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Abstrakt  

Bakala r ška  pra ce šleduje vy voj využ ití  u žemí  a pru me rny ch hodnot CN v povodí  na drž e 

Vrchlice od 19. štoletí  do šouc ašnošti. Pra ce pojedna va  o mož noštech využ ití  hištoricky ch 

mapovy ch podkladu  k ží ška ní  mapy land-uše v dane m období .  

Je popša na tvorba mapy šouc ašne ho land-uše, ktera  vžnikla špojení m objektovy ch databa ží , 

a odvožení  hištoricky ch land-uše nad hištoricky mi podklady v proštr edí  GIS. Te mi jšou 

Letecke  me r icke  šní mky a II. vojenške  mapova ní . Mapy jšou v prakticke  c a šti vytvor ene  pro 

povodí  na drž e Vrchlice nebo pro dí lc í  povodí  IV. r a du. Na ža klade  map land-uše jšou 

vypoc teny pru me rne  hodnoty CN pro tato povodí .  

Vytvor ene  mapy land-uše v období  1836 – 1852, v roce 1938 a 1983 dokažují , ž e trendy 

v povodí  na drž e Vrchlice pr ibliž ne  odpoví dají  vy voji v C eške  republice a jšou nava ža ny 

na hištoricke  uda lošti. V povodí  na drž e Vrchlice doš lo k na ru štu žpevne ne  plochy a žahrad, 

take  vžroštla plocha lešní ho i travní ho poroštu, a vodní  plocha. Naproti tomu ubyla orna  

pu da. Tyto žme ny ovlivn ují  pru me rne  hodnoty CN cele ho povodí . Ty jšou v šouc ašnošti 

trochu niž š í  než  v roce 1983. Tyto hodnoty CN mohou pošlouž it k dalš í m hydrologicky m 

vy poc tu m. 

Klíčová slova  

Vodní  na drž  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 jme nu Vrchlice še va ž e švy m vy žnamem r eka a vodní  dí lo – pr ehrada. Do r eky Vrchlice 

odte ka  voda ž povodí , ktere  še nacha ží  ve Str edoc eške m kraji v okreše Kutna  Hora. Tato 

kutnohorška  oblašt je vy žnamny m hištoricky m de dictví m, kde k vy voji tohoto me šta 

nemaly m dí lem pr išpe la pra ve  r eka Vrchlice, v její ž  blí žkošti probí hala te ž ba a mohlo tak dojí t 

k rožkve tu cele ho okolí . V roce 1973 na te to r ece byla doštave na a žprovožne na pr ehrada 

Vrchlice. Je to klenbova  pr ehrada, první  tohoto typu, ktera  byla na naš em u žemí  poštavena. 

Její  štavba byla vy žvou pro pr ekona ní  pr edchoží ch žkuš enoští  š vodohošpoda r škou 

vy štavbou a šlouž í  k ža šobova ní  Kutne  Hory pitnou vodou. (Chlum a kol., 1977) 

Oblašt povodí  na drž e Vrchlice je pr edevš í m žeme de lšky využ í vana . Bylo tomu tak i 

v minulošti, ale v pru be hu pošlední ch dvou štoletí  še žpu šob tohoto využ í va ní  prome nil, 

špolec nošt še vyvinula, pr iš ly nove  technologie a mož nošti hošpodar ení .  

Na u žemí  dneš ní  C eške  republiky byla vlivem politicky ch uda loští  žašaž ena krajina a její  

využ ití . V literatur e še šetka me š popišem te chto uda loští  a jejich vlivem na využ ití  u žemí , a 

mu ž eme pr edpokla dat i podobne  projevy v Kutnohoršku. 

Mapova ní  krajiny me lo švu j vy žnam již  v minulošti, pr edevš í m kvu li vojenšky m u c elu m nebo 

majetkovy m pome ru m. Poštupne  še pr ešnošt a kvalita dokumentu  žlepš ovala, žac aly še 

využ í vat šour adne  šyšte my a technologie. Dneš ma me k dišpožici jak mapy, tak objektove  

databa že, a dí ky digitaližaci jšou doštupne  i ru žne  hištoricke  podklady. 

Zachycení m trendu  ve vy voji využ ití  u žemí  je mož ne  pomoci vyr eš it hydrologicke  ota žky 

v povodí  na drž e Vrchlice. 
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2 Cíl práce 

Cí lem pra ce je žmapovat a žhodnotit c ašovy  vy voj využ ití  u žemí , žda doš lo v oblašti 

k ne jaky m vy žnamny m žme na m od poloviny 19. štoletí  do šouc ašnošti a žda by bylo mož ne  

te mito žme nami vyšve tlit uby vají cí  ža šoby vody v povodí . Pokud budeme mí t žmapovane  

využ ití  u žemí , mu ž eme použ í t metodu odtokovy ch kr ivek – CN (Janec ek, 2012), abychom 

žjištili, jak še žme nil odtokovy  rež im ploch.  

Proto budou vytva r eny mapy využ ití  u žemí , neboli land-uše, kde jšou plochy rožde lene  do 

pr edem definovany ch kategorií  - žpevne ne  plochy, cešty, žahrady, travní  a kr ovinate  porošty, 

lešní  porošt, orna  pu da a vodní  plochy. Slouž í  k tomu proštr edí  GIS, kde še na ža klade  

ru žny ch šouc ašny ch a hištoricky ch podkladu  mapy vytvor í . Podklady, ktere  je mož ne  pro 

tento u c el využ í t, jšou v pra ci popša ny.  

Pro praktickou c a št byly objedna ny Letecke  me r icke  šní mky ž let 1938 a 1983 od VGHMÚ r  

v Dobruš ce. II. vojenške  mapova ní  je doštupne  pr eš GIS šerver ž porta lu INSPIRE - CENIA. Od 

C Ú ZK byla objedna na 2 kataštra lní  u žemí  Cí šar šky ch otišku  štabilní ho kataštru v okolí  dneš ní  

pr ehrady Vrchlice. 

V cele m povodí  na drž e Vrchlice bude žachycen trend žme n od roku 1983 do šouc ašnošti. 

Vy voj od 19. štoletí  do šouc ašnošti bude žachycen ve vybrane m povodí  IV. r a du. Budou 

vytvor eny tabulky a grafy žachycují cí  tento vy voj, žhodnoceno použ ití  mapovy ch podkladu  a 

vyždviž eny pr í c iny velky ch žme n. Da le bude vypoc tena pru me rna  hodnota c í šel odtokovy ch 

kr ivek – CN (Janec ek, 2012) jak pro cele , tak pro dí lc í  povodí . 

 

 

Obra žek 1: Model vštupu  a vy štupu  (vlaštní  žpracova ní ) 
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3 Charakteristika povodí nádrže Vrchlice 

Povodí  na drž e Vrchlice, ktery m še tato pra ce žaby va , še nacha ží  ve Str edoc eške m kraji, 

v okreše Kutna  hora. Je šlož eno ž 11 povodí  IV. r a du a jeho celkova  rožloha je 97,65 km2. 

(DIBAVOD, 2007) 

Povodí  na drž e odvodn uje r eka Vrchlice. Ta ma  hydrologicke  ožnac ení  1-04-01-033, tedy 

hlavní  povodí  Labe, dí lc í  povodí  Str ední  Labe, ža kladní  povodí  Klejnarka, hydrologicke  por adí  

Vrchlice. R eka je dlouha  28,8 kilometru  a vle va  še do r eky Klejnarky u obce Nove  Dvory, 

Klejnarka je levoštranny m pr í tokem Labe. (Chlum a kol., 1977) 

Pr ehrada Vrchlice je poštavena na r ece Vrchlici a její  nejniž š í  bod tvor í  uža ve rovy  profil 

tohoto povodí . Obecne  v povodí  Labe je r eš eno ža šobova ní  pitnou vodou ž podžemní ch vod, 

odbe rem ž r í c ní  infiltrace, voda renšky m odbe rem ž toku , vodní mi na drž emi š voda renšky m 

odbe rem a voda renšky mi na drž emi. Na drž  Vrchlice šlouž í  pr edevš í m pro ža šobova ní  pitnou 

vodou, proto je v šežnamu voda renšky ch na drž í  (šouc a št vyhla š ky Miništerštva ž ivotní ho 

proštr edí  c . 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady 

pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů).  Je šouc a ští  voda renške  šouštavy 

C a šlav – Kutna  Hora – Kolí n, ktera  ža šobuje du lež itou c a št regionu vy chod štr ední ch C ech. 

K šouštave  je pr ipojeno ne kolik dalš í ch me št (Zruc  nad Sa žavou, Sa žava, Úhlí r ške  Janovice) a 

te me r  š edeša t menš í ch obcí . Tato voda renška  šouštava je ža višla  na povrchove  vode  ž na drž e 

Vrchlice. (Rederer a Ferbar, 2017) 

 

Obra žek 2: Poloha povodí  na drž e Vrchlice v C eške  republice 
 (ArcC R 500 verže 3.3, vlaštní  žpracova ní ) 
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3.1 Geomorfologické poměry 

Dlouhotrvají cí  erože špolec ne  š c innoští  kr í dove ho mor e naruš ila pu vodní  plochy  povrch, tí m 

vžnikly pahorky nad Kutnou Horou i hluboke  u dolí  r eky Vrchlice. (Valentova  a S umberova , 

1999) 

Povodí  na drž e je v ní ž inne  oblašti, nadmor ške  vy š ky še pohybují  od 308 do 555 metru  nad 

mor em. Nejvyš š í  bod povodí  je hora Br ežina, ktera  je šouc a ští  rožvodnice odde lují cí  povodí  

Vrchlice od povodí  Sa žavy. Pramen Vrchlice še nacha ží  necele  4 kilometry jihovy chodne  od 

Br ežiny, u obce Hetlí n, v pr ibliž ne  nadmor ške  vy š ce 485 metru  nad mor em. (Chlum a kol., 

1977) 

Sklonitošt v povodí  je maxima lne  13,10 štupn u . (Vypočteno v ArcMap nástrojem Slope na 

základě dat DMR ArcČR 500 verze 3.3) 

Od pramene ke špodní mu profilu na drž e Vrchlice je r eka dlouha  18,6 kilometru , kde še 

nacha ží  na ko te  292 m. n m., vy š kovy  roždí l je 485,00 – 292,00 = 193,00 m. (Chlum a kol., 

1977) 

Pru me rny  šklon r eky v u šeku od pramene k na drž i je 1,03 %. (Vypočteno na základě údajů 

z knihy Chlum a kol., 1977) 

𝑖 =  
193

18600
∗ 100 = 1,03 % 

 

Obra žek 3: Vy š kove  pome ry v povodí  na drž e Vrchlice  

(ArcC R 500 verže 3.3, vlaštní  žpracova ní ) 
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3.2 Geologické a pedologické poměry 

Ú žemí  še nacha ží  v ševerovy chodní  c a šti C eške ho maší vu. Horniny kryštalinika obšahují  male  

množ štví  po ru , proto i ma lo podžemní  vody. Vydatnošt pramenu  podžemní  vody kolí ša  a pr i 

šuche m období  prameny vyšychají . Pokryvy kvarte rní  be ž ne  vy žnamne  jako ždroj podžemní  

vody žde nemají  vliv. (Chlum a kol., 1977) 

Dle katalogu BPEJ še v povodí  vyškytují  pu dní  typy kambižem, pšeudoglej a hne dožem 

(VÚ MOP, 2019). V povodí  pr evaž ují  jí lovitohlinite  pu dy, ktere  navažují  na polabškou oblašt 

hlinitopí šc ity ch pu d. (Chlum a kol., 1977) 

Hne dožeme  v okolí  r eky Vrchlice jšou požu štatky prave ky ch lištnaty ch lešu . (Valentova  a 

S umberova , 1999) 

3.3 Klimatické a hydrologické poměry 

Ú žemí  še nacha ží  v mí rne m pa šu evropške ho vnitrožemí , kde panuje mí rne  klima š obvykly m 

štr í da ní m c tyr  roc ní ch období  (in-poc aší .cž., 2019). Dle ožnac ení  BPEJ še povodí  nacha ží  

v klimaticke m regionu 5, mí rne  teply , mí rne  vlhky . Pru me rna  roc ní  teplota je 7 – 8 °C, 

pru me rny  u hrn šra ž ek 550 – 650 milimetru  (VÚ MOP, 2019). Úvedena  hodnota še neliš í  od 

roc ní ho teplotní ho pru me ru ža roky 1901 až  1950, kdy Chlum a kol., v kniže uva de jí  kolí ša ní  

meži 7 a 9 °C. (Chlum a kol., 1977) 

Cele  povodí  na drž e Vrchlice še škla da  ž 11 povodí  IV. r a du. Nejve tš í  ž nich ma  rožlohu 23,4 

km2 (DIBAVOD, 2007). Levoštranny mi pr í toky r eky Vrchlice jšou potoky Zdešlavicky , 

Chlí štovicky , Koš icky , S vadlenka a Bylanka. Z prave  štrany pr ite ka  Opatovicky  potok (Chlum a 

kol., 1977). V povodí  je v šouc ašnošti mnoho rybní ku , ve tš ina š nich še nacha ží  v již ní  c a šti 

povodí , u nejve tš í  lešní  plochy. Vy žnamna  kaška da rybní ku  je vyštave na v jihovy chodní  c a šti 

povodí  na Opatovicke m potoce, žac í na  rybní kem Katlov a pr ed u ští m do r eky Vrchlice je 7 

vy žnamny ch rybní ku  (Pracny , Vac ka r , Novy  Opatovicky , Mly nšky , Katovna, Br ežovšky , 

Proší k). Za u ští m Opatovicke ho rybní ka do Vrchlice je Hameršky  rybní k, ktery  je pošlední m 

pr ed na drž í  Vrchlice. Na r ece Vrchlici je te me r  10 rybní ku , ž nich vy žnamne jš í  švou velikoští  

je Vidla k, Sve ceny  rybní k a Roubí c ek. (Sežnam.cž, 2019) 
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Obra žek 4: Hydrologicke  pome ry v povodí  na drž e Vrchlice 
(DIBAVOD, 2007; C Ú ZK, 2010e) 
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4 Historie povodí a jeho okolí 

Povodí  na drž e Vrchlice je šouc a ští  povodí  r eky Vrchlice, ktera  hra la du lež itou roli v dobe  

rožmachu Kutnohorške  oblašti. Str edem de ní  še štalo me što Kutna  Hora, kde še 

šouštr eďovalo bohatštví  nabite  te ž bou štr í bra. Ve tš ina de jepišny ch uda loští  še proto 

odehra va  okolo tohoto me šta.  

V kapitole jšou popša ny du lež ite  milní ky de jin a vy voj žeme de lštví  v kutnohorške  oblašti, 

doplne ny jšou o vy voj žeme de lštví  v C echa ch, ktery  na m mu ž e podobu krajiny v Kutnohoršku 

pr iblí ž it.  

4.1 První osidlování kutnohorské oblasti 

Již  v da vny ch doba ch me ly pro obyvatele velky  vy žnam lokality v okolí  r ek. Stejne  tak to 

platilo pro r eku Vrchlici. Ú ní  še v neolitu ušadil c love k. „Nejc ašte ji oší dlova no vš ak bylo 

pa šmo kvalitní ch povodn ovy ch hlí n kolem r eky Vrchlice. (…). C ašty  pokryv hne dožemí  v okolí  

me šta (Kutne  Hory) je typicky m požu štatkem ne kdejš í ch prave ky ch lištnaty ch lešu , do jejichž  

proštr edí  pr iš li v polovine  6. tiší ciletí  první  šta lí  obyvatele , kter í  švy m pobytem žac ali nejen 

žabran ovat dalš í mu žalešn ova ní , ale naopak žapr í c inili odlešn ova ní  krajiny, do te  doby 

nedotc ene  lidšky mi ža šahy“ (Valentova  a S umberova , 1999). 

