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1. Úvod 
Tématem této bakalářské práce je zhodnotit jak se mění využívání ploch v katastrálním 

území  (dále jen „KÚ“) Dolany za posledních 15 let. Práci jsem si vybrala, protože mě 

zajímaly změny v mém okolí, které přetvořily zdejší krajinu. 

Práce je rozdělena na několik částí. V rozboru literatury budeme zabývat pojmy jako je 

land use (využívání ploch), co to je land cover (krajinný pokryv), jak se charakterizuje 

krajina a například její členění, důležitá je také analýza, jak přírodní podmínky ovlivňují 

využití ploch. S tímto úzce souvisí i půdní kryt a klasifikace půdy i BPEJ (bonitově půdní 

jednotka). Jaké je využívání půdního fondu který nám prozradí například nakolik 

procentech či hektarech máme ornou půdu. Další část bude stručný popis zkoumaného 

území. V metodice si rozebereme postup práce. A poslední částí jsou analyzované výsledky 

zkoumání změn. 

Výsledkem boudou analýzy sledovaných změn za čtyři časové období a to  2002, 2008, 

2013 a 2017, které budou vyhodnocovány formou mapových výstupů, tabulek a grafů. 

Další bude analýza zpracované prodeje pozemků z let 2014 až 2017, starší data se 

nezapisovala do katastru.  

Všechny uvedené úkoly budou zpracovávány a zkoumány v geografických informačních 

systémů (dál jen GIS). Data budou zpracována programem ArcMap 10.4. 
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2. Cíle 

Cílem této práce je zhodnotit změny ve využívání ploch (land use) na katastrálním území 

Dolany za uplynulých 15 let. Zaměříme se především na srovnání  let 2002, 2008, 2013 a 

rok 2017.  

Kdy hlavní cílem je zjištěné změny využití ploch v jednotlivých letech se zobrazením 

změn, které v jednotlivých obdobích nastaly a tabelárním zpracování informací o zjištěných 

změnách ve využití a naznačení dalšího možného vývoje. 

Dalším cílem je analyzovat změny ve vlastnictví parcel. Především zjistit které typy 

pozemků se často prodávají. 

A jako posledním cílem je vyhodnotit kvalitu zemědělské půdy podle ukazatele BPEJ na 

katastrálním území Dolany. 
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3. Literární rozbor 

 Land use 

Terminologické uchopení výrazu land use (využívání ploch) není doposud jednotné. 

Existují různé výklady tohoto pojmu v různých pracích i definicích. Podrobnější rozbor 

tohoto pojmu včetně pojmu land cover byl proveden v úvodní kapitole knihy „Vývoj 

využití ploch v Česku“(BIČÍK 2010). Za oficiální definici land use (využití ploch) lze 

považovat definici podle FAO (2005, BIČÍK 2010, str. 22), která zní: „Využití ploch se 

týká výsledků a/nebo užitků získaných využíváním země, stejně jako lidských úkonů (aktivit) 

při nakládání s půdou, jež tyto výsledky a zisky přináší“, zatímco land cover je definován 

jako pozorovatelný biofyzikální pokryv zemského povrchu (BIČÍK 2010). Podle definice, 

de BIE, ZUIDEMA (1995), je land use (využití ploch) řadou lidských činností, které se 

týkají země a jejich záměrem je získat využíváním půdních zdrojů produkty a/nebo užitky. 

Pojem „půdní zdroje“ v této souvislosti znamená všechny aspekty země (půdy), které 

umožňují, podporují, nutí a ovlivňují současné i potenciální využití ploch. Podle širší 

definice dle Turnera (1995, str. 20) land use (využití ploch)„… zahrnuje jak způsob, kterým 

je nakládáno s biofyzikálními vlastnostmi země, tak i záměr, který toto nakládání podmiňuje 

– tedy účel, pro který je země využívaná“. Termín land use se již vžil do českého jazyka a 

odborné společnosti natolik, že mnoha autory je používán v původní anglické podobě. 

Důvodem je také, že adekvátní český výraz „využití půdy (krajiny)“ bývá řadou autorů 

považován za příliš strnulý a ne vždy přesný (SKLENIČKA 2002). Proto je snadnější 

využívání termínu land use. Pojem „land use“, který byl zaveden do odborné terminologie 

L. D. Stampem, vystihuje funkční členění daného území podle kategorií ploch. Tyto 

kategorie ploch se odvozují od způsobu  jejich využití. (BIČÍK 2010). Jako je například 

vyjádřeno v tabulce  č.1. Jak bylo uvedeno výše, v naší literatuře se většinou také užívá 

anglického pojmu „land use“, přičemž se postupně prosazuje i jeho české synonymum 

„využití ploch“, které je z geografického pohledu nejvýstižnějším a nejuniverzálnějším 

pojmem. Méně se užívají překlady jako „využití země“, „využití půdy“, „využití krajiny“ 

nebo „využití půdního fondu“. Pojem „využití země“ je užíván hlavně v krajinné ekologii, 
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„využití půdy“ naopak v geografii, avšak tento termín je poněkud nepřesný, jelikož ne 

všechny plochy jsou půdou jako takovou jako jsou vodní, zastavěné a ostatní plochy 

