryvu zájmového území v roce 1955 

název: KP1955  typ geoprvku: polygon  SS: S-JTSK  

název slovní popis 
Systémový  

název 
datový 

typ 
IO 

povinnost 
zápisu 

OBJECTID*  Unikátní identifikátor  OBJECTID object ID 
 

ANO 

SHAPE
*
  Typ geometrie (geoprvku)  SHAPE geometry 

 
ANO 

Kód úroveň 1.  
Kód typu krajinného pokryvu 
v kategorii nejvyšší úrovně  

kod_1  short integer  kod_1 ANO 

Kód úroveň 2.  
Kód typu krajinného pokryvu 
v kategorii střední úrovně 

kod_2  short integer  kod _2 ANO 

Kód úroveň 3.  
Kód typu krajinného pokryvu 
v kategorii nejnižší úrovně 

kod_3  short integer  kod _3 NE 

Kategorie 
úroveň 1. 

Název typu krajinného 
pokryvu v kategorii nejvyšší 
úrovně 

kategorie_1 text (50) uroven_1 NE 

Kategorie 
úroveň 2. 

Název typu krajinného 
pokryvu v kategorii střední 
úrovně 

kategorie_2 text (50) uroven_2 NE 

Kategorie 
úroveň 3. 

Název typu krajinného 
pokryvu v kategorii nejnižší 
úrovně 

kategorie_3 text (50) uroven_3 NE 

Rok 
Rok pořízení vstupních dat (u 
historických dat alespoň 
přibližný) 

rok short integer 
 

NE 

Poznámka  
Poznámka o nalezeném 
problému, upřesnění apod.  

poznamka  text (20) 
 

NE 

SHAPE_Length*  Hodnota obvodu polygonu  SHAPE_Length  double 
 

ANO 

SHAPE_Area*  Hodnota plochy polygonu  SHAPE_Area  double 
 

ANO 
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Tab. 6. Tabulka integritních omezení pro kód kategorie 
nejvyšší úrovně 

Název Hodnoty 

kod_1 

1 

2 

3 

4 

 

Tab. 7. Tabulka integritních omezení pro kód kategorie 
nejnižší úrovně 

Název Hodnoty 

kod_3 
331 

332 
 

Tab. 8. Tabulka integritních omezení pro kód kategorie 
střední úrovně 

Název Hodnoty 

kod_3 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

31 

32 

33 

51 

52 
 

Tab. 9. Tabulka integritních omezení pro název kategorie 
nejvyšší úrovně 

Název Popis (hodnoty) 

uroven_1 

Urbanizované a zastavěné areály 

Zemědělské areály 

Přírodní a polopřírodní areály 

Vody 

 

Tab. 10. Tabulka integritních omezení pro název 
kategorie nejnižší úrovně 

 

Název Popis (hodnoty) 

uroven_3 
Štěrkové náplavy s vegetací 

Štěrkové náplavy bez vegetace 

Tab. 11. Tabulka integritních omezení pro název 
kategorie střední úrovně 

Název Popis (hodnoty) 

uroven_2 

Zástavba se zahradami 

Průmyslové a zemědělské 
objekty 

Silniční a železniční síť s okolím 

Vodní stavby a objekty 

Orná půda 

Travní porosty 

Lesy 

Mozaika stromů, křovin a 
travních areálů  

Štěrkové náplavy 

Vodní toky 

Vodní plochy 
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 5.4 VEKTORIZACE 

Pomocí interpretačního klíče byly interpretovány jednotlivé typy krajinného 

pokryvu a v editačním reţimu softwaru ArcGIS vektorizací vytvářena jejich vektorová 

prostorová reprezentace. Kritéria pro vektorizaci se odvíjela od nastaveného měřítka 

1:3 000. Volba měřítka proběhla vzhledem k hlavním zájmové skupině vstupních dat – 

mapy stabilního katastru, ortofoto 1955 a 2009. Co se týče map II. a III. vojenského 

mapování muselo být bráno v potaz měřítko mapování (1:28 800, resp. 1:25 000), z toho 

vyplývá, ţe se vektorizovalo v měřítku 1:3 000 a menším. Minimální vektorizovanou 

plochou byla plocha, respektive polygon s rozlohou 50 m
2
. Tato hodnota je rovna 

prahové hodnotě rozlišitelné plošky v daném měřítku. Výjimku tvoří pouze 3 polygony 

štěrkových náplavŧ ve vrstvě reprezentující rok 2009, které bylo třeba vyčlenit vzhledem 

k místu výskytu a jejich okolí. Další kritéria či omezující podmínky jsou uvedeny 

v charakteristice jednotlivých kategorií v části 5.1.1. Při samotné vektorizaci bylo 

vyuţíváno editačních nástrojŧ softwaru ArcGIS (snapping, auto complete polygon, cut 

polygon features atd.). Podstatnou část rozhodovacího procesu zařazení vytvořené plošky 

k určitému typu krajinného pokryvu tvořila reprezentace konkrétní plochy v podpŧrných 

(doplňkových) datech. Nastávalo tak hlavně v případech ne zcela zřejmého určení 

(vizuální interpretace) typu krajinného pokryvu. Svou roli v těchto případech hrálo i 

místo výskytu plošky a jeho interakce s okolím, protoţe těţko budeme hledat štěrkové 

náplavy uvnitř zastavěné plochy, popř. komunikaci uprostřed vodního toku. Mohou nastat 

ojedinělé výjimečné případy, které samozřejmě předchozí tvrzení nemusí splňovat, ale to 

uţ je pak spíše v reţii konkrétního operátora (interpretátora), jeho zkušeností a znalostí. 

To je také podstatou celé interpretace, která je silně závislá na roli operátora a právě na 

jeho zkušenostech.    
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Obr. 26. Ukázka vektorizace v prostředí ArcGIS 9.3.1 

Podle navrţené struktury geodatabáze a datového modelu jednotlivých vrstev 

vznikla vţdy pro daný rok (reprezentovaný vstupními daty) jedna vrstva se záznamem 

krajinného pokryvu. Všechny vrstvy byly po dokončení vektorizace podrobeny kontrole 

topologie (překryv, třískové polygony atd.). Jelikoţ při vektorizaci záměrně docházelo 

k přesahu okrajových polygonŧ přes hranici zájmového území, došlo také k ořezání 

vrstvy krajinného pokryvu podle hranice území (clip). 

V některých částech vstupních dat, zejména u vojenských mapování, byla 

vektorizace obtíţnější, zpŧsobovaly to hlavně rŧzné kumulace kartografických 

vyjadřovacích prostředkŧ nebo stářím vyblednuvší barvy vyplní. Například na výřezu 

z map III. vojenského mapování (obr. 27) znázornění hospodářských budov 

(Wirtschaftsgebäude) v oblastech hustě pokrytých výškopisnými Lehmannovými šrafami, 

notně kolidovalo. 
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Obr. 27. Kolize znázornění hospodářských budov a Lehmannových šraf v mapách III. vojenského mapování (okolí 
soutoku Morávka-Skalka) 

 

V určitých lokalitách map II. vojenského mapování zpŧsobovala zhoršená kvalita 

výplně areálových značek, ţe byla zástavba a přiléhající zahrady velmi špatně rozlišitelné 

od okolních objektŧ.  

Změna některých dílčích částí značkovacího klíče u III. vojenského mapování 

oproti II. vojenskému mapování mŧţe vést k jistým zkreslením v pozdějších analýzách. 

Na obr. 28 je znázorněna vybraná lokalita soutoku Morávky a Slavíče, kde lze 

vypozorovat právě změnu značky pro zemskou silnici – Landstraßen (modrá elipsa). 

Červená elipsa označuje část, kde se změnilo označení komunikace podél Slavíče ze 

zemské silnice na polní nebo lesní cestu (Feld- und Waldweg), k čemuţ nejspíše vedl 

sníţený provoz a zhoršení stavu komunikace, neţ změna klíče.  

 

Obr. 28. Změna značkovacího klíče a označení komunikace ve vojenských mapováních na příkladu lokality kolem 
soutoku Morávky a Slavíče (Vpravo II. vojenské mapování, vlevo III. vojenské mapování) 
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5.5 ANALÝZY DAT 

Statistické výpočty nad exportovanými atributovými daty stejně jako tvorba grafŧ a 

většiny tabulek probíhaly zejména v tabulkovém procesoru MS EXCEL. Atributová data 

jednotlivých vrstev slouţila jako zdroj pro sumarizace rozloh kategorií (podle zájmových 

skupin). Data byla podrobena analýze časové řady, zaloţené na výpočtu absolutních a 

relativních přírŧstkŧ/úbytkŧ rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu. Pomocí 

nástrojŧ MS EXCEL byly vypočteny také vybrané metrické ukazatele. 

Stejně jako u vektorizace bylo nejvíce vyuţíváno nástrojŧ softwaru ArcGIS. 

Pouţívány byly společné analýzy atributové a grafické sloţky dat, konkrétně překryvné a 

klasifikační operace. Klasifikační operace clip slouţila pro ořezání vrstev dle 

definovaného zájmového objektu či skupiny objektŧ při zachování atributových dat 

pouze ze zdrojové vrstvy – zjištění a lokalizace změn v rámci jedné nebo více kategorií, 

popř. v rámci určitého zájmového objektu (vodní nádrţ Morávka). Pro studium intenzity 

změn bylo vyuţito překryvné operace Union, která spojuje všechny vstupní vrstvy a 

zachovává všechny jejich atributy, nástroje Field calculator a SQL dotazŧ. Plochy, kde 

došlo k návratu k pŧvodnímu typu krajinného pokryvu, byly zjištěny na základě 

následujícího SQL dotazu: 

 

 

 

Při analýze osy toku byly nejprve z polygonové reprezentace koryta Morávky 

odstraněny vedlejší větvící se koryta a bylo ponecháno pouze hlavní koryto. Sledovaným 

úsekem toku byla část začínající pod hrází vodního díla Morávka aţ po soutok 

s Ostravicí. Pomocí funkce Data Management Tools/ Feature/ Polygon To Line byla 

polygonová reprezentace geoprvku převedena na liniovou a funkcí Data Management 

Tools/ Generalization/ Collapse Dual Lines To Centreline vznikla středová linie 

představující osu koryta.  