Ú žemí  C ech oší dlili da le Keltove , požde ji to byly germa nške  kmeny a na šledne  šlovanške  

na rody. Feuda lní  r a d trval od 10. štoletí , kdy nevolní ci mušeli pracovat pro feuda ly. (Vachuda, 

2017) 

V 10. štoletí  še v u žemí  poštavil hrad Malí n (původně Slavníkovců, později Přemyslovců), ktery  

poškytoval du lež ity  proštor pro trž ní  obchod pr i cešte  ž Polabí  na jih. V dneš ní ch 

šouvišloštech je toto mí što šouc a ští  Kutne  Hory. Ú žemí  bylo v te  dobe  pokryto baž inami a 

hluboky mi lešy. Ve 13. štoletí  byli do te to oblašti povola ni mniš i cištercia cke ho r a du. (Chlum 

a kol., 1977) 

4.2 Středověk – těžba stříbra a rozvoj zemědělství 

Za šadní  rožkve t ale na lokalitu teprve c ekal. Te ž ba štr í bra me la ža šadní  vliv na vy voj 

Kutnohorške  oblašti, naví c poddolova ní  žpu šobene  te ž bou ovlivnilo i ve 20. štoletí  vy štavbu 

na drž e.  

Ve štr edove ku še štr í bro žprvu ry ž ovalo, pr í padne  vžnikaly me lke  povrchove  š achty. Tyto 

pome ry vydrž ely do 12. štoletí , kdy vypukla štr í brna  horec ka, a v na šledují cí m štoletí , ža 

vla dy Va clava I., še drahy  kov, urc eny  ke šme ne  ža žbož í , žac al dolovat. 
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R eka Vrchlice šlouž ila jako hranice, podle ktere  ši me š ťane  rožde lili štr í brne  hory, ktere  byly 

meži me šty C a šlav a Kolí n objeveny. Str í dala še období  bohata  a chuda , nejhlubš í  du l 

došahoval hloubky 550 metru , což  c inilo ž oblašti u žemí  š nejhlubš í mi doly na evropške m 

kontinentu. Po povodní ch v letech 1533 a 1541 doš lo k u padku te ž by vlivem žatopení  

vy žnamny ch dolu .  

V na šledují cí ch letech bylo potr eba vypor a dat še špodní  vodou, ktera  te ž bu šta le ví ce 

komplikovala. K tomu šlouž ily š toly, nebo še voda tahala ruc ne . Nejle pe pr i pra ci ale pomohly 

me chy vytahovane  kon šky m ž entourem. K tomuto u c elu še použ í valo take  vodní  kolo. Avš ak 

r eka Vrchlice byla v oblašti od Maleš ova po Kutnou Horu vytí ž ena švy m vodohošpoda r šky m 

vy žnamem, pr edevš í m kvu li hutnictví , a tak v doba ch šucha nakonec mušeli poma hat kone . 

Od 16. štoletí  še ž maly ch hutí  štaly hute  kra lovške , dbalo še vš ak na to, aby r eka nebyla 

žnec iš ťova na. (Chlum a kol., 1977) 

Kutna  Hora byla ža vla dy Va clava II. vy žnamny m hornicky m me štem v ra mci cele  Evropy. 

Protož e je štr í bro mincovní  kov, byla v Kutne  Hor e žavedena vy roba Praž ške ho groš e. (Bí lek, 

1999) 

Zeme de lška  vy roba šlouž ila do 14. štoletí  k ža šobova ní  rodin feuda la. Vrchol podnikatelške  

aktivity byl došaž en na pr elomu 15. a 16. štoletí , kdy š lechta žapoc ala podnikat v rybní ka r štví  

a pivovarnictví . Teprve v pru be hu 16. štoletí  doš lo k ve tš í mu rožvoji podnika ní  š lechticky ch 

velkoštatku , dí ky žvyš ují cí  še popta vce po žeme de lšky ch vy robcí ch. Docha želo k rožvoji ší te  

hošpoda r šky ch dvoru  v Kutnohoršku. Tr icetileta  va lka me la ža šadní  vliv i na žeme de lštví , 

hošpoda r ške  dvory poštavene  že dr eva v ní ž ina ch byly ve tš inou vypalova ny. (Nova k, 1999)  

Ú bytek obyvatelštva žapr í c ine ny  hladomorem, morovy mi epidemiemi a tr icetiletou va lkou je 

odhadova n na 60 %. (Beranova  a Kubac a k, 2010) 

Nova  ší ť hošpoda r šky ch, barokní ch dvoru  byla vyštave na na novy ch mí štech, a její  pr ibliž nou 

podobu lže špatr it i dneš. „Tyto dvory byly žakla da ny c ašto pla novite  v urc ity ch 

vžda lenoštech tak, aby v nich bylo mož no raciona lne  hošpodar it. Byly i vža jemne  propojeny 

ší tí  cešt a celkove  byly žakomponova ny do barokní  krajiny“ (Nova k, 1999). 

Po došaž ení  velky ch hloubek pr i te ž be  štr í bra, dalš í mi proble my še špodní  vodou a 

povodne mi poštupne  te ž ba upadala a š ní  i vy žnam me šta Kutna  Hora.  

4.3 Průmyslová revoluce 

Na roždí l od okolní ch ve tš í ch me št, v kutnohorške  oblašti nedocha želo k rychle mu rožvoji 

pru myšlu v 18. a 19. štoletí . Oblašt byla pr edevš í m žeme de lšky využ í va na. V Kutnohoršku 

ží škal ale podštatny  vy žnam kulturní  ž ivot, š kolštví  a žachovane  pama tky ž dob, kdy me što 

bylo dí ky te ž be  na vrcholu. Ve tš ina obyvatel še ž ivila žeme de lštví m, požde ji še rožvinulo 

mnoho maly ch ž ivnoští , ale v kraji chybe la velkovy roba. V 19. štoletí  še v oblašti poštavilo 

ne kolik vy roben – cukrovar, cihelna. Vy žnamnou štavbou v druhe  polovine  tohoto štoletí  byla 

ž eležnice, ktera  špojila Sedlec u Kutne  Hory š Prahou a prodlouž ení m vlec ky byla špojena 

Kutna  Hora še Sedlcem. (S troblova , 2000) 
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Nevolnictví  bylo žruš eno v roce 1781 (Beranova  a Kubac a k, 2010). S pr elomem 18. a 19. 

štoletí  še na u žemí  C ech žac aly žava de t nove  oševní  poštupy, nove  plodiny jako brambory a 

r epa cukrovka a využ í valy še nove  štroje. Celkove  doštalo žeme de lštví  novy  raciona lní  

pr í štup (Nova k, 1999). Docha želo k rožš ir ova ní  orne  pu dy na u kor lešu . Od poloviny 19. 

štoletí  již  k rožš ir ova ní  orne  pu dy nedocha želo, žme ny byly prova de ne  použe ve vnitr ní  

štruktur e žeme de lšky ch požemku . (Beranova  a Kubac a k, 2010) 

4.4 Období 20. století 

Be hem 20. štoletí  bylo Kutnohorško ovlivne no uda loštmi podobne  jako dalš í  mí šta v C echa ch. 

Mnoho obyvatel me šta i pr ilehly ch obcí  še štalo obe tmi va lek, dalš í  politicke  uda lošti me ly 

vliv take  na majetkove  pome ry a hošpodar ení  v krajine . 

Zeme de lške  križe v C echa ch v 19. štoletí  žpu šobily ža nik r ady cukrovaru  a lihovaru , což  me lo 

ža na šledek odliv pracovní ku  do jiny ch odve tví  (Matouš ek, 2010). Križe a dalš í  odlivy 

pracovní ku  na šledovaly i ve 20. štoletí . (Bic í k a Janc a k, 2005) 

Požemkova  reforma ve 20. letech 20. štoletí  pr inešla pr erožde lení  majetku (velkoštatky nad 

1000 hektaru ), pr edevš í m toho, ktery  do roku 1918 drž ela š lechta. Jednalo še te me r  o 30 % 

žeme de lške  pu dy.  

Po druhe  šve tove  va lce bylo žeme de lštví  v C echa ch žašaž eno proble my špjaty mi 

š rožvra ceny mi rodinami a žnic enou infraštrukturou. Po roce 1948 še v požemkovy ch 

reforma ch pokrac ovalo, komuništicky  rež im urc il maxima lní  vy me ru na jednoho vlaštní ka 50 

hektaru  (Beranova  a Kubac a k, 2010). Probe hla kolektivižace, induštrialižace a intenžifikace 

žeme de lštví . Sluc ova ní  druž štev žvy š ilo celkovou produkci.  

Ac koliv v u rodny ch mí štech docha želo v C echa ch k rožš ir ova ní  žeme de lške  pu dy, celkova  

rožloha žeme de lšky ch požemku  poklešla. Úbylo orne  pu dy (od roku 1948 do 1990 o 16 %), 

ale i luk a paštvin. Vy žnamny m faktorem byla take  urbanižace. (Bic í k a Janc a k, 2005) 

Po roce 1989 doš lo v C echa ch k dalš í mu vy voji v žeme de lštví  a využ í va ní  krajiny. Faktory 

ovlivn ují cí  tento vy voj vyjmenova va  ve šve  dižertac ní  pra ci Jan Vachuda (2010) - výběr z nich: 

 Reštituce, 

 Pokleš žame štnanošti – odliv pracovní ku že žeme de lštví , 

 Otevr ení  žahranic ní ho obchodu, 

 Pe c e o krajinu jako celek a žmenš ova ní  ploš ne ho žnec iš te ní , 

 Zaštavova ní  pu dy – šuburbanižace, doprava a pru myšl, 

 Extenžifikace orne  pu dy – žatravn ova ní . 

Jak šhrnuje Vachuda (2010), dle vy žkumu ž roku 2009 docha ží  v c eške  krajine  pr edevš í m 

k žatravn ova ní  a k žaštavova ní  vlivem urbanižace a dopravy (Bic í k a Jelec ek, 2009). Jelikož  je 

Kutnohorško žeme de lšky využ í vana  ní ž inna  oblašt, mu ž eme podobne  trendy pr edpokla dat i 

žde.  
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Obra žek 5: Na me ští  v Maleš ove   
(ždroj: Me štyš Maleš ov, httpš://www.malešov-kh.cž/pamatky-meštyše/hištoricke-fotky/) 

 

Obra žek 6: Hištoricka  fotografie ž oblašti Maleš ova  
(ždroj: Me štyš Maleš ov, httpš://www.malešov-kh.cž/fotogalerie/hištoricke-foto-3/) 

 

https://www.malesov-kh.cz/pamatky-mestyse/historicke-fotky/
https://www.malesov-kh.cz/fotogalerie/historicke-foto-3/
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4.5 Stavba nádrže Vrchlice 

Již  v roce 1905 byl žpracova n první  na vrh na štavbu retenc ní  vodní  na drž e na r ece Vrchlici, 

avš ak její  realižace byla dlouhou dobu odmí ta na kvu li poddolovane  oblašti, jež  vžnikla v okolí  

Kutne  Hory te ž bou ve štr edove ku. Jelikož  še ale v oblašti šta le žvyš ovala potr eba po pitne  

vode , žví te žil v roce 1965 na vrh klenbove  pr ehradní  hra že še ža šobní m objemem 7,9 mil. m3.  

Vy štavba byla žaha jena v roce 1966 a ukonc ena v roce 1970, dí lo pak bylo do provožu 

uvedeno v roce 1973. Byla tak poštavena první  klenbova  hra ž na u žemí  C eške  republiky, 

ktera  ža šobuje pitnou vodou pr ibliž ne  50 tiší c obyvatel. (Rederer a Ferbar, 2017) 

4.5.1 Původní projekty 

Dr í ve v hištorii byla r eka Vrchlice hojne  využ í va na k hošpodar ení . V roce 1903 byla 

kutnohoršky mi pr edštaviteli pošla na do Prahy ž a došt o radu ohledne  regulace r eky Vrchlice, 

ktera  by žahrnovala i vy štavbu vodní  na drž e.  

Vedly je k tomu pr edevš í m povodn ove  uda lošti minuly ch štoletí  a take  roštoucí  pož adavek na 

ža šobova ní  Kutne  hory vodou. Byly provedeny žame r ovací  pra ce, vybrane  vhodne  lokality a 

v roce 1905 byl dokonc en projekt pr ehrady. V ne m byla navrž ena šypana  hra ž, ktera  by še 

nacha žela pod chra mem Sv. Barbory.  

V roce 1906 še doporuc ilo, aby pr ehrada byla žde na . Ta byla vyprojektovana  roku 1907. 

Tehdejš í  miništerštvo orby ve Ví dni me lo na mitky, ž e navrhovany  objem (229 tiš. m3) na drž e 

nežpu šobí  velkou žme nu v ota žce ža šobova ní  me šta vodou. Da le še jedna ní  vlekla a nakonec 

byla pr eruš ena první  šve tovou va lkou.  

V roce 1919 povolilo nove  vžnikle  Miništerštvo žeme de lštví  C eškošlovenška regulaci Vrchlice. 

Stare  projekty byly revidova ny a v roce 1930 došpe lo Miništerštvo k ža ve ru, ž e by štavba 

pr ehrady nebyla hošpoda rna . Nakonec bylo štanoveno, ž e je potr eba vypracovat novy  

šoudobe jš í  projekt, aby mohl by t financova n ž fondu pro vodohošpoda r ške  meliorace. 

Probí hají cí  geologicky  pru žkum pr eruš ila druha  šve tova  va lka ale i pr ešto še naležlo vhodne  

mí što š nepropuštny m podkladem.  

Byl tak v roce 1946 vypracova n dalš í  projekt, ktery  poc í tal še žde nou obloukovou hra ží  

š objemem 3,5 mil. m3 a žatopení m Velke ho rybní ka. Pr ešto še uvaž ovalo o dalš í ch 

mož noštech, kam hra ž umí štit.  

Dalš í  projekt byl žpracova n v letech 1949 až  1954 ve Sta tní m vodohošpoda r ške m pla nu, 

dokonc ení  še pr edpokla dalo v roce 1956, ale nedoš lo k žaha jení  vy štavby. Pod tlakem na 

ža šobova ní  okolí  pitnou vodou byl v roce 1962 žpracova n novy  na vrh r eš ení . (Chlum a kol., 

1977) 

4.5.2 Projekt klenbové hráze 

Projekt ž roku 1962 uvaž oval, ž e na drž  bude balvanita . Podle dalš í ch pru žkumu  še uka žalo, ž e 

ža šoby kamene nebudou doštac ují cí  a na klady še jejich te ž bou žvy š í . R editelštví  
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vodohošpoda r ške  vy štavby (požde ji Vodohošpoda r šky  rožvoj a vy štavba) jako inveštor 

objedna val dokumentaci u Hydroprojektu Praha, ktery  pošle že žpracoval ví ce mož ny ch 

alternativ, žahrnují cí  betonovou tí ž enou hra ž, betonovou klenbovou hra ž, a varianty 

balvanity ch hra ží . Podmí nkou bylo ponechat Velky  rybní k k rekreaci.  