(BIČÍK 2010). Český jazyk má oproti angličtině patrnou nevýhodu, která se dotýká 

vícevýznamového výrazu půda v anglickém jazyce, který postihuje jednak pojem „soil“ 

(půdu ve smyslu půdního horizontu) a současně anglický pojem „land“, který akcentuje 

plošný aspekt (půdní fond) a další souvislosti, které v některých souvislostech označujeme 

spíše slovem krajina. Pojem „soil“ je tak pouze jedním z atributů pojmu „land“ vedle 

vegetace, hydrologického a klimatického aspektu, infrastruktury a dalších. Land je navíc 

slovním základem pojmu „landscape“, který je termínem pro krajinu, čímž tyto dva 

termíny navozují úzkou věcnou souvislost (půda – krajina), která v češtině není takto 

zjevná (SKLENIČKA 2002). 

Použití klasifikační stupnice pro hodnocení land use (využití ploch) je ovlivněno účelem, 

měřítkem, metodou zpracování a také geografickou polohou zkoumané oblasti. Určitou 

stupnici lze použít při statistickém vyhodnocení land use, jinou zase pro vyhodnocení 

metodami dálkového průzkumu Země nebo pro metody opírající se zejména o terénní 

šetření (SKLENIČKA 2002). 

Příklady klasifikací land use:  

 Klasifikace podle katastrální vyhlášky (Vyhláška č. 357/2013 Sb.) 

Tab. č. 1 Klasifikace podle katastrální vyhlášky 

 

Zdroj: příloha k Vyhlášce č. 357/2013 Sb. 

kód druh pozemku 

2 orná půda 7 trvalý travní porost (TTP) 

3 chmelnice 10 lesní pozemek 

4 vinice 11 vodní plocha 

5 zahrada 13 zastavěná plocha a nádvoří 

6 ovocný sad 14 ostatní plocha 
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 Klasifikace podle Metodiky mapování krajiny. Každý krajinný segment, který je 

z hlediska své struktury a funkčnosti homogenní, se zařadí do příslušného 

účelového typu tab. č 2.. 

 

Tab. č. 2 Klasifikace podle Metodiky mapování krajiny 

Účelový typ segmentu kód 

Orná půda 1 Skály, sutě a lomy 8 

Chmelnice, vinice, zahrady 2 Mokřady, rašeliniště a prameniště 9 

Sady 3 Vodní plochy a nádrže 10 

Louky a pastviny 4 Vodní toky a kanály 11 

Lesy 5 Sídla a objekty mimo intravilán 12 

Nevyužívaná půda (lada) 6 Zpevněné plochy, skládky, komunikace 13 

Liniová společenstva solitérní dřeviny 7 

Zdroj: Vondrušková, 1995 

Krajinný pokryv – „land cover“ 

Land cover znamená česky pokryv, ale tento pojem je v odborných kruzích již natolik 

zažitý, že by bylo používání adekvátního českého termínu příliš násilné 

(SKLENIČKA 2002). Avšak český překlad „krajinný pokryv“ (nebo krajinný kryt) je ve 

srovnání s překladem pojmu „land use“ výstižnější a jednoznačnější a je tak některými 

autory využíván (BIČÍK 2010). Široce se definuje land cover (krajinný pokryv) jako 

biofyzikální stav zemského povrchu a vrstvy (půdy) bezprostředně pod ním.
 
(BIČÍK 2010). 

Jelikož se krajinný pokryv mění zejména lidskou činností, je podle Turnera poznání změn 

využití půdy („land use“, tedy způsobu využití půdy jako orné, lesní aj.) podstatné pro 

pochopení změn krajinného pokryvu (BIČÍK 2010). Jiné významné definice uvádí, že: 

„Pokryv ploch odkazuje na fyzikální charakteristiky zemského povrchu zachycené v 

rozmístění vegetace, vody, pouští, ledu a jiných fyzických charakteristik země, včetně těch, 

jež jsou výsledkem čisté lidské činnosti, jako jsou např. doly nebo sídla. Využití ploch je 

úmyslné použití hospodářské strategie, kterou na pokryv ploch aplikují lidé, tedy uživatelé 

ploch. Les jako pokryv může být využíván pro nahodilou těžbu, pro získávání jiných 
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surovin, jako je kaučuk či pro rekreaci a cestovní ruch. Posun v záměru nebo způsobu 

hospodaření vytváří změny využití ploch“. Jde o názornou a jednoduchou „kategorizaci“ 

charakteru změn využití ploch nebo krajinného krytu, které mohou být seskupeny do dvou 

širších kategorií: „změna (funkce) nebo „úprava“(BIČÍK 2010, 25-26). Land cover 

(krajinný pokryv/kryt) ve své podstatě označuje v daném čase aktuální kombinaci land use 

(využití ploch), čili využívání krajiny a vegetace pokrývající zemský povrch (SKLENIČKA 

2002). Rozbor land coveru se užívá zejména v případech potřeby detailnější úrovně 

hodnocení krajiny, při návrzích podrobného managementu či krajinářských opatření apod. 

Pro účely velkoplošného a méně detailního hodnocení (např. úroveň kraje či republiky).  