SELECT *  

FROM Union_All 

WHERE (substring("union",1,2) = substring("union",7,2)) 

   AND (substring("union",4,2) <> substring("union",1,2)) 

Obr. 29. Ukázka SQL dotazu a sloučených kódů krajinného pokryvu po operaci union  
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Na výslednou linii byla dále aplikována statistická analýza liniových prvkŧ, jako je 

např. poměr mezi skutečnou délkou linie a spojnicí počátečního s koncovým bodem linie. 

Tato charakteristika se určuje křivost linie (sinusoity). Čím větší číslo, tím větší křivost 

(Dobrovolný 2010).  

  Kromě dalších funkcí ArcGIS jako je výběr pomocí lokalizace nebo atributŧ, 

export vybraných vrstev, export tabulek či rŧzné editační funkce byl tento software vyuţit 

k tvorbě mapových ukázek v práci a mapových výstupŧ, které jsou součástí příloh.  

5.6 WEBOVÁ MAPOVÁ SLUŽBA 

Jedním z dílčích cílŧ práce bylo vytvoření webové mapové sluţby (WMS). 

Geodatabáze a vytvořený mapový dokument byly uloţeny na server Institutu 

geoinformatiky a dále publikovány do prostředí internetu pomocí ArcGIS Serveru 10. 

Geodatabáze obsahuje následující vrstvy včetně jejich atributových dat:  

 digitalizovaný krajinný pokryv zájmového území nivy Morávky ve všech 

sledovaných obdobích (1836, 1840, 1876, 1955 a 2009) dle vytvořené typologie 

krajinného pokryvu (podkapitola 5.1)  

 polygonová reprezentace toku Morávky ve všech sledovaných obdobích 

 osy hlavního koryta řeky Morávky ve všech sledovaných obdobích  

WMS sluţba (verze 1.3.0) umoţňuje jednoduché dotazování (identifikaci) na typ 

krajinného pokryvu (v jednom ze sledovaných období) v daném polygonu a jeho rozlohu. 

Sluţba by měla být dostupná z většiny desktopových GIS aplikací, které umoţňují práci 

s WMS z url:  

http://ags10.vsb.cz/ags10/services/trn0017/moravka/MapServer/WMSServer?  
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6. VÝSLEDKY 

V kapitole jsou uvedeny sumarizace rozloh, aplikace metrických ukazatelŧ a 

výsledky analýz kategorií krajinného pokryvu ve všech úrovních. Vstupní data pro 

potřeby operací byla rozdělena podle měřítka zpracování na hlavní zájmovou skupinu 

(mapy stabilního katastru (1836), ortofota 1955, 2009) a vedlejší zájmovou skupinu (II. a 

III. vojenské mapování). V přílohách č. 3–7 je zobrazen krajinný pokryv vybraných 

lokalit pro jednotlivá zájmová období.    

6.1 SUMARIZACE A KATEGORIZACE V HLAVNÍ SKUPINĚ 

Vektorizovaný krajinný pokryv byl popisován zejména z hlediska absolutní rozlohy 

a podílŧ jednotlivých kategorií ve všech zaznamenávaných úrovních. Největší dŧraz byl 

kladen na popis nejčastějších či naopak ojedinělých typŧ krajinného pokryvu 

vyskytujících se v zájmovém území v daném období (obdobně u podkap. 4.2). Graf. 1 

znázorňuje podíly jednotlivých kategorií nejvyšší úrovně z celkové rozlohy zájmového 

území ve všech sledovaných obdobích v hlavní zájmové skupině (1836, 1955 a 2009).  

Graf.  1. Podíly jednotlivých kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v letech 1836, 1955 a 2009 

 

Podíly jednotlivých kategorií střední úrovně na celkové rozloze zájmového území 

ve všech sledovaných obdobích (v hlavní zájmové skupině) ukazuje graf. 2. Tabulky 

s absolutní rozlohou a proporčním zastoupením kategorií krajinného pokryvu jsou 

uvedeny vţdy v popisu příslušného sledovaného období (tab. 12–17).  
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Graf.  2. Podíly jednotlivých kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v letech 1836, 1955, 2009 
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6.1.1 Rok 1836 

Z tab. 12 je zřejmé, ţe největší rozlohu v území zaujímala v roce 1836 kategorie 

zemědělských areálŧ (563,52 ha; 53, 30%). V nich převaţovaly travní porosty (60,00%) 

nad ornou pŧdou (40,00%). Kategorie vody byla reprezentována pouze tokem Morávky a 

jejími přítoky, jakoţto kategorie vodní toky, která měla v tomto období největší rozlohu 

ze všech sledovaných období. Zde by mohl hrát roli účel map stabilního katastru, kdy do 

katastrálních map obecně jsou zaznamenávány hranice pozemkŧ (parcel), vlastnická 

práva atd. Obraz toku (šířka) v mapě nemusí tedy zcela odpovídat skutečnému prŧběhu 

vodní hladiny (jsou zahrnuta i břeţní pásma). V katastrálních mapách (stejně jako u 

stabilního katastru) je definována pouze vodní plocha, vodní tok je pak zpŧsobem uţití 

pozemku označeného jako vodní plochy. Neexistence jiných vhodných dobových 

mapových a dalších podkladŧ nedává moţnost srovnání. Pro účely interpretace v této 

práci byla brána hranice vodní plochy (vodního toku) tak, jak byla zakreslena v mapách 

stabilního katastru, i kdyţ je třeba mít na paměti, ţe údaje mohou mírně nadhodnocovat 

výměry vodních ploch.      

Tab. 12. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 1836 

Kategorie krajinného pokryvu Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Urbanizované a zastavěné areály 29,28 2,77 

Zemědělské areály 493,27 53,30 

Přírodní a polopřírodní areály 441,72 35,13 

Vody 93,06 8,80 

 

1057,34 100,00 

 

Celkem 

 

Druhou nejrozsáhlejší kategorií byly přírodní a polopřírodní areály (35,13%) 

s téměř totoţným výskytem lesŧ (38,60%) a mozaiky stromŧ a křovin a travních areálŧ 

(38,31%). Štěrkové náplavy tvořily 23,09% ze všech přírodních a polopřírodních areálŧ. 

V případě štěrkových náplavŧ lze najít příklady náplavŧ mimo hlavní koryto toku. Lze 

spíše jen polemizovat o tom, jestli se jednalo o pozŧstatek dřívějšího koryta, jak by 

nasvědčovalo srovnání s krajinou I. vojenského mapování (1764–1768) nebo jestli šlo o 

tzv. efemerní koryta – koryta, která mohou být po většinu času bez vody, ale zavodňují se 

pouze s příchodem větších sráţek a zvýšených vodních stavŧ.  
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Obr. 30. Stabilní katastr - efemerní koryto v porovnání s I. vojenským mapováním (Zdroj: oldmaps.geolab.cz)  

V roce 1836 se v zájmovém území dosud nevyskytovaly ţádné prŧmyslové a 

zemědělské objekty. V území se nevyskytovaly ani ţádné vodní plochy, vodní stavby a 

objekty, jak je patrné z tab. 13. Největší rozlohu měla podle předpokladŧ orná pŧda 

(21,32%) a travní porosty (31,98%). Štěrkové náplavy byly relativně hojně zastoupeny, 

tvořily více neţ 8% z plochy všech kategorií střední úrovně, coţ je nejvíce v porovnání 

s ostatními zdroji v hlavní zájmové skupině.  

Tab. 13. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1836 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 20,34 1,92 

Průmyslové a zemědělské objekty 0,00 0,00 

Silniční a železniční síť s okolím 8,94 0,85 

Vodní stavby a objekty 0,00 0,00 

Orná půda 225,23 21,32 

Travní porosty 268,04 31,98 

Lesy 143,40 13,56 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů  212,56 13,46 

Štěrkové náplavy 85,77 8,11 

Vodní toky 93,06 8,80 

Vodní plochy 0,00 0,00 

 

1057,34 100,00 

 

Celkem 
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6.1.2 Rok 1955 

V krajině reprezentované ortofotem z roku 1955 zaujímaly největší podíl přírodní a 

polopřírodní areály (56,12%) a to zejména lesy, které jsou vŧbec nejvíce se vyskytujícím 

typem krajinného pokryvu v území.  

Tab. 14. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 1955 

 

 

 

 

  

 

Kromě kategorie vodních staveb a objektŧ se v roce 1955 vyskytovaly všechny 

kategorie střední úrovně. Dříve nevyskytující se prŧmyslové a zemědělské objekty a 

kategorie vodních ploch dávaly dohromady pouze necelých 0,50% ze všech kategorií, coţ 

je sice zanedbatelné mnoţství, ale vzrostlo tím zastoupení jednotlivých typŧ plošek. 

Zemědělské areály byly druhou nejrozsáhlejší kategorií, kde převaţovala orná pŧda 

(53,62%) nad travními porosty (46,36%). Štěrkové náplavy s plochou 56,95 ha lemovaly 

téměř celý tok Morávky ve větším mnoţství zejména od obce Morávka dále po proudu. 

