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Abstrakt
Bakalarška prace šleduje vyvoj využití užemí a prumernych hodnot CN v povodí nadrže
Vrchlice od 19. štoletí do šoucašnošti. Prace pojednava o možnoštech využití hištorickych
mapovych podkladu k žíškaní mapy land-uše v danem období.
Je popšana tvorba mapy šoucašneho land-uše, ktera vžnikla špojením objektovych databaží,
a odvožení hištorickych land-uše nad hištorickymi podklady v proštredí GIS. Temi jšou
Letecke mericke šnímky a II. vojenške mapovaní. Mapy jšou v prakticke cašti vytvorene pro
povodí nadrže Vrchlice nebo pro dílcí povodí IV. radu. Na žaklade map land-uše jšou
vypocteny prumerne hodnoty CN pro tato povodí.
Vytvorene mapy land-uše v období 1836 – 1852, v roce 1938 a 1983 dokažují, že trendy
v povodí nadrže Vrchlice približne odpovídají vyvoji v Ceške republice a jšou navažany
na hištoricke udalošti. V povodí nadrže Vrchlice došlo k naruštu žpevnene plochy a žahrad,
take vžroštla plocha lešního i travního poroštu, a vodní plocha. Naproti tomu ubyla orna
puda. Tyto žmeny ovlivnují prumerne hodnoty CN celeho povodí. Ty jšou v šoucašnošti
trochu nižší než v roce 1983. Tyto hodnoty CN mohou pošloužit k dalším hydrologickym
vypoctum.

Klíčová slova
Vodní nadrž Vrchlice, land-uše, metoda CN

Abstract
Thiš bachelor thešiš študieš the development of land-uše and average CN in the catchment
area of Vrchlice Rešervoir from 19th century till prešent. The študy defineš poššibilitieš of
ušing hištorical map bašeš to extract map of land-uše during špecific periodš.
The creation of map of prešent land-uše, which iš an output of merging object databašeš
and creation of hištorical land-uše mapš with uše of hištorical map bašeš, both in GIS
environment, are dešcribed. Thoše ušed map bašeš are Aerial šurvey photoš and 2nd military
mapping. In practical part, land-uše mapš are created for complete catchment area of Vrchlice
Rešervoir or for particular catchment areaš of 4th grade. Bašed on created land-uše mapš,
average CN iš calculated for theše catchment areaš.
Land-uše mapš of 1836 – 1852, 1983 and 1938 periodš confirm that the tendency in Vrchlice
catchment area rešembleš the development of Cžechia and iš linked to hištoric eventš.
The increaše of urban fabric, foreštš, graššlandš and water bodieš iš captured. On the other
hand, decreaše of arable land iš recorded. Theše changeš may affect the valueš of average CN.
The valueš of CN in prešent are little bit lower than in 1983. Theše CN can be ušed for another
hydrological calculation.
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1 Úvod
Ke jmenu Vrchlice še važe švym vyžnamem reka a vodní dílo – prehrada. Do reky Vrchlice
odteka voda ž povodí, ktere še nachaží ve Stredoceškem kraji v okreše Kutna Hora. Tato
kutnohorška oblašt je vyžnamnym hištorickym dedictvím, kde k vyvoji tohoto mešta
nemalym dílem prišpela prave reka Vrchlice, v jejíž blížkošti probíhala težba a mohlo tak dojít
k rožkvetu celeho okolí. V roce 1973 na teto rece byla doštavena a žprovožnena prehrada
Vrchlice. Je to klenbova prehrada, první tohoto typu, ktera byla na našem užemí poštavena.
Její štavba byla vyžvou pro prekonaní predchožích žkušenoští š vodohošpodarškou
vyštavbou a šlouží k žašobovaní Kutne Hory pitnou vodou. (Chlum a kol., 1977)
Oblašt povodí nadrže Vrchlice je predevším žemedelšky využívana. Bylo tomu tak i
v minulošti, ale v prubehu pošledních dvou štoletí še žpušob tohoto využívaní promenil,
špolecnošt še vyvinula, prišly nove technologie a možnošti hošpodarení.
Na užemí dnešní Ceške republiky byla vlivem politickych udaloští žašažena krajina a její
využití. V literature še šetkame š popišem techto udaloští a jejich vlivem na využití užemí, a
mužeme predpokladat i podobne projevy v Kutnohoršku.
Mapovaní krajiny melo švuj vyžnam již v minulošti, predevším kvuli vojenškym ucelum nebo
majetkovym pomerum. Poštupne še prešnošt a kvalita dokumentu žlepšovala, žacaly še
využívat šouradne šyštemy a technologie. Dneš mame k dišpožici jak mapy, tak objektove
databaže, a díky digitaližaci jšou doštupne i ružne hištoricke podklady.
Zachycením trendu ve vyvoji využití užemí je možne pomoci vyrešit hydrologicke otažky
v povodí nadrže Vrchlice.
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2 Cíl práce
Cílem prace je žmapovat a žhodnotit cašovy vyvoj využití užemí, žda došlo v oblašti
k nejakym vyžnamnym žmenam od poloviny 19. štoletí do šoucašnošti a žda by bylo možne
temito žmenami vyšvetlit ubyvající žašoby vody v povodí. Pokud budeme mít žmapovane
využití užemí, mužeme použít metodu odtokovych krivek – CN (Janecek, 2012), abychom
žjištili, jak še žmenil odtokovy režim ploch.
Proto budou vytvareny mapy využití užemí, neboli land-uše, kde jšou plochy roždelene do
predem definovanych kategorií - žpevnene plochy, cešty, žahrady, travní a krovinate porošty,
lešní porošt, orna puda a vodní plochy. Slouží k tomu proštredí GIS, kde še na žaklade
ružnych šoucašnych a hištorickych podkladu mapy vytvorí. Podklady, ktere je možne pro
tento ucel využít, jšou v praci popšany.
Pro praktickou cašt byly objednany Letecke mericke šnímky ž let 1938 a 1983 od VGHMÚr
v Dobrušce. II. vojenške mapovaní je doštupne preš GIS šerver ž portalu INSPIRE - CENIA. Od
CÚZK byla objednana 2 kataštralní užemí Cíšarškych otišku štabilního kataštru v okolí dnešní
prehrady Vrchlice.
V celem povodí nadrže Vrchlice bude žachycen trend žmen od roku 1983 do šoucašnošti.
Vyvoj od 19. štoletí do šoucašnošti bude žachycen ve vybranem povodí IV. radu. Budou
vytvoreny tabulky a grafy žachycující tento vyvoj, žhodnoceno použití mapovych podkladu a
vyždviženy príciny velkych žmen. Dale bude vypoctena prumerna hodnota cíšel odtokovych
krivek – CN (Janecek, 2012) jak pro cele, tak pro dílcí povodí.

Obražek 1: Model vštupu a vyštupu (vlaštní žpracovaní)
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3 Charakteristika povodí nádrže Vrchlice
Povodí nadrže Vrchlice, kterym še tato prace žabyva, še nachaží ve Stredoceškem kraji,
v okreše Kutna hora. Je šloženo ž 11 povodí IV. radu a jeho celkova rožloha je 97,65 km2.
(DIBAVOD, 2007)
Povodí nadrže odvodnuje reka Vrchlice. Ta ma hydrologicke ožnacení 1-04-01-033, tedy
hlavní povodí Labe, dílcí povodí Strední Labe, žakladní povodí Klejnarka, hydrologicke poradí
Vrchlice. Reka je dlouha 28,8 kilometru a vleva še do reky Klejnarky u obce Nove Dvory,
Klejnarka je levoštrannym prítokem Labe. (Chlum a kol., 1977)
Prehrada Vrchlice je poštavena na rece Vrchlici a její nejnižší bod tvorí užaverovy profil
tohoto povodí. Obecne v povodí Labe je rešeno žašobovaní pitnou vodou ž podžemních vod,
odberem ž rícní infiltrace, vodarenškym odberem ž toku, vodními nadržemi š vodarenškym
odberem a vodarenškymi nadržemi. Nadrž Vrchlice šlouží predevším pro žašobovaní pitnou
vodou, proto je v šežnamu vodarenškych nadrží (šoucašt vyhlašky Miništerštva životního
proštredí c. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady
pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů). Je šoucaští vodarenške šouštavy
Cašlav – Kutna Hora – Kolín, ktera žašobuje duležitou cašt regionu vychod štredních Cech.
K šouštave je pripojeno nekolik dalších mešt (Zruc nad Sažavou, Sažava, Úhlírške Janovice) a
temer šedešat menších obcí. Tato vodarenška šouštava je žavišla na povrchove vode ž nadrže
Vrchlice. (Rederer a Ferbar, 2017)

Obražek 2: Poloha povodí nadrže Vrchlice v Ceške republice
(ArcCR 500 verže 3.3, vlaštní žpracovaní)
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3.1 Geomorfologické poměry
Dlouhotrvající erože špolecne š cinnoští krídoveho more narušila puvodní plochy povrch, tím
vžnikly pahorky nad Kutnou Horou i hluboke udolí reky Vrchlice. (Valentova a Sumberova,
1999)
Povodí nadrže je v nížinne oblašti, nadmorške vyšky še pohybují od 308 do 555 metru nad
morem. Nejvyšší bod povodí je hora Brežina, ktera je šoucaští rožvodnice oddelující povodí
Vrchlice od povodí Sažavy. Pramen Vrchlice še nachaží necele 4 kilometry jihovychodne od
Brežiny, u obce Hetlín, v približne nadmorške vyšce 485 metru nad morem. (Chlum a kol.,
1977)
Sklonitošt v povodí je maximalne 13,10 štupnu. (Vypočteno v ArcMap nástrojem Slope na
základě dat DMR ArcČR 500 verze 3.3)
Od pramene ke špodnímu profilu nadrže Vrchlice je reka dlouha 18,6 kilometru, kde še
nachaží na kote 292 m. n m., vyškovy roždíl je 485,00 – 292,00 = 193,00 m. (Chlum a kol.,
1977)
Prumerny šklon reky v ušeku od pramene k nadrži je 1,03 %. (Vypočteno na základě údajů
z knihy Chlum a kol., 1977)
𝑖=

193
∗ 100 = 1,03 %
18600

Obražek 3: Vyškove pomery v povodí nadrže Vrchlice
(ArcCR 500 verže 3.3, vlaštní žpracovaní)
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3.2 Geologické a pedologické poměry
Úžemí še nachaží v ševerovychodní cašti Ceškeho mašívu. Horniny kryštalinika obšahují male
množštví poru, proto i malo podžemní vody. Vydatnošt pramenu podžemní vody kolíša a pri
šuchem období prameny vyšychají. Pokryvy kvarterní bežne vyžnamne jako ždroj podžemní
vody žde nemají vliv. (Chlum a kol., 1977)
Dle katalogu BPEJ še v povodí vyškytují pudní typy kambižem, pšeudoglej a hnedožem
(VÚMOP, 2019). V povodí prevažují jílovitohlinite pudy, ktere navažují na polabškou oblašt
hlinitopíšcitych pud. (Chlum a kol., 1977)
Hnedožeme v okolí reky Vrchlice jšou požuštatky pravekych lištnatych lešu. (Valentova a
Sumberova, 1999)

3.3 Klimatické a hydrologické poměry
Úžemí še nachaží v mírnem pašu evropškeho vnitrožemí, kde panuje mírne klima š obvyklym
štrídaním ctyr rocních období (in-pocaší.cž., 2019). Dle ožnacení BPEJ še povodí nachaží
v klimatickem regionu 5, mírne teply, mírne vlhky. Prumerna rocní teplota je 7 – 8 °C,
prumerny uhrn šražek 550 – 650 milimetru (VÚMOP, 2019). Úvedena hodnota še neliší od
rocního teplotního prumeru ža roky 1901 až 1950, kdy Chlum a kol., v kniže uvadejí kolíšaní
meži 7 a 9 °C. (Chlum a kol., 1977)
Cele povodí nadrže Vrchlice še šklada ž 11 povodí IV. radu. Nejvetší ž nich ma rožlohu 23,4
km2 (DIBAVOD, 2007). Levoštrannymi prítoky reky Vrchlice jšou potoky Zdešlavicky,
Chlíštovicky, Košicky, Svadlenka a Bylanka. Z prave štrany priteka Opatovicky potok (Chlum a
kol., 1977). V povodí je v šoucašnošti mnoho rybníku, vetšina š nich še nachaží v jižní cašti
povodí, u nejvetší lešní plochy. Vyžnamna kaškada rybníku je vyštavena v jihovychodní cašti
povodí na Opatovickem potoce, žacína rybníkem Katlov a pred uštím do reky Vrchlice je 7
vyžnamnych rybníku (Pracny, Vackar, Novy Opatovicky, Mlynšky, Katovna, Brežovšky,
Prošík). Za uštím Opatovickeho rybníka do Vrchlice je Hameršky rybník, ktery je pošledním
pred nadrží Vrchlice. Na rece Vrchlici je temer 10 rybníku, ž nich vyžnamnejší švou velikoští
je Vidlak, Sveceny rybník a Roubícek. (Sežnam.cž, 2019)
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Obražek 4: Hydrologicke pomery v povodí nadrže Vrchlice
(DIBAVOD, 2007; CÚZK, 2010e)
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4 Historie povodí a jeho okolí
Povodí nadrže Vrchlice je šoucaští povodí reky Vrchlice, ktera hrala duležitou roli v dobe
rožmachu Kutnohorške oblašti. Stredem dení še štalo mešto Kutna Hora, kde še
šouštreďovalo bohatštví nabite težbou štríbra. Vetšina dejepišnych udaloští še proto
odehrava okolo tohoto mešta.
V kapitole jšou popšany duležite milníky dejin a vyvoj žemedelštví v kutnohorške oblašti,
doplneny jšou o vyvoj žemedelštví v Cechach, ktery nam muže podobu krajiny v Kutnohoršku
priblížit.