Jednotlivé klasifikační typy jsou nejprve vyhodnoceny jako samostatné vrstvy. Přírodními 

hranicemi jednotlivých land cover typů jsou především vodní toky, hranice mezi odlišnými 

ekosystémy, hranice cest či okraje zastavěných území a tak dále (SKLENIČKA 2002). Na 

základě podobnosti jednotlivých land cover typů je možné je dále seskupovat do 

nadstavbových krajinných jednotek. Toto seskupování se řídí na základě účelu dalšího 

využití dat. Základními grafickými podklady, z nichž se land cover analýza odvíjí, jsou 

např. katastrální mapy, základní mapy a státní mapy odvozené, letecké a družicové snímky 

apod. Nepostradatelným krokem (především v lokálním měřítku) je terénní šetření, které 

kvalitativně a kvantitativně upřesňuje analýzy map a snímků a zároveň současně tyto 

podklady aktualizuje. Pro účely sledování dynamiky vývoje je také možné na základě 

analýzy historických podkladů rekonstruovat historický stav land cover (krajinného 

pokryvu) pro různá období (SKLENIČKA 2002). 

Krajina  

Definice krajiny není doposud jednotná a její pojetí tak mohou být velmi různá. V zásadě 

však vymezení krajiny obsahuje v sobě určitý velikostní aspekt, jako že krajina musí mít 

určitou minimální rozlohu – řádově km
2
 až stovky km

2
 (LIPSKÝ 1998). Krajina 

představuje vysoce organizovaný ekologický systém se zvláštní strukturou. Z hlediska 

krajinné ekologie rozlišujeme následující krajinné složky: 

 plošky - základní jednotky krajinné struktury např. pole, les, louka remízky, apod. 
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 krajinná matrice - hlavní složka např. lesní porosty, orná půda, vytrvalé plodiny 

apod. 

koridory - zpravidla úzké pruhy území, které propojují plošky stejného typu např. polní 

cesty, vodní toky, silnice apod. (VRÁBLÍKOVÁ 2007). Krajina je středem zájmu značného 

množství oborů, od lesnictví a zemědělství až ke geografii, urbanismu, územnímu 

plánování či umění. Každý člověk žije a realizuje se v nějaké krajině, kterou již po relativně 

dlouhou (z hlediska geologického věku, však krátkou) dobu, krajinu mění, ovlivňuje, ničí i 

upravuje. Člověk zároveň obdivuje divokost a velkolepost krajiny přírodní, člověkem ještě 

poměrně nedotčené krajiny. Lidský obdiv si však zasluhují i některé kulturní krajiny 

vytvořené uvědomělou činností člověka (LIPSKÝ 1998). Krajinu lze popsat z hlediska 

přírody, stanoviště, systému, problému, bohatství, historie, místa, estetiky apod. Většina 

autorů o krajině uvažuje zejména v řádech km
2
 až stovek km

2
, které jsou dány schopností 

lidského vizuálního vnímání (SKLENIČKA 2002). Krajina je považována za 

komplikovaný systém, který nelze pochopit analýzou jednotlivých částí, ale pouze 

systémovým a celkovým přístupem. Je nutné tedy zkoumat vazby, procesy a principy 

(SKLENIČKA 2002). Také je třeba si uvědomit, že krajina hraje významnou úlohu z 

hlediska veřejného zájmu v oblasti kultury, ekologie, životního prostředí a v sociální 

oblasti. Jelikož krajina představuje zdroj příznivý pro hospodářskou činnost, a její ochrana, 

správa a plánování mohou přispívat k vytváření pracovních příležitostí. 

Neopomenutelným výkladem pojmu krajina je definice vyplývající ze současné platné 

právní úpravy: „Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 

souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.“ (viz § 3, písm. m, zák. č. 

114/1992 Sb). Je třeba si uvědomit, že uvedená definice je formulována z hlediska její další 

legislativní a správní využitelnosti a proto nejsou požadavky na její věcnou správnost tak 

striktní, jako je tomu u odborného či vědeckého výkladu (SKLENIČKA 2002). Definice 

krajiny je také obsažena v článku 1 písm. a) Evropské úmluvy o krajině: „krajina znamená 

část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného 

působení přírodních a/nebo lidských faktorů.“ 

V pojetí geomorfologickém je krajina chápána a definována jako podskupina zemského 

povrchu, případně rozvíjená více či méně homogenní část zemského povrchu, která se 
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vyznačuje určitou stavbou  jednotlivých  složek této části země a jejich vzájemnými 

přirozenými vztahy (SKLENIČKA 2002). 

Z hlediska geografického pojetí, je definována krajina jako část zemského povrchu, která 

podle svého vnějšího obrazu a vzájemného působení svých jevů, tak jako vnitřních a 

vnějších vztahů, polohy, tvoří prostorovou jednotku určitého charakteru a na geografických 

přirozených hranicích přechází v krajiny jiného charakteru. Krajinu chápe také jako 

geografickou substancí složenou ze tří složek: abiotické, biotické a duchovní 

(SKLENIČKA 2002). V geosférickém měřítku lze také krajinu, resp. její vertikální 

heterogenitu vyjádřit pomocí sfér Země (litosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, 

atmosféra). Tyto sféry se vzájemně překrývají a ovlivňují a dohromady tak tvoří nedílný 

komplex. (SKLENIČKA 2002). 