Tab. 15. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1955 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 75,50 7,14 

Průmyslové a zemědělské objekty 4,63 0,44 

Silniční a železniční síť s okolím 11,55 1,09 

Vodní stavby a objekty 0,00 0,00 

Orná půda 180,66 17,09 

Travní porosty 156,14 14,77 

Lesy 381,69 36,10 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů  154,69 14,63 

Štěrkové náplavy 56,95 5,39 

Vodní toky 35,14 3,32 

Vodní plochy 0,38 0,04 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Urbanizované a zastavěné areály 91,68 8,67 

Zemědělské areály 336,80 31,85 

Přírodní a polopřírodní areály 593,33 56,12 

Vody 35,52 3,36 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 
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6.1.3 Rok 2009 

V současnosti, kterou představuje ortofoto z roku 2009, tvoří největší část rozlohy 

území přírodní a polopřírodní areály (59,90%), kdy jejich drtivou většinu tvoří lesy 

(75,23%). Vybudování vodní nádrţe Morávka v šedesátých letech se odráţí v ploše 

kategorie vodní plochy (50,18 ha) zaujímající 4,75% území. Zvětšení rozlohy 

prŧmyslových a zemědělských areálŧ společně s kategorií vodních staveb a 

komunikacemi zpŧsobuje posílení pozice urbanizovaných a zastavěných areálŧ (proces 

urbanizace), kdy tvoří 15,72% rozlohy z celého území.  

Tab. 16. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 2009 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Urbanizované a zastavěné areály 166,20 15,72 

Zemědělské areály 177,42 16,78 

Přírodní a polopřírodní areály 633,39 59,90 

Vody 80,33 7,60 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 
 

V zemědělských areálech opět převaţují plochy orné pŧdy (59,74%) nad travními 

porosty (40,26%). Téměř na polovině plochy zájmového území se nachází lesní porost 

(45,06%), druhým nejrozsáhlejším typem krajinného pokryvu je mozaika stromŧ, křovin 

a travních areálŧ. Štěrkové náplavy v současnosti tvoří pouze 0,30% ze z celého území.     

Tab. 17. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 2009 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 136,42 12,90 

Průmyslové a zemědělské objekty 13,08 1,24 

Silniční a železniční síť s okolím 13,38 1,27 

Vodní stavby a objekty 3,32 0,31 

Orná půda 105,98 10,02 

Travní porosty 71,43 6,76 

Lesy 476,48 45,06 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů  153,70 14,54 

Štěrkové náplavy 3,21 0,30 

Vodní toky 30,15 2,85 

Vodní plochy 50,18 4,75 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 
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6.2 SUMARIZACE A KATEGORIZACE VE VEDLEJŠÍ SKUPINĚ 

Stejně jako v podkap 6.1 byl vektorizovaný krajinný pokryv popisován zejména 

z hlediska absolutní rozlohy a podílŧ jednotlivých kategorií ve všech zaznamenávaných 

úrovních. Graf. 3 a 4 zobrazují podíly jednotlivých kategorií nejvyšší nebo střední úrovně 

v obou vojenských mapováních. V tab. 18–21 jsou absolutní rozlohy a proporční 

zastoupení jednotlivých kategorií krajinného pokryvu v období II. vojenského nebo 

III. vojenského mapování v zájmovém území.  

 

Graf.  3. Podíly jednotlivých kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 1840 (II. vojenské 

mapování) a 1876 (III. vojenské mapování)  

 

 

V krajině v II. a III. vojenského mapování se v zájmové území nevyskytovaly 

prŧmyslové a zemědělské objekty, stejně jako kategorie vodních staveb a objektŧ a 

kategorie registrující vodní plochy.   
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Graf.  4. Podíly jednotlivých kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1840 (II. vojenské 
mapování a 1876 (III. vojenské mapování) 
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6.2.1 II. vojenské mapování  

Zemědělské areály zabíraly největší plochu, tvořily více neţ polovinu zájmového 

území (53,61%). Zhruba v poměru 2:1 jsou v rámci zemědělských areálŧ zastoupeny 

travní porosty (68,73%) a orná pŧda (31,27%). Z přírodních a polopřírodních areálŧ 

dominuje mozaika stromŧ, křovin a travních areálŧ (38,98%) následují lesy (33,16%) a 

štěrkové náplavy (27,86%), celkově byla kategorie přírodních a polopřírodních areálŧ 

druhá nejrozsáhlejší v nejvyšší úrovni kategorií. 

Tab. 18. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 1840 
(II. vojenské mapování) 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Urbanizované a zastavěné areály 34,78 3,29 

Zemědělské areály 566,88 53,61 

Přírodní a polopřírodní areály 384,74 36,39 

Vody 70,94 6,71 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 

 

Nejvíce byly v krajině zastoupeny (viz tab. 19) travní porosty (36,85%) naopak 

nejmenší plochu měla silniční a ţelezniční síť s okolím s pouhými 0,91%. Druhou 

nejméně zastoupenou kategorií je zástavba se zahradami (2,37%).  

 

Obr. 31. Ukázka rozdílného znázornění (linie x areál) toku Morávky v mapách II. vojenského mapování (1840) poblíž 
obce Pražmo 

U zástavby bylo třeba brát v potaz, ţe výskyt samot, poměrně hojný v tehdejší 

v krajině, nebylo moţné zachytit celoplošně. Řada z těchto objektŧ nesplňovala 

minimální poţadavky vektorizované plochy, proto byly připojeny k okolní kategorii. 
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Stejný problém s minimálními poţadavky nastal u vodních tokŧ, kde byl tok v určitých 

místech (vedlejší ramena toku) dokonce znázorněn pouze liniovou značkou (obr. 31).  

Tab. 19. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1840 
(II. vojenské mapování) 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 25,11 2,37 

Průmyslové a zemědělské objekty 0,00 0,00 

Silniční a železniční síť s okolím 9,67 0,91 

Vodní stavby a objekty 0,00 0,00 

Orná půda 177,26 16,77 

Travní porosty 389,61 36,85 

Lesy 127,56 12,06 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů  149,89 14,18 

Štěrkové náplavy 107,30 10,15 

Vodní toky 70,94 6,71 

Vodní plochy 0,00 0,00 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 

 

6.2.2 III. vojenské mapování 

Pouze o 2,16% byly plošně největší kategorií zemědělské areály (46,23%) neţ 

přírodní a polopřírodní areály (44,07%). V zemědělských areálech převaţovaly travní 

porosty (52,24%) nad ornou pŧdou (47,76%). Lesy představovaly největší podíl (55,91%) 

v rámci přírodních a polopřírodních areálŧ, následovaly štěrkové náplavy (28,04%) a 

mozaika stromŧ, křovin a travních areálŧ (16,05%).    

Tab. 20 Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu nejvyšší úrovně v nivě Morávky v roce 1876 
(III. vojenské mapování) 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Urbanizované a zastavěné areály 41,55 3,93 

Zemědělské areály 488,82 46,23 

Přírodní a polopřírodní areály 465,95 44,07 

Vody 61,01 5,77 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 
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Téměř shodný byl podíl lesŧ, travních porostŧ a orné pŧdy v tehdejší krajině (24,64%; 

24,15%; 22,08%). Štěrkové náplavy s podílem 12,36% tvořily zejména v části mezi 

Nošovicemi a Starým Městem kolem vodního toku téměř souvislou zónu. Stejně jako 

v období II. vojenského mapování se v zájmovém území nevyskytovaly v tehdejší krajině 

ţádné prŧmyslové objekty, vodní stavby ani vodní plochy. 

  Tab. 21. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1876 
(III. vojenské mapování) 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 22,87 2,16 

Průmyslové a zemědělské objekty 0,00 0,00 

Silniční a železniční síť s okolím 18,68 1,77 

Vodní stavby a objekty 0,00 0,00 

Orná půda 233,48 22,08 

Travní porosty 255,34 24,15 

Lesy 260,50 24,64 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů  74,77 7,07 

Štěrkové náplavy 130,68 12,36 

Vodní toky 61,01 5,77 

Vodní plochy 0,00 0,00 

 

1057,34 100,00 

 

celkem 
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6.3 ANALÝZA ČASOVÉ ŘADY 

 Časová řada byla rozdělena na několik etap, které jsou popisovány v jednotlivých 

částech této podkapitoly. Nárŧst či úbytek ploch jednotlivých typŧ krajinného pokryvu 

byl popisován na základě výpočtu absolutních a relativních přírŧstkŧ/úbytkŧ ploch, 

doprovázen geografickým vymezením postiţených oblastí, popřípadě doplněním výskytu 

trendu či jiných specifik. Zkoumány byly primárně kategorie střední úrovně. První etapa 

ukazovala vývoj krajinného pokryvu během 119 let (1836–1955), druhá navazující etapa 

během 54 let (1955–2009) a třetí etapou bylo srovnání ve vedlejší zájmové skupině 

vstupních dat a to mezi II. a III. vojenským mapováním. 