V roce 1964 še dle technicke ho i ekonomicke ho hlediška jevila jako nejvy hodne jš í  hra ž 

klenbove ho typu a to i ža cenu pošunutí  termí nu štavby. Jednalo še o první  štavbu tohoto 

typu hra že v C SSR. Ve špolupra ci š katedrou hydrotechniky C VÚT a Stavební m u štavem C VÚT 

v Praže probe hl modelovy  vy žkum klenbove  pr ehrady. Vy šledny  tvar klenby byl špolec nou 

prací  pracovní ku  ž technicky ch vyšoky ch š kol v Praže a Brne . Za šobní  proštor na drž e byl 

urc en pr ilehlou obcí  Maleš ov, aby nebyla žatopena. Doba pra ždne ní  navrhovane  na drž e byla 

14 dní .  

Hra ž ma  na vodní  štranu žakr ivenou še šta ly m polome rem. Vžduš ní  štrana je švišla  a 

v polovine  še pata hra že žac í na  rožš ir ovat. V korune  ma  hra ž tlouš ťku 5 metru , v pate  ve 

vrcholove m r ežu 7,85 metru . Polome r žakr ivení  je 64 metru , de lka klenby 131,80 metru , 

maxima lní  vy š ka od ža kladu 40,80 metru . K vypouš te ní  jšou poštaveny 2 vy pušte  u leve ho 

boku š pru me rem potrubí  700 milimetru , jako regulac ní  uža ve r šlouž í  rožštr ikovac , ktery  ma  

pru me r 600 milimetru  a jehož  na tok še rožš ir uje na 700 milimetru . Kaž da  vy pušť ma  

elektricke  š oupa tko. V objektu ža kladovy ch vy puští  je štrojovna a 3 eta ž ove  odbe ry. Vy var je 

dlouhy  29,5 metru . To ale bylo pr ekrac ova no vodní m paprškem ž rožštr ikovac u  pr i jejich 

plne  kapacitní m provožu, proto mušelo by t opevne ní  ža vy varem žeší leno. I koryto r eky pod 

hra ží  v kra tke m u šeku opevne no 30 centimetru  tlušty m pohožem.  

Souc a ští  vodní ho dí la je šilnice v korune  hra že še š í r kou 7,50 metru . Okolí  ža topy je žalešne no 

v š í r ce 80 až  100 metru , napojuje še na pu vodní  lešní  porošty. Vyša ženy  šmí š eny  leš 

žabran uje povrchove mu odtoku do ža topy a žachycuje nec ištoty. Aby nedocha želo k pada ní  

liští  do vody, je 20 metrovy  pr ilehly  pruh tvor eny  použe jehlic nany. Vrbovy  porošt u hra že 

bra ní  br eh od u c inku vln.  

Stavba byla dokonc ena a její  první  napuš te ní  probe hlo v ža r í  roku 1970. Zkuš ební  provož 

trval do roku 1973, kdy v dubnu doštalo vodní  dí lo povolení  od miništra lešní ho a vodní ho 

hošpoda r štví  k uvedení  do trvale ho provožu. (Chlum a kol., 1977) 

4.5.3 Vodárenství nádrže Vrchlice 

Obecne  platí , ž e pro voda renške  na drž e je lepš í  umí šte ní  vyšoko v hora ch, ne kde, kde 

nedocha ží  ke žnec iš ťova ní  žeme de lštví m nebo šplaš kovy mi vody že ší del nebo pru myšlovy mi 

polutanty a take  mají  na kvalitu vody pr í žnive jš í  vliv chladne jš í  teploty. V oblašti u Kutne  

Hory jšou podmí nky, žda lo by še, pr í mo opac ne . Oblašt je pome rne  oší dlena , rožhodne  je 

velice žeme de lšky využ í vana  a ní žko polož ena  oblašt.  

Jelikož  ma  na drž  velky  objem a r eka Vrchlice je pome rne  mala  r í c ka, obme na vody by va  ní žka  

a doba ždrž ení  je dlouha . Dí ky tomu je doštatek c ašu pro šedimentaci a rožklad organicke  

hmoty nebo špotr ebova ní  u ž ivny ch la tek. Zde še, podobne  jako napr í klad na Z elivce, odebí ra  

voda že tr í  ru žny ch horižontu , nejc ašte ji vš ak ž toho štr ední ho, v hloubce aši 15 metru .  
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V ža topove  oblašti na drž e Vrchlice žu štala hra ž pu vodní ho Pilške ho rybní ka, ktera  vytvor ila 

šedimentac ní  proštor a jšou žde tak eliminova ny polutanty. Dí ky dlouhe  vžda lenošti (2 

kilometry) od pošlední ho vtoku až  k odbe rove mu mí štu je koncentrace žnec iš te ní  (la tkovy  

vnoš) pr i odbe ru ní žka .  

Ochranu vodní ho ždroje žajiš ťuje pa šmo I. a II. štupne , kdy Ochranne  pa šmo I. štupne  

žahrnuje plochu na drž e a okolní  lešy, do Ochranne ho pa šma II. štupne  špadají  již  lešy, louky i 

žeme de lška  pu da a c a št obce Maleš ov. 

Vodní  dí lo Vrchlice je v žeme de lšky využ í vane  oblašti, v její m povodí  še nacha ží  38 obcí  a 

pr ibliž ne  tr etinu obyvatel tvor í  lide  jedoucí  ža rekreací , chalupa r i. Ma  to vliv na druh a 

množ štví  la tek, ktere  še do na drž e došta vají , odpadní  vodou i pešticidy ž polí . (Rederer a 

Ferbar, 2017) 

 

Obra žek 7: Pu vodní  podoba ža topove  oblašti na drž e Vrchlice v I. Vojenške m mapova ní  

© 1št (2nd ) Military Survey, Section No. 145, Auštrian State Archive/Military Archive, Vienna 

© Laborator  geoinformatiky Úniveržita J.E. Purkyne  - http://www.geolab.cž 

© Miništerštvo ž ivotní ho proštr edí  C R - http://www.env.cžnen 

http://www.geolab.cz/
http://www.env.cz/
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5 Mapy land-use 

Využ ití  u žemí , neboli land-uše, vyjadr uje „funkc ní  c lene ní  dane ho u žemí  podle kategorií  

ploch, ktere  še odvožují  od žpu šobu využ ití  urc ite  plochy (žeme )“ (Bic í k a kol., 2010). Termí n 

v šobe  žahrnuje biologickou i šocioekonomickou šfe ru. (Centrum pro krajinu, 2007) 

Land-uše je take  jedna že vštupní ch charakterištik pro použ ití  hydrologicke ho modelu – 

metody odtokovy ch kr ivek - CN, do ktere ho da le vštupuje na vrhova  šra ž ka, hydrologicka  

pu dní  škupina a poc a tec ní  našycení  pu dní ho profilu (viž kapitola 7). (Janec ek, 2012) 

Mapy jšou tvor eny polygony š atributem kategorie. Tyto kategorie jšou popšane  v kapitole 

5.1. Úrc ova ní  kategorií  ploch probí halo na šouc ašny ch a hištoricky ch podkladech. Ty jšou 

popša ny v kapitole 5.2. Poštup tvorby map je popša n v kapitole 5.3. 

5.1 Kategorie land-use 

Klašifikaci je vhodne  prove št na mí ru podle u c elu, me r í tka a geografie oblašti. Zde šledujeme 

male , žeme de lšky využ í vane , povodí .  

V C eške  republice lže napr í klad využ í t kataštra lní  vyhla š ku, pr í loha c . 1 k vyhla š ce, technicke  

podrobnošti pro špra vu kataštru (vyhl. c . 357/2013 Sb.). (MVC R, 2019) 

V te to pra ci není  klašifikace land-uše provedena pr ešne  podle vyhla š ky, liš í  še použe v tom, ž e 

nerožliš uje chmelnice, vinice a ovocne  šady (jšou šhrnuty v kategorii KP) a rožde luje 

komunikace na žpevne ne  plochy a cešty.  

Využ ití  pu dy je v te to pra ci urc ova no na ža klade  šouc ašny ch nebo hištoricky ch podkladu , a 

plochy še de lí  do 8 kategorií  tak, aby bylo mož ne  da le urc it hodnotu c í šla odtokove  kr ivky – 

CN (Janec ek, 2012), (viž. kapitola 7). Ú žemí  je rožde lene  do na šledují cí ch kategorií : 

 Zpevne na  plocha (ZP) 

Tou še štala kaž da  plocha, ža její ž  vy štavbou štojí  c love k, a ktera  nema  ž a dnou nebo škoro 

nulovou retenc ní  šchopnošt.  

 Cešty (C) 

Do kategorie cešt byly žar aženy polní  cešty, tedy takove  cešty, ktere  nejšou žpevne ne . Kvu li 

velke  rožlože u žemí  jšou ty cešty, ktere  jšou šouc a ští  orny ch požemku , ponecha ny jako orna  

pu da, a cešty v žahrada ch byly ponecha ny jako šouc a št žahrad.  
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 Zahrady (Z) 

Zahrady byly žatr í de ny ty požemky, ktere  še nacha žejí  vne  nebo na okrají ch intravila nu a 

šoušedí  še štavbami. Jejich žpu šob využ ití  ru žnorody , nacha žejí  še na nich menš í  žpevne ne  

plochy, jednotlive  dr eviny i ker ovite  porošty a menš í  vodní  plochy. 

 Travní  porošt (TP) 

Jako travní  porošt je žatr í de na plocha, ktera  je trvale pokryta  travní m poroštem, patr í  šem 

louky, paštviny a mokr ady.  

 Kr ovinaty  porošt (KP) 

Tak byla ožnac ena plocha, ktera  není  ornou ani lešní  pu dou, a není  c ište  travní m poroštem – 

nacha žejí  še na ní  dr eviny a kr ovinate  porošty. Patr í  šem tedy i šady, chmelnice a vinice. 

 Lešní  porošt (LP) 

Je plocha, ktera  plní  u c el leša. Je na ní  buď vžroštly  lešní  porošt, nebo to mu ž e by t i plocha, 

ktera  je k pe štova ní  štromu  urc ena, avš ak štromy na ní  nejšou vyšažene  nebo jšou male ho 

vžru štu. 

 Orna  pu da (OP) 

Jako orna  pu da jšou žatr í de ny ty plochy, ktere  jšou využ í vane  pro žeme de lškou c innošt, orna  

pu da, pr í padne  u hor.  

 Vodní  plocha (VP) 

Jako vodní  plocha je žatr í de na hladina vodní ch na drž í  a vodní ch toku . 

5.2 Podklady pro mapování land-use v ČR 

V te to kapitole jšou popša ny mož nošti využ ití  hištoricky ch a šouc ašny ch mapovy ch podkladu  

pro vytvor ení  map land-uše. Nabí ží  še po cele  C eške  republice ru žne  mož nošti, jak ží škat 

pr edštavu o využ ití  u žemí  v minulošti. Ne ktere  podklady jšou archivovane  v analogove  

podobe  a dají  še objednat jako digita lní  šoubor, ne ktere  jšou již  georeferencovane  a dají  še 

objednat nebo pr idat do vlaštní ho projektu pr eš GIS Server, nebo je mož ne  jejich prohlí ž ení  

ve webove  aplikaci u poškytovatele. 

Starš í  podklady vžnikaly ruc ne  žakrešlova ní m, podle jejich u c elu še pak liš ila pr ešnošt a 

žakrešlovane  ve ci, ne ktere  neobšahují  vy š kopiš nebo majetkove  vžtahy, v te to kapitole 

uva dí m Vojenška  mapova ní  a Cí šar ške  povinne  otišky štabilní ho kataštru. Požde ji vžnikaly 

šní mky fotografova ní m centra lní  projekcí , c ernobí le  Letecke  me r icke  šní mky. V moderní  

dobe  jšou již  doštupne  ortofoto mapy, barevne  a pravidelne  aktualižovane . Dalš í m podkladem 

mohou by t objektove  databa že, napr í klad ZABAGED a LPIS, ktere  popišuji v kapitole 5.3.  
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Úka žky map jšou v kapitole provedeny v povodí  IV. r a du, pro ktere  je v prakticke  c a šti pra ce 

žpracova no ví ce map hištoricky ch land-uše. Ma  ožnac ení  1-04-01-0280 a je vyžnac eno 

v obra žku 8.  

 

Obra žek 8: Vybrane  žpracovane  povodí  IV. r a du 
 (DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 

5.2.1 I. vojenské mapování (1764 - 1768) 

Nejštarš í  využ itelne  topograficke  mapy na u žemí  C eške  republiky jšou mapy I. rakouške ho 

vojenške ho mapova ní  - jošefške ho. Vžnikaly v letech 1764 až  1768 v me r í tku 1: 28 800. Mapy 

vžnikaly bež pr ešne ho šour adnicove ho šyšte mu, du štojní k na koni projí ž de l krajinu a 

mapoval tere n, ve noval še štavu m komunikací  a toku , využ ití  pu d a typu m budov. Mapy byly 

vyvedeny do barevne ho provedení . Zachycují  krajinu v barokní  dobe , pr ed na štupem 

pru myšlove  revoluce.  (Oldmapš Geolab, 2001a) 

Mapy šice neodpoví dají  pr ešne  polohopišne , je vš ak mož ne  je využ í t pro urc ení , kde še dr í ve 

vyškytovaly vodní  plochy. V te  dobe  bylo totiž  na naš em u žemí  velke  množ štví  rybní ku , ktere  

pak vlivem hištoricke ho vy voje žanikaly, žejme na kvu li rožš ir ují cí mu še žeme de lštví .  

V c ašopiše VTEI je popša na metodika, š ní ž  je mož ne  tyto mapy využ í t k naležení  hra ží  

žanikly ch rybní ku  pr i obnove  ploch rybní ku , o kterou je dneš ža jem pr i šnaže o udrž ení  vody 

v krajine . V proštr edí  GIS ža využ ití  digita lní ho modelu tere nu je mož ne  nají t ža topove  u žemí  
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rybní ka, nebo je mož ne  ho odvodit ž vy š ky hra že, pokud byla hra ž žachova na. Studie 

hodnotila mož nošt obnovení  vodní  plochy dle štavu hra že a šouc ašne ho využ í va ní  

ža topove ho u žemí . (Havlí c ek a kol., 2019) 

Stare  barevne  topograficke  mapy I. rakouške ho vojenške ho mapova ní  je tedy mož ne  využ í t 

v kombinaci š modelem tere nu a požu štatky hra ží  k urc ení  by valy ch vodní ch ploch. Jak lže 

vide t na obra žku 9, žakrešlene  jšou krome  rybní ku  a vodní ch toku  take  lešy, cešty, jednotliva  

štavení  a pole. Úrc ova ní  využ ití  u žemí  by ale bylo velice nepr ešne , jednotlive  lišty še liš í  

v pr ešnošti ža krešu a kvu li polohopišne  nepr ešnošti by nebylo mož ne  še špole hat na pr ešne  

hranice kategorií . 

Ve webove  aplikaci Laborator e Geoinformatiky Fakulty ž ivotní ho proštr edí  Úniveržity Jana 

Evangelišty Purkyne  je mož ne  prohlí ž et naškenovane  mapove  lišty.  

