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I. Popis dosažených původních výsledků 

Původní výsledky analýzy změn zájmového území zaniklé ovocnářské krajiny Českého středohoří 

(zahrnuje katastry Moravany, Dubice, Dolní Zálezly) jsou strukturovány podle dílčích mapových prvků, 

které obsahuje vytvořená mapová kompozice specializované mapy s odborným obsahem. Jednotlivé 

prvky se vzájemně doplňují a v souhrnu poskytují komplexní syntetický pohled na vývoj krajiny. 

Indikátory stavu/změn krajiny jsou zejména (1) stav a proměny využití krajiny a (2) změny struktury 

krajiny (viz metodika níže). Tyto indikátory se promítají v dílčích mapách, pro něž jsou níže uvedeny 

původní výsledky, které přináší.  

I.1 Výsledky hodnocení využití krajiny v době stabilního katastru a v současnosti (mapový prvek 03) 

Hlavní prvek mapové kompozice ukazuje prostřednictvím porovnání dvou map stav krajiny v době 

stabilního katastru (rok 1845) a v současnosti (rok 2019). V době stabilního katastru bylo území velice 

intenzívně zemědělsky využíváno – orná půda spolu s trvalými kulturami pokrývala 60 % území. 

V západní části převládala orná půda, ve východní trvalé kultury. Orná půda se sice v západní části 

(katastr Dubice nad Labem) udržela, ale byla zcelena do velkých bloků. Na severu území (katastr 

Moravany u Dubic) došlo k přeměně orné půdy na trvalé travní porosty a lesy. Lesní plochy dnes 

zabírají velmi vysoký podíl – více než 40 % území, což převyšuje průměr republiky. Tvoří souvislý pás 

zejména v centrální a západní části území. Na jihovýchodě se na značné části území katastru Dolní 

Zálezly podél řeky Labe vyskytují trvalé kultury ve formě zahrad v okolí domů a rekreačních objektů. 

Krajina získala novou – rekreační funkci - zejména díky své rozmanitosti – voda, lesy, skály, malebné 

srázy nad řekou. 

I.2 Výsledky hodnocení změn krajiny s využitím modelů krajiny (mapový prvek 04) 

Výše popsané změny ve využívání krajiny doplňují 3D modely krajiny zájmového území. Vytvořené 

modely dokumentují změny hospodaření v modelovém území – změnu mozaiky zemědělských ploch 

ve větší celky v 50. letech, výrazné navýšení podílu lesních ploch zejména v katastrálním území Dolní 

Zálezly. V nedávné době pak růst zástavby zejména v zázemí obce Dubice. Ve 20. století se vzhledem 

k příznivým půdním a klimatickým podmínkám v této oblasti rozšířilo ovocnářství – pěstování jablek, 

hrušek, třešní a ořechů. Ovocné sady byly ale po roce 1990 vesměs zlikvidovány a přeměněny na 

ornou půdu nebo trvalé travní porosty. Jen malá část zemědělské půdy dnes leží ladem a zarůstá 

křovinatými porosty. Údolí Labe je významným dopravním koridorem, vede zde rychlíková železniční 

trať z Prahy do Ústí nad Labem a Německa a hlavní silnice z Prahy do Ústí. 

I.3 Výsledky hodnocení změn ve využití krajiny – tzv. Land cover flows (mapový prvek 05) 

Zatímco mapový prvek 03 zachycuje stav krajiny v době stabilního katastru a v současnosti, prvek 05 

přímo ukazuje konkrétní změny, k nimž v tomto období došlo. Z celkové rozlohy 6,8 km2 došlo ke 

změně na bezmála 53 % území, tedy méně než polovina území zůstala co do využití stabilní. 