Graf.  5. Srovnání vývoje kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v roce 1836 (mapy stabilního 
katastru), 1955, 2009, 1840 (II. vojenské mapování) a 1876 (III. vojenské mapování)) 

 

Srovnání vývoje kategorií krajinného pokryvu střední úrovně lze nalézt v graf. 5, 

který doplňuje následující tabulka (tab. 22) s absolutními a relativními hodnotami rozloh 

jednotlivých typŧ krajinného pokryvu. Souhrn absolutních a relativních přírŧstkŧ rozloh 

kategorií střední úrovně pro všechny sledované období je uveden v příloze č. 8. Změny 

v rámci jednotlivých kategorií příslušných období v hlavní skupině jsou zaznamenány v 

příloze č. 9.     
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Tab. 22. Rozloha a proporční zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky ve všech 
sledovaných obdobích (hlavní skupina - 1836, 1955, 2009, vedlejší skupina – II. vojenské mapování (1840), III. 

vojenské mapování (1876)   

 Rok 1836 Rok 1955 Rok 2009 
II. vojenské 
mapování 

III. vojenské 
mapování 

Zástavba se zahradami 
1,92% 

20,34 ha 
7,14% 

75,50 ha 
12,90% 

136,42 ha 
2,37% 

25,11 ha 
2,16% 

22,87 ha 

Průmyslové a 
zemědělské objekty 

X 
0,44% 

4,63 ha 
1,24% 

13,08 ha 
X X 

Silniční a železniční síť s 
okolím 

0,85% 
8,94 ha 

1,09% 
11,55 ha 

1,27% 
13,38 ha  

0,91% 
9,67 ha 

1,77% 
18,68 ha 

Vodní stavby a objekty X X 
0,31% 

3,32 ha 
X X 

Orná půda 
21,32% 

225,43 ha 
17,09% 

180,66 ha 
10,02% 

105,98 ha 
16,77% 

177,26 ha 
22,08% 

233,48 ha 

Travní porosty 
31,98% 

338,09 ha 
14,77% 

156,14 ha  
6,76% 

71,43 ha 
36,85% 

389,61 ha 
24,15% 

255,34 ha 

Lesy 
13,56% 

143,40 ha  
36,10% 

381,69 ha 
45,06% 

476,48 ha 
12,06% 

127,56 ha 
24,64% 

260,50 ha 

Mozaika stromů, křovin 
a travních areálů  

13,46%  
142,31 ha  

14,63% 
154,69 ha 

14,54% 
153,70 ha 

14,18% 
149,89 ha 

7,07% 
74,77 ha 

Štěrkové náplavy 
8,11% 

85,77 ha  
5,39% 

56,95 ha 
0,30% 

3,21 ha 
10,15% 

107,30 ha 
12,36% 

130,68 ha 

Vodní toky 
8,80% 

93,06 ha 
3,32% 

35,14 ha  
2,85% 

30,15 ha 
6,71% 

70,94 ha 
5,77% 

61,01 ha 

Vodní plochy X 
0,04% 

0,38 ha 
4,75% 

50,18 ha 
X X 

Graf.  6. Rozloha kategorií krajinného pokryvu střední úrovně a doplňující grafy trendů pro hlavní zájmovou skupinu 
(1836, 1955, 2009) 
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6.3.1 Vývoj krajinného pokryvu v letech 1836–1955 

V prvním sledovaném období lze pozorovat nárŧst zástavby se zahradami, jejíţ 

absolutní přírŧstek činil 55,16 ha, relativní přírŧstek dosahoval hodnoty 271,19%. Z 20, 

34 ha se její plocha zvětšila téměř čtyřnásobně aţ na 75,50 ha. Lokality s největším 

rozvojem zastavěné plochy se nalézaly především v oblasti mezi obcemi Dobrá a 

Nošovice, kolem obce Morávka a samozřejmě v oblasti rozvíjející se aglomerace Frýdku-

Místku (Staré Město). V období 1836–1955 vznikla zcela nová zastavěná lokalita na 

levém břehu Morávky v okolí Skalice v místní části Na Kamenci.  

Plocha lesa se zvětšila o 166,18% z 143,40 ha na 381,69 ha. Absolutní přírŧstek 

238,29 ha tvoří jednoznačně největší nárŧst ze všech ploch v celém sledovaném období 

1836–2009. V tomto období docházelo v  historické krajině zájmového území 

k nahrazení procesu odlesňování (viz část 3.2.3) procesem zalesňování.  

Graf. 7. Mozaikový graf relativního zastoupení kategorií krajinného pokryvu střední úrovně v nivě Morávky v letech 
1836 a 1955 (Horizontální směr vyjadřuje poměr absolutních rozloh kategorií, vertikální směr podíl sumy rozlohy dané 

kategorie pro celý interval) 

 

 

Největší úbytek ploch v rámci kategorií krajinného pokryvu (62,24%) byl zaznamenán u 

kategorie vodní toky. Zde mŧţe mít vliv dříve zmiňované nadhodnocování 

vektorizovaného vodního toku z map stabilního katastru. Konkrétně o analýze vývoje 

koryta toku Morávky pojednává více podkapitola 6.6.  Relativní úbytky se objevovaly 

také u travních porostŧ (53,82%) a orné pŧdy (19,86%). Jejich plochy byly nahrazeny 

nejčastěji lesními porosty (21,14%), pokud pomineme vzájemné nahrazení travních 
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porostŧ polem a naopak. Úbytkem byla postiţena i kategorie štěrkových náplavŧ 

(33,59%) jejíţ rozloha klesla z 85,77 ha na 56,95 ha. Náplavy nahradily z 72,79% ostatní 

kategorie náleţící do přírodních a polopřírodních areálŧ (lesy – zejména mezi 

Nošovicemi a Dobrou, mozaika stromŧ, křovin a travních areálŧ).  Nahrazení vodním 

tokem (zaplavení) postihovalo 7,96% případŧ. 

Relativně nezměněná rozloha zŧstala u kategorie mozaika stromŧ, křovin a travních 

areálŧ (přírŧstek 8,69%). Zhruba třetinový nárŧst zaznamenala silniční a ţelezniční síť. 

V mapách stabilního katastru se ţeleznice ještě nevyskytovala, coţ společně s absencí 

komunikace vedoucí z Morávky směrem do svahu Malého Travného mělo svŧj podíl na 

zvýšení plochy této kategorie. 

Prŧmyslové a zemědělské objekty se v zájmovém území v roce 1836 

nevyskytovaly, první prŧmyslové areály vznikly v období 1836–1955 a jejich plocha byla 

4,63 ha (0,44%). Stejně na tom byly vodní plochy, jejichţ rozloha byla v roce 0,38 ha 

(0,04%). Kategorie vodních staveb a objektŧ se nevyskytuje ani v jednom ze sledovaných 

období.  

6.3.2 Vývoj krajinného pokryvu v letech 1955–2009 

Výrazná změna v zastoupení kategorií krajinného pokryvu v období 1955–2009 

byla ovlivněna vybudováním vodního díla Morávka. Zvýšil se podíl vodních ploch, kdy 

se plocha rozrostla z 0,38 ha na 50,18 ha, coţ je více neţ 130krát. Travní porosty byly 

zatopením nejvíce postiţenou kategorií 18,84 ha (37,73% ze všech kategorií střední 

úrovně v zaplavené oblasti), coţ tvoří zhruba jednu osminu všech travních porostŧ 

v celém zájmovém území. Bylo zatopeno 10,63 ha polí, čímţ byla orná pŧda druhou 

nejvíce postiţenou kategorii (21,29%), třetí byla mozaika stromŧ, křovin a travních 

areálŧ s 6,24 ha (12,49%). Zatopení se nevyhnuly ani některé obydlené oblasti. Zástavba 

se zahradami byla čtvrtou nejpostiţenější kategorií s 5,67 ha (11,36%), kdy pod vodní 

hladinou natrvalo zmizelo 7,63% z veškeré zástavby v zájmovém území. Obecně i tak 

v celém území pokračoval trend nárŧstu zástavby, i kdyţ ne tak rapidní jako v období 

1836–1955. Zástavba se zahradami zvýšila svou rozlohu ze 75,50 ha na současných 

136,42 ha (absolutní přírŧstek 60,92 ha; relativní přírŧstek 80,69%). 
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Obr. 32. Kategorie krajinného pokryvu střední úrovně v roce 1955 v současné vodní nádrži Morávka 

Tab. 23. Rozloha a podíly kategorií krajinného pokryvu  

střední úrovně v roce 1955 v současné vodní nádrži Morávka 

Kategorie Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Zástavba se zahradami 5,67 11,36 

Průmyslové a 
zemědělské objekty 

0,00 0,00 

Silniční a železniční síť s 
okolím 

1,50 3,01 

Vodní stavby a objekty 0,00 0,00 

Orná půda 10,63 21,29 

Travní porosty 18,84 37,73 

Lesy 4,33 8,67 

Mozaika stromů, křovin 
a travních areálů  

6,24 12,49 

Štěrkové náplavy 0,49 0,99 

Vodní toky 2,23 4,47 

Vodní plochy 0,00 0,00 

 

49,93 100,00 

 

celkem 

 

 

Stejně jako zástavba se nadále zvětšovala i plocha lesních porostŧ, tentokrát o 

dalších 94,79 ha (o 24,83% pŧvodní velikosti). V současnosti mají lesy skoro poloviční 

podíl na skladbě území a svými 476, 48 ha jsou nejrozsáhlejší kategorií vŧbec. Hned po 

vodních plochách vynikaly největším přírŧstkem plochy prŧmyslových a zemědělských 

areálŧ (abs. 8,45 ha; rel. 182,49%). Naopak maximální úbytek zaznamenaly štěrkové 

náplavy, kdy se jejich plocha zmenšila o 53,74 ha (relativní úbytek 94,37%). Pokud 

pomineme problém s vektorizací (kap. 7), největší podíl na změně rozlohy štěrkových 

náplav mají zmiňované vodohospodářské úpravy na horním a středním toku. Úbytky 

travních porostŧ a orné pŧdy, pozorované jiţ v období 1836–1955, nadále ještě 

pokračovaly (graf. 6). U travních porostŧ činil relativní úbytek 54,25%, u orné pŧdy 

41,34%. Tyto plochy byly nahrazeny téměř shodně zejména zástavbou (24,15%) a lesy 

(25,03%).  

Rozloha mozaiky stromŧ, křovin a travních areálŧ opět zŧstala téměř nezměněna, 

podíl z celkové rozlohy v roce 1955 byl 14,63%, v roce 2009 14,54%. Lokalita 

s největším podílem tohoto typu krajinného pokryvu v roce 1955 v oblasti dnešní nádrţe 
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Morávka a okolí obce Morávka zatopením zanikla a největší koncentrace těchto ploch je 

v současnosti v okolí Vyšních Lhot a dále po proudu v oblasti kolem Starého Města.  