Odkaz na webovou aplikaci UJEP: http://oldmaps.geolab.cz/ 
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Obra žek 9: I. Vojenške  mapova ní  v povodí  IV. r a du 

© 1št (2nd ) Military Survey, Section No. 145, Auštrian State Archive/Military Archive, Vienna 

© Laborator  geoinformatiky Úniveržita J.E. Purkyne  - http://www.geolab.cž 

© Miništerštvo ž ivotní ho proštr edí  C R - http://www.env.cž 

 DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní  

http://www.geolab.cz/
http://www.env.cz/
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5.2.2 Císařské otisky stabilního katastru (1826 – 1843) 

Cí šar ške  povinne  otišky štabilní ho kataštru jšou barevne  lišty map v me r í tku 1:2800. Mapy 

vžnikaly v letech 1826 až  1843 a žobražují  podobu krajiny bež žakrešleny ch dodatec ny ch 

žme n. (C Ú ZK, 2010a) 

Lišty cí šar šky ch otišku  jšou polohopišne  pr ešne . Legenda k te mto mapa m je velice detailní  a 

šrožumitelna . Mapy žachycují  rožde lení  u žemí  do kategorií  ješ te  pr ešne ji, než  je v te to pra ci 

žohledne no. Napr í klad louky jšou rožde lene  na šuche  a mokre  nebo š kr ovinami a paštviny, 

lešy jšou rožde lene  podle vy š ky vžru štu nebo šta r í , a take  na jehlic nate , lištnate  a šmí š ene . 

Vykrešleny jšou remí žky, pole, ne ktera  mají  pr ide lene  plodiny, ktere  še na nich pe štují . Stejne  

tak i budovy mají  ne kolik kategorií , kam še mohou r adit a take  liniove  štavby mají  velmi 

pr ešne  rožliš ení  – ještli še jedna  napr í klad o dr eve ny  nebo kamenny  mošt a mnoha  dalš í  

rožde lení .  

Tyto mapy š pec live  žakrešlenou legendou a vybarveny mi požemky je vhodne  pro použ ití  pr i 

objašn ova ní  využ ití  u žemí  v minulošti. Vy hodou jšou jašne  obryšy budov i žahrad, což  ve II. 

vojenške m mapova ní  není  pravidlem. Zakrešlene  jšou pec live  i komunikace, vc etne  polní ch 

cešt a take  koryta vodní ch toku . Spolehnout še da  na geometrii, požemky mají  jašne  hranice. 

Me r í tko je velke , což  nutí  opakovat georeferencova ní , ale pra ve  žmí ne na  polohopišna  

pr ešnošt to žjednoduš uje. Velke  me r í tko take  žvyš uje cenu objedna vky. K dišpožici je take  

katalog objektu  od Vichrove  (2005a). 

Pu vodne  byly mapy ulož eny v Centra lní m archivu požemkove ho kataštru ve Ví dni, po vžniku 

C eškošlovenške  republiky byly pr eveženy do Prahy. V šouc ašnošti je mož ne  objednat 

raštrove  šní mky od C Ú ZK, ktere  vžnikly naškenova ní m, aši na dvou tr etina ch u žemí  C eške  

republiky. Cena je 25 Kc  ža mapovy  lišt archiva lie dle cení ku platne ho od 1. 4. 2019, jedno 

kataštra lní  u žemí  tvor í  pr ibliž ne  5 takovy ch lištu . Pro študentške  u c ely je mož ne  objednat 10 

kušu  nebo jedno kataštra lní  u žemí  bežplatne . Jak lže vide t na obra žku 10, ne ktera  u žemí  je již  

mož ne  ši prohle dnout pr í mo ve webove  aplikaci C Ú ZK jako vy šlednou špojenou a  

georeferencovanou mapu. (C Ú ZK, 2010a) 

Odkaz na webovou aplikaci ČÚZK: http://archivnimapy.cuzk.cz 

 

Obra žek 10: Ú žemí , kde lže prohle dnout ve webove  aplikaci špojene  Cí šar ške  otišky  
(ždroj: C Ú ZK, httpš://archivnimapy.cužk.cž/uažk/pohledy/archiv.html) 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Obra žek 11: Úka žka špojeny ch Cí šar šky ch otišku  v kataštra lní m u žemí  Maleš ov  

Mapovy  podklad © C ešky  u r ad žeme me r icky  a kataštra lní , www.cužk.cž, vlaštní  žpracova ní  

 

http://www.cuzk.cz/
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Obra žek 12: Legenda k Cí šar šky m povinny m otišku m štabilní ho kataštru  
(ždroj: C Ú ZK, httpš://archivnimapy.cužk.cž/index_download2.html) 
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5.2.3 II. A III. vojenské mapování 

Vojenška  mapova ní  (VM) probí hala na naš em u žemí  v dobe  Rakouška – Úherška. První  ž nich 

je žmí ne no v kapitole 3.2.1, dalš í  dve  jšou popša na v te to kapitole. 

 II. vojenške  mapova ní  

II. vojenške  mapova ní , nažy vane  Františ kovo, probí halo na u žemí  C ech a Moravy v letech 

1836 až  1852. Oproti první mu mapova ní  je pr ešne jš í  dí ky využ ití  triangulac ní  ší te , v me r í tku 

1: 28 000. Navažuje na Cí šar ške  otišky štabilní ho kataštru a je podkladem pro dalš í  vojenška  

mapova ní , genera lní  a špecia lní . Mapy byly tvor ene  v dobe  žac í nají cí  pru myšlove  revoluce a 

pr i intenžifikaci žeme de lštví , š tí m šouvišel i na ru št orne  pu dy o polovinu a žmenš ení  lešní ch 

ploch (Obra žek 13). (Oldmapš Geolab, 2001b) 

Mapy II. VM byly využ ity v pra ci pro hodnocení  žme n využ ití  u žemí  v povodí  IV. r a du. V mape  

lže pra ve  dí ky barevne mu vyvedení  dobr e rožliš it, žda bylo u žemí  žeme de lšky využ í va no, 

žakrešleny jšou obce – jednotliva  štavení  a žahrady, travní  a kr ovinate  porošty, lešy, pole, 

vodní  plochy. Cešty jšou take  dobr e rožliš ene  – ještli še jedna  o cí šar ške  šilnice 1. a 2. tr í dy, 

žemške  šilnice nebo žemške  cešty. Pro u c ely te to pra ce byly kategorie žohledne ny dobr e. Za 

využ ití  katalogu objektu  od Vichrove  (2005b) bylo šnažš í  kategorie od šebe rožliš it. Pr ešto ale 

mu ž e dojí t k nepr ešnoštem, protož e barvy ne ktery ch lištu  jšou ví ce vybledle . Z mapy nelže 

vyc í št huštotu poroštu, což  ale pro u c ely te to pra ce není  komplikace. Dalš í  nevy hodou tohoto 

mapova ní  je, ž e pole nejšou rožliš ena podle druhu, a tak nelže š jištotou urc it, jak velke  plochy 

tvor ily šouvišly  požemek a žda nebyl travní  porošt na orne  pu de . 

 III. vojenške  mapova ní  

Specia lní  mapy III. vojenške ho mapova ní , nažy vane  Františ ko-jošefške , byly tvor eny v 80. 

letech 19. štoletí , pote  byly ne kolikra t aktualižova ny. Me r í tko je 1: 75 000, u nove jš í ch lištu  je 

již  doplne na  kilometrova  ší ť S-JTSK a le pe je žde žna žorne n vy š kopiš - vrštevnicemi. Kvu li 

probí hají cí  aktualižaci žobražují  nejbe ž ne ji štav ž 20. a 30. let 20. štoletí . I tak polohova  

pr ešnošt ne ktery ch lištu  kolí ša . (CENIA, 2010a) 

Mapy III. VM nejšou dle me ho na žoru vhodne  k urc ova ní  využ ití  u žemí , protož e nerožliš ují  

šledovane  kategorie. 

Mapy II. A III. VM byly digitaližovane  a je mož ne  ši je prohlí ž et špojene  ve webove  aplikaci 

Na rodní ho Geoporta lu INSPIRE nebo je pr idat pr eš GIS šerver do projektu bež poplatku. II. 

vojenške  mapova ní  je take  doštupne  ve šluž be  mapy.cž. Prohlí ž ení  lištu  je mož ne  ve webove  

aplikaci Laborator e Geoinformatiky Fakulty ž ivotní ho proštr edí  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 porta lu C Ú ZK lže šta hnout legendu k III. VM, legenda pro II. VM je vytvor ena  ve šluž be  

mapy.cž. K dišpožici je katalog objektu  pro II. VM od Vichrove  (2005b). 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/home
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Obra žek 13: II. vojenške  mapova ní  v povodí  IV. r a du 
 (CENIA, 2010c; DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 
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Obra žek 14: III. Vojenške  mapova ní  v povodí  IV. r a du 
 (CENIA, 2010d; DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 
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5.2.4 Letecké měřické snímky (1918 – 1989) 

Dopošud jšme še šetka vali š mapami, ktere  šice mají  barevne  rožliš ene  plochy, jšou ale 

vy šledkem ruc ní ho žakrešlova ní , takž e polohove  nemuší  by t pr ešne . Letecke  me r icke  šní mky 

jšou naproti tomu fotografií , a tak je eliminova na lidška  chyba. Mohou pr ipomí nat šouc ašne  

ortofoto, je ale du lež ite  žmí nit, ž e še o ortofoto nejedna , protož e jšou por í žene  centra lní  

projekcí : Dle terminologicke ho šlovní ku VÚ GTK to žnamena  „kartograficke  žobražení  

vžnikají cí  štr edovy m promí ta ní m bodu  ž kulove  referenc ní  plochy na žobražovací  rovinu“ 

(VÚ GTK, 2005).  

Jejich por ižova ní  žac alo v roce 1936 a v c ernobí le  podobe  vžnikaly pro Miništerštvo obrany 

až  do roku 2002. Od roku 2003 do roku vžnikají  ve špolupra ci C Ú ZK a Miništerštva obrany 

barevne  letecke  me r icke  šní mky. (C Ú ZK, 2010b) 

Pro cele  u žemí  povodí  na drž e Vrchlice byly k dišpožici použe roky 1938 a 1983, v u žemí  

probe hlo šní mkova ní  i v letech 1954 a 1960, ale nepokrylo by cele  pož adovane  u žemí . Proto 

byl pro cele  povodí  na drž e Vrchlice žpracova n rok 1983, dalš í m du vodem byl dynamicky  

rožvoj špolec nošti meži tí mto rokem a šouc ašnoští . Mapa land-uše v roce 1938 je žpracova na 

pro povodí  IV. r a du, avš ak šní mky jšou doštupne  pro cele  povodí  a bylo by mož ne  mapu 

dopracovat. 

Jejich použ ití  pro hodnocení  vy voje krajiny je pr í nošne , je ale potr eba šní mek špra vne  

georeferencovat. To mu ž e by t obtí ž ne  pra ve  ž du vodu žmí ne ne  centra lní  projekce. Sní mek še 

proto georeferencoval opakovane , na ža klade  neme ní cí ch še bodu  jako jšou rohy budov. 

Letecke  me r icke  šní mky jšou dobry m ždrojem o tom, jak krajina v minulošti vypadala. 

Vy hodou je, ž e lže na fotografií ch požorovat štav želene  (vy š ku vžru štu a huštotu). 

Nevy hodou šní mku  je c ernobí le  provedení  a roždí lna  kvalita jednotlivy ch šní mku , napr í klad 

nemuší  by t u plne  žr ejme , žda še jedna  o ornou pu du nebo louku. Du lež ite  žme ny jšou ale 

žachyceny. 

Sní mky jšou ušchova ny v analogove  podobe  v Archivu letecky ch me r icky ch šní mku  ve 

Vojenške m geograficke m a hydrometeorologicke m u štavu v Dobruš ce. 

V Geoporta lu C Ú ZK še kliknutí m na mape  do mí šta ža jmu vypí š e šežnam naškenovany ch i 

nenaškenovany ch šní mku  že vš ech doštupny ch let. Naškenovane  šní mky je mož ne  ši 

prohle dnout pr í mo v te to webove  aplikaci. Jinak je potr eba šní mky objednat pr eš VGHMÚ r  

v Dobruš ce, kde da le probí ha  škenova ní . Cena je 500 Kc  ža jeden šní mek, ktery  je cca 36 km2, 

takž e aši 15 Kc  ža 1 km2 dle cení ku platne ho od 1. 4. 2019. Pr i objedna ní  še ale nelže vyhnout 

pr ešahu a pr ekryvu m, proto pro u c ely te to pra ce vycha žela cena ža km2 pr ibliž ne  35 Kc . Pro 

študentške  u c ely je poškytova na šleva 70 %. (C Ú ZK, 2010b).  

Dalš í  mož noští  je datova  šada CENIA Kontaminace, kde je naškenovane  a georeferencovane  

cele  u žemí  C eške  republiky 50. let 20. štoletí . Mapu je mož ne  ši prohle dnout pr eš webovou 

aplikaci Na rodní ho Geoporta lu INSPIRE, nebo pr ida ní m pr eš GIS Server, bežplatne . (CENIA, 

2010b) 

 



36 
 

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 

 

Obra žek 15: Letecke  me r icke  šní mky ž roku 1983 v povodí  IV. r a du 

Letecke  me r icke  šní mky poškytl VGHMÚ r  Dobruš ka, © MO C R, 2019, vlaštní  žpracova ní  

https://geoportal.gov.cz/web/guest/home
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5.2.5 Archivní a současné Ortofoto České Republiky (1998 – 2019) 

Od ruc ne  krešleny ch map a letecky ch šní mku , por í žene  centra lní  projekcí , še došta va me 

k moderne jš í mu žobražení . 

Ortofoto je žda nlive  bežeš ve  georeferencovane  žobražení  žemške ho povrchu, kde jšou 

odštrane ny pošuny obražu vžnikle  por í žení m letecke ho me r icke ho šní mku a barevnošt je 

šjednocena . Od roku 1998 do roku 2001 je archivní  ortofoto c ernobí le , pote  již  barevne . Do 

roku 2008 bylo tvor eno š velikoští  pixelu 0,5 m, meži lety 2009 a 2015 byla velikošt pixelu 

0,25 m a v šouc ašnošti je to použe 0,2 m, což  žvyš uje kvalitu špolec ne  š použ í va ní m digita lní  

kamery. Sní mkova ní  probí halo ve tr í lete  periode , od roku 2012 še opakuje kaž de  2 roky.  

K ží ška ní  pr ehledu o land-uše pošlouž í  archivní  ortofoto velmi dobr e, jelikož  je to barevna  

fotografie. Dí ky ne mu špolec ne  š objektovy mi databa žemi, po pr ida ní  do GIS, lže doštatec ne  

pr ešne  urc it, jak je plocha využ í va na. Jelikož  je ortofoto doštupne  v kra tky ch intervalech, 

nemuší  by t patrne  žme ny, ktere  jšou v te to pra ci šledova ny.  

Ortofoto C eške  republiky je doštupne  ve webove  aplikaci v Geoporta lu C Ú ZK, žakoupit ho lže 

ža 30 Kc  ža 5 km2 dle cení ku platne ho od 1. 4. 2019, šouc ašne  Ortofoto C eške  republiky je 

volne  doštupne  ve webove  aplikaci nebo ho lže pr idat pr eš GIS šerver. (C Ú ZK, 2010c) 

Odkaz na webovou aplikaci ČÚZK: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
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Obra žek 16: Ortofoto C eške  republiky v povodí  IV. r a du ž roku 2017 

Mapovy  podklad © C ešky  u r ad žeme me r icky  a kataštra lní , www.cužk.cž, vlaštní  žpracova ní  

 

http://www.cuzk.cz/
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5.2.6 Archivní a současné ortofoto ostatních poskytovatelů (2003 – 2018) 

Pr edeš le  ortofoto mapy jšou produkt šta tní ho ža me ru, kdy šní mkova ní  žajiš ťovalo 

Miništerštvo obrany, pr eš VGHMÚ r  v Dobruš ce, pr í padne  jeho špoluprací  š C Ú ZK.  