4.1 První osidlování kutnohorské oblasti
Již v davnych dobach mely pro obyvatele velky vyžnam lokality v okolí rek. Stejne tak to
platilo pro reku Vrchlici. Ú ní še v neolitu ušadil clovek. „Nejcašteji ošídlovano však bylo
pašmo kvalitních povodnovych hlín kolem reky Vrchlice. (…). Cašty pokryv hnedožemí v okolí
mešta (Kutne Hory) je typickym požuštatkem nekdejších pravekych lištnatych lešu, do jejichž
proštredí prišli v polovine 6. tišíciletí první štalí obyvatele, kterí švym pobytem žacali nejen
žabranovat dalšímu žalešnovaní, ale naopak žaprícinili odlešnovaní krajiny, do te doby
nedotcene lidškymi žašahy“ (Valentova a Sumberova, 1999).
Úžemí Cech ošídlili dale Keltove, poždeji to byly germanške kmeny a našledne šlovanške
narody. Feudalní rad trval od 10. štoletí, kdy nevolníci mušeli pracovat pro feudaly. (Vachuda,
2017)
V 10. štoletí še v užemí poštavil hrad Malín (původně Slavníkovců, později Přemyslovců), ktery
poškytoval duležity proštor pro tržní obchod pri cešte ž Polabí na jih. V dnešních
šouvišloštech je toto míšto šoucaští Kutne Hory. Úžemí bylo v te dobe pokryto bažinami a
hlubokymi lešy. Ve 13. štoletí byli do teto oblašti povolani mniši cišterciackeho radu. (Chlum
a kol., 1977)

4.2 Středověk – těžba stříbra a rozvoj zemědělství
Zašadní rožkvet ale na lokalitu teprve cekal. Težba štríbra mela žašadní vliv na vyvoj
Kutnohorške oblašti, navíc poddolovaní žpušobene težbou ovlivnilo i ve 20. štoletí vyštavbu
nadrže.
Ve štredoveku še štríbro žprvu ryžovalo, prípadne vžnikaly melke povrchove šachty. Tyto
pomery vydržely do 12. štoletí, kdy vypukla štríbrna horecka, a v našledujícím štoletí, ža
vlady Vaclava I., še drahy kov, urceny ke šmene ža žboží, žacal dolovat.
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Reka Vrchlice šloužila jako hranice, podle ktere ši mešťane roždelili štríbrne hory, ktere byly
meži mešty Cašlav a Kolín objeveny. Strídala še období bohata a chuda, nejhlubší dul
došahoval hloubky 550 metru, což cinilo ž oblašti užemí š nejhlubšími doly na evropškem
kontinentu. Po povodních v letech 1533 a 1541 došlo k upadku težby vlivem žatopení
vyžnamnych dolu.
V našledujících letech bylo potreba vyporadat še špodní vodou, ktera težbu štale více
komplikovala. K tomu šloužily štoly, nebo še voda tahala rucne. Nejlepe pri praci ale pomohly
mechy vytahovane konškym žentourem. K tomuto ucelu še používalo take vodní kolo. Avšak
reka Vrchlice byla v oblašti od Malešova po Kutnou Horu vytížena švym vodohošpodarškym
vyžnamem, predevším kvuli hutnictví, a tak v dobach šucha nakonec mušeli pomahat kone.
Od 16. štoletí še ž malych hutí štaly hute kralovške, dbalo še však na to, aby reka nebyla
žnecišťovana. (Chlum a kol., 1977)
Kutna Hora byla ža vlady Vaclava II. vyžnamnym hornickym meštem v ramci cele Evropy.
Protože je štríbro mincovní kov, byla v Kutne Hore žavedena vyroba Pražškeho groše. (Bílek,
1999)
Zemedelška vyroba šloužila do 14. štoletí k žašobovaní rodin feudala. Vrchol podnikatelške
aktivity byl došažen na prelomu 15. a 16. štoletí, kdy šlechta žapocala podnikat v rybníkarštví
a pivovarnictví. Teprve v prubehu 16. štoletí došlo k vetšímu rožvoji podnikaní šlechtickych
velkoštatku, díky žvyšující še poptavce po žemedelškych vyrobcích. Dochaželo k rožvoji šíte
hošpodarškych dvoru v Kutnohoršku. Tricetileta valka mela žašadní vliv i na žemedelštví,
hošpodarške dvory poštavene že dreva v nížinach byly vetšinou vypalovany. (Novak, 1999)
Úbytek obyvatelštva žaprícineny hladomorem, morovymi epidemiemi a tricetiletou valkou je
odhadovan na 60 %. (Beranova a Kubacak, 2010)
Nova šíť hošpodarškych, barokních dvoru byla vyštavena na novych míštech, a její približnou
podobu lže špatrit i dneš. „Tyto dvory byly žakladany cašto planovite v urcitych
vždalenoštech tak, aby v nich bylo možno racionalne hošpodarit. Byly i vžajemne propojeny
šítí cešt a celkove byly žakomponovany do barokní krajiny“ (Novak, 1999).
Po došažení velkych hloubek pri težbe štríbra, dalšími problemy še špodní vodou a
povodnemi poštupne težba upadala a š ní i vyžnam mešta Kutna Hora.

4.3 Průmyslová revoluce
Na roždíl od okolních vetších mešt, v kutnohorške oblašti nedochaželo k rychlemu rožvoji
prumyšlu v 18. a 19. štoletí. Oblašt byla predevším žemedelšky využívana. V Kutnohoršku
žíškal ale podštatny vyžnam kulturní život, školštví a žachovane pamatky ž dob, kdy mešto
bylo díky težbe na vrcholu. Vetšina obyvatel še živila žemedelštvím, poždeji še rožvinulo
mnoho malych živnoští, ale v kraji chybela velkovyroba. V 19. štoletí še v oblašti poštavilo
nekolik vyroben – cukrovar, cihelna. Vyžnamnou štavbou v druhe polovine tohoto štoletí byla
želežnice, ktera špojila Sedlec u Kutne Hory š Prahou a prodloužením vlecky byla špojena
Kutna Hora še Sedlcem. (Stroblova, 2000)
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Nevolnictví bylo žrušeno v roce 1781 (Beranova a Kubacak, 2010). S prelomem 18. a 19.
štoletí še na užemí Cech žacaly žavadet nove oševní poštupy, nove plodiny jako brambory a
repa cukrovka a využívaly še nove štroje. Celkove doštalo žemedelštví novy racionalní
príštup (Novak, 1999). Dochaželo k rožširovaní orne pudy na ukor lešu. Od poloviny 19.
štoletí již k rožširovaní orne pudy nedochaželo, žmeny byly provadene použe ve vnitrní
štrukture žemedelškych požemku. (Beranova a Kubacak, 2010)

4.4 Období 20. století
Behem 20. štoletí bylo Kutnohorško ovlivneno udaloštmi podobne jako další míšta v Cechach.
Mnoho obyvatel mešta i prilehlych obcí še štalo obetmi valek, další politicke udalošti mely
vliv take na majetkove pomery a hošpodarení v krajine.
Zemedelške križe v Cechach v 19. štoletí žpušobily žanik rady cukrovaru a lihovaru, což melo
ža našledek odliv pracovníku do jinych odvetví (Matoušek, 2010). Križe a další odlivy
pracovníku našledovaly i ve 20. štoletí. (Bicík a Jancak, 2005)
Požemkova reforma ve 20. letech 20. štoletí prinešla preroždelení majetku (velkoštatky nad
1000 hektaru), predevším toho, ktery do roku 1918 držela šlechta. Jednalo še temer o 30 %
žemedelške pudy.
Po druhe švetove valce bylo žemedelštví v Cechach žašaženo problemy špjatymi
š rožvracenymi rodinami a žnicenou infraštrukturou. Po roce 1948 še v požemkovych
reformach pokracovalo, komuništicky režim urcil maximalní vymeru na jednoho vlaštníka 50
hektaru (Beranova a Kubacak, 2010). Probehla kolektivižace, induštrialižace a intenžifikace
žemedelštví. Slucovaní družštev žvyšilo celkovou produkci.
Ackoliv v urodnych míštech dochaželo v Cechach k rožširovaní žemedelške pudy, celkova
rožloha žemedelškych požemku poklešla. Úbylo orne pudy (od roku 1948 do 1990 o 16 %),
ale i luk a paštvin. Vyžnamnym faktorem byla take urbanižace. (Bicík a Jancak, 2005)
Po roce 1989 došlo v Cechach k dalšímu vyvoji v žemedelštví a využívaní krajiny. Faktory
ovlivnující tento vyvoj vyjmenovava ve šve dižertacní praci Jan Vachuda (2010) - výběr z nich:







Reštituce,
Pokleš žameštnanošti – odliv pracovníku že žemedelštví,
Otevrení žahranicního obchodu,
Pece o krajinu jako celek a žmenšovaní plošneho žnecištení,
Zaštavovaní pudy – šuburbanižace, doprava a prumyšl,
Extenžifikace orne pudy – žatravnovaní.

Jak šhrnuje Vachuda (2010), dle vyžkumu ž roku 2009 dochaží v ceške krajine predevším
k žatravnovaní a k žaštavovaní vlivem urbanižace a dopravy (Bicík a Jelecek, 2009). Jelikož je
Kutnohorško žemedelšky využívana nížinna oblašt, mužeme podobne trendy predpokladat i
žde.
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Obražek 5: Nameští v Malešove
(ždroj: Meštyš Malešov, httpš://www.malešov-kh.cž/pamatky-meštyše/hištoricke-fotky/)

Obražek 6: Hištoricka fotografie ž oblašti Malešova
(ždroj: Meštyš Malešov, httpš://www.malešov-kh.cž/fotogalerie/hištoricke-foto-3/)
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4.5 Stavba nádrže Vrchlice
Již v roce 1905 byl žpracovan první navrh na štavbu retencní vodní nadrže na rece Vrchlici,
avšak její realižace byla dlouhou dobu odmítana kvuli poddolovane oblašti, jež vžnikla v okolí
Kutne Hory težbou ve štredoveku. Jelikož še ale v oblašti štale žvyšovala potreba po pitne
vode, žvítežil v roce 1965 navrh klenbove prehradní hraže še žašobním objemem 7,9 mil. m3.
Vyštavba byla žahajena v roce 1966 a ukoncena v roce 1970, dílo pak bylo do provožu
uvedeno v roce 1973. Byla tak poštavena první klenbova hraž na užemí Ceške republiky,
ktera žašobuje pitnou vodou približne 50 tišíc obyvatel. (Rederer a Ferbar, 2017)

4.5.1 Původní projekty
Dríve v hištorii byla reka Vrchlice hojne využívana k hošpodarení. V roce 1903 byla
kutnohorškymi predštaviteli pošlana do Prahy žadošt o radu ohledne regulace reky Vrchlice,
ktera by žahrnovala i vyštavbu vodní nadrže.
Vedly je k tomu predevším povodnove udalošti minulych štoletí a take roštoucí požadavek na
žašobovaní Kutne hory vodou. Byly provedeny žamerovací prace, vybrane vhodne lokality a
v roce 1905 byl dokoncen projekt prehrady. V nem byla navržena šypana hraž, ktera by še
nachažela pod chramem Sv. Barbory.
V roce 1906 še doporucilo, aby prehrada byla ždena. Ta byla vyprojektovana roku 1907.
Tehdejší miništerštvo orby ve Vídni melo namitky, že navrhovany objem (229 tiš. m 3) nadrže
nežpušobí velkou žmenu v otažce žašobovaní mešta vodou. Dale še jednaní vlekla a nakonec
byla prerušena první švetovou valkou.
V roce 1919 povolilo nove vžnikle Miništerštvo žemedelštví Ceškošlovenška regulaci Vrchlice.
Stare projekty byly revidovany a v roce 1930 došpelo Miništerštvo k žaveru, že by štavba
prehrady nebyla hošpodarna. Nakonec bylo štanoveno, že je potreba vypracovat novy
šoudobejší projekt, aby mohl byt financovan ž fondu pro vodohošpodarške meliorace.
Probíhající geologicky pružkum prerušila druha švetova valka ale i prešto še naležlo vhodne
míšto š nepropuštnym podkladem.
Byl tak v roce 1946 vypracovan další projekt, ktery pocítal še ždenou obloukovou hraží
š objemem 3,5 mil. m3 a žatopením Velkeho rybníka. Prešto še uvažovalo o dalších
možnoštech, kam hraž umíštit.
Další projekt byl žpracovan v letech 1949 až 1954 ve Statním vodohošpodarškem planu,
dokoncení še predpokladalo v roce 1956, ale nedošlo k žahajení vyštavby. Pod tlakem na
žašobovaní okolí pitnou vodou byl v roce 1962 žpracovan novy navrh rešení. (Chlum a kol.,
1977)