Sníţení plochy vodních tokŧ (o 4,98 ha; 14,02%) zpŧsobilo hlavně vybudování 

nádrţe. Kategorie vodních staveb a objektŧ vyskytující se pouze v roce 2009 zahrnovala, 

v 60. letech 20. století vybudovaný, kanál pro převod vody do povodí Lučiny u Vyšních 

Lhot a hráz vodní nádrţe Morávka. 

 

Obr. 33. Ukázka vybraných vodních staveb v povodí Morávky: 1)Budování přivaděče v okolí Vyšních a Nižních Lhot 
(ortofoto 1955), 2)Dokončený přivaděč (topografická mapa 1:10 000, 1962), 3)Oblast kolem budoucí hráze vodní 

nádrže Morávka na sousedních mapových listech (topografická mapa 1:10 000, horní 1963, spodní 1960) 

6.3.3 Vývoj krajinného pokryvu mezi vojenskými mapováními 

Mezi II. a III. vojenským mapováním byl sice nejkratší zkoumaný časový horizont 

vývoje krajinného pokryvu (zhruba 40 let), ale tyto záznamy o tehdejší krajině nabízí 

velmi cenné historické informace.  

Za sledované období se dvojnásobily plochy lesŧ. Zájmové území bylo od 

16. století jednou z dotčených lokalit organizovanou těţbou dřeva. V krajině 

II. vojenského mapování lze rozlišit 4 největší celky lesního porostu: v oblasti svahu 

Malého Travného směrem k současné vodní nádrţi Morávka, mezi Niţními a Vyšními 

Lhotami, mezi Dobrou a Starým Městem a u Raškovic. Tyto celky tvořily opěrné body 
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výskytu lesa v zájmovém území v mapách III. vojenského mapování, kdy les zabíral 

bezmála jednu čtvrtinu tehdejšího území (II. voj. mapování pouze 12,06%). Travní 

porosty (32,59%) a mozaika stromŧ, křovin a travních areálŧ (12,82%), byly nejvíce 

zastoupeny mezi plochami, které byly zasaţeny procesem zalesnění.  

Dvojnásobné rozlohy dosáhly také kategorie silniční a ţelezniční sítě s okolím, 

z 9,67 ha (0,91%) na 18,68 ha (1,77%).  

Mírný pokles rozlohy zaznamenala zástavba se zahradami z 25,11 ha (2,37%) na 

22,87 ha (2,16%). Jistou roli mŧţe u zástavby a komunikací hrát interpretace z map 

vojenských mapování blíţe popsána v podkap 5.4.  

V rámci zemědělských areálŧ téměř nedošlo ke změně rozlohy, kdyţ travní porosty 

zaznamenaly relativní úbytek 34,46% a orná pŧda naopak relativní přírŧstek 31,71%. 

Travní porosty byly nejčastěji nahrazeny lesy (21,79%) a ornou pŧdou (16,03%). V ornou 

pŧdu se přeměnily zejména zmiňované plochy travních porostŧ a mozaiky stromŧ, křovin 

a travních areálŧ. 

21,79% činil relativní přírŧstek štěrkových náplavŧ mezi II. a III. vojenským 

mapováním. V absolutních hodnotách vzrostla plocha 107,30 ha na 130,68 ha. 

 

Obr. 34. Vývoj štěrkových náplavů v okolí Dobré znázorněný ve vojenských mapováních (vlevo II. vojenské mapování 
(1840), vpravo III. vojenské mapování (1876)) 

Obr. 34 ukazuje přeměnu travních porostŧ ve štěrkové náplavy v okolí obce Dobrá 

mezi vojenskými mapováními. K nahrazení travního porostu štěrkovými náplavy mohlo 

dojít během povodní v roce 1872 (viz tab. 3), coţ byla podle dostupných materiálŧ jediná 

větší povodeň, která prošla územím v období mezi II. a III. vojenským mapováním. 

Prŧmyslové a zemědělské objekty, vodní stavby a objekty a také vodní plochy se v 

zájmovém území v období obou vojenských mapování nevyskytovaly. 



 

Libor Trnčák: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky 

 
 

2012  65 

 

6.4 HODNOCENÍ KRAJINY POMOCÍ METRICKÝCH UKAZATELŮ 

Z vybraných metrických ukazatelŧ byly aplikovány Shannonŧv index diverzity, 

koeficient míry antropogenního ovlivnění krajiny, koeficient ekologické stability a index 

celkové změny krajiny. Dále zmiňované ukazatele (obsah plošek, celkové rozloha 

jednotlivých kategorií a proporční zastoupení jednotlivých kategorií), jakoţto ukazatele 

aplikované na jednotlivé kategorie krajinného pokryvu, lze nalézt v přílohách č. 8, 9 nebo 

v předešlém textu a tabulkách (viz např. tab. 22). 

6.4.1 Struktura krajiny zájmového území (Shannonův index diverzity) 

Absolutní hodnota vypočteného Shannonova indexu diverzity (SHDI) nemá valnou 

vypovídací hodnotu, její význam spočívá spíše v porovnání v rŧzných časových 

obdobích, jako relativního indexu. 

Tab. 24. Shannonův index diverzity krajiny pro zájmové území nivy Morávky v jednotlivých sledovaných obdobích 
(1836, 1955, 2009, 1840 (II. vojenské mapování) a 1876 (III. vojenské mapování)), vypočten dle vzorce [3] 

 Rok 1836 Rok 1955 Rok 2009 
II. Vojenské 
mapování 

III. Vojenské 
mapování 

SHDI 1,77 1,77 1,71 1,74 1,79 

  

Minimální hodnotu SHDI v hlavní zájmové skupině vykazovala krajina 

reprezentovaná ortofotem z roku 2009. Větší počet zastoupených kategorií by měl vést k 

větší diverzitě krajiny, avšak svou roli hraje i vyrovnanost proporčního zastoupení 

kategorií v území. Čím více je toto zastoupení nevyrovnanější, tím více se Shannonŧv 

index sniţuje. Téměř polovinu zájmového území v roce 2009 tvořily lesní porosty a 

například štěrkové náplavy pouze 0,30%. Vyšší hodnotu indexu v roce 1836 zpŧsobila 

větší vyrovnanost zastoupení kategorií krajinného pokryvu. Krajina byla tvořena poměrně 

malými ploškami, byla pestrá a to i přesto, ţe se ještě nevyskytovaly typy krajinného 

pokryvu pozdějších období (1955–2009) jako prŧmyslové objekty a vodní stavby. 

Podobně tomu je při srovnání SHDI v roce 1955 a 2009. 

Vyššími hodnotami SHDI se vyznačovala krajina období III. vojenského mapování 

(1876), coţ opět nebylo zpŧsobeno zvětšením počtu vyskytujících se kategorií (jejich 

počet zŧstal nezměněn), ale spíše vyrovnanějším proporčním zastoupením kategorií 
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III. vojenského mapování. Oproti II. vojenskému mapování například orná pŧda, travní 

porosty a lesy dosahovaly téměř shodného zastoupení (22,08%; 24,15% a 24,64%).  

6.4.2 Míra antropogenního ovlivnění krajiny zájmového území 

Na základě rozlohy ploch s vyšší intenzitou antropogenního vyuţití ku rozlohám 

ploch s menší intenzitou antropogenního vyuţití byl vypočten koeficient míry 

antropogenního ovlivnění krajiny (KAO). Hodnoty vyšší neţ 1,00 značí vyšší míru 

antropogenního ovlivnění krajiny. 

Tab. 25. Koeficient antropogenního ovlivnění krajiny pro zájmové území nivy Morávky v jednotlivých sledovaných 
obdobích (1836, 1955, 2009, 1840 (II. vojenské mapování) a 1876 (III. vojenské mapování)), vypočten dle vzorce [4] 

 Rok 1836 Rok 1955 Rok 2009 
II. Vojenské 
mapování 

III. Vojenské 
mapování 

KAO 0,32 0,35 0,34 0,25 0,35 

 

Ve všech sledovaných obdobích dosahoval koeficient hodnot menších neţ 1,00. 

Míra antropogenního ovlivnění krajiny zájmového území je tedy nízká.  

6.4.3 Ekologická stabilita krajiny 

Koeficient ekologické stability krajiny je zaloţen na výpočtu poměru ploch 

relativně ekologicky stabilních k plochám relativně nestabilním. Zařazení kategorií do 

ploch stabilních či nestabilních proběhlo podobně jako v předchozím případě výpočtu 

KAO při dělení na plochy s vyšší resp. niţší intenzitou antropogenního vyuţití.   

 

Tab. 26. Koeficient ekologické stability pro zájmové území nivy Morávky v jednotlivých sledovaných obdobích (1836, 
1955, 2009, 1840 (II. vojenské mapování) a 1876 (III. vojenské mapování)), vypočten dle vzorce [5] 

 Rok 1836 Rok 1955 Rok 2009 
II. Vojenské 
mapování 

III. Vojenské 
mapování 

KES 3,15 2,88 2,88 3,98 2,84 

 

Hodnoty KES zájmového území jsou větší neţ 1,00 ve všech sledovaných obdobích 

(1836–2009), coţ odpovídá spíše stabilnějším územím s niţší intenzitou vyuţívání. Při 

pohledu na jednotlivá období v hlavní zájmové skupině, bylo moţné sledovat pokles 

hodnoty KES z 3,15 v roce 1836 na 2,88 v letech 1955 a 2009. Pokles hodnot KES byl 
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dán přeměnou ekologicky stabilní přírodní krajiny s nízkým stupněm antropogenního 

ovlivnění (platí pro KES > 3,00) na vcelku vyváţenou krajinu, kde technické objekty jsou 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami (1,00 < KES < 3,00). Pokles měl na 

svědomí zejména rŧst urbanizovaných a zastavěných areálŧ, který v rozdělení kategorií 

pro výpočet KES zastínil i výrazný pokles plochy orné pŧdy. Do sníţení hodnoty KES se 

také výrazně odrazilo více neţ čtyřnásobné sníţení plochy travních porostŧ v období 

1836–2009. 