Na základě krajině-ekologického pojetí je krajina považována za systém přírodních, resp. 

přírodních a člověkem závislých prvků, jejichž vztahy mohou být v souladu či nevyvážené. 

Předmětem studia v tomto pojetí je struktura, funkce a dynamika krajiny. Pro pochopení 

podstaty krajiny je nutná znalost její heterogenity, skladebných prvků a charakteru vazeb a 

toků mezi těmito prvky (SKLENIČKA 2002). Jednou z nejznámějších definic v krajinně-

ekologickém pojetí je definice Formana a Godrona (1986) kteří chápou krajinu jako 

různorodou část zemského povrchu, skládající se ze skupin navzájem se ovlivňujících 

ekosystémů, které se v dané části zemského povrchu v totožných formách opakují. 

Zjednodušeně, ale věcně správně lze krajinu označit také jako ekosystém, případně jako 

soustavu ekosystémů. Lipský (1998) v mysli ekosystémového pojetí formuluje krajinu jako 

otevřený systém zemského povrchu formovaný všemi faktory jako abiotickými, biotickými 

a antropogenními. 

Na základě historického pojetí je krajina územím, které se po určitou dobu individuálně 

vyvíjelo geopoliticky, hospodářsky a kulturně v závislosti na přírodních podmínkách, 

plynoucích v podstatě ze zeměpisné polohy (SKLENIČKA 2002). 

Pojetí krajiny jako výrobního prostoru lze označit jako součást či projev antropocentrického 

postoje ve vztahu ke krajině či přírodě. Podstatou je využívání produkčního potenciálu 

(přírodních zdrojů) či jen prostorového rámce krajiny ve prospěch člověka bez ohledu na 
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ekologické souvislosti a vztahy v krajině. Krajina je v tomto smyslu územím, které prošlo 

nebo prochází určitým hospodářským vývojem a je vhodné pro dané hospodářské využití 

(SKLENIČKA 2002).  

Pro vývoj přírodních charakteristik současné krajiny byly rozhodujícím obdobím 

čtvrtohory, které daly základní podobu dnešnímu reliéfu krajiny. Čtvrtohory také 

znamenaly nástup současných rostlinných a živočišných společenstev. Do období holocénu 

byla krajina ovlivňována výhradně přírodními faktory, a to především klimatem. S 

nástupem neolitu se pak začal uplatňovat zcela nový krajinotvorný faktor, kterým se stala 

činnost člověka (SKLENIČKA 2002). Tři fáze rozvoje lidské civilizace: civilizace lovců a 

sběračů, zemědělská civilizace a průmyslová civilizace (MOLDAN 1997). 

V první fázi lovecko-sběračské, která byla typická pro starší dobu kamennou, lze říci, že 

vliv člověka byl minimální, přesto už i lidé z doby kamenné kazili životní prostředí, 

přírodní zdoje a živou přírodu. V  zemědělké civilizaci, která byla typická pro mladší dobu 

kamennou, spočíval vliv na krajinu v jejím přetváření. Kdy každé vzniklé pole znamenalo 

velký zásah do neporušené krajiny. Stejně to platilo i pro pastviny a další plochy, které 

sloužily jako výrobní prostředek pro zemědělce (MOLDAN 1997). Nejzásadnější vliv na 

krajinu však měla průmyslová revoluce, kterou započala průmyslová civilizace. Rychlý 

hospodářský růst byl založen na čerpání přírodních zdrojů, které se čerpají a využívají 

takovým způsobem a rychlostí, že dochází k zničujícím vlivům na krajinu 

(MOLDAN 1997). Na úkor agroekosystému došlo k postupnému vývoji urbánního 

ekosystému, pro který je charakteristický maximální vliv člověka, velmi vysoké 

materiálové a energetické vstupy a velmi nízká genetická diverzita (VRÁBLÍKOVÁ 2007). 

Teprve začátek 70. let 20. století znamenal jakési probuzení lidstva. 

Přírodní (neboli primární) struktura vznikla působením přírodních faktorů a procesů, a také 

z přírodních materiálů a energetických zdrojů. Přírodní struktura je dána systémem 

synergicky propojených složek (voda, vzduch, horniny a zeminy s reliéfem, energie, půda a 

biota) jako vertikální přírodní struktura a dílčích krajinných jednotek v rámci vyšší krajinné 

jednotky jako horizontální struktura krajiny. Tyto jednotky vykonávají konkrétní funkce a 

zároveň vykazují zákonité stavy v prostoru a čase. Jednotlivé součásti přírodní struktury 

mohou samozřejmě prodělávat změny pod vlivem člověka. Primární struktura někdy 
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označována jako „původní“ však prodělává také změny pod vlivem přírodních faktorů 

(např. vlivem globálních změn prostředí) (KOLEJKA 2014). Ekonomická (sekundární) 

struktura vnikla v důsledku využívání přírodní struktury člověkem a představuje tak 

antropogenní nadstavbu tvořenou mozaikou forem využití ploch (land use, resp. land 

cover). V krajině je reprezentována rozmístěním ploch lesa, orné půdy, luk, pastvin, 

zástavby různého určení, trvalých kultur a mnoha dalších. Samozřejmě vždy diferencované 

kvality, např. stupněm ekologické stability, míry přirozenosti nebo přeměny, rovnováhy 

atd. V kulturní krajině prodělává druhotná struktura četné změny v souvislosti s tím, jak se 

mění potřeby lidské společnosti a jednotlivců, kteří mají k jednotlivým částem krajiny 

decizní možnosti (tzv. společenské hybné síly). Část změn ovšem může souviset i se 

změnami přírodní struktury jako například podmáčení, vysychání, eroze apod. 