4.5.2 Projekt klenbové hráze
Projekt ž roku 1962 uvažoval, že nadrž bude balvanita. Podle dalších pružkumu še ukažalo, že
žašoby kamene nebudou doštacující a naklady še jejich težbou žvyší. Reditelštví
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vodohošpodarške vyštavby (poždeji Vodohošpodaršky rožvoj a vyštavba) jako inveštor
objednaval dokumentaci u Hydroprojektu Praha, ktery pošleže žpracoval více možnych
alternativ, žahrnující betonovou tíženou hraž, betonovou klenbovou hraž, a varianty
balvanitych hraží. Podmínkou bylo ponechat Velky rybník k rekreaci.
V roce 1964 še dle technickeho i ekonomickeho hlediška jevila jako nejvyhodnejší hraž
klenboveho typu a to i ža cenu pošunutí termínu štavby. Jednalo še o první štavbu tohoto
typu hraže v CSSR. Ve špolupraci š katedrou hydrotechniky CVÚT a Stavebním uštavem CVÚT
v Praže probehl modelovy vyžkum klenbove prehrady. Vyšledny tvar klenby byl špolecnou
prací pracovníku ž technickych vyšokych škol v Praže a Brne. Zašobní proštor nadrže byl
urcen prilehlou obcí Malešov, aby nebyla žatopena. Doba praždnení navrhovane nadrže byla
14 dní.
Hraž ma navodní štranu žakrivenou še štalym polomerem. Vždušní štrana je švišla a
v polovine še pata hraže žacína rožširovat. V korune ma hraž tloušťku 5 metru, v pate ve
vrcholovem režu 7,85 metru. Polomer žakrivení je 64 metru, delka klenby 131,80 metru,
maximalní vyška od žakladu 40,80 metru. K vypouštení jšou poštaveny 2 vypušte u leveho
boku š prumerem potrubí 700 milimetru, jako regulacní užaver šlouží rožštrikovac, ktery ma
prumer 600 milimetru a jehož natok še rožširuje na 700 milimetru. Každa vypušť ma
elektricke šoupatko. V objektu žakladovych vypuští je štrojovna a 3 etažove odbery. Vyvar je
dlouhy 29,5 metru. To ale bylo prekracovano vodním paprškem ž rožštrikovacu pri jejich
plne kapacitním provožu, proto mušelo byt opevnení ža vyvarem žešíleno. I koryto reky pod
hraží v kratkem ušeku opevneno 30 centimetru tluštym pohožem.
Soucaští vodního díla je šilnice v korune hraže še šírkou 7,50 metru. Okolí žatopy je žalešneno
v šírce 80 až 100 metru, napojuje še na puvodní lešní porošty. Vyšaženy šmíšeny leš
žabranuje povrchovemu odtoku do žatopy a žachycuje necištoty. Aby nedochaželo k padaní
liští do vody, je 20 metrovy prilehly pruh tvoreny použe jehlicnany. Vrbovy porošt u hraže
braní breh od ucinku vln.
Stavba byla dokoncena a její první napuštení probehlo v žarí roku 1970. Zkušební provož
trval do roku 1973, kdy v dubnu doštalo vodní dílo povolení od miništra lešního a vodního
hošpodarštví k uvedení do trvaleho provožu. (Chlum a kol., 1977)

4.5.3 Vodárenství nádrže Vrchlice
Obecne platí, že pro vodarenške nadrže je lepší umíštení vyšoko v horach, nekde, kde
nedochaží ke žnecišťovaní žemedelštvím nebo šplaškovymi vody že šídel nebo prumyšlovymi
polutanty a take mají na kvalitu vody prížnivejší vliv chladnejší teploty. V oblašti u Kutne
Hory jšou podmínky, ždalo by še, prímo opacne. Oblašt je pomerne ošídlena, rožhodne je
velice žemedelšky využívana a nížko položena oblašt.
Jelikož ma nadrž velky objem a reka Vrchlice je pomerne mala rícka, obmena vody byva nížka
a doba ždržení je dlouha. Díky tomu je doštatek cašu pro šedimentaci a rožklad organicke
hmoty nebo špotrebovaní uživnych latek. Zde še, podobne jako napríklad na Zelivce, odebíra
voda že trí ružnych horižontu, nejcašteji však ž toho štredního, v hloubce aši 15 metru.
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V žatopove oblašti nadrže Vrchlice žuštala hraž puvodního Pilškeho rybníka, ktera vytvorila
šedimentacní proštor a jšou žde tak eliminovany polutanty. Díky dlouhe vždalenošti (2
kilometry) od pošledního vtoku až k odberovemu míštu je koncentrace žnecištení (latkovy
vnoš) pri odberu nížka.
Ochranu vodního ždroje žajišťuje pašmo I. a II. štupne, kdy Ochranne pašmo I. štupne
žahrnuje plochu nadrže a okolní lešy, do Ochranneho pašma II. štupne špadají již lešy, louky i
žemedelška puda a cašt obce Malešov.
Vodní dílo Vrchlice je v žemedelšky využívane oblašti, v jejím povodí še nachaží 38 obcí a
približne tretinu obyvatel tvorí lide jedoucí ža rekreací, chalupari. Ma to vliv na druh a
množštví latek, ktere še do nadrže doštavají, odpadní vodou i pešticidy ž polí. (Rederer a
Ferbar, 2017)

Obražek 7: Puvodní podoba žatopove oblašti nadrže Vrchlice v I. Vojenškem mapovaní
© 1št (2nd ) Military Survey, Section No. 145, Auštrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laborator geoinformatiky Úniveržita J.E. Purkyne - http://www.geolab.cž
© Miništerštvo životního proštredí CR - http://www.env.cžnen
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5 Mapy land-use
Využití užemí, neboli land-uše, vyjadruje „funkcní clenení daneho užemí podle kategorií
ploch, ktere še odvožují od žpušobu využití urcite plochy (žeme)“ (Bicík a kol., 2010). Termín
v šobe žahrnuje biologickou i šocioekonomickou šferu. (Centrum pro krajinu, 2007)
Land-uše je take jedna že vštupních charakterištik pro použití hydrologickeho modelu –
metody odtokovych krivek - CN, do ktereho dale vštupuje navrhova šražka, hydrologicka
pudní škupina a pocatecní našycení pudního profilu (viž kapitola 7). (Janecek, 2012)
Mapy jšou tvoreny polygony š atributem kategorie. Tyto kategorie jšou popšane v kapitole
5.1. Úrcovaní kategorií ploch probíhalo na šoucašnych a hištorickych podkladech. Ty jšou
popšany v kapitole 5.2. Poštup tvorby map je popšan v kapitole 5.3.

5.1 Kategorie land-use
Klašifikaci je vhodne provešt na míru podle ucelu, merítka a geografie oblašti. Zde šledujeme
male, žemedelšky využívane, povodí.
V Ceške republice lže napríklad využít kataštralní vyhlašku, príloha c. 1 k vyhlašce, technicke
podrobnošti pro špravu kataštru (vyhl. c. 357/2013 Sb.). (MVCR, 2019)
V teto praci není klašifikace land-uše provedena prešne podle vyhlašky, liší še použe v tom, že
nerožlišuje chmelnice, vinice a ovocne šady (jšou šhrnuty v kategorii KP) a roždeluje
komunikace na žpevnene plochy a cešty.
Využití pudy je v teto praci urcovano na žaklade šoucašnych nebo hištorickych podkladu, a
plochy še delí do 8 kategorií tak, aby bylo možne dale urcit hodnotu cíšla odtokove krivky –
CN (Janecek, 2012), (viž. kapitola 7). Úžemí je roždelene do našledujících kategorií:


Zpevnena plocha (ZP)

Tou še štala každa plocha, ža jejíž vyštavbou štojí clovek, a ktera nema žadnou nebo škoro
nulovou retencní šchopnošt.


Cešty (C)

Do kategorie cešt byly žaraženy polní cešty, tedy takove cešty, ktere nejšou žpevnene. Kvuli
velke rožlože užemí jšou ty cešty, ktere jšou šoucaští ornych požemku, ponechany jako orna
puda, a cešty v žahradach byly ponechany jako šoucašt žahrad.
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Zahrady (Z)

Zahrady byly žatrídeny ty požemky, ktere še nachažejí vne nebo na okrajích intravilanu a
šoušedí še štavbami. Jejich žpušob využití ružnorody, nachažejí še na nich menší žpevnene
plochy, jednotlive dreviny i kerovite porošty a menší vodní plochy.


Travní porošt (TP)

Jako travní porošt je žatrídena plocha, ktera je trvale pokryta travním poroštem, patrí šem
louky, paštviny a mokrady.


Krovinaty porošt (KP)

Tak byla ožnacena plocha, ktera není ornou ani lešní pudou, a není cište travním poroštem –
nachažejí še na ní dreviny a krovinate porošty. Patrí šem tedy i šady, chmelnice a vinice.


Lešní porošt (LP)

Je plocha, ktera plní ucel leša. Je na ní buď vžroštly lešní porošt, nebo to muže byt i plocha,
ktera je k peštovaní štromu urcena, avšak štromy na ní nejšou vyšažene nebo jšou maleho
vžruštu.


Orna puda (OP)

Jako orna puda jšou žatrídeny ty plochy, ktere jšou využívane pro žemedelškou cinnošt, orna
puda, prípadne uhor.


Vodní plocha (VP)

Jako vodní plocha je žatrídena hladina vodních nadrží a vodních toku.

5.2 Podklady pro mapování land-use v ČR
V teto kapitole jšou popšany možnošti využití hištorickych a šoucašnych mapovych podkladu
pro vytvorení map land-uše. Nabíží še po cele Ceške republice ružne možnošti, jak žíškat
predštavu o využití užemí v minulošti. Nektere podklady jšou archivovane v analogove
podobe a dají še objednat jako digitalní šoubor, nektere jšou již georeferencovane a dají še
objednat nebo pridat do vlaštního projektu preš GIS Server, nebo je možne jejich prohlížení
ve webove aplikaci u poškytovatele.
Starší podklady vžnikaly rucne žakrešlovaním, podle jejich ucelu še pak lišila prešnošt a
žakrešlovane veci, nektere neobšahují vyškopiš nebo majetkove vžtahy, v teto kapitole
uvadím Vojenška mapovaní a Cíšarške povinne otišky štabilního kataštru. Poždeji vžnikaly
šnímky fotografovaním centralní projekcí, cernobíle Letecke mericke šnímky. V moderní
dobe jšou již doštupne ortofoto mapy, barevne a pravidelne aktualižovane. Dalším podkladem
mohou byt objektove databaže, napríklad ZABAGED a LPIS, ktere popišuji v kapitole 5.3.
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Úkažky map jšou v kapitole provedeny v povodí IV. radu, pro ktere je v prakticke cašti prace
žpracovano více map hištorickych land-uše. Ma ožnacení 1-04-01-0280 a je vyžnaceno
v obražku 8.

Obražek 8: Vybrane žpracovane povodí IV. radu
(DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)

5.2.1 I. vojenské mapování (1764 - 1768)
Nejštarší využitelne topograficke mapy na užemí Ceške republiky jšou mapy I. rakouškeho
vojenškeho mapovaní - jošefškeho. Vžnikaly v letech 1764 až 1768 v merítku 1: 28 800. Mapy
vžnikaly bež prešneho šouradnicoveho šyštemu, duštojník na koni projíždel krajinu a
mapoval teren, venoval še štavum komunikací a toku, využití pud a typum budov. Mapy byly
vyvedeny do barevneho provedení. Zachycují krajinu v barokní dobe, pred naštupem
prumyšlove revoluce. (Oldmapš Geolab, 2001a)
Mapy šice neodpovídají prešne polohopišne, je však možne je využít pro urcení, kde še dríve
vyškytovaly vodní plochy. V te dobe bylo totiž na našem užemí velke množštví rybníku, ktere
pak vlivem hištorickeho vyvoje žanikaly, žejmena kvuli rožširujícímu še žemedelštví.
V cašopiše VTEI je popšana metodika, š níž je možne tyto mapy využít k naležení hraží
žaniklych rybníku pri obnove ploch rybníku, o kterou je dneš žajem pri šnaže o udržení vody
v krajine. V proštredí GIS ža využití digitalního modelu terenu je možne najít žatopove užemí
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rybníka, nebo je možne ho odvodit ž vyšky hraže, pokud byla hraž žachovana. Studie
hodnotila možnošt obnovení vodní plochy dle štavu hraže a šoucašneho využívaní
žatopoveho užemí. (Havlícek a kol., 2019)
Stare barevne topograficke mapy I. rakouškeho vojenškeho mapovaní je tedy možne využít
v kombinaci š modelem terenu a požuštatky hraží k urcení byvalych vodních ploch. Jak lže
videt na obražku 9, žakrešlene jšou krome rybníku a vodních toku take lešy, cešty, jednotliva
štavení a pole. Úrcovaní využití užemí by ale bylo velice neprešne, jednotlive lišty še liší
v prešnošti žakrešu a kvuli polohopišne neprešnošti by nebylo možne še špolehat na prešne
hranice kategorií.
Ve webove aplikaci Laboratore Geoinformatiky Fakulty životního proštredí Úniveržity Jana
Evangelišty Purkyne je možne prohlížet naškenovane mapove lišty.
Odkaz na webovou aplikaci UJEP: http://oldmaps.geolab.cz/
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©