Dominantním procesem bylo zarůstání, extenzifikace původně zemědělské krajiny, na které vznikl 

během sledovaného období les. Lesní plochy vznikly z orné půdy (0,6 km2), trvalých kultur (0,6 km2) 

a trvalého travního porostu (0,5 km2). Kromě toho probíhaly změny mezi zemědělskými třídami 

krajinného pokryvu. Intenzivnější obdělávání orné půdy se změnilo v trvalé travní porosty (0,5 km2) 

a trvalé kultury (0,2 km2). 



Vybraná oblast v České Středohoří se významněji proměnila a změny vedly k extenzifikaci využití – 

původně zemědělsky využitá krajiny se změnila v lesní plochy a orná půda v trvalý travní porost 

a trvalé kultury. 

LCF rozloha (km2) rozloha (% území) rozloha (% LCF) 

orná půda -> lesní plochy 0,60 8,88 16,84 

trvalé kultury -> lesní plochy 0,57 8,46 16,03 

trvalý travní porost -> lesní plochy 0,53 7,83 14,85 

orná půda -> trvalý travní porost 0,53 7,78 14,74 

orná půda -> trvalé kultury 0,22 3,27 6,19 

Tab. 1: Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

I.4 Výsledky hodnocení stabilních prvků krajiny – tzv. dynamiky krajinných struktur (mapový 
prvek 06) 

Třetí mapový prvek, který hodnotí vývoj využití krajiny, se zaměřuje na plochy, které vykazují shodné 

využití v současnosti, jako v polovině 19. století. Rozsah stabilních ploch dosahuje 47 % a na 

zbývajících 53 % se krajinný pokryv oproti stavu zachyceném na mapách Stabilního katastru proměnil. 

Většinu z těchto stabilních ploch představovala orná půda (44 % z rozlohy stabilních ploch) a lesy (33 

% z rozlohy stabilních ploch). Zbývající stabilní plochy připadaly na ostatní kategorie krajinného 

pokryvu. Některé ze stabilních ploch jsou součástí Evropsky významné lokality Porta Bohemica 

vyhlášené k ochraně například vápnitých trávníků a listnatých suťových lesů.   

Zajímavé výsledky ukazuje analýza stabilních ploch ve vztahu k půdní produktivitě. 80 % modelového 

území tvoří kategorie využití ploch, pro které je k dispozici bodová hodnota půdní produktivity. 

Rozlohou vážená průměrná bodová hodnota dosahuje v modelovém území 51 bodů, což ukazuje, že 

půdy v modelovém území jsou průměrně produktivní, ale vykazují relativně velkou variabilitu v tomto 

ukazateli. Bodová hodnota stabilních ploch je vyšší než u nestabilních ploch (obr. 1). Pozitivní 

výsledek se ukazuje u zástavby, kterou došlo k záboru půd relativně nižší produktivity než je průměr 

území.   

  



 

Obr. 1: Rozlohou vážená průměrná bodová hodnota produktivity půd stabilních a nestabilních ploch, 
pro něž byla známa bodová hodnota (80 % rozlohy území).  

I.5 Výsledky hodnocení změn struktury krajiny (mapový prvek 07) 

Výsledky hodnocení změn struktury krajiny jsou prezentovány pomocí parametru změna počtu 

plošek. Vedle kvalitativních parametrů změn (např. využití krajiny) je pro fungování krajiny zásadní 

právě prostorové uspořádání jejích plošek, především charakteristiky počtu, velikosti, tvaru 

a vzájemné polohy.  

Modelové území bylo v minulosti vystaveno významným změnám ve využití půdy, což se logicky 

projevilo i v celkové struktuře krajiny. Až na několik málo výjimek prodělalo zájmové území zásadní 

zjednodušení krajinné struktury, zejména vlivem zalesňování a samovolné sukcesi. Kdysi pestrá 

mozaika zemědělských plošek, rozptýlené zeleně i menších sídel byla od 50. let 20 st. vystavena 

zarůstání i cílenému zalesňování, takže v území dnes převažují velké lesní celky a rozrůstající se sídla. 