(KOLEJKA 2014). Kulturní krajina je tvořena mozaikou umělých a polopřirozených 

ekosystémů, které jsou využívány člověkem a jejich prostorové rozmístění je přímým 

výsledkem jeho činnosti. Člověk tak v krajině vytváří sekundární krajinnou strukturu, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje ekologickou stabilitu krajiny, včetně průběhu všech 

procesů fungování krajiny. Sekundární krajinnou strukturu lze ztotožnit s land use (neboli 

využitím ploch) a případně s land cover (neboli aktuálním krajinným pokryvem) (BIČÍK 

2010). Sekundární krajinná struktura (land use a land cover) je v podstatě „naložena“ na 

primární krajinnou strukturu, která je charakteristická relativně trvalými přírodními 

podmínkami. V kulturní krajině je tato primární či přírodní krajinná struktura trvale 

přítomna v podobě geologického podloží, tvaru reliéfu, půdního krytu, přirozených 

hydrografických prvků a klimatických podmínek. A uplatňuje se i v procesu trvale 

probíhající sukcese vegetace. Sekundární struktura v podstatě představuje jakousi 

povrchovou vrstvu, která do značné míry překrývá primární strukturu a má tak dominantní 

vliv např. na vnímání krajiny člověkem a její krajinný ráz.(BIČÍK 2010). Jako základní 

kritérium pro hodnocení ekologické stability krajiny slouží právě sekundární krajinná 

struktura, jelikož každá změna ve využívání krajiny má své ekologické následky. Mění 

průběh energomateriálových toků v krajině, ekologickou stabilitu, biologickou rozmanitost, 

krajinný ráz, apod. Člověk, resp. společnost, která bezprostředně vytváří a také mění 

sekundární strukturu krajiny, má tak ohromnou příležitost měnit krajinu k lepšímu (podle 
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svých aktuálních znalostí a představ) a zároveň má velkou zodpovědnost za stav krajiny a 

její fungování ve všech jejích aspektech (BIČÍK 2010). 

Přírodní krajina si nejvíce ze všech krajin Země zachovává své strukturní, funkční a časové 

aspekty, které jsou nedotčeny člověkem. Tato krajina vznikla výhradně působením 

přírodních faktorů, jejich působením se řídí, tedy zachovává a současně vyvíjí. Všechny 

stavební součásti jsou výhradně přírodního rázu. V současnosti je přírodní krajina poměrně 

vzácná jak z globálního, tak celostátního hlediska. Příkladem přírodní krajiny jsou některé 

periferní oblasti tropického deštného pralesa, pouští, tajgy, tundry či polárních oblastí apod. 

Na území České republiky lze za přírodní krajinu považovat některé obtížně dostupné 

partie stěn ledovcových karů, případně části rozlehlých vrchovišť na temenech 

pohraničních horstev (KOLEJKA 2014). 

Přírodě blízká krajina představuje území, ve kterých se dění řídí výhradně přírodními 

procesy a pod vlivem přírodních faktorů, avšak v tomto typu krajiny mohou být patrné 

stopy z dřívějších lidských zásahů. V současné době je takové území člověkem opuštěno 

(resp. je vyloučeno z hospodářského, případně i mimoekonomického využití a jeho 

návštěvnost lidmi je výrazně limitována a regulována). Stopy dávné lidské přítomnosti 

spočívají především ve změnách reliéfu. Stopy lidské přítomnosti po sobě zanechaly 

například sídelní a vojenské objekty, těžební a zemědělské úpravy povrchu, různé hrobky a 

oslavné pahorky, komunikační linie, úpravy vodních objektů apod. Z různých důvodů jsou 

nyní všechny objekty již dlouhodobě opuštěné a přírodní procesy kontrolují jejich vývoj. 

V podmínkách České republiky do tohoto typu krajiny patří zejména bezzásahové zóny 

národních parků, a první pásmo chráněné krajinné oblasti. I nejcennější pralesní celky 

patrně v minulosti prodělaly výrazné zásahy člověka, které se však posléze již neopakovaly 

(KOLEJKA 2014). 