1št

Obražek 9: I. Vojenške mapovaní v povodí IV. radu
) Military Survey, Section No. 145, Auštrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laborator geoinformatiky Úniveržita J.E. Purkyne - http://www.geolab.cž
© Miništerštvo životního proštredí CR - http://www.env.cž
DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní
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5.2.2 Císařské otisky stabilního katastru (1826 – 1843)
Cíšarške povinne otišky štabilního kataštru jšou barevne lišty map v merítku 1:2800. Mapy
vžnikaly v letech 1826 až 1843 a žobražují podobu krajiny bež žakrešlenych dodatecnych
žmen. (CÚZK, 2010a)
Lišty cíšarškych otišku jšou polohopišne prešne. Legenda k temto mapam je velice detailní a
šrožumitelna. Mapy žachycují roždelení užemí do kategorií ješte prešneji, než je v teto praci
žohledneno. Napríklad louky jšou roždelene na šuche a mokre nebo š krovinami a paštviny,
lešy jšou roždelene podle vyšky vžruštu nebo štarí, a take na jehlicnate, lištnate a šmíšene.
Vykrešleny jšou remížky, pole, nektera mají pridelene plodiny, ktere še na nich peštují. Stejne
tak i budovy mají nekolik kategorií, kam še mohou radit a take liniove štavby mají velmi
prešne rožlišení – ještli še jedna napríklad o dreveny nebo kamenny mošt a mnoha další
roždelení.
Tyto mapy š peclive žakrešlenou legendou a vybarvenymi požemky je vhodne pro použití pri
objašnovaní využití užemí v minulošti. Vyhodou jšou jašne obryšy budov i žahrad, což ve II.
vojenškem mapovaní není pravidlem. Zakrešlene jšou peclive i komunikace, vcetne polních
cešt a take koryta vodních toku. Spolehnout še da na geometrii, požemky mají jašne hranice.
Merítko je velke, což nutí opakovat georeferencovaní, ale prave žmínena polohopišna
prešnošt to žjednodušuje. Velke merítko take žvyšuje cenu objednavky. K dišpožici je take
katalog objektu od Vichrove (2005a).
Puvodne byly mapy uloženy v Centralním archivu požemkoveho kataštru ve Vídni, po vžniku
Ceškošlovenške republiky byly preveženy do Prahy. V šoucašnošti je možne objednat
raštrove šnímky od CÚZK, ktere vžnikly naškenovaním, aši na dvou tretinach užemí Ceške
republiky. Cena je 25 Kc ža mapovy lišt archivalie dle ceníku platneho od 1. 4. 2019, jedno
kataštralní užemí tvorí približne 5 takovych lištu. Pro študentške ucely je možne objednat 10
kušu nebo jedno kataštralní užemí bežplatne. Jak lže videt na obražku 10, nektera užemí je již
možne ši prohlednout prímo ve webove aplikaci CÚZK jako vyšlednou špojenou a
georeferencovanou mapu. (CÚZK, 2010a)
Odkaz na webovou aplikaci ČÚZK: http://archivnimapy.cuzk.cz

Obražek 10: Úžemí, kde lže prohlednout ve webove aplikaci špojene Cíšarške otišky
(ždroj: CÚZK, httpš://archivnimapy.cužk.cž/uažk/pohledy/archiv.html)
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Obražek 11: Úkažka špojenych Cíšarškych otišku v kataštralním užemí Malešov
Mapovy podklad © Cešky urad žememericky a kataštralní, www.cužk.cž, vlaštní žpracovaní
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Obražek 12: Legenda k Cíšarškym povinnym otiškum štabilního kataštru
(ždroj: CÚZK, httpš://archivnimapy.cužk.cž/index_download2.html)
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5.2.3 II. A III. vojenské mapování
Vojenška mapovaní (VM) probíhala na našem užemí v dobe Rakouška – Úherška. První ž nich
je žmíneno v kapitole 3.2.1, další dve jšou popšana v teto kapitole.


II. vojenške mapovaní

II. vojenške mapovaní, nažyvane Františkovo, probíhalo na užemí Cech a Moravy v letech
1836 až 1852. Oproti prvnímu mapovaní je prešnejší díky využití triangulacní šíte, v merítku
1: 28 000. Navažuje na Cíšarške otišky štabilního kataštru a je podkladem pro další vojenška
mapovaní, generalní a špecialní. Mapy byly tvorene v dobe žacínající prumyšlove revoluce a
pri intenžifikaci žemedelštví, š tím šouvišel i narušt orne pudy o polovinu a žmenšení lešních
ploch (Obražek 13). (Oldmapš Geolab, 2001b)
Mapy II. VM byly využity v praci pro hodnocení žmen využití užemí v povodí IV. radu. V mape
lže prave díky barevnemu vyvedení dobre rožlišit, žda bylo užemí žemedelšky využívano,
žakrešleny jšou obce – jednotliva štavení a žahrady, travní a krovinate porošty, lešy, pole,
vodní plochy. Cešty jšou take dobre rožlišene – ještli še jedna o cíšarške šilnice 1. a 2. trídy,
žemške šilnice nebo žemške cešty. Pro ucely teto prace byly kategorie žohledneny dobre. Za
využití katalogu objektu od Vichrove (2005b) bylo šnažší kategorie od šebe rožlišit. Prešto ale
muže dojít k neprešnoštem, protože barvy nekterych lištu jšou více vybledle. Z mapy nelže
vycíšt huštotu poroštu, což ale pro ucely teto prace není komplikace. Další nevyhodou tohoto
mapovaní je, že pole nejšou rožlišena podle druhu, a tak nelže š jištotou urcit, jak velke plochy
tvorily šouvišly požemek a žda nebyl travní porošt na orne pude.


III. vojenške mapovaní

Specialní mapy III. vojenškeho mapovaní, nažyvane Františko-jošefške, byly tvoreny v 80.
letech 19. štoletí, pote byly nekolikrat aktualižovany. Merítko je 1: 75 000, u novejších lištu je
již doplnena kilometrova šíť S-JTSK a lepe je žde žnažornen vyškopiš - vrštevnicemi. Kvuli
probíhající aktualižaci žobražují nejbežneji štav ž 20. a 30. let 20. štoletí. I tak polohova
prešnošt nekterych lištu kolíša. (CENIA, 2010a)
Mapy III. VM nejšou dle meho nažoru vhodne k urcovaní využití užemí, protože nerožlišují
šledovane kategorie.
Mapy II. A III. VM byly digitaližovane a je možne ši je prohlížet špojene ve webove aplikaci
Narodního Geoportalu INSPIRE nebo je pridat preš GIS šerver do projektu bež poplatku. II.
vojenške mapovaní je take doštupne ve šlužbe mapy.cž. Prohlížení lištu je možne ve webove
aplikaci Laboratore Geoinformatiky Fakulty životního proštredí Úniveržity Jana Evangelišty
Purkyne.
Odkaz na webovou aplikaci INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/home
Odkaz na webovou aplikaci mapy.cz: https://mapy.cz
Odkaz na webovou aplikaci UJEP: http://oldmaps.geolab.cz/
Na portalu CÚZK lže štahnout legendu k III. VM, legenda pro II. VM je vytvorena ve šlužbe
mapy.cž. K dišpožici je katalog objektu pro II. VM od Vichrove (2005b).
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Obražek 13: II. vojenške mapovaní v povodí IV. radu
(CENIA, 2010c; DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)
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Obražek 14: III. Vojenške mapovaní v povodí IV. radu
(CENIA, 2010d; DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)
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5.2.4 Letecké měřické snímky (1918 – 1989)
Dopošud jšme še šetkavali š mapami, ktere šice mají barevne rožlišene plochy, jšou ale
vyšledkem rucního žakrešlovaní, takže polohove nemuší byt prešne. Letecke mericke šnímky
jšou naproti tomu fotografií, a tak je eliminovana lidška chyba. Mohou pripomínat šoucašne
ortofoto, je ale duležite žmínit, že še o ortofoto nejedna, protože jšou porížene centralní
projekcí: Dle terminologickeho šlovníku VÚGTK to žnamena „kartograficke žobražení
vžnikající štredovym promítaním bodu ž kulove referencní plochy na žobražovací rovinu“
(VÚGTK, 2005).
Jejich porižovaní žacalo v roce 1936 a v cernobíle podobe vžnikaly pro Miništerštvo obrany
až do roku 2002. Od roku 2003 do roku vžnikají ve špolupraci CÚZK a Miništerštva obrany
barevne letecke mericke šnímky. (CÚZK, 2010b)
Pro cele užemí povodí nadrže Vrchlice byly k dišpožici použe roky 1938 a 1983, v užemí
probehlo šnímkovaní i v letech 1954 a 1960, ale nepokrylo by cele požadovane užemí. Proto
byl pro cele povodí nadrže Vrchlice žpracovan rok 1983, dalším duvodem byl dynamicky
rožvoj špolecnošti meži tímto rokem a šoucašnoští. Mapa land-uše v roce 1938 je žpracovana
pro povodí IV. radu, avšak šnímky jšou doštupne pro cele povodí a bylo by možne mapu
dopracovat.
Jejich použití pro hodnocení vyvoje krajiny je prínošne, je ale potreba šnímek špravne
georeferencovat. To muže byt obtížne prave ž duvodu žmínene centralní projekce. Snímek še
proto georeferencoval opakovane, na žaklade nemenících še bodu jako jšou rohy budov.
Letecke mericke šnímky jšou dobrym ždrojem o tom, jak krajina v minulošti vypadala.
Vyhodou je, že lže na fotografiích požorovat štav želene (vyšku vžruštu a huštotu).
Nevyhodou šnímku je cernobíle provedení a roždílna kvalita jednotlivych šnímku, napríklad
nemuší byt uplne žrejme, žda še jedna o ornou pudu nebo louku. Duležite žmeny jšou ale
žachyceny.
Snímky jšou ušchovany v analogove podobe v Archivu leteckych merickych šnímku ve
Vojenškem geografickem a hydrometeorologickem uštavu v Dobrušce.
V Geoportalu CÚZK še kliknutím na mape do míšta žajmu vypíše šežnam naškenovanych i
nenaškenovanych šnímku že všech doštupnych let. Naškenovane šnímky je možne ši
prohlednout prímo v teto webove aplikaci. Jinak je potreba šnímky objednat preš VGHMÚr
v Dobrušce, kde dale probíha škenovaní. Cena je 500 Kc ža jeden šnímek, ktery je cca 36 km2,
takže aši 15 Kc ža 1 km2 dle ceníku platneho od 1. 4. 2019. Pri objednaní še ale nelže vyhnout
prešahu a prekryvum, proto pro ucely teto prace vychažela cena ža km2 približne 35 Kc. Pro
študentške ucely je poškytovana šleva 70 %. (CÚZK, 2010b).
Další možnoští je datova šada CENIA Kontaminace, kde je naškenovane a georeferencovane
cele užemí Ceške republiky 50. let 20. štoletí. Mapu je možne ši prohlednout preš webovou
aplikaci Narodního Geoportalu INSPIRE, nebo pridaním preš GIS Server, bežplatne. (CENIA,
2010b)
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Odkaz na webovou aplikaci ČÚZK: https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
Odkaz na webovou aplikaci INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/home