Pokles KES mezi II. a III. vojenským mapováním jen dokumentuje situaci 

popsanou na příkladu hlavní zájmové skupiny. Vyšší hodnota při II. vojenském mapování 

neţ u stabilního katastru se dá přisuzovat spíše místy problematické interpretaci kategorií 

popsané v podkapitole 5.4. Na sníţení hodnot měl vliv nárŧst ploch orné pŧdy (relativní 

přírŧstek 31,71%) a zmenšení ploch travních porostŧ (relativní úbytek 34,46%). 

6.4.4 Celková změna krajinné struktury 

Vypočtený index celkové změny krajiny se pouţívá k posouzení celkové změny 

krajinné struktury v čase. Nabývá kladných hodnot včetně nuly, která značí nezměněnou 

krajinu, čím vyšší hodnota, tím větší změna.  Největší hodnota indexu je ve sledovaném 

intervalu 1836–2009. V nejkratším sledovaném intervalu mezi vojenskými mapováními 

(1840–1876) má index nejniţší hodnotu. Hodnota indexu je závislá na absolutním 

přírŧstku/úbytku v rámci jednotlivých kategorií střední úrovně. Přehled absolutních a 

relativních přírŧstkŧ rozlohy kategorií krajinného pokryvu obsahuje příloha č. 8. Na 

relativně vysokou hodnotu indexu v období 1836–2009 má vliv zejména téměř 

sedminásobný nárŧst zastavěné plochy, čtyřnásobný pokles plochy travních porostŧ a 

více neţ trojnásobná změna rozlohy lesních porostŧ během tohoto období.  

Tab. 27. Index celkové změny krajiny pro zájmové území nivy Morávky v jednotlivých sledovaných intervalech (1836–
1955, 1955–2009, 1836–2009 a 1840–1876 (II. vojenské mapování – III. vojenské mapování)), vypočten dle vzorce [7] 

 1836–1955 1955–2009 1836–2009 
II. Vojenské mapování – 
III. Vojenské mapování 

IZ 0,30 0,21 0,50 0,20 
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6.5 STABILNÍ PLOCHY A INTENZITA ZMĚN 

Překryvnými operacemi byly zjišťovány plochy, kde zŧstal typ krajinného pokryvu 

zachován a kde proběhla určitá změna typu krajinného poryvu. Sledování probíhalo 

v rámci hlavní zájmové skupiny, tedy kromě stabilních ploch mohlo dojít k jedné nebo 

maximálně ke dvěma změnám typu krajinného pokryvu. V příloze č. 10 lze nalézt 

mapový výstup vizualizující sledovanou intenzitu změn.  

Tab. 28. Intenzita změn typu krajinného pokryvu v nivě Morávky v letech 1836–2009 

Intenzita změn 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Stabilní plochy 16,37 

Jedna změna 48,71 

Dvě změny 34,92 

 

Stabilní plochy k roku 2009 tvořily 16,37% (173, 04 ha) celého zájmového území. 

Nejpočetněji byly zastoupeny podle předpokladŧ lesní porosty (47,10%) a to hlavně 

v lokalitách popsaných v kapitole 6.3.3. Okolí Dobré a Starého Města vykazovalo nejvíce 

stabilních ploch kategorie orné pŧdy, jejíţ celkový podíl na všech stabilních plochách 

tvořil 33,55%. Zástavba se zahradami tvořila se 4,60% třetí nejpočetnější typ stabilních 

ploch.  

Jedenkrát došlo ke změně typu pokryvu téměř na polovině území (48,71%) a to 

zejména přeměnou travních porostŧ v les (17,79%) a mozaiky stromŧ, křovin a travních 

areálŧ v les (13,13%), jak je uvedeno v tab. 29.  

Tab. 29. Pět nejčastějších typů změn kategorie krajinného pokryvu v rámci ploch v nivě Morávky, kde došlo k jedné 
změně v letech 1836–2009 

Typ změny Rozloha (ha) 
Proporční 
zastoupení 

(%) 

Travní porosty – les 91,64 17,79 

Mozaika stromů, křovin a travních areálů – les 67,61 13,13 

Štěrkové náplavy – les 43,43 8,43 

Travní porosty – zástavba se zahradami 34,35 6,67 

Vodní toky – les 33,66 6,54 

 

Zbylých 34,92% (369,27 ha) zájmového území zabíraly plochy, kde došlo ke 

dvěma změnám. Kromě oblasti dnešní vodní nádrţe Morávka, kde se před zatopením 
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nejčastěji objevovaly změny orné pŧdy v travní porost, travní porost v mozaiku stromŧ, 

křovin a travních areálŧ a také travních porostŧ v zástavbu se zahradami, vynikala 

výskytem ploch se dvěma změnami také oblast mezi Raškovicemi a Vyšními Lhotami. 

Nejčastěji se typ krajinného pokryvu měnil z travních porostŧ na mozaiku stromŧ, křovin 

a travních areálŧ a následně na les (7,74%).  

 

Obr. 35. Ukázka intenzity změn krajinného pokryvu nivy Morávky v okolí Nižních Lhot 

 

Mezi plochami se dvěma změnami se objevuje podtyp návrat k pŧvodnímu typu 

krajinného pokryvu, kdy se nejčastěji jednalo o změny travních porostŧ na ornou pŧdu a 

zpět na travní porost (případně orná pŧda – travní porost – orná pŧda), časté byly i změny 

lesních porostŧ na mozaiku stromŧ, křovin a travních areálŧ a zpět na les (a naopak).   
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6.6 ČASOPROSTOROVÁ ANALÝZA KORYTA MORÁVKY 

Koryto toku Morávky bylo nejprve podrobeno analýze osy toku, dále byl popsán 

prŧběh toku v jednotlivých sledovaných obdobích spojený s větvením toku, existencí 

ostrovŧ a rozsáhlých štěrkových lavic.   

6.6.1 Analýza osy hlavního koryta 

Provedené operace umoţnily srovnat osy toku ve všech sledovaných obdobích jak 

v hlavní zájmové skupině, tak i ve vedlejší. Sledovaným úsekem toku byla část toku 

začínající pod hrází vodního díla Morávka aţ po soutok s Ostravicí.  

Tab. 30. Srovnání délek os koryta Morávky v zájmovém území 

 
Délka 

toku (m) 

Absolutní 
přírůstek/úbytek 

(m) 

Relativní 
přírůstek/úbytek 

(%) 

Stabilní katastr (1836) 19438,63 -- -- 

II. vojenské mapování (1840) 19466,25 27,62 0,14 

III. vojenské mapování (1876) 19081,83 -384,42 -1,97 

Rok 1955 20547,90 1466,07 7,68 

Rok 2009 19217,36 -1330,54 -6,47 

 

Z tab. 29 je zřejmé, ţe nejdelší osu hlavního koryta lze pozorovat v roce 1955. 

Naopak nejmenší z období III. vojenského mapování.  Právě mezi těmito sledovanými 

obdobími nabýval absolutní přírŧstek maximální hodnoty. V současnosti (rok 2009) je 

délka osy hlavního koryta 19,22 km, kdy oproti ose z roku 1955 proběhlo zkrácení o 

1,33 km. 

Statistická analýza liniových prvkŧ vedla k určení křivosti linie. Největší křivosti 

dosahuje osa odpovídající roku 1955. Jiţ vizuální interpretaci se jeví hlavní koryto v roce 

1955 více zakřiveně, neţ například osa hlavního koryta v III. vojenském mapování, kdy 

větvících se ramen nebylo takové mnoţství a i hlavní koryto vykazuje větší přímost a 

pravidelnost. Srovnání osy z roku 1955 s rokem 2009, kdy hrály podstatnou roli 

vodohospodářské úpravy toku, ukazovalo také výrazné napřimování hlavního koryta. 

Právě tyto dvě osy (III. vojenské mapování a rok 2009) měly nejmenší křivost. Téměř 

shodné výsledky vykazovaly osy z roku 1836 a II. vojenského mapování (1840), zde měl 

vliv fakt, ţe II. vojenské mapování je postaveno na základech stabilního katastru, a ţe na 
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něj bezprostředně navazovalo a také, ţe podle tab. 3 neprošla územím ţádná větší 

povodeň, která by výrazně změnila charakter hlavního koryta. 

 

 

Obr. 36. Osy hlavního koryta ve všech sledových obdobích (1836 (mapy stabilního katastru), 1840 (II. vojenské 

mapování), 1876 (III. vojenské mapování), 1955, 2009). 1) Oblast pod vodním dílem Morávka; 2)Oblast mezi Dobrou a 
Starým Městem; 3)Oblast kolem Raškovic; 4) Oblast kolem Vyšních a Nižních Lhot  

Z obr. 36 jsou patrné rozdíly os hlavního koryta v jednotlivých obdobích ve 

vybraných lokalitách. Úsek s minimálními rozdíly lze nalézt v oblasti pod hrází vodní 

nádrţe Morávka, kde je patrná pouze úprava toku kvŧli stavbě vodního díla (obr. 36-1). 