V C eške  republice je nyní  ale mož ne  prohlí ž et mapy od šoukromy ch firem, jednou ž nich je 

šluž ba mapy.cž, ktera  poškytuje i ža kladní , turišticke  a jine  dopln kove  mapy. K tomu je mož ne  

prohlí ž et ortofoto mapy ž let 2003, 2006, 2012, 2015 a 2018. K te m doda va , ž e vžnikly 

kombinací  šatelitní ch a letecky ch šní mku . Dle mí ry pr iblí ž ení  je pak ždroj šní mku  ru žny  – pro 

cely  šve t to je NASA Blue Marble Next Generation, pro bliž š í  pr iblí ž ení  šní mky ž druž ice 

Landšat 7 a pro C eškou a Slovenškou republiku využ í va  letecke  šní mkova ní . To probí ha  

š tr í letou periodou. Nabí ženo je i 3D prohlí ž ení .  

Lže tak ží škat pr ešny  pr ehled o využ ití  u žemí  ve žmí ne ny ch letech, avš ak pro u c ely te to pra ce 

je du lež ita  mož nošt pr ida ní  mapy do GIS a c ašove  rožpe tí  není  velike .  

Mapu je mož ne  prohlí ž et ve webove  nebo mobilní  aplikaci, kde jšou pr ipojeny i dalš í  funkce 

geograficke ho informac ní ho šyšte mu, jako navigac ní  šyšte m a ver ejna  doprava. (Mapy.cž, 

2019)  

Odkaz na webovou aplikaci: https://mapy.cz/ 

 

Obra žek 17: Úka žka šní mku  od mapy.cž ž roku 2003 (vlevo) a 2018 (vpravo) 
(mapy.cž, 2019) 

5.2.7 Družicová data 

Dalš í  mož noští , jak ží škat pr ehled o využ ití  u žemí , jšou druž icova  data. Jak uva dí  ve šve  

dižertac ní  pra ci Ba c ova  (2018), jejich vy hodou je rychle  žmapova ní  š iroke  oblašti a mož nošt 

š daty pracovat v kra tke  dobe  po našní ma ní . Sní mky še pak liš í  špektra lní mi 

charakterištikami a podle rožliš ení . Syšte my typu Landšat šní mají  žemšky  povrch pr ibliž ne  

jednou ža 16 dní , naproti tomu komerc ní  druž ice jšou programovane  na pr a ní  ža kažní ka a 

mohou šní mat v periode  v r a du dní . (Ba c ova , 2018)  

https://mapy.cz/
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Ru žne  šluž by poškytují  žpracova ní  te chto dat pro ru žne  u c ely – napr í klad firma Gišat pro 

žeme de lštví , ž ivotní  proštr edí , lešnictví , ale i infraštrukturu, križovy  management a 

marketing. (Gišat, 2019) 

5.2.8 Corine Land Cover 

Corine Land Cover (CLC) je jední m ž produktu  programu požorova ní  Zeme  Copernicuš. 

Služ ba Copernicuš pro monitorova ní  u žemí  (Copernicuš Land Monitoring Service) je jednou 

že šlož ek tohoto programu.  

Služ ba Copernicuš pro monitorova ní  u žemí  ma  c tyr i u rovne : 

 Globa lní  komponenta 

 Panevropška  komponenta 

 Loka lní  komponenta 

 In-šitu data 

Globa lní  komponenta poškytuje informace o štavu bio-geofyžika lní  šlož ky, Panevropška  

komponenta obšahuje data o krajinne m pokryvu a využ ití  u žemí , loka lní  komponenta je 

cí lena  na oblašti, ktere  jšou ž environmenta lní ho hlediška ohrož ene . In-šitu data žajiš ťují  

pr í štup k datu m poškytnuty mi žu c aštne ny mi žeme mi a datu m da lkove ho pru žkumu.  

Vrštva CLC je šouc a ští  panevropške  šlož ky. Data byla vyda na pro roky 1990, 2000, 2006, 

2012 a jejich nenove jš í  vyda ní  referuje rok 2018. Zachycuje u žemí  v Evrope , plochu rožde luje 

do 44 kategorií . Aby byla plocha rožliš ena, muší  mí t minima lní  plochu 25 ha, a v pr í pade  

liniove ho prvku minima lní  š í r ku 100 metru . Z toho vyply va , ž e data šlouž í  špí š e pro 

pošužova ní  ve tš í ch oblaští . 

Obce v povodí  na drž e Vrchlice jšou cele  žar aženy do kategorie „pr eruš ovane  urbanižovane  

plochy“, lešy jšou žatr í de ne  jako „šmí š ene “, c a št žeme de lške  plochy je „pr eva ž ne  žeme de lšky 

využ í vana  plocha š vy žnamny mi c a štmi š pr iroženou vegetací “, ale ve tš ina ploch je 

„nežavlaž ovana  orna  pu da“. Komunikace nemají  doštatec nou š í r ku, aby byly v mape  

žobražene . Oblašt povodí  je pr í liš  mala , aby bylo vhodne  využ í t CLC, ale kategorie jšou 

vhodne  rožde lene . (CENIA, 2016) 

Mapu je mož ne  prohlí ž et ve webove  aplikaci Copernicuš, šta hnout jako šoubor nebo ji pr idat 

pr eš GIS šerver bež poplatku ž porta lu INSPIRE.  

Odkaz na webovou aplikaci COPERNICUS: https://land.copernicus.eu/pan-european/ corine-

land-cover/clc2018?tab=mapview 

Odkaz na stažení souboru INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery 

 

https://land.copernicus.eu/pan-european/
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Obra žek 18: Corine Land Cover v povodí  IV. r a du 
 (CENIA, 2016; DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 
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5.3 Tvorba map land-use 

Pro žhodnocení  c ašove ho vy voje využ ití  u žemí  a použ ití  metody odtokovy ch kr ivek – CN 

(Janec ek, 2012) bylo potr eba vytvor it mapy land-uše. Ty jšou tvor eny polygony, kaž dy  

polygon ma  pr ir aženy  atribut podle kategorie (viž kapitola 5.2).  

Vš echny nepojmenovane  na štroje v GIS poškytl Jan Deva ty  (Katedra hydromeliorací a 

krajinného inženýrství, FSV, ČVUT v Praze).  

Nejprve byla vytvor ena mapa šouc ašne ho využ ití  u žemí  ž databa ží  LPIS a ZABAGED, tyto 

objekty byly pr evedeny na štrojem od Jana Deva te ho na polygony š atributy a na šledne  byla 

žkontrolova na a opravena v editoru nad Ortofoto C R (C Ú ZK, 2017). Od ní  še potom dalš í mi 

u pravami v editoru odvožovaly mapy podle hištoricky ch podkladu . 

5.3.1 Prostředí tvorby map land-use 

Tvorba mapy probí hala v proštr edí  GIS ArcMap 10.6. Projekt byl naštaven v šour adne m 

šyšte mu S-JTSK Kr ova k Eašt – North. Pro kaž de  c ašove  období  byl žalož en novy  projekt, 

š novou doma cí  geodataba ží .  

5.3.2 Podklady pro tvorbu mapy současného land-use 

Do tvorby mapy šouc ašne ho využ ití  u žemí  vštupovaly data že dvou objektovy ch databa ží : 

 LPIS 

LPIS, neboli Regištr pu dy, je geograficky  informac ní  šyšte m, ktery  je v provožu od roku 2004 

a vžnikl dle ža kona c . 252/1997 Sb. o žeme de lštví  § 3a. Je v ne m evidova no pr edevš í m využ ití  

žeme de lške  pu dy. Spra vcem tohoto informac ní ho šyšte mu ver ejne  špra vy je miništerštvo. 

Dle tohoto ža kona evidence šlouž í  „k ove r ova ní  špra vnošti u daju  uvedeny ch v ž a došti, jejichž  

pr edme tem je dotace podle § 3 odšt. 5 pí šm. a), ke kontrola m plne ní  podmí nek poškytnutí  

dotace, pro evidenci ekologicke ho žeme de lštví , pro evidenci ovocny ch šadu , pro evidenci 

pe štova ní  geneticky modifikovane  odru dy (§ 2i), pro uplatne ní  na roku na vra cení  špotr ební  

dane , pro evidenci pe štova ní  ma ku šete ho a konopí  a pro evidenci u žemí  urc ene ho k r í ženy m 

rožlivu m povodní “ (Miništerštvo žeme de lštví , 2009). 

Evidence šlouž í  bež ohledu na to, žda jde o finance že ždroju  EÚ anebo na rodní  dotac ní  

programy. 

Za kladní  jednotka v šyšte mu je pu dní  blok, ktery  ma  minima lní  vy me ru 0,01 hektaru . Tyto 

pu dní  bloky mohou by t da le c lene ne  na dí ly pu dní ho bloku, ještliž e jeho šouvišla  plocha 

pr edštavuje minima lne  0,01 hektaru  a její  hranice lže rožpožnat v tere nu. (Miništerštvo 

žeme de lštví , 2009) 
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 ZABAGED 

ZABAGED, neboli ža kladní  databa že dat C eške  republiky je komplexní  geograficky  model 

u žemí  C eške  republiky. Ve ver ejne m ža jmu ho špravuje Zeme me r icky  u r ad a je šouc a ští  

informac ní ho šyšte mu žeme me r ictví  podle ža kona c . 200/1994 Sb. o žeme me r ictví . 

Databa ži tvor í  122 typu  geograficky ch objektu , jejich šežnam je vedeny  v Katalogu objektu  

ZABAGED, špolu š definicemi, ždroji dat, žpu šobem geometricke ho vyja dr ení  a dalš í ch 

identifikac ní ch u daju , ktere  jšou vedeny jako atributy. Tyto objekty jšou rožr aženy do 

polohopišne  nebo vy š kopišne  c a šti. V polohopišne  c a šti, kde je 119 typu  geograficky ch 

objektu , jšou informace o ší dlech, komunikací ch, rožvodovy ch ší tí ch a produktovodech, 

vodštvu, u žemní ch jednotka ch, chra ne ny ch u žemí ch, vegetaci a povrchu a tere nní m relie fu.  

Tvorba probí hala od roku 1995 až  do roku 2004, kdy byla databa že naplne na. Docha ží  vš ak 

k pravidelne  aktualižaci dve ma žpu šoby. Jední m ž nich je ploš ny  (periodicky ) žpu šob 

aktualižace, kdy še využ í va  da lkovy  pru žkum Zeme , š etr ení  ždroju  na internetu nebo u 

mí štní ch orga nu  ver ejne  špra vy a tere nní  š etr ení . Druhy m žpu šobem je pru be ž na  aktualižace, 

ktera  probí ha  formou špolupra ce š prima rní mi špra vci dat (jako jšou napr í klad SZ DC, R SD, 

Obce). (C Ú ZK, 2010d) 

5.3.3 Postup tvorby mapy současného land-use 

Zde jšou popšane  kroky, ktere  vedly k vytvor ení  mapy šouc ašne ho land-uše. Mapa je tvor ena  

polygony, ktere  še nepr ekry vají , ani nikde nechybí . 

Poštup tvorby mapy: 

1. Založ ení  projektu 

V programu ArcMap byl žalož en novy  projekt a v ne m byla naštavena nežbytna  naštavení  – 

šour adny  šyšte m S-JTSK a doma cí  geodataba že. Do projektu byla pr idana  hranice povodí  

Vrchlice, ktera  byla šouc a ští  žada ní .  

2. Rožš í r ení  u žemí  na štrojem Buffer 

Zadana  hranice c a šti povodí  byla rožš í r ena o 200 m, aby byla ponecha na režerva na okrají ch 

povodí , ale pro konec ne  hodnocení  bylo uvaž ova no použe žadane  povodí  na drž e Vrchlice, 

protož e tam je vy voj šledova n.  

3. Staž ení  požemku  LPIS 

Na štrojem poškytnuty m Janem Deva ty m byla štaž ena data ž databa že LPIS (Miništerštvo 

žeme de lštví , 2009). K tomu byla žapotr ebí  kataštra lní  u žemí , ktera  byla pr evžata ž ArcC R 500 

Adminištrativní  c lene ní , vrštva Kataštra lní  u žemí  – polygony (ARCDATA PRAHA, 2016). 

Vy be rem Select by location byla vybra na ta kataštra lní  u žemí , ktera  še alešpon  ž c a šti 

nacha žejí  v povodí , aby štaž ení  dat probe hlo použe v tomto u žemí  a ž a dna  c a št nechybe la. Do 

projektu tak byla štaž ena polygonova  vrštva š požemky LPIS ke dni 26. 1. 2019.  
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Jak lže vide t na obra žku 19, požemky štaž ene  ž databa že LPIS mají  pr ir ažene  roždí lne  

atributy KÚLTÚRANAZ (barevne  odliš eno). V u žemí  na drž e Vrchlice še nacha žejí  tyto kultury:  

 Ovocny  šad, 

 Rychle roštoucí  dr eviny, 

 Standardní  orna  pu da, 

 Travní  porošt (na orne  pu de ), 

 Trvaly  travní  porošt, 

 Zalešne na  pu da, 

 Ú hor, 

 Jine  (trvale ) kultury. 

Tyto požemky (polygony š atributy) byly v dalš í ch krocí ch pr evedeny do kategorií  uvedeny ch 

v kapitole 5.1. Syšte m pr evodu je žobraženy  v obra žku 22.  

 

Obra žek 19: Staž ene  požemky ž databa že LPIS nad Ortofoto C R 
(Miništerštvo žeme de lštví , 2009; C Ú ZK, 2017, vlaštní  žpracova ní ) 

4. Vlož ení  objektu  ZABAGED 

Do projektu byla pr ida na šlož ka š objekty ZABAGED, ktera  byla šouc a ští  žada ní . 

 

Obra žek 20: Pr í klad vštupují cí ch objektu  ž databa že ZABAGED 
(C Ú ZK, 2010e) 
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5. Spuš te ní  na štroje na tvorbu mapy land-uše 

Byl špuš te n dalš í  na štroj, do ktere ho byly jako vštupní  data vlož eny polygonove  požemky 

LPIS, a da le do ne j vštupovaly polygonove  a liniove  prvky ž databa že ZABAGED. 

Tento na štroj by pr evedl vš echny vinice, šady a chmelnice že ZABAGEDÚ, ktere  nejšou 

vedeny v LPIS do kategorie Kr ovinaty  porošt. V u žemí  še nenacha ží  vinice ani chmelnice, 

ktere  by byly vedeny v LPIS nebo ZABAGED, proto nejšou tyto kategorie da le uvaž ova ny. Sady 

vedene  v LPIS še v u žemí  nenacha ží , šady a žahrady vedene  v ZABAGED byly pr evedeny do 

kategorie Zahrady. Kolem budov byly vytvor eny žahrady v okruhu 20 metru . Baž ina a moc a l 

byly pr ir aženy do kr ovinaty ch poroštu , jejich celkova  rožloha je 0,089 km2.  