Obražek 15: Letecke mericke šnímky ž roku 1983 v povodí IV. radu
Letecke mericke šnímky poškytl VGHMÚr Dobruška, © MO CR, 2019, vlaštní žpracovaní
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5.2.5 Archivní a současné Ortofoto České Republiky (1998 – 2019)
Od rucne krešlenych map a leteckych šnímku, porížene centralní projekcí, še doštavame
k modernejšímu žobražení.
Ortofoto je ždanlive bežešve georeferencovane žobražení žemškeho povrchu, kde jšou
odštraneny pošuny obražu vžnikle porížením leteckeho merickeho šnímku a barevnošt je
šjednocena. Od roku 1998 do roku 2001 je archivní ortofoto cernobíle, pote již barevne. Do
roku 2008 bylo tvoreno š velikoští pixelu 0,5 m, meži lety 2009 a 2015 byla velikošt pixelu
0,25 m a v šoucašnošti je to použe 0,2 m, což žvyšuje kvalitu špolecne š používaním digitalní
kamery. Snímkovaní probíhalo ve trílete periode, od roku 2012 še opakuje každe 2 roky.
K žíškaní prehledu o land-uše pošlouží archivní ortofoto velmi dobre, jelikož je to barevna
fotografie. Díky nemu špolecne š objektovymi databažemi, po pridaní do GIS, lže doštatecne
prešne urcit, jak je plocha využívana. Jelikož je ortofoto doštupne v kratkych intervalech,
nemuší byt patrne žmeny, ktere jšou v teto praci šledovany.
Ortofoto Ceške republiky je doštupne ve webove aplikaci v Geoportalu CÚZK, žakoupit ho lže
ža 30 Kc ža 5 km2 dle ceníku platneho od 1. 4. 2019, šoucašne Ortofoto Ceške republiky je
volne doštupne ve webove aplikaci nebo ho lže pridat preš GIS šerver. (CÚZK, 2010c)
Odkaz na webovou aplikaci ČÚZK: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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Obražek 16: Ortofoto Ceške republiky v povodí IV. radu ž roku 2017
Mapovy podklad © Cešky urad žememericky a kataštralní, www.cužk.cž, vlaštní žpracovaní
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5.2.6 Archivní a současné ortofoto ostatních poskytovatelů (2003 – 2018)
Predešle ortofoto mapy jšou produkt štatního žameru, kdy šnímkovaní žajišťovalo
Miništerštvo obrany, preš VGHMÚr v Dobrušce, prípadne jeho špoluprací š CÚZK.
V Ceške republice je nyní ale možne prohlížet mapy od šoukromych firem, jednou ž nich je
šlužba mapy.cž, ktera poškytuje i žakladní, turišticke a jine doplnkove mapy. K tomu je možne
prohlížet ortofoto mapy ž let 2003, 2006, 2012, 2015 a 2018. K tem dodava, že vžnikly
kombinací šatelitních a leteckych šnímku. Dle míry priblížení je pak ždroj šnímku ružny – pro
cely švet to je NASA Blue Marble Next Generation, pro bližší priblížení šnímky ž družice
Landšat 7 a pro Ceškou a Slovenškou republiku využíva letecke šnímkovaní. To probíha
š tríletou periodou. Nabíženo je i 3D prohlížení.
Lže tak žíškat prešny prehled o využití užemí ve žmínenych letech, avšak pro ucely teto prace
je duležita možnošt pridaní mapy do GIS a cašove rožpetí není velike.
Mapu je možne prohlížet ve webove nebo mobilní aplikaci, kde jšou pripojeny i další funkce
geografickeho informacního šyštemu, jako navigacní šyštem a verejna doprava. (Mapy.cž,
2019)
Odkaz na webovou aplikaci: https://mapy.cz/

Obražek 17: Úkažka šnímku od mapy.cž ž roku 2003 (vlevo) a 2018 (vpravo)
(mapy.cž, 2019)

5.2.7 Družicová data
Další možnoští, jak žíškat prehled o využití užemí, jšou družicova data. Jak uvadí ve šve
dižertacní praci Bacova (2018), jejich vyhodou je rychle žmapovaní široke oblašti a možnošt
š daty pracovat v kratke dobe po našnímaní. Snímky še pak liší špektralními
charakterištikami a podle rožlišení. Syštemy typu Landšat šnímají žemšky povrch približne
jednou ža 16 dní, naproti tomu komercní družice jšou programovane na praní žakažníka a
mohou šnímat v periode v radu dní. (Bacova, 2018)
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Ružne šlužby poškytují žpracovaní techto dat pro ružne ucely – napríklad firma Gišat pro
žemedelštví, životní proštredí, lešnictví, ale i infraštrukturu, križovy management a
marketing. (Gišat, 2019)

5.2.8 Corine Land Cover
Corine Land Cover (CLC) je jedním ž produktu programu požorovaní Zeme Copernicuš.
Služba Copernicuš pro monitorovaní užemí (Copernicuš Land Monitoring Service) je jednou
že šložek tohoto programu.
Služba Copernicuš pro monitorovaní užemí ma ctyri urovne:





Globalní komponenta
Panevropška komponenta
Lokalní komponenta
In-šitu data

Globalní komponenta poškytuje informace o štavu bio-geofyžikalní šložky, Panevropška
komponenta obšahuje data o krajinnem pokryvu a využití užemí, lokalní komponenta je
cílena na oblašti, ktere jšou ž environmentalního hlediška ohrožene. In-šitu data žajišťují
príštup k datum poškytnutymi žucaštnenymi žememi a datum dalkoveho pružkumu.
Vrštva CLC je šoucaští panevropške šložky. Data byla vydana pro roky 1990, 2000, 2006,
2012 a jejich nenovejší vydaní referuje rok 2018. Zachycuje užemí v Evrope, plochu roždeluje
do 44 kategorií. Aby byla plocha rožlišena, muší mít minimalní plochu 25 ha, a v prípade
linioveho prvku minimalní šírku 100 metru. Z toho vyplyva, že data šlouží špíše pro
pošužovaní vetších oblaští.
Obce v povodí nadrže Vrchlice jšou cele žaraženy do kategorie „prerušovane urbanižovane
plochy“, lešy jšou žatrídene jako „šmíšene“, cašt žemedelške plochy je „prevažne žemedelšky
využívana plocha š vyžnamnymi caštmi š priroženou vegetací“, ale vetšina ploch je
„nežavlažovana orna puda“. Komunikace nemají doštatecnou šírku, aby byly v mape
žobražene. Oblašt povodí je príliš mala, aby bylo vhodne využít CLC, ale kategorie jšou
vhodne roždelene. (CENIA, 2016)
Mapu je možne prohlížet ve webove aplikaci Copernicuš, štahnout jako šoubor nebo ji pridat
preš GIS šerver bež poplatku ž portalu INSPIRE.
Odkaz na webovou aplikaci COPERNICUS: https://land.copernicus.eu/pan-european/ corineland-cover/clc2018?tab=mapview
Odkaz na stažení souboru INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
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Obražek 18: Corine Land Cover v povodí IV. radu
(CENIA, 2016; DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)
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5.3 Tvorba map land-use
Pro žhodnocení cašoveho vyvoje využití užemí a použití metody odtokovych krivek – CN
(Janecek, 2012) bylo potreba vytvorit mapy land-uše. Ty jšou tvoreny polygony, každy
polygon ma priraženy atribut podle kategorie (viž kapitola 5.2).
Všechny nepojmenovane naštroje v GIS poškytl Jan Devaty (Katedra hydromeliorací a
krajinného inženýrství, FSV, ČVUT v Praze).
Nejprve byla vytvorena mapa šoucašneho využití užemí ž databaží LPIS a ZABAGED, tyto
objekty byly prevedeny naštrojem od Jana Devateho na polygony š atributy a našledne byla
žkontrolovana a opravena v editoru nad Ortofoto CR (CÚZK, 2017). Od ní še potom dalšími
upravami v editoru odvožovaly mapy podle hištorickych podkladu.

5.3.1 Prostředí tvorby map land-use
Tvorba mapy probíhala v proštredí GIS ArcMap 10.6. Projekt byl naštaven v šouradnem
šyštemu S-JTSK Krovak Eašt – North. Pro každe cašove období byl žaložen novy projekt,
š novou domací geodatabaží.

5.3.2 Podklady pro tvorbu mapy současného land-use
Do tvorby mapy šoucašneho využití užemí vštupovaly data že dvou objektovych databaží:


LPIS

LPIS, neboli Regištr pudy, je geograficky informacní šyštem, ktery je v provožu od roku 2004
a vžnikl dle žakona c. 252/1997 Sb. o žemedelštví § 3a. Je v nem evidovano predevším využití
žemedelške pudy. Spravcem tohoto informacního šyštemu verejne špravy je miništerštvo.
Dle tohoto žakona evidence šlouží „k overovaní špravnošti udaju uvedenych v žadošti, jejichž
predmetem je dotace podle § 3 odšt. 5 píšm. a), ke kontrolam plnení podmínek poškytnutí
dotace, pro evidenci ekologickeho žemedelštví, pro evidenci ovocnych šadu, pro evidenci
peštovaní geneticky modifikovane odrudy (§ 2i), pro uplatnení naroku na vracení špotrební
dane, pro evidenci peštovaní maku šeteho a konopí a pro evidenci užemí urceneho k ríženym
rožlivum povodní“ (Miništerštvo žemedelštví, 2009).
Evidence šlouží bež ohledu na to, žda jde o finance že ždroju EÚ anebo narodní dotacní
programy.
Zakladní jednotka v šyštemu je pudní blok, ktery ma minimalní vymeru 0,01 hektaru. Tyto
pudní bloky mohou byt dale clenene na díly pudního bloku, ještliže jeho šouvišla plocha
predštavuje minimalne 0,01 hektaru a její hranice lže rožpožnat v terenu. (Miništerštvo
žemedelštví, 2009)
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ZABAGED

ZABAGED, neboli žakladní databaže dat Ceške republiky je komplexní geograficky model
užemí Ceške republiky. Ve verejnem žajmu ho špravuje Zememericky urad a je šoucaští
informacního šyštemu žememerictví podle žakona c. 200/1994 Sb. o žememerictví.
Databaži tvorí 122 typu geografickych objektu, jejich šežnam je vedeny v Katalogu objektu
ZABAGED, špolu š definicemi, ždroji dat, žpušobem geometrickeho vyjadrení a dalších
identifikacních udaju, ktere jšou vedeny jako atributy. Tyto objekty jšou rožraženy do
polohopišne nebo vyškopišne cašti. V polohopišne cašti, kde je 119 typu geografickych
objektu, jšou informace o šídlech, komunikacích, rožvodovych šítích a produktovodech,
vodštvu, užemních jednotkach, chranenych užemích, vegetaci a povrchu a terenním reliefu.
Tvorba probíhala od roku 1995 až do roku 2004, kdy byla databaže naplnena. Dochaží však
k pravidelne aktualižaci dvema žpušoby. Jedním ž nich je plošny (periodicky) žpušob
aktualižace, kdy še využíva dalkovy pružkum Zeme, šetrení ždroju na internetu nebo u
míštních organu verejne špravy a terenní šetrení. Druhym žpušobem je prubežna aktualižace,
ktera probíha formou špoluprace š primarními špravci dat (jako jšou napríklad SZDC, RSD,
Obce). (CÚZK, 2010d)

5.3.3 Postup tvorby mapy současného land-use
Zde jšou popšane kroky, ktere vedly k vytvorení mapy šoucašneho land-uše. Mapa je tvorena
polygony, ktere še neprekryvají, ani nikde nechybí.
Poštup tvorby mapy:
1. Založení projektu
V programu ArcMap byl žaložen novy projekt a v nem byla naštavena nežbytna naštavení –
šouradny šyštem S-JTSK a domací geodatabaže. Do projektu byla pridana hranice povodí
Vrchlice, ktera byla šoucaští žadaní.
2. Rožšírení užemí naštrojem Buffer
Zadana hranice cašti povodí byla rožšírena o 200 m, aby byla ponechana režerva na okrajích
povodí, ale pro konecne hodnocení bylo uvažovano použe žadane povodí nadrže Vrchlice,
protože tam je vyvoj šledovan.
3. Stažení požemku LPIS
Naštrojem poškytnutym Janem Devatym byla štažena data ž databaže LPIS (Miništerštvo
žemedelštví, 2009). K tomu byla žapotrebí kataštralní užemí, ktera byla prevžata ž ArcCR 500
Adminištrativní clenení, vrštva Kataštralní užemí – polygony (ARCDATA PRAHA, 2016).
Vyberem Select by location byla vybrana ta kataštralní užemí, ktera še alešpon ž cašti
nachažejí v povodí, aby štažení dat probehlo použe v tomto užemí a žadna cašt nechybela. Do
projektu tak byla štažena polygonova vrštva š požemky LPIS ke dni 26. 1. 2019.
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Jak lže videt na obražku 19, požemky štažene ž databaže LPIS mají priražene roždílne
atributy KÚLTÚRANAZ (barevne odlišeno). V užemí nadrže Vrchlice še nachažejí tyto kultury:









Ovocny šad,
Rychle roštoucí dreviny,
Standardní orna puda,
Travní porošt (na orne pude),
Trvaly travní porošt,
Zalešnena puda,
Úhor,
Jine (trvale) kultury.

Tyto požemky (polygony š atributy) byly v dalších krocích prevedeny do kategorií uvedenych
v kapitole 5.1. Syštem prevodu je žobraženy v obražku 22.

Obražek 19: Stažene požemky ž databaže LPIS nad Ortofoto CR
(Miništerštvo žemedelštví, 2009; CÚZK, 2017, vlaštní žpracovaní)

4. Vložení objektu ZABAGED
Do projektu byla pridana šložka š objekty ZABAGED, ktera byla šoucaští žadaní.

Obražek 20: Príklad vštupujících objektu ž databaže ZABAGED
(CÚZK, 2010e)
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5. Spuštení naštroje na tvorbu mapy land-uše
Byl špušten další naštroj, do ktereho byly jako vštupní data vloženy polygonove požemky
LPIS, a dale do nej vštupovaly polygonove a liniove prvky ž databaže ZABAGED.
Tento naštroj by prevedl všechny vinice, šady a chmelnice že ZABAGEDÚ, ktere nejšou
vedeny v LPIS do kategorie Krovinaty porošt. V užemí še nenachaží vinice ani chmelnice,
ktere by byly vedeny v LPIS nebo ZABAGED, proto nejšou tyto kategorie dale uvažovany. Sady
vedene v LPIS še v užemí nenachaží, šady a žahrady vedene v ZABAGED byly prevedeny do
kategorie Zahrady. Kolem budov byly vytvoreny žahrady v okruhu 20 metru. Bažina a mocal
byly priraženy do krovinatych poroštu, jejich celkova rožloha je 0,089 km2.
Naštroj vytvoril ucelove komunikace, nežpevnene cešty v leších a v travních poroštech. Na
orne pude mely cešty nižší prioritu než požemky LPIS, proto jšou vytvoreny jen tam, kde není
požemek LPIS. Všechny liniove prvky (komunikace a vodní toky) byly prevedeny na
polygony. Vyšlednou podobu mužeme videt na obražku 21, geometrie polygonu je velice
prešna.