Naopak úseky s velmi rozdílnými osami jsou v oblasti mezi Dobrou a Starým Městem 

(obr. 36-2). Rozdíl je patrný hlavně v levé horní části ukázky č. 2 (ţlutá kruţnice), v níţ 

se osy ze stabilního katastru a z II. vojenského mapování odchylují severním, resp. 

severozápadním směrem. Maximální rozdíl zde oproti současnosti (osa 2009) vykazuje 

osa z období mapování stabilního katastru (340 m), nejmenší hodnotu má pak osa roku 

1955 (88 m) – viz příloha č. 11.    

Na obr. 36-3 se projevuje napřimování hlavního koryta toku u os toku z let 1955 a 

2009. Úsek s velkou vzájemnou diferencí os (vyjma relativní shodnosti u stabilního 

katastru a II. vojenského mapování) se nachází v oblasti kolem Vyšních a Niţních Lhot 

(obr. 36-4).  
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6.6.2 Analýza průběhu toku 

Fluviálně-geomorfologický reţim štěrkonosného toku s větvením, jeţ je typický 

pro Morávku, je charakteristický převrstvováním fluviálních sedimentŧ a častou změnou 

polohy koryt, zejména díky periodickým či epizodickým povodňovým stavŧm.  

V mapách stabilního katastru se v blízkosti hlavního koryta toku objevovalo 

mnoţství vedlejších koryt, často označených jako Mühlbach (mlýnský potok). I kdyţ v 

legendě k císařským otiskŧm stabilního katastru neexistovala kartografická značka pro 

mlýn, dá se usuzovat, ţe tato činnost byla v okolí Morávky poměrně rozšířená. Mapy 

II. vojenského mapování, kde znak pro vodní mlýn jiţ existoval, tento fakt jen potvrzují.  

Menší rozsah větvení koryta, neţ u předchozích sledovaných období, vykazoval tok 

během III. vojenského mapování. Naopak velký počet vedlejších ramen lze pozorovat 

ještě v roce 1955, počet ramen v roce 2009 se oproti roku 1955 sníţil a tok dostal 

pravidelnější a přímější charakter. Kolem obce Dobrá z části v PP Profil Morávky (obr. 

37) má koryto výrazně přímější charakter neţ v roce 1955.  

 

 

Obr. 37. Srovnání koryt z let 1955 a 2009 v oblasti kolem obce Dobrá 

 

Regulace toku a vodohospodářské úpravy na středním a horním toku Morávky, 

ztráta aktivního prŧtoku v některých postranních ramenech toku a hloubková eroze, která 

mŧţe být také nepřímým dŧsledkem vlivu antropogenních zásahŧ, mají podíl na tom, 

proč koryto toku dostává v současnosti přímější charakter neţ v minulosti. Na ortofotech 

z roku 1955 jsou patrné první výraznější zásahy, jako je hlavně výstavba drátokamenných 

výhonŧ – gabionŧ (obr. 38). 
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Obr. 38. Drátokamenný výhon poblíž Skalice (autor, duben 2012) 

 

Při terénním prŧzkumu bylo objeveno mnoţství vedlejších postranních ramen, 

dlouhodobě neprotékaných, z části protékaných či se stojatou vodou (více příloha č. 12). 

Některé z nich byly pozŧstatkem dřívějších koryt zaznamenaných ve zdrojových datech, 

jiné nalezené pozŧstatky koryt nebyly uvedeny ani v jednom ze vstupních zdrojŧ. 

V mapě II. vojenského mapování z okolí soutoku Morávky s Ostravicí jsou 

uprostřed toku zaznamenány říční ostrovy (štěrkové lavice), které v mapách stabilním 

katastru nejsou zaznačeny. V porovnání s III. vojenským mapováním lze pozorovat vývoj 

těchto štěrkových lavic. Zŧstala zachována pouze lavice blíţe k soutoku a její zařazení se 

změnilo ze štěrkových náplavŧ bez vegetace na štěrkové náplavy s vegetací, z čehoţ 

vyplývá, ţe byly jiţ delší dobu mimo dosah proudící vody nebo spíše povodňových 

hladin vody. V úseku od Dobré po soutok s Ostravicí takových příkladŧ změny najdeme 

hned několik. Obr. 39 demonstruje jeden z případŧ, kdy se z hlediska pouţité typizace 

krajinného pokryvu ze štěrkových náplav bez vegetace (mapy stabilního katastru, 

II. vojenské mapování) vyvinuly štěrkové náplavy s vegetací (III. vojenské mapování) a 

následně lesní porosty (ortofoto 1955, 2009).  
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Obr. 39. Ukázka vývoje štěrkových náplav východně od Starého Města (zleva: mapy stabilního katastru (1836), 
II. vojenské mapování (1840), III. vojenské mapování (1876), ortofoto 1955 a 2009) 

 

Příklad vybrané plochy (obr. 39) umoţňuje sledovat typický vývoj štěrkového 

náplavu a dynamiku změn v lokalizaci koryta v zájmovém území v prŧběhu 170 let. Na 

vybrané ploše bylo moţné nejprve pozorovat štěrkový náplav bez vegetace. Dŧkladnější 

studie obrazu z roku 1836 ukazuje i moţnost existence efemerního koryta, kdy v horní 

části vyznačeného kruhu je patrný jeho moţný pozŧstatek. II. vojenské mapování (1840) 

jen přítomnost koryta potvrzuje. V obrazu III. vojenského mapování (1876) jsou jiţ 

zaznamenaná koryta dvě a štěrkový náplav tvoří ostrov, na němţ je přítomna vegetace. 

Hlavní koryto na ortofotu z roku 1955 je lokalizováno v dřívějším efemerním korytu a 

náplav zarŧstá lesním porostem. V současnosti reprezentované ortofotem z roku 2009 je 

lokalita zarostlá lesem a hlavní koryto ještě více ustoupilo jiţním směrem. 
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7. DISKUSE 

Ve vstupních datech diplomové práce jsou zachyceny stavy, které umoţňují 

přepokládat velkou fluviálně-geomorfologickou dynamiku toku Morávky, doprovázenou 

mimo jiné změnami polohy koryt. Charakteristické vlastnosti štěrkonosného toku a lidská 

činnost, která tok a jeho vlastnosti výrazně transformovala, mají nesporný vliv na 

tvářnost nivy Morávky.   

Jak uvádí Hradecký (2005), celé povodí Morávky se vyznačuje zásadní změnou 

hydrologického reţimu, dochází k narušení kontinua toku z hlediska mnoţství 

transportovaných splavenin, jeţ jsou základní podmínkou pro genezi divočícího toku. Na 

základě výsledkŧ analýz osy hlavního koryta a prŧběhu toku Morávky v diplomové práci 

je předchozí jen potvrzeno. Podrobnější měřítko interpretace vstupních dat umoţňuje 

blíţe studovat vývoj vybraných lokalit, jak co se týče vývoje štěrkových náplav, 

lokalizace koryta toku, tak změn krajinného pokryvu během více neţ 170 let.  

Přehrazením toku údolní nádrţí dochází k přerušení říčního kontinua. Náhlou 

přeměnou části toku a jeho přilehlého okolí na souvislou vodní plochu vzniká sloţitý 

řetězec procesŧ s konečnými dopady na přilehlé ekosystémy a následně na 

socioekonomickou sféru společnosti. Přehrazené řeky mají svŧj prŧtok, typ sedimentu, 

organický materiál a kvalitu vody určovánu vypouštěním z nádrţe (Petts 1984). 

Vybudování vodní nádrţe Morávka (1961–1966) a další vodohospodářské úpravy toku, 

mají neoddiskutovatelný vliv na napřimování toku a sniţování počtu vedlejších ramen 

(část 6.6.2, obr. 37), dochází tím k změně pŧvodního reţimu větvícího se toku na projevy 

hloubkové eroze (Hradecký 2005) nejmarkantněji ve spodní části toku (zejména ř. km 

1,1–4,0) a nově i ve střední části toku. 

Rekognoskací byl zjištěn výskyt pozŧstatkŧ dřívějších koryt, které nejsou uvedeny 

ani v jednom ze vstupních zdrojŧ, lze pouze polemizovat, jestli se zde tato koryta 

vyskytovala jiţ před mapováním stabilního katastru či jsou pozŧstatkem jedné z větších 

povodní z období mezi léty pŧvodu jednotlivých zdrojových dat.  

Niţší rozlohu štěrkových náplavŧ v roce 2009 oproti rozloze náplavŧ na ortofotech 

z roku 1955, kdy bylo koryto téměř souvisle zaštěrkováno aţ po obec Morávka, lze 

přisuzovat regulaci prŧtoku, hlavně povodňových. Ve studii Šindlara (1996) se píše, ţe 

pokud doba mezi povodněmi je dostatečně dlouhá, štěrkové náplavy jsou stabilizovány 
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nárŧstem vegetace, následná povodeň musí mít značnou sílu, aby dokázala stabilizované 

náplavy převrstvit a vytvořit nová sterilní stanoviště. Intenzivně probíhající sukcese na 

řadě lokalit v území vedla k přítomnosti souvislého lesního porostu (obr. 39). Na niţší 

rozloze náplavŧ má podíl také obtíţnější vizuální interpretace štěrkových náplavŧ 

z ortofot 2009. Nepomohla však ani podpŧrná data, jedinou moţnou metodou byl tedy 

pouze terénní prŧzkum. Na základě rekognoskace byly některé sporné lokality opraveny, 

ale i tak mohou vznikat určité pochybnosti o správnosti zařazení. Na určitých lokalitách 

nebylo pochyb o tom, ţe štěrkový náplav tvoří podloţí pro okolní vegetaci. Však pro 

zařazení do kategorie štěrkové náplavy s vegetací zde najedeme silnou vrstvu vesměs 

souvislých nánosŧ pŧdního krytu s vegetací, proto většina těchto lokalit byla zařazena do 

kategorie lesy popř. mozaika stromŧ, křovin a travních areálŧ. Terénním prŧzkumem 

bylo také zjištěno, ţe velká povodeň, která prošla územím v roce 2010, v některých 

lokalitách (například kolem Niţních a Vyšních Lhot) opět pozměnila prŧběh koryta a 

obnaţila některé dřívější štěrkové náplavy. 