Na štroj vytvor il u c elove  komunikace, nežpevne ne  cešty v leší ch a v travní ch poroštech. Na 

orne  pu de  me ly cešty niž š í  prioritu než  požemky LPIS, proto jšou vytvor eny jen tam, kde není  

požemek LPIS. Vš echny liniove  prvky (komunikace a vodní  toky) byly pr evedeny na 

polygony. Vy šlednou podobu mu ž eme vide t na obra žku 21, geometrie polygonu  je velice 

pr ešna .  

 

Obra žek 21: Vy šledek na štroje – špojení  databa ží  LPIS a ZABAGED nad Ortofoto C R  
(Miništerštvo žeme de lštví , 2009; C Ú ZK, 2010e; C Ú ZK, 2017) 
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Obra žek 22: Sche ma pr evodu kategorií  ž LPIS a ZABAGED 
(Miništerštvo žeme de lštví , 2009; C Ú ZK, 2010e) 
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6. Odštrane ní  maly ch polygonu  na štrojem Eliminate 

Ac koliv je geometrie polygonu  pr ešna , jšou databa že od 2 poškytovatelu , a tak špolec ne  

netvor í  šouvišlou bežeš vou mapu. Proto v mí štech, kde še nepotkal ž a dny  objekt ž 

obou databa ží , še vytvor ily kr ovinate  porošty, a v mí štech, kde še naopak polygony 

pr ekry valy, doš lo k or ežu. Vžnikly tak male , nešmyšlne  polygony. Ty, ktere  me ly plochu menš í  

než  35 m2, byly na štrojem Eliminate pr iraženy k šoušední mu polygonu. Ve tš í  polygony jšou 

budovy, proto byla žvolena tato hranic ní  velikošt. 

 

Obra žek 23: Použ ití  na štroje Eliminate (vlaštní  žpracova ní ) 

7. Kontrola a oprava kategorií  a geometrie v editoru 

Na šledne  bylo u žemí  žkontrolova no po c a štech, aby šede ly hranice polygonu  nad Ortofoto 

C eške  republiky (C Ú ZK, 2017). Pr í padne  u pravy byly provedeny žapnutí m Editoru, to povolilo 

opravu geometrie a take  kategorií  v atributove  tabulce. 

Až  na ne kolik vy jimek byly kategorie i geometrie ponecha ny tak, jak vštupovaly ž LPIS a 

ZABAGED do na štroje. Byly šlouc eny ne ktere  šoušedí cí  polygony. Opraveny byly travní  

porošty, ktere  nad Ortofoto C R (C Ú ZK, 2017) již  byly poroštle  kr ovinami. 

 

Obra žek 24: Požemek vedeny  v ZABAGED jako Trvaly  travní  porošt, ruc ne  opraveny  na kr ovinaty  
porošt (C Ú ZK, 2017, vlaštní  žpracova ní ) 
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8. Hotova  mapa land-uše byla vyexportova na jako kopie do dalš í  geodataba že, aby 

mohla šlouž it jako podklad pro odvožení  štarš í ch map. 

5.3.4 Odvození map land-use z historických podkladů 

Od mapy šouc ašne ho land-uše še da le odvožovaly mapy ž pr edchoží ch c ašovy ch období  

v nove  žalož eny ch projektech. Data ž mapy land-uše šouc ašne ho štavu byla vyexportova na do 

doma cí  geodataba že pr í šluš ne ho nove  žalož ene ho projektu, a v tomto projektu a probí haly 

dalš í  u pravy. Ú pravy probe hly na podkladech ž te chto let: 

 1983 – Letecke  me r icke  šní mky, cele  povodí  na drž e Vrchlice, 

 1938 – Letecke  me r icke  šní mky, povodí  IV. r a du, 

 1836 - 1852 – II. vojenške  mapova ní , povodí  IV. r a du. 

Letecke  me r icke  šní mky byly pr ida va ny do projektu a na šledne  georeferencovane . Obvykle 

bylo nutne  georeferencova ní  prove št na šní mku opakovane , jelikož  jšou vy šledkem centra lní  

projekce a ne ortofoto mapou.  

Georeferencova ní  v proštr edí  GIS probí halo pr eš urc ení  2 šhodny ch bodu  na šní mku a na 

mape  land-uše, napr í klad rohy budov, ktere  jšou v c aše neme nne . Proto probí halo 

georeferencova ní  vž dy v okolí  obce, ta byla na šledne  upravena špolu š její m okolí m.  

II. vojenške  mapova ní  bylo pr ida no do projektu pr eš GIS šerver, šní mky byly již  

georeferencovane . (CENIA, 2010) 

5.3.5 Poznámky k odvození map land-use 

Doštupne  podklady mají  vž dy roždí lnou kvalitu a pr ešnošt a proto i urc ení  kategorie ža viší  ve 

velke  mí r e na tom, jak podklady vypadají . Proble my pr i urc ova ní  využ ití  plochy jšou popša ny 

žde: 

 Vš echna období  

Pro vš echna žpracovana  období  je potr eba žmí nit, jak byly vytva r eny lešní  plochy. V 

šouc ašne m štavu je takto ožnac ena  pu da, ktera  šlouž í  k pe štova ní  štromu  – tedy ta, na ktere  

již  je leš vžroštly , ale i takova  pu da, na ktere  je leš vyša žen anebo je mož ne  ho na dane m mí šte  

vyšadit. Z LPIS to byla plocha š atributem Zalešne na pu da, že ZABAGEDÚ lešní  pu da še 

štromy, vy jimec ne  baž iny a moc a ly, nebo škalní  u tvary, protož e vš echny v tomto u žemí  me ly 

žanedbatelnou velikošt. V hištoricky ch šní mcí ch lže špatr it mí šta uproštr ed dneš ní ch lešu , 

ktera  nejšou štromy poroštla . Pokud še jednalo použe o vyka ceny  leš, proštupy nebo male  

štromky, žatr í dila jšem plochu jako lešní  porošt. 
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Obra žek 25: Úka žka u žemí  vedene ho jako lešní  porošt (LP), Ortofoto C R 
(C Ú ZK, 2017) 

 Rok 1983 

Letecke  me r icke  šní mky (LMS) ž roku 1983 žabí rají  plochu pr ibliž ne  6 x 6 kilometru . Z 

fotografií  lže dobr e urc it, jak bylo u žemí  využ í va no – pome rne  š pr ešnoští  lže urc it hranice 

požemku , a pošoudit štav vegetace. Jašne  jšou viditelne  žpevne ne  plochy, tj. komunikace a 

ža štavba.  

Požemky š ornou pu dou jšou v tomto období  šlouc ene  do velky ch celku . Mí šty bylo 

problematicke  urc ení , žda še jedna  o ornou pu du nebo travní  porošt. Zde barvy nedošahují  

takove ho kontraštu, aby š lo š jištotou urc it kategorii. Byla proto žavedena kategorie 

„nejašne “, do ktere  jšem žar adila tyto neurc ite  plochy. Celkem š lo o 2,18 km2.  

 

Obra žek 26: Plochy žatr í de ne  jako „nejašne “, LMS 1983 

Letecke  me r icke  šní mky poškytl VGHMÚ r  Dobruš ka, © MO C R, 2019 
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 Rok 1938 

Letecke  me r icke  šní mky ž roku 1938 žabí rají  menš í  u žemí , pr ibliž ne  3,5 x 3,5 kilometru . 

Sní mky jšou v tomto u žemí  v dobre  kvalite , travní  porošty lže odliš it. Hranice požemku  lže 

velmi dobr e urc it. Požemky š ornou pu dou jšou na roždí l od roku 1983 c lene ny na male  dí ly, 

mnohe  ž nich jšou žatravne ne . Tyto požemky jšem vyr í žla a pr ir adila jim kategorii travní  

porošt. 

Ne kde ješ te  ž a dne  komunikace nejšou, ne kde je ž fotografie žr ejme , ž e še jedna  o polní  ceštu. 

Ac koliv v roce 1938 mu ž eme pr edpokla dat, ž e komunikace byly dla ž de ne  nebo nežpevne ne , 

je jim ponecha na kategorie žpevne na  plocha. 

 Období  1836 - 1852 

Jelikož  še jedna  o ruc ní  žakrešlova ní , i pr eš využ ití  trigonometricke  ší te  lže nají t chyby, ktere  

še projevují  pr edevš í m polohou cešt. To vš ak není  opraveno, protož e še v pra ci šleduje využ ití  

u žemí  a ne pr ešna  geometrie. 

Dle katalogu objektu  II. Vojenške ho mapova ní  (Františ kova), ktere  probí halo v letech 1836 – 

1852, bylo mož ne  rožliš it kategorie: kr oviny – KP, leš – LP, pole – OP, louky – TP, ovocna r ške  

žahrady – Z, žemške  cešty – C, štavby a cí šar ške  šilnice – ZP, rybní k – VP. (Vichrova , 2005b)  

Kategorie jšou rožliš ene  odští ny barev a š rafami, ale kaž dy  mapovy  lišt je ru žne  vybledly , 

proto tr eba nelže rožliš it louky a paštviny.  

Dí ky ruc ní mu žakrešlení  a barevne mu rožliš ení  je mož ne  rožpožnat kategorii land-uše. Pole 

jšou vedeny jako velke  celky, nejšou na nich rožliš ene  menš í  požemky, což  mu ž e žpu šobit 

velke  roždí ly meži oštatní mi období mi, kde jšou vyžnac eny travní  porošty na orne  pu de . 

Jelikož  ma m v blí žke m u žemí  k dišpožici georeferencovane  cí šar ške  otišky, jejichž  mapova ní  

probí halo pr ibliž ne  v podobne  dobe  (v letech 1826 – 1843), rožhodla jšem še porovnat 

žakrešlení  štejny ch mí št, a žjištit pome r travní ho poroštu (dle legendy C Ú ZK). Zjištila jšem, ž e 

travní  porošt na orne  pu de  je v cí šar šky ch otišcí ch vyžnac en, ale barva je již  škoro štejna  jako 

okolní  pole (obra žky 27 a 28). Na ža klade  toho jšem ješ te  mapu land-uše doopravila.  
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Obra žek 27: Vy r ež ž II. vojenške ho mapova ní   
(CENIA, 2010c) 

 

Obra žek 28: Vy r ež ž Cí šar šky ch otišku  štabilní ho kataštru 

Mapovy  podklad © C ešky  u r ad žeme me r icky  a kataštra lní , www.cužk.cž 

http://www.cuzk.cz/
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6 Časový vývoj využití území v povodí nádrže 

Vrchlice 

Hodnoty ž atributove  tabulky kaž de  vytvor ene  mapy byly exportova ny do programu 

Microšoft Excel 2010, kde probí halo jejich dalš í  žpracova ní . Polygony byly rožde leny podle 

kategorie land-uše, a pro kaž dou kategorii byla šec tena celkova  plocha, kterou polygony 

žaují maly. Be hem vy poc tu  probí halo i kontrolní  šc í ta ní  celkove  plochy, aby nedoš lo k chybe . 

Velikošti ploch pak byly vyja dr ene  v procentech vu c i šledovane mu u žemí . 

Aby mohly by t plochy porovna ny, byla kategorie „nejašne “ (viž kapitola 5.3.5) pr ipoc tena 

k orne  pu de , protož e pr edpokla da m špí š e variantu, ž e to byla orna  pu da. V cele m povodí  

na drž e tato kategorie š plochou 2,18 km2 tvor í  3,85 % ž celkove ho šouc tu OP + „nejašne “. 

V povodí  IV. r a du tvor í  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 šouc ašnoští  je období m plny m dynamicky ch žme n, ž du vodu pa du 

komuništicke ho rež imu, privatižace a na šledne ho žavedení  kapitališmu. 

Již  pr i první m pohledu na krajinu na letecky ch me r icky ch šní mcí ch je patrny  žcela odliš ny  

pr í štup ke krajine . Zeme de lške  požemky jšou šlouc ene  do veliky ch celku . Ve šledovane m 

vy voji meži roky 1983 a 2019 byly naleženy ru žne  trendy, ž nichž  ne ktere  mohou mí t 

požitivní  vliv na krajinu a ne ktere  negativní . V tabulce 1 a 2 je uvedena velikošt a 

procentua lní  žaštoupení  ploch v ra mci cele ho povodí  na drž e Vrchlice, ktere  ma  rožlohu 97,65 

km2.   

Tabulka 1: Zaštoupení  kategorií  land-uše v cele m povodí  v roce 2019 

2019 
land-use km2 % 

ZP 2,51 2,57 
C 0,69 0,71 

Z 3,82 3,92 
TP 7,54 7,72 

KP 3,88 3,97 
LP 24,15 24,73 

OP 53,03 54,31 
VP 2,03 2,07 

 

V šouc ašnošti je u žemí  pr eva ž ne  žeme de lšky využ í vane . Orna  pu da žaují ma  pr eš 54 % plochy. 

Vy žnamnou plochu tvor í  i lešy, ktere  žaují mají  škoro 25 %. Travní  porošt še vyškytuje na 
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necely ch 8 % plochy. Nelešní  kr ovinaty  porošt najdeme na škoro 4 % u žemí  a vodní  plochy, 

vc etne  hladiny vodní ch toku , žabí rají  lehce pr eš 2 %. Zahrady žabí rají  škoro 4 % plochy. 

Zpevne ne  plochy a polní  cešty dohromady tvor í  necele  3 % (tabulka 1).  

Tabulka 2: Zaštoupení  kategorií  land-uše v cele m povodí  v roce 1983 

1983 

land-use km2 % 

ZP 2,34 2,39 

C 0,69 0,71 

Z 3,51 3,60 

TP 6,09 6,24 

KP 3,93 4,03 

LP 22,49 23,04 

OP 56,64 58,00 

VP 1,95 2,00 

 

V povodí  nedoš lo od roku 1983 k radika lní  velkoploš ne  žme ne , pr i u prave  polygonu  š lo špí š e 

o male  žme ny, ktere  še na mnoha mí štech opakovaly (tabulka 2).  Je du lež ite  žmí nit, ž e 

procentua lní  žaštoupení  ne ktery ch ploch še neme ní , ac koliv bychom loka lní  žme ny 

požorovali – napr í klad křovinatý porost. Z ne ktery ch kr ovinaty ch poroštu  še štal lešní  

porošt a naopak ž travní ho poroštu še štal kr ovinaty  porošt. Zaštoupení  KP tak žu šta va  

podobne .  

Na ru št zpevněné plochy je pome rne  maly , použe 0,18 %, je to vš ak jeden ž du lež ity ch 

trendu , ktery  ale vžhledem k velke  rožlože u žemí  nedošahuje velky ch roždí lu . Nejc ašte ji 

docha želo k žpevne ní  ploch v okolí  pru myšlovy ch budov, a take  k vy štavbe  novy ch objektu  – 

obytny ch nebo pru myšlovy ch. Docha želo tomu na u kor žahrad a orne  pu dy. Celkove  še 

žaštoupení  zahrad še ale žvedlo, žahrady jšou va žane  na nove  žpevne ne  plochy.  

Polní cesty še be hem te chto let nežme nily.  

Du lež ity m vy vojem je na ru št lesního porostu. Roždí l c iní  1,69 %. Lešní  porošt še rožš ir oval 

na u kor orne  pu dy, nebo vžroštl na mí šte  kr ovinate ho c i travní ho poroštu. 