 

II. Popis metod a sezam literatury 

Stejně jako výsledky výzkumu, jsou i metody analýzy změn krajiny v zájmovém území strukturovány 

podle dílčích prvků, které zahrnuje mapová kompozice. 

II.1 Využití krajiny v době stabilního katastru a v současnosti (mapový prvek 03) 

Cíle 

Cílem bylo zjistit, jaké bylo využití krajiny přibližně v polovině 19. století na základě map stabilního 

katastru a jaké je současné využití krajiny a vyhodnotit změny. 

Data a metody 

Pro první časový horizont byly použity barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map 

stabilního katastru. Jedná se o mapy z let 1826-1843. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního 
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katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn 

(viz http://geoportal.cuzk.cz). Rastrové mapy byly georeferencovány a mozaikovány v programu 

ArcView. 

Jako podklad pro mapy současného stavu krajiny byly staženy katastrální mapy z Registru územní 

identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-

sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx(1).aspx. Protože obsahovaly velké množství chyb v kategoriích využití 

krajiny, byla data opravena s využitím aktuálního ortofota ČÚZK. To bylo přes službu WMS připojeno 

do ArcGIS. Pro mapové výstupy a hodnocení změn byla použita zjednodušená legenda (současný 

katastr eviduje pouze základní kategorie využití půdy). 

 

II.2 Zpracování modelů krajiny (mapový prvek 04) 

Cíle 

Cílem tvorby modelů krajiny na základě zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo 

prezentovat/názorně vizualizovat a zhodnotit stav krajiny zájmového území, případně jeho dílčího 

detailu, v několika časových horizontech.  

Data a metody 

Jednotlivé snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání 

(rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota 

a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový 

model ZABAGED. 

a) Archivní letecké snímky 

Letecké měřické snímky byly získány z archivu VGHMÚř v Dobrušce. Černobílé snímky velikosti 23 cm 

x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku 

nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) 

a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá 

geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku 

nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí 

rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále 

ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D 

vizualizaci krajiny z roku 1990. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap 

a ArcScene. 

b) Ortofoto z 50. let 

Ortofota z 50. let byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D 

vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit 

software ArcMap a ArcScene. 

  

http://geoportal.cuzk.cz/(S(tberhg01l3xsckxb4wpiaqqo))/Default.aspx?mode=TextMeta&text=uvod_uvod&head_tab=sekce-00-gp&menu=01&news=yes
https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx.
https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx.


c) Současné ortofoto 

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým 

vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI. 

 

II.3 Hodnocení změn ve využití krajiny – tzv. Land cover flows (mapový prvek 05) 

Nahlížení na změny využití krajiny pomocí konceptu Land cover flows umožňuje nejen získat 

informaci o změnách kategorií využití krajiny, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl 

(Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které 

probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).  

Cíle 

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném 

území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj využití 

krajiny ve sledovaném období. Dále byla provedena interpretace změny vegetace ve vybraných 

biotopech. 

Data a metody 

Land cover flows byly hodnoceny (stejně jako v případě mapového prvku 03) na základě dat 

vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií císařských povinných otisků map Stabilního 

katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen 

s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK. Tyto dva datové sety popisující využití 

krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows. 

V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující využití krajiny 

vektorizované z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy 

protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu 

informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). 

Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak 

jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF 

s rozlohou větší než 0,2 km2. 

Zhodnocení změn flóry a vegetace ve vybraných biotopech probíhalo pomocí rešerše literatury, 

s využitím údajů z databáze Pladias ze čtverce 6057 (Wild et al., 2019) a mapy aktuální vegetace 

NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3).  

II.4 Hodnocení stabilních prvků krajiny – tzv. dynamiky krajinných struktur (mapový 

prvek 06) 

Cíle 

Cílem vyhodnocení stabilních prvků krajiny je identifikovat a vizualizovat plochy, na kterých se 

nezměnilo využití krajiny (např. Eremiášová & Skokanová 2009). K tomu je využito prostorové 

porovnání map využití krajiny ze dvou či více časových období. 