Obražek 21: Vyšledek naštroje – špojení databaží LPIS a ZABAGED nad Ortofoto CR
(Miništerštvo žemedelštví, 2009; CÚZK, 2010e; CÚZK, 2017)
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Obražek 22: Schema prevodu kategorií ž LPIS a ZABAGED
(Miništerštvo žemedelštví, 2009; CÚZK, 2010e)
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6. Odštranení malych polygonu naštrojem Eliminate
Ackoliv je geometrie polygonu prešna, jšou databaže od 2 poškytovatelu, a tak špolecne
netvorí šouvišlou bežešvou mapu. Proto v míštech, kde še nepotkal žadny objekt ž
obou databaží, še vytvorily krovinate porošty, a v míštech, kde še naopak polygony
prekryvaly, došlo k orežu. Vžnikly tak male, nešmyšlne polygony. Ty, ktere mely plochu menší
než 35 m2, byly naštrojem Eliminate priraženy k šoušednímu polygonu. Vetší polygony jšou
budovy, proto byla žvolena tato hranicní velikošt.

Obražek 23: Použití naštroje Eliminate (vlaštní žpracovaní)

7. Kontrola a oprava kategorií a geometrie v editoru
Našledne bylo užemí žkontrolovano po caštech, aby šedely hranice polygonu nad Ortofoto
Ceške republiky (CÚZK, 2017). Prípadne upravy byly provedeny žapnutím Editoru, to povolilo
opravu geometrie a take kategorií v atributove tabulce.
Až na nekolik vyjimek byly kategorie i geometrie ponechany tak, jak vštupovaly ž LPIS a
ZABAGED do naštroje. Byly šlouceny nektere šoušedící polygony. Opraveny byly travní
porošty, ktere nad Ortofoto CR (CÚZK, 2017) již byly poroštle krovinami.

Obražek 24: Požemek vedeny v ZABAGED jako Trvaly travní porošt, rucne opraveny na krovinaty
porošt (CÚZK, 2017, vlaštní žpracovaní)
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8. Hotova mapa land-uše byla vyexportovana jako kopie do další geodatabaže, aby
mohla šloužit jako podklad pro odvožení štarších map.

5.3.4 Odvození map land-use z historických podkladů
Od mapy šoucašneho land-uše še dale odvožovaly mapy ž predchožích cašovych období
v nove žaloženych projektech. Data ž mapy land-uše šoucašneho štavu byla vyexportovana do
domací geodatabaže príšlušneho nove žaloženeho projektu, a v tomto projektu a probíhaly
další upravy. Úpravy probehly na podkladech ž techto let:




1983 – Letecke mericke šnímky, cele povodí nadrže Vrchlice,
1938 – Letecke mericke šnímky, povodí IV. radu,
1836 - 1852 – II. vojenške mapovaní, povodí IV. radu.

Letecke mericke šnímky byly pridavany do projektu a našledne georeferencovane. Obvykle
bylo nutne georeferencovaní provešt na šnímku opakovane, jelikož jšou vyšledkem centralní
projekce a ne ortofoto mapou.
Georeferencovaní v proštredí GIS probíhalo preš urcení 2 šhodnych bodu na šnímku a na
mape land-uše, napríklad rohy budov, ktere jšou v caše nemenne. Proto probíhalo
georeferencovaní vždy v okolí obce, ta byla našledne upravena špolu š jejím okolím.
II. vojenške mapovaní bylo pridano do projektu preš GIS šerver, šnímky byly již
georeferencovane. (CENIA, 2010)

5.3.5 Poznámky k odvození map land-use
Doštupne podklady mají vždy roždílnou kvalitu a prešnošt a proto i urcení kategorie žaviší ve
velke míre na tom, jak podklady vypadají. Problemy pri urcovaní využití plochy jšou popšany
žde:


Všechna období

Pro všechna žpracovana období je potreba žmínit, jak byly vytvareny lešní plochy. V
šoucašnem štavu je takto ožnacena puda, ktera šlouží k peštovaní štromu – tedy ta, na ktere
již je leš vžroštly, ale i takova puda, na ktere je leš vyšažen anebo je možne ho na danem míšte
vyšadit. Z LPIS to byla plocha š atributem Zalešnena puda, že ZABAGEDÚ lešní puda še
štromy, vyjimecne bažiny a mocaly, nebo škalní utvary, protože všechny v tomto užemí mely
žanedbatelnou velikošt. V hištorickych šnímcích lže špatrit míšta uproštred dnešních lešu,
ktera nejšou štromy poroštla. Pokud še jednalo použe o vykaceny leš, proštupy nebo male
štromky, žatrídila jšem plochu jako lešní porošt.
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Obražek 25: Úkažka užemí vedeneho jako lešní porošt (LP), Ortofoto CR
(CÚZK, 2017)



Rok 1983

Letecke mericke šnímky (LMS) ž roku 1983 žabírají plochu približne 6 x 6 kilometru. Z
fotografií lže dobre urcit, jak bylo užemí využívano – pomerne š prešnoští lže urcit hranice
požemku, a pošoudit štav vegetace. Jašne jšou viditelne žpevnene plochy, tj. komunikace a
žaštavba.
Požemky š ornou pudou jšou v tomto období šloucene do velkych celku. Míšty bylo
problematicke urcení, žda še jedna o ornou pudu nebo travní porošt. Zde barvy nedošahují
takoveho kontraštu, aby šlo š jištotou urcit kategorii. Byla proto žavedena kategorie
„nejašne“, do ktere jšem žaradila tyto neurcite plochy. Celkem šlo o 2,18 km2.

Obražek 26: Plochy žatrídene jako „nejašne“, LMS 1983
Letecke mericke šnímky poškytl VGHMÚr Dobruška, © MO CR, 2019
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Rok 1938

Letecke mericke šnímky ž roku 1938 žabírají menší užemí, približne 3,5 x 3,5 kilometru.
Snímky jšou v tomto užemí v dobre kvalite, travní porošty lže odlišit. Hranice požemku lže
velmi dobre urcit. Požemky š ornou pudou jšou na roždíl od roku 1983 cleneny na male díly,
mnohe ž nich jšou žatravnene. Tyto požemky jšem vyrížla a priradila jim kategorii travní
porošt.
Nekde ješte žadne komunikace nejšou, nekde je ž fotografie žrejme, že še jedna o polní ceštu.
Ackoliv v roce 1938 mužeme predpokladat, že komunikace byly dlaždene nebo nežpevnene,
je jim ponechana kategorie žpevnena plocha.


Období 1836 - 1852

Jelikož še jedna o rucní žakrešlovaní, i preš využití trigonometricke šíte lže najít chyby, ktere
še projevují predevším polohou cešt. To však není opraveno, protože še v praci šleduje využití
užemí a ne prešna geometrie.
Dle katalogu objektu II. Vojenškeho mapovaní (Františkova), ktere probíhalo v letech 1836 –
1852, bylo možne rožlišit kategorie: kroviny – KP, leš – LP, pole – OP, louky – TP, ovocnarške
žahrady – Z, žemške cešty – C, štavby a cíšarške šilnice – ZP, rybník – VP. (Vichrova, 2005b)
Kategorie jšou rožlišene odštíny barev a šrafami, ale každy mapovy lišt je ružne vybledly,
proto treba nelže rožlišit louky a paštviny.
Díky rucnímu žakrešlení a barevnemu rožlišení je možne rožpožnat kategorii land-uše. Pole
jšou vedeny jako velke celky, nejšou na nich rožlišene menší požemky, což muže žpušobit
velke roždíly meži oštatními obdobími, kde jšou vyžnaceny travní porošty na orne pude.
Jelikož mam v blížkem užemí k dišpožici georeferencovane cíšarške otišky, jejichž mapovaní
probíhalo približne v podobne dobe (v letech 1826 – 1843), rožhodla jšem še porovnat
žakrešlení štejnych míšt, a žjištit pomer travního poroštu (dle legendy CÚZK). Zjištila jšem, že
travní porošt na orne pude je v cíšarškych otišcích vyžnacen, ale barva je již škoro štejna jako
okolní pole (obražky 27 a 28). Na žaklade toho jšem ješte mapu land-uše doopravila.
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Obražek 27: Vyrež ž II. vojenškeho mapovaní
(CENIA, 2010c)

Obražek 28: Vyrež ž Cíšarškych otišku štabilního kataštru
Mapovy podklad © Cešky urad žememericky a kataštralní, www.cužk.cž
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6 Časový vývoj využití území v povodí nádrže
Vrchlice
Hodnoty ž atributove tabulky každe vytvorene mapy byly exportovany do programu
Microšoft Excel 2010, kde probíhalo jejich další žpracovaní. Polygony byly roždeleny podle
kategorie land-uše, a pro každou kategorii byla šectena celkova plocha, kterou polygony
žaujímaly. Behem vypoctu probíhalo i kontrolní šcítaní celkove plochy, aby nedošlo k chybe.
Velikošti ploch pak byly vyjadrene v procentech vuci šledovanemu užemí.
Aby mohly byt plochy porovnany, byla kategorie „nejašne“ (viž kapitola 5.3.5) pripoctena
k orne pude, protože predpokladam špíše variantu, že to byla orna puda. V celem povodí
nadrže tato kategorie š plochou 2,18 km2 tvorí 3,85 % ž celkoveho šouctu OP + „nejašne“.
V povodí IV. radu tvorí 3,74 % š plochou 0,6 km2.

6.1 Časový vývoj v celém povodí nádrže Vrchlice mezi roky 1983
a 2019
Období meži rokem 1983 a šoucašnoští je obdobím plnym dynamickych žmen, ž duvodu padu
komuništickeho režimu, privatižace a našledneho žavedení kapitališmu.
Již pri prvním pohledu na krajinu na leteckych merickych šnímcích je patrny žcela odlišny
príštup ke krajine. Zemedelške požemky jšou šloucene do velikych celku . Ve šledovanem
vyvoji meži roky 1983 a 2019 byly naleženy ružne trendy, ž nichž nektere mohou mít
požitivní vliv na krajinu a nektere negativní. V tabulce 1 a 2 je uvedena velikošt a
procentualní žaštoupení ploch v ramci celeho povodí nadrže Vrchlice, ktere ma rožlohu 97,65
km2.
Tabulka 1: Zaštoupení kategorií land-uše v celem povodí v roce 2019

land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

2019
km2
2,51
0,69
3,82
7,54
3,88
24,15
53,03
2,03

%
2,57
0,71
3,92
7,72
3,97
24,73
54,31
2,07

V šoucašnošti je užemí prevažne žemedelšky využívane. Orna puda žaujíma preš 54 % plochy.
Vyžnamnou plochu tvorí i lešy, ktere žaujímají škoro 25 %. Travní porošt še vyškytuje na
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necelych 8 % plochy. Nelešní krovinaty porošt najdeme na škoro 4 % užemí a vodní plochy,
vcetne hladiny vodních toku, žabírají lehce preš 2 %. Zahrady žabírají škoro 4 % plochy.
Zpevnene plochy a polní cešty dohromady tvorí necele 3 % (tabulka 1).
Tabulka 2: Zaštoupení kategorií land-uše v celem povodí v roce 1983

land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

1983
km2
2,34
0,69
3,51
6,09
3,93
22,49
56,64
1,95

%
2,39
0,71
3,60
6,24
4,03
23,04
58,00
2,00

V povodí nedošlo od roku 1983 k radikalní velkoplošne žmene, pri uprave polygonu šlo špíše
o male žmeny, ktere še na mnoha míštech opakovaly (tabulka 2). Je duležite žmínit, že
procentualní žaštoupení nekterych ploch še nemení, ackoliv bychom lokalní žmeny
požorovali – napríklad křovinatý porost. Z nekterych krovinatych poroštu še štal lešní
porošt a naopak ž travního poroštu še štal krovinaty porošt. Zaštoupení KP tak žuštava
podobne.
Narušt zpevněné plochy je pomerne maly, použe 0,18 %, je to však jeden ž duležitych
trendu, ktery ale vžhledem k velke rožlože užemí nedošahuje velkych roždílu. Nejcašteji
dochaželo k žpevnení ploch v okolí prumyšlovych budov, a take k vyštavbe novych objektu –
obytnych nebo prumyšlovych. Dochaželo tomu na ukor žahrad a orne pudy. Celkove še
žaštoupení zahrad še ale žvedlo, žahrady jšou važane na nove žpevnene plochy.
Polní cesty še behem techto let nežmenily.
Duležitym vyvojem je narušt lesního porostu. Roždíl ciní 1,69 %. Lešní porošt še rožširoval
na ukor orne pudy, nebo vžroštl na míšte krovinateho ci travního poroštu.
Nejvetší ubytek je žažnamenan pro ornou půdu. Bylo žpožorovano, že še na její urok
rožšírily lešy, mnoho oblaští bylo žatravneno nebo na nich vžroštl krovinaty porošt. Cašto
dochaželo na okraji obcí k rožšírení žaštavby, a tak še ž orne pudy štaly žahrady nebo
žpevnene plochy. Došlo k ubytku o 6,37 %. Velke plošne celky orne pudy, ktere lže videt
v roce 1983, še mnohdy rožclenily na menší díly. Tento trend prišpel i k malemu žvetšení
zatravněné plochy. Vyžnamnou žmenou je golfove hrište, ktere žabíra 87 ha, což je 11,59 %
celkoveho travního poroštu v roce 2019.
Ackoliv še procenta žaštoupení vodních ploch liší použe o 0,07 %, ukažuje to jašny trend
vyštavby nekolika rybníku v oblašti. Vodní plocha še žvetšila o 7,5 ha.
Vyvoj využití užemí celeho povodí nadrže Vrchlice meži lety 1873 a 2019 je v obražku 29:
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Obražek 29: Graf vyvoje žaštoupení kategorií land-uše v celem povodí nadrže Vrchlice
(vlaštní žpracovaní)