Nejve tš í  u bytek je žažnamena n pro ornou půdu. Bylo žpožorova no, ž e še na její  u rok 

rožš í r ily lešy, mnoho oblaští  bylo žatravne no nebo na nich vžroštl kr ovinaty  porošt. C ašto 

docha želo na okraji obcí  k rožš í r ení  ža štavby, a tak še ž orne  pu dy štaly žahrady nebo 

žpevne ne  plochy. Doš lo k u bytku o 6,37 %. Velke  ploš ne  celky orne  pu dy, ktere  lže vide t 

v roce 1983, še mnohdy rožc lenily na menš í  dí ly. Tento trend pr išpe l i k male mu žve tš ení  

zatravněné plochy. Vy žnamnou žme nou je golfove  hr iš te , ktere  žabí ra  87 ha, což  je 11,59 % 

celkove ho travní ho poroštu v roce 2019.  

Ac koliv še procenta žaštoupení  vodních ploch liš í  použe o 0,07 %, ukažuje to jašny  trend 

vy štavby ne kolika rybní ku  v oblašti. Vodní  plocha še žve tš ila o 7,5 ha.  

Vy voj využ ití  u žemí  cele ho povodí  na drž e Vrchlice meži lety 1873 a 2019 je v obra žku 29: 
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Obra žek 29: Graf vy voje žaštoupení  kategorií  land-uše v cele m povodí  na drž e Vrchlice  
(vlaštní  žpracova ní ) 

Vy šledky potvržují  u daje žmí ne ne  v kapitole 4.4, ž e docha ží  k extenžifikaci žeme de lštví  a 

šuburbanižaci. Požitivní  vliv na krajinu ma  rožš í r ení  lešní ch a travní ch poroštu , take  c lene ní  

žeme de lšky ch požemku  na menš í  c a šti. Na druhou štranu orna  pu da je du lež ita , a docha ží  

k její mu u bytku take  vlivem rožš ir ova ní  žpevne ny ch ploch.  

Na obra žku 30 a 31 je uka žka obvykle  žme ny meži roky 1983 a 2019. Velky  požemek š ornou 

pu dou še rožc lenil na menš í  dí ly, c a št ž nich byla žatravne na , pr í padne  na ní  byly vyšažene  

štromy. Vidí me i novou ža štavbu, což  je typicky  vy voj – rožš ir ova ní  ža štavby na u kor orne  

pu dy.  
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Obra žek 30: Úka žka žeme de lške ho požemku v roce 1983, LMS 1983 

Letecke  me r icke  šní mky poškytl VGHMÚ r  Dobruš ka, © MO C R, 2019 

 

Obra žek 31: Úka žka rožde lene ho požemku v šouš ašnošti, Ortofoto C R  
(C Ú ZK, 2017) 
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6.2 Časový vývoj v povodí IV. řádu 

Vybrane  povodí  IV. r a du še nacha ží  již ne  od na drž e Vrchlice. Je nejve tš í m ž 11 povodí , ktere  

tvor í  povodí  na drž e.  Jeho velikošt je 24,34 km2. (DIBAVOD, 2007) 

Nejštarš í  žpracovanou mapou land-uše je období  19. štoletí  (1936 – 1852), dalš í  roky jšou 

1938, 1983 a 2019. 

Stejne  jako platí  pro cele  u žemí  povodí  na drž e Vrchlice, i v ra mci tohoto povodí  je využ ití  

pr eva ž ne  žeme de lške . Orna  pu da žaují ma  pr eš 60 % plochy. Druhy m vy žnamny m ža štupcem 

jšou žde lešy, tvor í  necely ch 17 % plochy. Pr ibliž ne  10 % dohromady žaují ma  travní  a 

kr ovinaty  porošt. Necely ch 5 % plochy žabí rají  žahrady, žpevne na  plocha a cešty dohromady 

žabí rají  pr ibliž ne  3,5 %. Vodní  plochy vc etne  hladiny vodní ch toku  žaují mají  te me r  2 %. 

V povodí  je kaška da ne kolika rybní ku  na Opatovicke m potoce, ktera  byla vyštave na 

v pru be hu cele ho šledovane ho období  (tabulka 3).  

Tabulka 3: Zaštoupení  kategorií  land-uše v povodí  IV. r a du v roce 2019 

2019 

land-use km2 % 

ZP 0,71 2,93 

C 0,12 0,51 

Z 1,03 4,25 

TP 1,51 6,21 

KP 1,11 4,55 

LP 4,06 16,69 

OP 15,32 62,92 

VP 0,47 1,95 

 

Tabulka 4: Zaštoupení  kategorií  land-uše v povodí  IV. r a du v roce 1983 

1983 

land-use km2 % 

ZP 0,65 2,68 

C 0,12 0,51 

Z 0,95 3,92 

TP 1,21 4,99 

KP 0,97 3,98 

LP 3,75 15,40 

OP 16,24 66,73 

VP 0,44 1,79 
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Tabulka 5: Zaštoupení  kategorií  land-uše v povodí  IV. r a du v roce 1938 

1938 

land-use km2 % 

ZP 0,55 2,25 

C 0,18 0,73 

Z 0,69 2,84 

TP 4,38 18,01 

KP 0,87 3,57 

LP 3,39 13,94 

OP 13,85 56,92 

VP 0,42 1,75 
 

Tabulka 6: Zaštoupení  kategorií  land-uše v povodí  IV. r a du 1836 - 1852 

1836 - 1852 

land-use km2 % 

ZP 0,40 1,63 

C 0,16 0,66 

Z 0,51 2,11 

TP 3,01 12,37 

KP 0,97 3,99 

LP 3,31 13,62 

OP 15,53 63,82 

VP 0,44 1,79 
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Be hem pošlední ch 200 let nedoš lo ve šledovane m u žemí  k velike  žme ne . V tabulka ch 3 – 6 

vidí me v c aše poštupny  na ru št zpevněné plochy. Doš lo k vy štavbe  novy ch komunikací , 

domu  a halovy ch štaveb. Spolec ne  š roštoucí  žaštave nou plochou pr ibyla i plocha zahrad, 

v letech 1836 až  1852 tvor ily žahrady použe 2,11 %, dneš už  je to 4,25 %, i pr ešto, ž e 

v šouc ašnošti bylo mnoho žahrad pr evedeno do kategorie žpevne na  plocha. 

Ac koliv še procentua lní  žaštoupení  polních cest v c aše me ní , není  to šte ž ejní  žme na v u žemí . 

Jednotlive  mapove  podklady poškytovaly informace o polní ch cešta ch v ru žne  kvalite .  

Du lež itou šlož kou krajiny je lesní porost. Ten še v dobe  od 19. štoletí  v povodí  rožš í r il 

ž 13,62 % na 16,69 %. To je žve tš ení  plochy o 22,66 %. 

Zaštoupení  travního porostu kolí ša . Nejví ce je ho vide t v roce 1938, kdy tvor í  18,01 %.   

V 19. štoletí  tvor il 12, 37 %. Naproti tomu v šouc ašnošti, kdy žaují ma  6,21 %, tvor í  pr ibliž ne  

tr etinu toho, co v roce 1938. Mnoha  mí šta, kde byl dr í ve travní  porošt, jšou v dneš ní  dobe  

žalešne na  nebo š kr ovinaty m poroštem. V minulošti c lenily travní  porošty ornou pu du na 

menš í  dí ly. To už  v roce 1983 neplatí .  

Zaštoupení  křovinatého porostu še neme ní , pohybuje še kolem 4 %. Stejne  jako v pr í pade  

cele ho povodí  na drž e Vrchlice, mnoho ploch bylo na kr ovinaty  porošt žme ne no a mnoho jich 

bylo ž kategorie odebra no.  

Orná půda byla vž dy nejvy žnamne jš í m dí lem u žemí , vž dy tvor ila pr eš 50 % plochy. Nejme ne  

je ji v roce 1938, 56,92 %, kdy mnoho ploch v kategorii orna  pu da bylo pr evedeno do 

travní ho poroštu, ktery  je v te  dobe  naopak nejve tš í . Nejví ce je orna  pu da žaštoupena v roce 

1983. Od te  doby požorujeme její  u bytek. 

Vodní plocha v procentech kolí ša , opakují cí  še hodnota 1,79 % je žpu šobena žaokrouhlení m, 

ví ce vodní ch ploch je v roce 1983 (1,793 %) než  v období  1836 – 1852 (1,789 %). 

V šouc ašnošti je vodní ch ploch nejví ce - 1,95 %.  
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Obra žek 32: Graf vy voje žaštoupení  kategorií  land-uše v povodí  IV. r a du 
(vlaštní  žpracova ní ) 

Zme ny ve využ ití  u žemí  v tomto povodí  potvržují  trendy, ktere  jšou uvedene  v kapitole 4.3 a 

4. 4. a šice ž e na konci 19. štoletí  še již  orna  pu da v C echa ch nerožš ir ovala a docha želo špí š e 

ke vnitr ní m štrukturní m žme na m. Vy šledky potvržují  i na štup intenžifikace žeme de lštví  

v druhe  polovine  20. štoletí .  

Na obra žku 33 až  36 mu ž eme vide t poštupne  rožš ir ova ní  ža štavby, rožde lene  a na šledne  

šcelene  žeme de lške  požemky, vy štavbu male ho rybní ka a v šouc ašnošti rožš í r ení  travní ch a 

kr ovinaty ch poroštu  a rožc lene ní  požemku  na menš í  dí ly, ac koliv šouvišle  plochy jšou šta le 

mnohona šobne  ve tš í  než  v roce 1938. 
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Obra žek 33: Zdešlavice a rybní k Katlov ve II. vojenške m mapova ní  
(CENIA, 2010c) 

 

Obra žek 34: Zdešlavice a rybní k Katlov, LMS 1938 
Letecke  me r icke  šní mky poškytl VGHMÚ r  Dobruš ka, © MO C R, 2019 
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Obra žek 35: Zdešlavice a rybní k Katlov, LMS 1983 
Letecke  me r icke  šní mky poškytl VGHMÚ r  Dobruš ka, © MO C R, 2019 

 

Obra žek 36: Zdešlavice a rybní k Katlov, Ortofoto C R 
(C Ú ZK, 2017) 
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7 Metoda CN 

Metoda c í šel odtokovy ch kr ivek – CN (Curve Number) vžnikla v 70. letech 20. štoletí  v ÚSA 

pro u c ely Služ by na ochranu pu dy (SCS – Soil Concervation Service). Jedna  še o relativne  

jednoduchy  šra ž koodtokovy  model, šlouž í cí  ke štanovení  objemu pr í me ho odtoku a 

kulminac ní ho pru toku pr i na vrhove m pr í valove m deš ti v povodí , optima lne  š velikoští  do 10 

km2. (Janec ek, 2012) 

7.1 Teorie metody CN 

V kapitole je popša no, jake  u daje do modelu vštupují , pokud chceme štanovit objem pr í me ho 

odtoku. Souc a ští  pr í me ho odtoku je povrchovy  a hypodermicky  odtok. Pome r pr í me ho 

odtoku k celkove mu odtoku vyjadr uje c í šlo odtokove  kr ivky – CN.  Intercepce, infiltrace a 

povrchova  retence tvor í  dohromady poc a tec ní  žtra tu, pr í my  odtok žac í na  po ní . (Janec ek, 

2012) 

7.1.1 Stanovení objemu přímého odtoku 

Do modelu vštupuje na vrhova  šra ž ka š urc itou dobou opakova ní , pr edpokla da  še její  

rovnome rne  rožlož ení  v povodí . Ú hrn šra ž ky je tranšformova n pomocí  c í šel odtokovy ch 

kr ivek – CN. Hodnoty c í šel odtokovy ch kr ivek – CN jšou ža višle  na hydrologicky ch 

vlaštnoštech pu d, vegetac ní m pokryvu, intercepci a povrchove  retenci a take  ža viší  na 

velikošti nepropuštny ch ploch.  

Poc a tec ní  žtra ta je uvedena  jako 20 % ž potencia lní  retence A, ktera  je vyja dr ena c í šlem 

odtokovy ch kr ivek – CN: 

𝐴 = 25,4(
1000

𝐶𝑁
− 10) 

𝐼𝑎 = 0,2𝐴 

Vy š ka pr í me ho odtoku je pak da na vžtahem: 

𝐻𝑜 =
(𝐻𝑠 − 0,2𝐴)2

(𝐻𝑠 + 0,8𝐴)
 𝑝𝑟𝑜 𝐻𝑆 ≥ 0,2𝐴 

Kde Ho je pr í my  odtok (mm), Hs je u hrn na vrhove  šra ž ky (mm),  

A je potencia lní  retence (mm).  

Objem pr í me ho odtoku je da n vžtahem: 

𝑂𝑝ℎ = 1000 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝐻𝑜 

Kde Pp je plocha povodí  (km2), Ho je pr í my  odtok (mm). (Janec ek, 2012) 
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7.1.2 Určení CN 

Dle metodiky še pro kaž dou plochu urc uje hodnota c í šla odtokove  kr ivky – CN na ža klade : 

 hydrologicky ch vlaštnoští  pu dy, 

 vlhkošti pu dy, 

 využ ití  pu dy. 

Pu dy jšou rožde leny do c tyr  škupin A, B, C, D. Rožde lení  je mož ne  dle metodiky prove št 

dve ma žpu šoby. První  žpu šob je podle rychlošti infiltrace, druhy  žpu šob je špí š e orientac ní , a 

šice žatr í de ní  pu dy podle ožnac ení  HPJ (2. a 3. C í šlo ko du BPEJ). Pote , co je pu da rožde lena do 

jedne  že c tyr  škupin, urc í  še hodnota c í šla odtokovy ch kr ivek – CN podle využ ití  pu dy, 

žpu šobu obde la va ní  a hydrologicky ch podmí nek. (Janec ek, 2012) 

7.1.3 Určení návrhové srážky 

Jak uva dí  metodika Janec ka (2012), jednou ž mož noští , jak ží škat hodnotu na vrhove  šra ž ky, je 

pož a dat o hodnoty C HMÚ . 

Dalš í  mož noští  je využ ití  programu Rain od FSv C VÚT v Praže. Ten žpracova va  c ašove  

pru be hy kra tkodoby ch šra ž ek, jako vštupní  hodnoty byly použ ity 10 minutove  šra ž kove  

intenžity ža období  od roku 2002 do roku 2011, ža me ší ce kve ten až  ža r í . Horižonta lní  

rožliš ení  je 1 km. Maxima lní  de lka c ašove ho intervalu byla po teštova ní  žvolena 6 hodin.  

Aplikace poškytuje 6 typižovany ch hyetogramu , ží škany  na vrhovy  u hrn je podle nich 

rožlož en v c aše. Pru me rne  c etnošti vy škytu te chto pru be hu  šra ž ek jšou vypoc tene  ž raštru 

v mapove  aplikaci pro štanovene  u žemí , a šice povodí  IV. r a du. (Rain, 2019) 

Ú hrn na vrhove  šra ž ky pro povodí  IV. r a du (1-04-01-0280-0-00) je 42.8 mm.  

 

Obra žek 37: Hyetogramy ž aplikace Rain pro povodí  IV. r a du 
(Rain WebApp, 2019) 
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7.2 Praktické určení CN 

Pro žkoumane  povodí  še hodnota c í šel odtokovy ch kr ivek urc uje jako va ž eny  pru me r hodnot 

c í šel odtokovy ch kr ivek, kde va hou je plocha. Tyto pru me rne  hodnoty budou špoc í tane  pro 

cele  povodí  na drž e Vrchlice a pro dí lc í  povodí  IV. r a du v roce 2019 a 1983. Da le budou 

špoc teny pro žvolene  povodí  IV. r a du v letech 1936 až  1852, 1938, 1983 a 2019. Vy voj te chto 

hodnot c í šel odtokovy ch kr ivek bude žobražen v grafu.  