Data a metody 

K vyhodnocení dynamiky krajiny se nejčastěji využívají archivní mapové podklady zachycující stav 

krajiny v minulosti a archivní letecké či družicové snímky, které jsou porovnány s aktuálním stavem 

(např. Skaloš et al. 2015; Lipský et al. 2013, Skokanová et al. 2012, Eremiášová & Skokanová 2009). 

Alternativně lze použít statistická data, například databázi LUCC Czechia (http://lucc.ic.cz/)(např. Bičík 

et al. 2015). Mapové podklady na rozdíl od statistických dat umožňují, s využitím GIS, prostorové 

analýzy a vymezení stabilních krajinných prvků, nebo analýzu změn struktury krajiny.  

I v tomto případě byla pro stav krajiny v polovině 19. století využita data vytvořená vektorizací 

barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Aktuální stav 

využití území byl zpracován s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK. Na základě 

prostorového překryvu obou mapových vrstev byly identifikovány plochy, které vykazují shodné 

využití v současnosti, jako v polovině 19. století. K vyhodnocení vztahu těchto změn ke kvalitě 

zemědělského půdního fondu byla využita data Bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), 

která prostřednictvím bodového indexu na škále 0-100 řadí půdní jednotky na základě jejich 

chemických a fyzikálních parametrů od nejméně kvalitních / produktivních po půdy nejkvalitnější / 

nejproduktivnější. Blíže o bodovém indexu viz. Němeček a kol. (1985).  

II.5 Hodnocení změn struktury krajiny (mapový prvek 07) 

Hodnocení změn struktury krajiny patří k základním přístupům komplexního vyhodnocení dynamiky 

krajiny. Vedle kvalitativních parametrů změn (např. využití krajiny) je pro fungování krajiny zásadní 

právě prostorové uspořádání jejích plošek, především charakteristiky počtu, velikosti, tvaru 

a vzájemné polohy. Tyto parametry nejlépe vystihujeme pomocí tzv. krajinných metrik, které lze 

rozdělit na ukazatele krajinné kompozice a konfigurace (Leitão et al. 2012, Uumeaa et al. 2009). Pro 

potřeby vyhodnocení změn struktury krajiny v zájmových územích v rámci řešeného projektu byly 

využity základní metriky, mapově pak je prezentován ukazatel změna počtu plošek. 

Cíle 

Vyhodnocením změn počtu plošek mezi sledovanými časovými horizonty lze názorně prezentovat 

zásadní proměnu krajiny – její prostorové heterogenity, mozaikovitosti a míry fragmentace. Cílem 

analýzy je proto kvantifikovat a interpretovat míru zjednodušení nebo naopak nárůst heterogenity 

struktury krajiny v zájmových územích a popsat tak společné znaky, resp. rozdílné trendy. 

Data a metody 

Struktura krajiny byla vyhodnocena na základě porovnání stavu uspořádání krajinných plošek ve dvou 

časových horizontech. Vektorové databáze využití krajiny byly odvozeny opět jednak z císařských 

povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století; aktuální stav 

využití území byl pak zpracován s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK. 

Vlastní analýza struktury krajiny proběhla s využitím nástroje Patch Analyst for ArcGIS (Rempel et al. 

2012), který umožňuje hromadný výpočet celé řady krajinných metrik nad vektorovými daty. V rámci 

pravidelné sítě 100x100 m byly stanoveny základní ukazatele struktury krajiny pro oba časové 

horizonty, následně pak byly hodnoty vzájemně odečteny. Z vypočítaných metrik je mapově 



prezentován ukazatel změna počtu plošek, vzhledem k jeho vysoké vypovídací schopnosti a snadné 

interpretaci. 
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a zpřístupnění.  

 