Produkční kulturní krajina představuje území, ve kterém rozhodující úlohu sehrávají 

přírodní složky a procesy, avšak člověk je vhodně využívá tak, aniž by narušil míru jejich 

sebezáchovy. Člověk se zejména vhodně zapojil do biologického cyklu této krajiny, což 

znamená, že využívá její produkční schopnost vytvářet biomasu. Člověk do této krajiny 

uvedl náhradní umělá společenstva, která však nenarušují předchozí fungování krajiny a 

přibližně vzhledem a funkcí jsou rovnocenné. Díky nim odebírá z krajiny jistou část 
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biomasy, avšak jako protihodnotu do krajiny tyto látky vrací např. hnojením. Pro produkční 

kulturní krajinu obecně platí, že zejména biotická složka byla výrazně změněna a na jejím 

místě člověk zbudoval druhotnou strukturu krajiny (KOLEJKA 2014). 

Vliv přírodních podmínek na využívání krajiny 

Přírodní podmínky jsou považovány za hlavní a určující faktor pro rozmístění lidských 

aktivit v krajině, zejména pokud jde o způsob využívání krajiny člověkem na rozsáhlých 

plochách, tedy zemědělství a lesnictví. Nároky člověka na využívání krajiny jsou tak 

korigovány přírodními a ekologickými podmínkami, jelikož existují určité nepřekonatelné 

přírodní limity (reliéfové, půdní, klimatické, apod.), které znemožňují zemědělské a 

lesnické využívání některých ploch v krajině (BIČÍK 2010). 

Přírodní faktory, které mají vliv na využívání krajiny, lze rozdělit následovně:  

 geologické vliv na lokalizaci těžby nerostných surovin a zprostředkovaný vliv i na 

další, především zemědělské formy využívání území, 

 geomorfologické vliv na způsoby zemědělského i rekreačního využívání území,  

 klimatické – vliv na rozmístění některých forem zemědělského využívání krajiny,  

 půdní – vliv na lokalizaci forem zemědělského využívání krajiny a syntetizují v 

sobě i vlivy geologické, geomorfologické a klimatické, 

 hydrologické – vliv na zakládání vodních nádrží a další vodohospodářské 

využívání území a zprostředkovaně i na zemědělské a jiné využívání území a 

 biotické – uplatňují se v souvislosti s ekostabilizační funkcí, která omezuje některé 

hospodářské aktivity v území (BIČÍK 2010). 

Člověk může některé přírodní danosti ovlivnit například nejrůznějšími formami dodatkové 

energie lze zvýšit produkční potenciál půdy (kultivace), může regulovat vodní režim půd 

pomocí odvodnění či závlah, případně na vybraných místech může měnit sklonitostní 

charakteristiku svahu pomocí terasování (např. vinic) apod. (SKLENIČKA 2002). Na 

způsob využívání krajiny působí nejen přírodní faktory, ale také kulturní faktory. Mezi 

významné kulturní faktory lze zařadit například hospodářský stav země, politická situace v 

daném období, technická vyspělost jednotlivých zemí, erozní ohrožení, vyspělost ochrany 

přírody, hygienické limity a estetický aspekt (SKLENIČKA 2002). 
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Reálně existující přírodní podmínky tak primárně určují možnosti využití krajiny člověkem. 

Nejde pouze o limitní hodnoty pro využívání krajiny, ale také vhodnost k jejímu využívání. 

Potenciál krajiny je odvozován z biofyzikálních vlastností krajiny a vyjadřuje tak vhodnost 

jednotlivých krajinných struktur, resp. částí krajiny pro určitý způsob využívání 

(BIČÍK 2010). Prvním krokem při teoretických úvahách o možném rozmístění činností v 

krajině je stanovení vhodných a nevhodných přírodních podmínek pro jednotlivé 

způsoby využívání. Vychází se přitom z vymezení přírodních limitů, vyhodnocení 

potenciálu daného území, kapacity krajiny a také z přírodních rizik. Respektování 

přírodních podmínek vychází z filozofie trvale udržitelného rozvoje, který představuje 

aktuální vůdčí princip ochrany a využívání půdy. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti 

využívání krajiny je nezbytné respektovat přírodní podmínky a ekologické zákonitosti. A 

nadřazovat je nad zájmy ekonomickými. Cílem je vytvoření takového využití ploch, které 

budou v harmonii s přirozenou povahou půdy (BIČÍK 2010). Významným ukazatelem 

abiotických přírodních charakteristik a vhodnosti daného stanoviště k zemědělskému 

užívání je BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), která podává syntetickou 

informaci o stanovištních podmínkách daného území (BIČÍK 2010). 

Přírodní podmínky působí jako limitní i produkční faktor. Existují objektivní přírodní 

limity racionálního využívání půdního fondu, které přímo znemožňují nebo usměrňují 

zemědělské využívání.  

Mezi které patří například: 

 sklon reliéfu 

 hloubka půdy 

 zamokření a zaplavování půd 

 zasolení a jiné degradace půd a  

 klimatické podmínky - v našich podmínkách krátké vegetační období a příliš nízká 

letní teplota). 