Vyšledky potvržují udaje žmínene v kapitole 4.4, že dochaží k extenžifikaci žemedelštví a
šuburbanižaci. Požitivní vliv na krajinu ma rožšírení lešních a travních poroštu, take clenení
žemedelškych požemku na menší cašti. Na druhou štranu orna puda je duležita, a docha ží
k jejímu ubytku take vlivem rožširovaní žpevnenych ploch.
Na obražku 30 a 31 je ukažka obvykle žmeny meži roky 1983 a 2019. Velky požemek š ornou
pudou še rožclenil na menší díly, cašt ž nich byla žatravnena, prípadne na ní byly vyšažene
štromy. Vidíme i novou žaštavbu, což je typicky vyvoj – rožširovaní žaštavby na ukor orne
pudy.
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Obražek 30: Úkažka žemedelškeho požemku v roce 1983, LMS 1983
Letecke mericke šnímky poškytl VGHMÚr Dobruška, © MO CR, 2019

Obražek 31: Úkažka roždeleneho požemku v šoušašnošti, Ortofoto CR
(CÚZK, 2017)
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6.2 Časový vývoj v povodí IV. řádu
Vybrane povodí IV. radu še nachaží jižne od nadrže Vrchlice. Je nejvetším ž 11 povodí, ktere
tvorí povodí nadrže. Jeho velikošt je 24,34 km2. (DIBAVOD, 2007)
Nejštarší žpracovanou mapou land-uše je období 19. štoletí (1936 – 1852), další roky jšou
1938, 1983 a 2019.
Stejne jako platí pro cele užemí povodí nadrže Vrchlice, i v ramci tohoto povodí je využití
prevažne žemedelške. Orna puda žaujíma preš 60 % plochy. Druhym vyžnamnym žaštupcem
jšou žde lešy, tvorí necelych 17 % plochy. Približne 10 % dohromady žaujíma travní a
krovinaty porošt. Necelych 5 % plochy žabírají žahrady, žpevnena plocha a cešty dohromady
žabírají približne 3,5 %. Vodní plochy vcetne hladiny vodních toku žaujímají temer 2 %.
V povodí je kaškada nekolika rybníku na Opatovickem potoce, ktera byla vyštavena
v prubehu celeho šledovaneho období (tabulka 3).
Tabulka 3: Zaštoupení kategorií land-uše v povodí IV. radu v roce 2019

2019
km2
0,71
0,12
1,03
1,51
1,11
4,06
15,32
0,47

land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

%
2,93
0,51
4,25
6,21
4,55
16,69
62,92
1,95

Tabulka 4: Zaštoupení kategorií land-uše v povodí IV. radu v roce 1983

1983
km2
0,65
0,12
0,95
1,21
0,97
3,75
16,24
0,44

land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP
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%
2,68
0,51
3,92
4,99
3,98
15,40
66,73
1,79

Tabulka 5: Zaštoupení kategorií land-uše v povodí IV. radu v roce 1938

1938
land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

km2
0,55
0,18
0,69
4,38
0,87
3,39
13,85
0,42

%
2,25
0,73
2,84
18,01
3,57
13,94
56,92
1,75

Tabulka 6: Zaštoupení kategorií land-uše v povodí IV. radu 1836 - 1852

1836 - 1852
land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

km2
0,40
0,16
0,51
3,01
0,97
3,31
15,53
0,44

57

%
1,63
0,66
2,11
12,37
3,99
13,62
63,82
1,79

Behem pošledních 200 let nedošlo ve šledovanem užemí k velike žmene. V tabulkach 3 – 6
vidíme v caše poštupny narušt zpevněné plochy. Došlo k vyštavbe novych komunikací,
domu a halovych štaveb. Spolecne š roštoucí žaštavenou plochou pribyla i plocha zahrad,
v letech 1836 až 1852 tvorily žahrady použe 2,11 %, dneš už je to 4,25 %, i prešto, že
v šoucašnošti bylo mnoho žahrad prevedeno do kategorie žpevnena plocha.
Ackoliv še procentualní žaštoupení polních cest v caše mení, není to štežejní žmena v užemí.
Jednotlive mapove podklady poškytovaly informace o polních ceštach v ružne kvalite.
Duležitou šložkou krajiny je lesní porost. Ten še v dobe od 19. štoletí v povodí rožšíril
ž 13,62 % na 16,69 %. To je žvetšení plochy o 22,66 %.
Zaštoupení travního porostu kolíša. Nejvíce je ho videt v roce 1938, kdy tvorí 18,01 %.
V 19. štoletí tvoril 12, 37 %. Naproti tomu v šoucašnošti, kdy žaujíma 6,21 %, tvorí približne
tretinu toho, co v roce 1938. Mnoha míšta, kde byl dríve travní porošt, jšou v dnešní dobe
žalešnena nebo š krovinatym poroštem. V minulošti clenily travní porošty ornou pudu na
menší díly. To už v roce 1983 neplatí.
Zaštoupení křovinatého porostu še nemení, pohybuje še kolem 4 %. Stejne jako v prípade
celeho povodí nadrže Vrchlice, mnoho ploch bylo na krovinaty porošt žmeneno a mnoho jich
bylo ž kategorie odebrano.
Orná půda byla vždy nejvyžnamnejším dílem užemí, vždy tvorila preš 50 % plochy. Nejmene
je ji v roce 1938, 56,92 %, kdy mnoho ploch v kategorii orna puda bylo prevedeno do
travního poroštu, ktery je v te dobe naopak nejvetší. Nejvíce je orna puda žaštoupena v roce
1983. Od te doby požorujeme její ubytek.
Vodní plocha v procentech kolíša, opakující še hodnota 1,79 % je žpušobena žaokrouhlením,
více vodních ploch je v roce 1983 (1,793 %) než v období 1836 – 1852 (1,789 %).
V šoucašnošti je vodních ploch nejvíce - 1,95 %.
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Obražek 32: Graf vyvoje žaštoupení kategorií land-uše v povodí IV. radu
(vlaštní žpracovaní)

Zmeny ve využití užemí v tomto povodí potvržují trendy, ktere jšou uvedene v kapitole 4.3 a
4. 4. a šice že na konci 19. štoletí še již orna puda v Cechach nerožširovala a dochaželo špíše
ke vnitrním štrukturním žmenam. Vyšledky potvržují i naštup intenžifikace žemedelštví
v druhe polovine 20. štoletí.
Na obražku 33 až 36 mužeme videt poštupne rožširovaní žaštavby, roždelene a našledne
šcelene žemedelške požemky, vyštavbu maleho rybníka a v šoucašnošti rožšírení travních a
krovinatych poroštu a rožclenení požemku na menší díly, ackoliv šouvišle plochy jšou štale
mnohonašobne vetší než v roce 1938.
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Obražek 33: Zdešlavice a rybník Katlov ve II. vojenškem mapovaní
(CENIA, 2010c)

Obražek 34: Zdešlavice a rybník Katlov, LMS 1938
Letecke mericke šnímky poškytl VGHMÚr Dobruška, © MO CR, 2019
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Obražek 35: Zdešlavice a rybník Katlov, LMS 1983
Letecke mericke šnímky poškytl VGHMÚr Dobruška, © MO CR, 2019

Obražek 36: Zdešlavice a rybník Katlov, Ortofoto CR
(CÚZK, 2017)
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7 Metoda CN
Metoda cíšel odtokovych krivek – CN (Curve Number) vžnikla v 70. letech 20. štoletí v ÚSA
pro ucely Služby na ochranu pudy (SCS – Soil Concervation Service). Jedna še o relativne
jednoduchy šražkoodtokovy model, šloužící ke štanovení objemu prímeho odtoku a
kulminacního prutoku pri navrhovem prívalovem dešti v povodí, optimalne š velikoští do 10
km2. (Janecek, 2012)

7.1 Teorie metody CN
V kapitole je popšano, jake udaje do modelu vštupují, pokud chceme štanovit objem prímeho
odtoku. Soucaští prímeho odtoku je povrchovy a hypodermicky odtok. Pomer prímeho
odtoku k celkovemu odtoku vyjadruje cíšlo odtokove krivky – CN. Intercepce, infiltrace a
povrchova retence tvorí dohromady pocatecní žtratu, prímy odtok žacína po ní. (Janecek,
2012)

7.1.1 Stanovení objemu přímého odtoku
Do modelu vštupuje navrhova šražka š urcitou dobou opakovaní, predpoklada še její
rovnomerne rožložení v povodí. Úhrn šražky je tranšformovan pomocí cíšel odtokovych
krivek – CN. Hodnoty cíšel odtokovych krivek – CN jšou žavišle na hydrologickych
vlaštnoštech pud, vegetacním pokryvu, intercepci a povrchove retenci a take žaviší na
velikošti nepropuštnych ploch.
Pocatecní žtrata je uvedena jako 20 % ž potencialní retence A, ktera je vyjadrena cíšlem
odtokovych krivek – CN:
1000
𝐴 = 25,4(
− 10)
𝐶𝑁
𝐼𝑎 = 0,2𝐴
Vyška prímeho odtoku je pak dana vžtahem:
𝐻𝑜 =
Kde Ho je prímy odtok
A je potencialní retence (mm).

(𝐻𝑠 − 0,2𝐴)2
𝑝𝑟𝑜 𝐻𝑆 ≥ 0,2𝐴
(𝐻𝑠 + 0,8𝐴)
(mm),

Hs

je

uhrn

navrhove

Objem prímeho odtoku je dan vžtahem:
𝑂𝑝ℎ = 1000 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝐻𝑜
Kde Pp je plocha povodí (km2), Ho je prímy odtok (mm). (Janecek, 2012)
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šražky

(mm),

7.1.2 Určení CN
Dle metodiky še pro každou plochu urcuje hodnota cíšla odtokove krivky – CN na žaklade:




hydrologickych vlaštnoští pudy,
vlhkošti pudy,
využití pudy.

Pudy jšou roždeleny do ctyr škupin A, B, C, D. Roždelení je možne dle metodiky provešt
dvema žpušoby. První žpušob je podle rychlošti infiltrace, druhy žpušob je špíše orientacní, a
šice žatrídení pudy podle ožnacení HPJ (2. a 3. Cíšlo kodu BPEJ). Pote, co je puda roždelena do
jedne že ctyr škupin, urcí še hodnota cíšla odtokovych krivek – CN podle využití pudy,
žpušobu obdelavaní a hydrologickych podmínek. (Janecek, 2012)

7.1.3 Určení návrhové srážky
Jak uvadí metodika Janecka (2012), jednou ž možnoští, jak žíškat hodnotu navrhove šražky, je
požadat o hodnoty CHMÚ.
Další možnoští je využití programu Rain od FSv CVÚT v Praže. Ten žpracovava cašove
prubehy kratkodobych šražek, jako vštupní hodnoty byly použity 10 minutove šražkove
intenžity ža období od roku 2002 do roku 2011, ža mešíce kveten až žarí. Horižontalní
rožlišení je 1 km. Maximalní delka cašoveho intervalu byla po teštovaní žvolena 6 hodin.
Aplikace poškytuje 6 typižovanych hyetogramu, žíškany navrhovy uhrn je podle nich
rožložen v caše. Prumerne cetnošti vyškytu techto prubehu šražek jšou vypoctene ž raštru
v mapove aplikaci pro štanovene užemí, a šice povodí IV. radu. (Rain, 2019)
Úhrn navrhove šražky pro povodí IV. radu (1-04-01-0280-0-00) je 42.8 mm.

Obražek 37: Hyetogramy ž aplikace Rain pro povodí IV. radu
(Rain WebApp, 2019)
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7.2 Praktické určení CN
Pro žkoumane povodí še hodnota cíšel odtokovych krivek urcuje jako važeny prumer hodnot
cíšel odtokovych krivek, kde vahou je plocha. Tyto prumerne hodnoty budou špocítane pro
cele povodí nadrže Vrchlice a pro dílcí povodí IV. radu v roce 2019 a 1983. Dale budou
špocteny pro žvolene povodí IV. radu v letech 1936 až 1852, 1938, 1983 a 2019. Vyvoj techto
hodnot cíšel odtokovych krivek bude žobražen v grafu.
Vypocet bude probíhat v proštredí GIS.
V teto praci bude vypocet žakoncen urcením prumernych hodnot cíšel odtokovych krivek.
V navažující praci by bylo možne použít navrhovou šražku a pokracovat dalším vypoctem
k žjištení objemu prímeho odtoku.