 Hodnocení krajiny, respektive změn krajinného pokryvu (vyuţití území), s 

vyuţitím geografických informačních systémŧ je v poslední době velmi rozšířeným 

uplatněním geoinformačních technologií v praxi. Jejich nástroje nabízejí mnoţství metod 

a operací k širokému spektru analýz. Od toho se odvíjí mnoţství rŧzných postupŧ k 

dosaţení poţadovaných výsledkŧ. Řada studií například pouţívá ke zkoumání intenzity 

změn spíše rastrovou reprezentaci obrazu, kde třeba Greţo (2012) vyuţívá vlastní 

naprogramované aplikace k transformaci a sloučení kódŧ typŧ krajinného prvkŧ ze dvou 

a více obrazŧ. K detekci ploch s rŧznou intenzitou změn bylo v práci vyuţito naopak 

vektorové reprezentace, SQL dotazŧ a překryvných operací v prostředí softwaru ArcGIS. 

Aplikace metrických ukazatelŧ zařadila zájmové území nivy Morávky do spíše 

stabilnějších území s niţší mírou antropogenního ovlivnění. S výsledky jednotlivých 

krajinných metrik je však třeba zacházet citlivě. Například koeficient ekologické stability, 

jak uvádí Popelková (2009), nezohledňuje rozdílnou vnitřní kvalitu ploch související a 

pouţívanými technologiemi (hnojení, chemizace, mechanizace, odrŧdové skladby apod.), 

jejich individuální velikost, propojenost a vzájemnou souvislost. Dle Lipského (2000) 

zařazení jednotlivých ploch a kategorií podle stupně ekologické kvality je posuzováno 

individuálně případ od případu a obvykle vychází ze znalosti místních podmínek. U 

krajiny s velkým zastoupením polí, která jsou členěna v malá políčka v mozaice s lesíky 
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nebo loukami (jako například v případě krajiny stabilního katastru), si je jistě moţné 

představit, ţe ekologická stabilita v takovém území bude mít rozdílné kvality oproti 

krajině s jinou strukturou, kde podíly ploch budou obdobné. Volba ploch s nízkou či 

vysokou mírou antropogenního ovlivnění krajiny u koeficientu míry antropogenního 

ovlivnění krajiny mŧţe být v určitých případech sporná. Pro konkrétní zájmové území 

nivy Morávky je brát ohled na to, do jaké míry činí vodohospodářské vyuţívání toku 

Morávky kategorie vodní toky a vodní plochy, plochami s menší intenzitou 

antropogenního vyuţití. Výpočet KAO však s kategoriemi vodní toky a vodní plochy 

z roku 2009 zařazenými mezi plochy s velkým antropogenním tlakem, i přes jistou 

násilnost zařazení těchto kategorií, vychází stále pod hranicí vyrovnanosti, dostáváme se 

tedy ke stejným výsledkŧm jako v části 6.4.2.  

Lesní porosty měly podle Skleničky (2003) v krajině první poloviny 19. století 

(období mapování stabilního katastru a II. vojenského mapování) nejniţší podíl na 

celkové rozloze území. Zájmové území bylo od 16. století jednou z dotčených lokalit 

organizovanou těţbou dřeva (Korbelářová 2001), která byla zcela určitě jednou z příčin, 

ţe zájmové území není výjimkou (tab. 22). Od konce 19. století rozšiřující se plochy lesa 

nahrazovaly nejčastěji plochy travních porostŧ (podkap. 6.3). Na plochách travních 

porostŧ (pastvin) dříve hojně vyuţívané pastevectví bylo a je na ústupu, coţ jen dokazuje 

sniţování počtu hospodářských zvířat. Počet ovcí na našem území klesl od roku 1837 

téměř 20krát (Beranová, Kubačák 2010), počet kusŧ skotu se v Moravskoslezském kraji 

během posledních 50 let sníţil méně neţ polovinu (Krajská správa ČSÚ 2007). Na 

zvýšení plochy lesa měly na vliv také zásahy státních a vrchnostenských úřadŧ ve snaze o 

tzv. racionální lesní hospodaření, směřující k obnově lesních porostŧ (Korbelářová 2001).  

Rŧst zástavby během celého sledovaného období 1836-2009 koresponduje s 

všeobecným trendem rŧstu zástavby (Kolejka 2011), rŧstu jen napomáhá rozvoj 

cestovního ruchu v oblasti (Korbelářová 2001). 
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8. ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce byla rekonstrukce a zhodnocení vývoje krajinného 

pokryvu a koryta řeky Morávky na příkladu posledních 170 let, jakoţto sice velmi 

krátkého, ale významného období ve vývoji koryta Morávky a krajinného pokryvu 

v zájmovém území nivy Morávky. Řeka Morávka a její niva byla zejména v posledních 

50 letech výrazně ovlivněna významnými antropogenními zásahy, mezi které patří 

zejména vybudování vodní nádrţe Morávka v 60. letech a dalších příčných staveb 

v korytě toku.  

Krajina první poloviny 19. století reprezentovaná císařskými otisky map stabilního 

katastru a také II. vojenským mapováním byla tvořena více neţ z poloviny zemědělskými 

areály (travní porosty, orná pŧda), jejichţ rozloha výrazně převyšovala rozlohu 

v následujících obdobích. Plochy lesŧ dosahovaly v rámci sledovaného období (1836–

2009) nejniţších hodnot. Štěrkové náplavy jako jeden z charakteristických prvkŧ 

zájmového území zabíraly v období mapování stabilního katastru největší plochu (8,11%) 

v rámci sledovaných období (v hlavní zájmové skupině – 1836, 1955, 2009).  

Zjištěné výsledky a následný terénní prŧzkum poukazují na přítomnost mnoţství 

oddělených neprotékaných či efemerních vedlejších koryt, které jen dokazují časté změny 

v lokalizaci koryt. Maximálního rozdílu v lokalizaci hlavního prŧtočného koryta oproti 

současnosti dosahuje obraz toku z roku 1836 v okolí obce Dobrá (340m). Nejdelší osa 

hlavního koryta a také největší křivost byla zaznamenána u reprezentace toku z roku 

1955. Naopak nejmenší křivost měl tok v roce 2009, coţ potvrzuje výrazné napřimování 

koryta pod vlivem vodohospodářských úprav na horním a středním toku koryta, které 

zpŧsobily i sníţení rozlohy štěrkových náplavŧ v roce 2009. Mnoţství náplavŧ patrné 

ještě na ortofotech z roku 1955 se v mnoha případech změnilo, i díky regulaci 

povodňových prŧtokŧ nádrţí Morávka, na mladé lesní porosty zaznamenané na 

ortofotech z roku 2009. 

Dvojnásobný nárŧst plochy lesŧ v zájmovém území lze pozorovat jiţ mezi 

vojenskými mapováními. Lesní porosty celkově zvětšily svou rozlohu v období 1836–

2009 více neţ trojnásobně a v současnosti tvoří polovinu zájmového území. Zalesněním 

byly nejvíce postiţeny travní porosty, které zaznamenaly čtyřnásobný pokles rozlohy 
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během tohoto období. Změna travních porostŧ v lesy byla zaznamenána jako nejčastější 

druh změny typu krajinného pokryvu v území.   

Zástavba zvětšila svou rozlohu v období 1836–2009 téměř sedminásobně, i kdyţ 

7,51% veškeré tehdejší zástavby (před rokem 1961) v území zmizelo pod hladinou vodní 

nádrţe Morávka. Velký podíl na nárŧstu zástavby mělo rozrŧstání zastavěných ploch 

v okolí Frýdku-Místku. 

Ačkoliv orná pŧda tvořila 33,55% ze všech stabilních ploch v území (zejména mezi 

obcemi Dobrá a Staré Město) zmenšila svou rozlohu během sledovaného období více neţ 

o polovinu. Celkově tvořily stabilní plochy (k roku 2009) 16,37% zájmového území a 

byly jimi nejčastěji lesy (47,10%) a právě orná pŧda.  

Plochy, kde se nacházel rozdílný typ pokryvu ve všech sledovaných obdobích 

(v rámci hlavní zájmové skupiny), zabíraly 34,92% z celkové rozlohy území. Nejčastěji 

se typ krajinného pokryvu měnil z travních porostŧ na mozaiku stromŧ, křovin a travních 

areálŧ a následně na les. 

Zájmové území dle výsledkŧ aplikace metrických ukazatelŧ vykazuje niţší míru 

antropogenního ovlivnění a patří spíše ke stabilnějším územím. Diverzita krajiny byla na 

základě výsledkŧ Shannonova indexu největší v krajině stabilního katastru (v rámci 

hl. skupiny). Nejniţší byla v roce 2009, coţ bylo dáno spíše nevyrovnaností zastoupení 

jednotlivých typŧ krajinného pokryvu v území.     

Dynamikou změn krajinného pokryvu a lokalizace koryta toku řeky Morávky se 

řadí zájmové území nivy Morávky k mimořádně zajímavým a významným lokalitám 

nejenom v rámci České republiky. Nachází se zde hned několik chráněných území a 

lokalitě je věnována velká pozornost, v poslední době například ve spojitosti s likvidací 

invazivních druhŧ rostlin. Studiem krajinného pokryvu na příkladu nivy Morávky lze 

vysledovat jak stále se zvětšující vliv člověka na okolní krajinu, tak i zcela přirozený 

vývoj krajiny. Jen je třeba mít stále na paměti, ţe rekonstrukce stavu historické krajiny 

má pouze pravděpodobnostní charakter.    
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