Vy poc et bude probí hat v proštr edí  GIS. 

V te to pra ci bude vy poc et žakonc en urc ení m pru me rny ch hodnot c í šel odtokovy ch kr ivek. 

V navažují cí  pra ci by bylo mož ne  použ í t na vrhovou šra ž ku a pokrac ovat dalš í m vy poc tem 

k žjiš te ní  objemu pr í me ho odtoku.  

7.2.1 Podklady pro určení CN 

Úrc ení  hodnot c í šel odtokovy ch kr ivek probí ha  na ža klade  hydrologicke  škupiny pu d a map 

land-uše.  

 Hydrologicka  škupina pu d 

Z projektu Miništerštva žeme de lštví  byly poškytnuty pro tuto pra ci polygony, ktere  mají  

vš echny pr ide lenou hydrologickou škupinu pu d (HSP), vrštva je bežeš va .  

 Mapy land-uše 

Do modelu vštupuje využ ití  u žemí , mapy land-uše jšou popšane  v kapitole 5. 

7.2.2 Postup určení CN 

Zde jšou popšane  kroky, ktere  vedly k vy poc tu 

pru me rny ch hodnot c í šel odtokovy ch kr ivek pro povodí .  

1. Pr ida ní  polygonu  HSP do projektu v ArcMap 10.6 

Polygony HSP byly poškytnuty ž projektu OJ1520026 

Miništerštva žeme de lštví  (2018). 

  

 

 

Obra žek 38: Polygony hydrologicky ch škupin pu d  
(Miništerštvo žeme de lštví , 2018) 
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2. Spojení  land-uše a HSP 

Spuš te ní m na štroje Intersect še vytvor ila nova  vrštva, kde še polygony liš í  v HSP a land-uše. 

V atributove  tabulce jšou ponecha na vš echna pole. Kaž dy  polygon v te to vrštve  tak ma  

pr ir aženou kategorii land-uše (8 kategorií ) a hydrologickou pu dní  škupinu (4+1).  

 

Obra žek 39: Úka žka na štroje Intersect, land-uše (vlevo), HSP (uproštr ed) a vy šledna  vrštva (vpravo) 
(vlaštní  žpravova ní ) 

3. Pr ir ažení  hodnot CN 

Hodnoty CN še polygonu m pr ir adily dle land-uše a HSP podle metodiky Janec ka (2012). Pro 

polygony, ktere  me ly HSP B/D byl vypoc ten aritmeticky  pru me r žaokrouhleny  nahoru. 

Pr ir ažene  hodnoty CN jšou dle tabulky 7.  

Použ ite  kategorie ž metodiky (Janec ek, 2012) v tabulce 7:  

 ZP - nepropuštne  plochy 

 C – komunikace nežpevne ne , hline ne  

 Z – odhadem pome r ZP: TP: KP = 2: 5: 3 

 TP – louky 

 KP – kr oviny š pokryvem, 50 – 75 %, žvolena štr ední  varianta 

 LP – lešy, žvolena štr ední  varianta 

 OP – pru me rna  hodnota že vš ech kategorií  pro u hor, š irokor a dkove  plodiny a 

u žkor a dkove  plodiny 

Tabulka 7: Hodnoty c í šel odtokovy ch kr ivek – CN dle metodiky (Janec ek, 2012) 

 

číšlo odtokových křivek – CN podle 
hydrologických škupin půd 

land-use A B C D B/D 

ZP 98 98 98 98 98 

C 76 85 89 91 88 

Z 45 65 76 82 74 

TP 30 58 71 78 68 

KP 35 56 70 77 67 

LP 36 60 73 79 70 

OP 65 78 82 85 82 

VP 100 100 100 100 100 
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Obra žek 40: Úka žka požemku še žahradou k urc ení  pome ru ZP: TP: KP, Ortofoto C R 
(C Ú ZK, 2017) 

4. Vy poc et pru me rne ho CN 

Na štrojem Polygon to raster byly polygony pr evedeny na pixely š velikoští  1 x 1 metr a 

hodnotou CN. Na štrojem Zonal statistics  byl vypoc ten pru me r – na cele m povodí  na drž e 

Vrchlice i na dí lc í ch povodí ch, ve vš ech žpracovany ch období ch. Hodnoty pak byly pr epša ny 

to tabulky a byla vytvor ena mapa š pru me rny mi CN dí lc í ch povodí  IV. r a du v roce 1983 a 

2019. 

7.3 Vyhodnocení CN 

V tabulce 8 vidí me pru me rne  CN pro cele  povodí  na drž e Vrchlice. To še vy ražne  nežme nilo, 

ale žme na o jednotku viditelna  je. Za žme nou štojí  drobne  žme ny ve využ ití  u žemí , jako je 

žve tš ení  žaštave ne  plochy a žahrad, ale i lešu  a travní ch poroštu . 

Tabulka 8: Vy voj pru me rny ch CN v povodí  na drž e Vrchlice 

Rok Průměrné CN 

2019 69,35 

1983 70,35 
 

V tabulce 9 vidí me vy voj pru me rny ch CN ve vybrane m povodí  IV. r a du. Hodnoty kolí šají  

okolo 74. Dokažuje to, ž e k radika lní m žme na m nedoš lo. Za roven  jšou vide t vlivy, ž e nejniž š í  

CN je v roce 1938, kdy v u žemí  bylo velke  žaštoupení  travní ho poroštu a naopak nejvyš š í  

v roce 1983, kdy orna  pu da žaují mala nejve tš í  rožlohu. 

Tabulka 9: Vy voj pru me rny ch CN v povodí  IV. r a du 

Rok Průměrné CN 

2019 74,7 

1983 75,3 

1938 73,4 

1836 - 1852 74,3 
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V tabulce 10 jšou vynešeny hodnoty pru me rny ch CN pro dí lc í  povodí  IV. r a du v roce 1983 a 

2019. Nejniž š í  hodnota CN je v povodí  1-04-01-022, ktere  je tvor eno ž nejve tš í  c a šti lešy. 

Nejvyš š í  CN jšou v povodí ch 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: Vy voj pru me rny ch CN v povodí ch IV. r a du meži roky 1983 a 2019 

Povodí 1983 2019 

1-04-01-021 62,0 61,7 

1-04-01-022 53,3 53,2 

1-04-01-023 73,7 72,9 

1-04-01-024 72,2 71,8 

1-04-01-025 69,9 69,4 

1-04-01-026 76,5 76,0 

1-04-01-027 74,2 73,8 

1-04-01-028 75,3 74,7 

1-04-01-029 74,9 74,4 

1-04-01-030 73,7 72,9 

1-04-01-031 75,3 73,7 
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Obra žek 41: Pru me rne  CN v roce 2019 v dí lc í ch povodí ch IV. r a du  
 (DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 

 

Obra žek 42: Pru me rne  CN v roce 1983 v dí lc í ch povodí ch IV. r a du  
(DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 
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V obra žku 43 je žobražen procentua lní  pokleš hodnot CN od roku 1983 do šouc ašnošti. 

Změny še pohybovaly nejčaštěji meži 0,5 až 1 %. K nejve tš í  žme ne  doš lo v povodí  1-04-01-

031, 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: Procentua lní  pokleš pru me rny ch CN v  povodí ch IV. r a du od roku 1983 do šouc ašnošti 

Povodí % 

1-04-01-021 0,48 

1-04-01-022 0,21 

1-04-01-023 1,02 

1-04-01-024 0,47 

1-04-01-025 0,69 

1-04-01-026 0,64 

1-04-01-027 0,54 

1-04-01-028 0,76 

1-04-01-029 0,67 

1-04-01-030 1,11 

1-04-01-031 2,20 
 

 

 

Obra žek 43: Procentua lní  pokleš pru me rny ch CN v dí lc í ch povodí ch IV. r a du 
(DIBAVOD, 2007, vlaštní  žpracova ní ) 
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8 Diskuze 

V šouc ašne m štavu je urc ova ní  kategorií  pr ešne  dí ky vštupují cí m podkladu m. V dalš í ch 

mapovy ch dí lech už  še tyto pr ešnošti žac í nají  liš it, a tak je urc ova ní  kategorií  pr ižpu šobeno 

mož noštem te chto podkladu . Proto pak porovna va ní  pr ešne ho žaštoupení  kategorií  mu ž e 

vžne št ota žku, ještli je vu bec mož ne . Avš ak du lež ite  je, ž e velke  žme ny by byly žachyceny, a 

štejne  tak je i žachycen pr ibliž ny  trend vy voje.  

Úrc ení  hodnot CN by še pro jednotlive  polygony mohlo ude lat pr ešne ji, žohlednila by še 

napr í klad huštota poroštu, nebo pome r ZP, TP a KP v žahrada ch. Ale vžhledem k tomu, ž e ne 

vš echny mapove  podklady tyto informace poškytují , by nebylo šmyšluplne  pr ešne jš í  urc ova ní  

žava de t.  

Ac koliv je v pra ci popša na cela  teorie vy poc tu pr í me ho odtoku dle metodiky Janec ka (2012), 

pra ce konc í  vy poc tem pru me rny ch hodnot CN pro cele  a dí lc í  povodí . V navažují cí  pra ci bude 

mož ne  urc it na vrhovy  u hrn a objem pr í me ho odtoku dopoc í tat.  

Pr ed objedna ní m hištoricky ch podkladu  od poškytovatele LMS bylo mož ne  ši lišty 

prohle dnout, i na ža klade  toho byly žvoleny roky, ktere  še objednaly. Avš ak to, jak še 

š materia ly opravdu pracuje, še žjiští  až  v pru be hu pra ce. Nyní  na ža klade  žkuš enoští  ví m, ž e 

š LMS še celkove  pracuje dobr e. Vy hodou je, ž e fotografie še na roždí l od žakrešleny ch 

podkladu  neliš í  v tom, co žobražují , i když  ru žna  období  mají  ru žnou kvalitu. Navrhovala bych 

žpracova ní  období  50. let 20. štoletí , kde budou take  viditelne  žají mave  žme ny a doplní  to 

delš í  interval meži roky 1938 a 1983. 

Da le by bylo vhodne  rožš í r it šledovane  u žemí  v roce 1938 a 1836 – 1852 na ví ce dí lc í ch 

povodí , aby byl žachycen delš í  a mož na  vy žnamne jš í  vy voj hodnot CN. 

Sledovane  povodí  na drž e Vrchlice je v žeme de lšky využ í vane  ní ž inne  oblašti. Zpracova ní  map 

land-uše dokažuje, ž e takto byla oblašt využ í va na již  v 19. štoletí , a dopln ují  to prameny 

š de jepišny mi uda loštmi. V dobe  konce první  republiky byla obhošpodar ovana  pole c lene na  

na male  dí ly a mnoho c a ští  bylo žatravne no. Po na štupu komuništicke ho rež imu še pr í štup 

k hošpodar ení  žme nil a ž maly ch ru žnorody ch polí  še štaly velke  celky. K jiny m než  

štrukturní m žme na m už  v ra mci žeme de lštví  pr í liš  nedocha želo, ale štave ly še nove  vodní  

na drž e a meži nimi i Vrchlice, ktera  je ža višla  na povrchove  vode  ž povodí . Od te  doby še vrací  

pr í ve tive jš í  pr í štup, kdy še velke  celky de lí  na menš í  dí ly, žatravn uje še, ale take  vžnika  nova  

ža štavba.  

Tyto štrukturní  žme ny dle me ho u šudku nemuší  pr í liš  ovlivnit vy šledne  pru me rne  hodnoty 

CN, loka lne  ale jište  mají  švu j vliv. Vy šledkem tedy je, ž e v povodí  nedoš lo k velkoploš ny m 

žme na m, jako špí š e k drobny m žme na m, ktere  ale mohou mí t tendenci pokrac ovat a da le 

využ ití  u žemí  a hodnoty CN ovlivn ovat.  
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9 Závěr 

Na žac a tku pra ce byla pr edštavena ža kladní  charakterištika povodí  na drž e Vrchlice. Vš echny 

žmí ne ne  pr í rodní  pome ry mohou mí t ža šadní  vliv na podobu využ ití  u žemí , ktere  še v c aše 

vyví jí , ale ža roven  jej i limitují . Tyto charakterištiky nažnac ily, ž e še jedna  o žeme de lšky 

využ í vanou oblašt. To došve dc ují  take  kapitoly o hištorii kutnohorške  oblašti, ktere  jšou 

doplne ne  o požnatky ohledne  vy voje žeme de lštví  v C echa ch. Oblašt še nakonec prošlavila 

krome  štr edove ke  te ž by štr í bra i u špe š nou štavbou klenbove  pr ehrady. 

Pra ce šledovala vy voj využ ití  u žemí . K vytvor ení  map land-uše bylo nejprve nutne  uve št 

kategorie, ktere  še šledují , a pote  hištoricke  mapove  podklady, ktere  by bylo mož ne  použ í t 

pro urc ení  využ ití  u žemí  v ru žny ch c ašovy ch období ch.  

Ne ktere  ž te chto podkladu  pak byly využ ity v prakticke  c a šti pra ce. Jednalo še Letecke  

me r icke  šní mky a II. vojenške  mapova ní . Ty poškytly pohled do hištorie na cele m povodí , 

pr í padne  na povodí  IV. r a du, a potvrdily tak informace, ktere  jšou uvedene  v kapitole 

popišují cí  de jiny a vy voj žeme de lštví . Aby bylo mož ne  tyto mapy vytvor it a porovnat še 

šouc ašny m štavem, byla vytvor ena mapa land-uše pro rok 2019 a od te  še odvožovaly ty 

hištoricke . Poštup tvorby map v proštr edí  GIS je v pra ci popša n.  

Zaštoupení  kategorií  v c ašovy ch období ch bylo meži šebou porovna no, avš ak podklady 

poškytují  informace v roždí lne  kvalite , a tak bylo nutne  žave št opatr ení , jak še š roždí ly 

vypor a dat. Bylo žjiš te no, ž e be hem pošlední ch te me r  200 let nedoš lo na žkoumane  

c a šti u žemí  k radika lní  žme ne , jako špí š e š k mnoha drobny m, prova žany m žme na m. 

Na ža ve r byly mapy land-uše použ ity pro vy poc et pru me rny ch hodnot c í šel odtokovy ch 

kr ivek. Ty bude mož ne  da le použ í t pro vy poc et objemu pr í me ho odtoku. Byl žachycen vy voj 

te chto hodnot ve šledovany ch období ch v cele m povodí , i v povodí ch IV. r a du. 

Moderní  technologie v kombinaci š hištoricky mi podklady na m poškytují  pome rne  jašny  

pohled na to, jak krajina vypadala dr í ve. To vš e jde ruku v ruce š uda loštmi, ktere  še na tomto 

u žemí  odehra valy. Ac koliv še žpu šob využ í va ní  u žemí  šta le vyví jí , je žr ejme , ž e krajina hraje 

ve špolec nošti nežbytnou šlož ku a je proto tr eba še k ní  chovat š u ctou a pohled do minulošti 

mu ž e by t cenny m ždrojem informací  o tom, jak ke krajine  pr ištupovat.  
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