7.2.1 Podklady pro určení CN
Úrcení hodnot cíšel odtokovych krivek probíha na žaklade hydrologicke škupiny pud a map
land-uše.


Hydrologicka škupina pud

Z projektu Miništerštva žemedelštví byly poškytnuty pro tuto praci polygony, ktere mají
všechny pridelenou hydrologickou škupinu pud (HSP), vrštva je bežešva.


Mapy land-uše

Do modelu vštupuje využití užemí, mapy land-uše jšou popšane v kapitole 5.

7.2.2 Postup určení CN
Zde jšou popšane kroky, ktere vedly k vypoctu
prumernych hodnot cíšel odtokovych krivek pro povodí.
1. Pridaní polygonu HSP do projektu v ArcMap 10.6
Polygony HSP byly poškytnuty ž projektu OJ1520026
Miništerštva žemedelštví (2018).

Obražek 38: Polygony hydrologickych škupin pud
(Miništerštvo žemedelštví, 2018)
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2. Spojení land-uše a HSP
Spuštením naštroje Intersect še vytvorila nova vrštva, kde še polygony liší v HSP a land-uše.
V atributove tabulce jšou ponechana všechna pole. Každy polygon v teto vrštve tak ma
priraženou kategorii land-uše (8 kategorií) a hydrologickou pudní škupinu (4+1).

Obražek 39: Úkažka naštroje Intersect, land-uše (vlevo), HSP (uproštred) a vyšledna vrštva (vpravo)
(vlaštní žpravovaní)

3. Priražení hodnot CN
Hodnoty CN še polygonum priradily dle land-uše a HSP podle metodiky Janecka (2012). Pro
polygony, ktere mely HSP B/D byl vypocten aritmeticky prumer žaokrouhleny nahoru.
Priražene hodnoty CN jšou dle tabulky 7.
Použite kategorie ž metodiky (Janecek, 2012) v tabulce 7:








ZP - nepropuštne plochy
C – komunikace nežpevnene, hlinene
Z – odhadem pomer ZP: TP: KP = 2: 5: 3
TP – louky
KP – kroviny š pokryvem, 50 – 75 %, žvolena štrední varianta
LP – lešy, žvolena štrední varianta
OP – prumerna hodnota že všech kategorií pro uhor, širokoradkove plodiny a
užkoradkove plodiny
Tabulka 7: Hodnoty cíšel odtokovych krivek – CN dle metodiky (Janecek, 2012)

land-use
ZP
C
Z
TP
KP
LP
OP
VP

číšlo odtokových křivek – CN podle
hydrologických škupin půd
A
B
C
D
B/D
98
98
98
98
98
76
85
89
91
88
45
65
76
82
74
30
58
71
78
68
35
56
70
77
67
36
60
73
79
70
65
78
82
85
82
100
100
100
100
100
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Obražek 40: Úkažka požemku še žahradou k urcení pomeru ZP: TP: KP, Ortofoto CR
(CÚZK, 2017)

4. Vypocet prumerneho CN
Naštrojem Polygon to raster byly polygony prevedeny na pixely š velikoští 1 x 1 metr a
hodnotou CN. Naštrojem Zonal statistics byl vypocten prumer – na celem povodí nadrže
Vrchlice i na dílcích povodích, ve všech žpracovanych obdobích. Hodnoty pak byly prepšany
to tabulky a byla vytvorena mapa š prumernymi CN dílcích povodí IV. radu v roce 1983 a
2019.

7.3 Vyhodnocení CN
V tabulce 8 vidíme prumerne CN pro cele povodí nadrže Vrchlice. To še vyražne nežmenilo,
ale žmena o jednotku viditelna je. Za žmenou štojí drobne žmeny ve využití užemí, jako je
žvetšení žaštavene plochy a žahrad, ale i lešu a travních poroštu.
Tabulka 8: Vyvoj prumernych CN v povodí nadrže Vrchlice

Rok
2019
1983

Průměrné CN
69,35
70,35

V tabulce 9 vidíme vyvoj prumernych CN ve vybranem povodí IV. radu. Hodnoty kolíšají
okolo 74. Dokažuje to, že k radikalním žmenam nedošlo. Zaroven jšou videt vlivy, že nejnižší
CN je v roce 1938, kdy v užemí bylo velke žaštoupení travního poroštu a naopak nejvyšší
v roce 1983, kdy orna puda žaujímala nejvetší rožlohu.
Tabulka 9: Vyvoj prumernych CN v povodí IV. radu

Rok
Průměrné CN
2019
74,7
1983
75,3
1938
73,4
1836 - 1852
74,3
66

V tabulce 10 jšou vynešeny hodnoty prumernych CN pro dílcí povodí IV. radu v roce 1983 a
2019. Nejnižší hodnota CN je v povodí 1-04-01-022, ktere je tvoreno ž nejvetší cašti lešy.
Nejvyšší CN jšou v povodích 1-04-01-026, 1-04-01-028, 1-04-01-029 a 1-04-01-031,
v prvních dvou případech še jedná o žemědělšky využívané a žaštavěné úžemí, v druhém
případě hodnotu žvyšuje velká vodní plocha nádrže Vrchlice. Obecně jšou hodnoty CN
v šoučašnošti nižší oproti roku 1983. Hodnoty jšou žobraženy také v obrážku 41 a 42.
Tabulka 10: Vyvoj prumernych CN v povodích IV. radu meži roky 1983 a 2019

Povodí
1-04-01-021
1-04-01-022
1-04-01-023
1-04-01-024
1-04-01-025
1-04-01-026
1-04-01-027
1-04-01-028
1-04-01-029
1-04-01-030
1-04-01-031

1983
62,0
53,3
73,7
72,2
69,9
76,5
74,2
75,3
74,9
73,7
75,3
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2019
61,7
53,2
72,9
71,8
69,4
76,0
73,8
74,7
74,4
72,9
73,7

Obražek 41: Prumerne CN v roce 2019 v dílcích povodích IV. radu
(DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)

Obražek 42: Prumerne CN v roce 1983 v dílcích povodích IV. radu
(DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)
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V obražku 43 je žobražen procentualní pokleš hodnot CN od roku 1983 do šoucašnošti.
Změny še pohybovaly nejčaštěji meži 0,5 až 1 %. K nejvetší žmene došlo v povodí 1-04-01031, o 2, 2 %. Nejmenší žměna je žažnamenána v povodí 1-04-01-022, které je ž největší čášti
pokryto lešem. Tyto žměny jšou vypšány v tabulce 11.
Tabulka 11: Procentualní pokleš prumernych CN v povodích IV. radu od roku 1983 do šoucašnošti

Povodí
1-04-01-021
1-04-01-022
1-04-01-023
1-04-01-024
1-04-01-025
1-04-01-026
1-04-01-027
1-04-01-028
1-04-01-029
1-04-01-030
1-04-01-031

%
0,48
0,21
1,02
0,47
0,69
0,64
0,54
0,76
0,67
1,11
2,20

Obražek 43: Procentualní pokleš prumernych CN v dílcích povodích IV. radu
(DIBAVOD, 2007, vlaštní žpracovaní)
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8 Diskuze
V šoucašnem štavu je urcovaní kategorií prešne díky vštupujícím podkladum. V dalších
mapovych dílech už še tyto prešnošti žacínají lišit, a tak je urcovaní kategorií prižpušobeno
možnoštem techto podkladu. Proto pak porovnavaní prešneho žaštoupení kategorií muže
vžnešt otažku, ještli je vubec možne. Avšak duležite je, že velke žmeny by byly žachyceny, a
štejne tak je i žachycen približny trend vyvoje.
Úrcení hodnot CN by še pro jednotlive polygony mohlo udelat prešneji, žohlednila by še
napríklad huštota poroštu, nebo pomer ZP, TP a KP v žahradach. Ale vžhledem k tomu, že ne
všechny mapove podklady tyto informace poškytují, by nebylo šmyšluplne prešnejší urcovaní
žavadet.
Ackoliv je v praci popšana cela teorie vypoctu prímeho odtoku dle metodiky Janecka (2012),
prace koncí vypoctem prumernych hodnot CN pro cele a dílcí povodí. V navažující praci bude
možne urcit navrhovy uhrn a objem prímeho odtoku dopocítat.
Pred objednaním hištorickych podkladu od poškytovatele LMS bylo možne ši lišty
prohlednout, i na žaklade toho byly žvoleny roky, ktere še objednaly. Avšak to, jak še
š materialy opravdu pracuje, še žjiští až v prubehu prace. Nyní na žaklade žkušenoští vím, že
š LMS še celkove pracuje dobre. Vyhodou je, že fotografie še na roždíl od žakrešlenych
podkladu neliší v tom, co žobražují, i když ružna období mají ružnou kvalitu. Navrhovala bych
žpracovaní období 50. let 20. štoletí, kde budou take viditelne žajímave žmeny a doplní to
delší interval meži roky 1938 a 1983.
Dale by bylo vhodne rožšírit šledovane užemí v roce 1938 a 1836 – 1852 na více dílcích
povodí, aby byl žachycen delší a možna vyžnamnejší vyvoj hodnot CN.
Sledovane povodí nadrže Vrchlice je v žemedelšky využívane nížinne oblašti. Zpracovaní map
land-uše dokažuje, že takto byla oblašt využívana již v 19. štoletí, a doplnují to prameny
š dejepišnymi udaloštmi. V dobe konce první republiky byla obhošpodarovana pole clenena
na male díly a mnoho caští bylo žatravneno. Po naštupu komuništickeho režimu še príštup
k hošpodarení žmenil a ž malych ružnorodych polí še štaly velke celky. K jinym než
štrukturním žmenam už v ramci žemedelštví príliš nedochaželo, ale štavely še nove vodní
nadrže a meži nimi i Vrchlice, ktera je žavišla na povrchove vode ž povodí. Od te doby še vrací
prívetivejší príštup, kdy še velke celky delí na menší díly, žatravnuje še, ale take vžnika nova
žaštavba.
Tyto štrukturní žmeny dle meho ušudku nemuší príliš ovlivnit vyšledne prumerne hodnoty
CN, lokalne ale jište mají švuj vliv. Vyšledkem tedy je, že v povodí nedošlo k velkoplošnym
žmenam, jako špíše k drobnym žmenam, ktere ale mohou mít tendenci pokracovat a dale
využití užemí a hodnoty CN ovlivnovat.
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9 Závěr
Na žacatku prace byla predštavena žakladní charakterištika povodí nadrže Vrchlice. Všechny
žmínene prírodní pomery mohou mít žašadní vliv na podobu využití užemí, ktere še v caše
vyvíjí, ale žaroven jej i limitují. Tyto charakterištiky nažnacily, že še jedna o žemedelšky
využívanou oblašt. To došvedcují take kapitoly o hištorii kutnohorške oblašti, ktere jšou
doplnene o požnatky ohledne vyvoje žemedelštví v Cechach. Oblašt še nakonec prošlavila
krome štredoveke težby štríbra i ušpešnou štavbou klenbove prehrady.
Prace šledovala vyvoj využití užemí. K vytvorení map land-uše bylo nejprve nutne uvešt
kategorie, ktere še šledují, a pote hištoricke mapove podklady, ktere by bylo možne použít
pro urcení využití užemí v ružnych cašovych obdobích.
Nektere ž techto podkladu pak byly využity v prakticke cašti prace. Jednalo še Letecke
mericke šnímky a II. vojenške mapovaní. Ty poškytly pohled do hištorie na celem povodí,
prípadne na povodí IV. radu, a potvrdily tak informace, ktere jšou uvedene v kapitole
popišující dejiny a vyvoj žemedelštví. Aby bylo možne tyto mapy vytvorit a porovnat še
šoucašnym štavem, byla vytvorena mapa land-uše pro rok 2019 a od te še odvožovaly ty
hištoricke. Poštup tvorby map v proštredí GIS je v praci popšan.
Zaštoupení kategorií v cašovych obdobích bylo meži šebou porovnano, avšak podklady
poškytují informace v roždílne kvalite, a tak bylo nutne žavešt opatrení, jak še š roždíly
vyporadat. Bylo žjišteno, že behem pošledních temer 200 let nedošlo na žkoumane
cašti užemí k radikalní žmene, jako špíše š k mnoha drobnym, provažanym žmenam.
Na žaver byly mapy land-uše použity pro vypocet prumernych hodnot cíšel odtokovych
krivek. Ty bude možne dale použít pro vypocet objemu prímeho odtoku. Byl žachycen vyvoj
techto hodnot ve šledovanych obdobích v celem povodí, i v povodích IV. radu.
Moderní technologie v kombinaci š hištorickymi podklady nam poškytují pomerne jašny
pohled na to, jak krajina vypadala dríve. To vše jde ruku v ruce š udaloštmi, ktere še na tomto
užemí odehravaly. Ackoliv še žpušob využívaní užemí štale vyvíjí, je žrejme, že krajina hraje
ve špolecnošti nežbytnou šložku a je proto treba še k ní chovat š uctou a pohled do minulošti
muže byt cennym ždrojem informací o tom, jak ke krajine prištupovat.
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