Jednotlivé přírodní faktory je třeba hodnotit jak individuálně, tak i ve vzájemné kombinaci 

a synergickém působení. Přírodní podmínky působí v řadě případů jako limitující faktor 

zemědělského využívání. (BIČÍK, 2010) 
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Příkladem jednoduchého limitního faktoru je sklonitost reliéfu. Hodnota limitního sklonu 

pozemků pro zemědělské obdělávání se pohybuje zhruba mezi 17-25°, ale je třeba zahrnout 

také závislost na používaných technologiích, zda se jedná o velkovýrobu či malovýrobu, i 

závislost na dalších přírodních faktorech. V oblastech ve kterých je nedostatek vhodných 

rovinatých nebo mírně svažitých pozemků se při jinak příznivých půdních a klimatických 

podmínkách vyplatí nákladné terasování svahů. Tímto způsobem vznikly v minulosti 

v Česku, v Evropě i na dalších kontinentech velmi působivé typy kulturních krajin. Vliv 

svažitosti se projevuje i v ohrožení půd vodní erozí a sesuvy. Samotná vodní eroze 

představuje limitní faktor, který je syntézou sklonu, délky svahu, charakteru půdy, intenzity 

přívalových srážek a vegetačního krytu (BIČÍK 2010). Působení přírodních podmínek jako 

produkčního faktoru souvisí s produkčním potenciálem krajiny. V podstatě se sice 

konkrétní přírodní podmínky neprojevují jako limitní a teoreticky umožňují daný způsob 

využívání, avšak vzhledem k nižšímu produkčnímu potenciálu se nevyplatí na dané lokalitě 

zemědělsky hospodařit, proto jsou využívány jako les či vodní plocha (BIČÍK 2010). 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Začátky odborného přístupu k hodnocení půd se datují již v roce 1817, avšak hodnocení 

půd byl dlouhý proces. Základem bonitace zemědělských půd je vždy podrobný průzkum 

ke zjištění agronomicko-genetických vlastností a znaků celého půdního profilu, včetně 

klimatické oblasti, reliéfu terénu apod.  Nositelem databáze o BPEJ je aktuálně Výzkumný 

ústav meliorací a ochrany půdy Praha – Zbraslav, který databázi udržuje a aktualizuje 

(VRÁBLÍKOVÁ 2008 a NĚMEC 2001). Bonitační koncept BPEJ byl vypracován pro 

zemědělskou půdu bez ohledu na její využívání. Na rozdíl od předchozích rajonizačních a 

stanovištních výzkumů, umožnil tento koncept diferencovat produkční potenciál na 

podrobnější úrovni. Jeho relevantním výstupem je ekonomická interpretace BPEJ, která je 

napojená na Katastr nemovitostí a potažmo finanční úřady. Bonitovaná půdně ekologická 

jednotka, která je základní mapovací a oceňovací jednotkou, byla stanovena na základě 

podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, genetických vlastností půd, půdotvorných 

substrátů, zrnitosti půdy, obsahu skeletu, hloubky půdy, sklonitosti a expozice 

(SKLENIČKA 2002 a NĚMEC 2001). Z bonitační charakteristiky pro ornou půdu a trvale 

travních porostů, která byla zpracována pro celé území České republiky, vyplývá značná 
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rozdílnost klimatických, půdních a geomorfologických podmínek na zemědělsky 

využívaném území. Z komplexu přírodních podmínek jsou limitující faktory zemědělského 

využívání území především některé parametry reliéfu a dále jsou limitující klimatické 

charakteristiky (délka a teplota vegetačního období), půdní charakteristiky (hloubka půdy, 

skeletovitost, zrnitost a chemismus) a hydrologické charakteristiky (inundace). Jednotlivé 

faktory se uplatňují jak individuálně, tak ve vzájemné kombinaci, jelikož jako limitní faktor 

využívání se může projevit teprve jejich kumulované synergické působení (BIČÍK 2010). 

Systém BPEJ byl propracován v České republice s ohledem na ekonomické nástroje v 

zemědělství a jejich vhodnosti pro pěstování zemědělských plodin. Zemědělská ekonomika 

tak vypracovala metody vymezování ekonomického využívání půd založené na jejich 

produkčním potenciálu. Od produkčního potenciálu půd se následně odvíjí i úřední cena 

zemědělské půdy (BIČÍK 2010). 

BPEJ je vyjádřena pětimístným kódem: 

 1. číslice – značí příslušnost ke klimatickému regionu, 

 2. a 3. číslice – určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce, 

 4. číslice – vyjadřuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám a 

 5. číslice – je kombinací skeletovitosti a hloubky půdního profilu 

(VRÁBLÍKOVÁ 2008). 

V některých výstupech se dokonce objevuje i šesté číslo, které charakterizuje antropogenní 

půdy a balvanitost. Toto číslo je však uváděno pouze pro interní potřebu Výzkumného 

ústavu meliorací a ochrany půd (SKLENIČKA 2002). 

Klimatické regiony zahrnují území s relativně shodnými klimatickými podmínkami pro růst 

a vývoj zemědělských plodin. Byly vyčleněny na základě podkladů 

Hydrometeorologického ústavu v Praze. Jejich definování a prostorové vymezení bylo 

provedeno výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. Za určující kritérium 

klimatických regionů byly jednotně stanoveny sumy průměrných denních teplot vzduchu 

nad +10 °C, které jsou doplněné průměrnými ročními teplotami vzduchu, průměrným 

ročním úhrnem srážek, pravděpodobností  výskytu suchých vegetačních období a údajem o 
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vláhové jistotě. Celkem bylo vyčleněno 10 typologických jednotek – klimatických regiónů 

označených čísly 0 – 9 (VRÁBLÍKOVÁ 2008 a SKLENIČKA 2002). 

Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelové spojení půdních forem příbuzných ekologickými 

vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, 

půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek také výraznou 

svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu 

(VRÁBLÍKOVÁ 2008 a SKLENIČKA 2002). Spojením údaje o klimatickém regionu k 

charakteristice HPJ vzniká tzv. hlavní půdně-klimatická jednotka (HPKJ), která je vyšší 

taxonomickou jednotkou soustavy BPEJ (VRÁBLÍKOVÁ 2008 a SKLENIČKA 2002). 

Čtvrtá číslice kódu BPEJ vyjadřuje kombinovaný údaj o svažitosti a expozici ke světovým 

stranám. (VRÁBLÍKOVÁ 2008). Jak je znázorněno v tabulce č. 4. 

Tab. č. 3 Svaživost a její expozice 

 

Zdroj Vráblíková, 2008 

Podle těchto kategorií je v České republice 44 % zemědělské půdy na rovinách, 41 % na 

mírných svazích, 11 % na středních svazích, kolem 3 % na výrazných svazích a kolem 1 % 

na příkrých svazích (BIČÍK 2010). 

Pátá číslice kódu BPEJ vyjadřuje kombinovaný údaj o skeletovitosti a hloubce půdního  

profilu. (VRÁBLÍKOVÁ, 2008). Znázorněno v tabulce č. 5. 

 

 

Kód Svažitost Expozice 

0 0-3° rovina všesměrná 

1 3-7° mírný svah všesměrná 

2 3-7° mírný svah Jih (JZ-JV) 

3 3-7° mírný svah Sever (SZ-SV) 

4 7-12° střední svah Jih (JZ-JV) 

5 7-12° střední svah Sever (SZ-SV) 

6 12-17° výrazný svah Jih (JZ-JV) 

7 12-17° výrazný svah Sever (SZ-SV) 

8 17-25° příkrý svah až sráz  Jih (JZ-JV) 

9 17-25° příkrý svah až sráz  Sever (SZ-SV) 
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Tab. č. 4 Skeletovitost a její hloubka 

Kód Skeletovitost Hloubka* 

0 žádná hluboká 

1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

2 slabá hluboká 

3 střední hluboká 

4 střední hluboká až středně hluboká 

5 slabá mělká 

6 střední mělká 

7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

8 střední až silná hluboká až mělká 

9 žádná až silná hluboká až mělká 

*vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezenou pevnou 

horninou nebo silnou skeletovistí 

Zdroj: Vráblíková, 2008 

Soustava BPEJ umožňuje řadu praktických aplikací, kdy se stala základem pro oceňování 

půdy, pro pozemkové úpravy, delimitaci kultur apod. (SKLENIČKA 2002). 

Využití půdního fondu 

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) je to nejcennější přírodní bohatství v naší zemi, je 

důležitý pro zemědělskou činnost. (Zákon č. 334/1992 Sb.) ZPF představuje v české 

republice přibližně 54 % z celkové rozlohy státu. V tabulce č 6 je vidět plocha, kterou 

zaujímají kategorie v roce 2017v ČR.  

ZPF je členěn do 6 kategorií: 

 orná půda 

 trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny) 

 zahrady 

 ovocné sady 

 vinice a 

 chmelnice (VRÁBLÍKOVÁ 2008 a Zákon č. 334/1992 Sb.). 

Dále je ještě skupina, kam patří ostatní kategorie - např. chovné rybníky, vodní drůbež, 

polní cesty, atd.  
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Tab. č.5 Kategorie ZPF a jejich rozloha v roce 2017 v ČR 

Kategorie zemědělské půdy Plocha (v hektarech) 

orná půda 2958603 

chmelnice 10066 

vinice 20008 

zahrada 164815 

ovocný sad 45245 

trvalý travní porost 1006552 

Celkem  4205288 

Zdroj: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky, 

2018  

 

Všechny plochy se rozumí celá rozloha České republiky a patří sem jak ZPF tak i ostatní 

plochy které se u nás nachází. V tabulce č 7 je vidět, že nejvíce je právě zemědělské půdy, 

následována lesními pozemky a dále ostatními. 

Tab. č. 6 Přehled všech ploch a jejich rozloha v roce 2017 v ČR 

Kategorie půdy Plocha (v hektarech) 

zemědělská půda 4205288 

lesní pozemek 2671659 

vodní plocha 166253 

zastavěná plocha a nádvoří 132333 

ostatní plocha 711494 

celková výměra ČR 7887027 

Zdroj: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky, 

2018 
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4. Popis zkoumaného území 
Obec Dolany se nachází v Plzeňském kraji okrese Klatovy. Nedaleko severozápadně od 

města Klatovy. Dělí se na katastrální území Svrčovec, Dolany, Řakom, Balkovy a 

Malechov. Dále se obec dělí na části obcí Svrčovec, Andělice, Dolany, Řakom, Malechov, 

Balkovy, Výrov a Komošín. Obec má 913 obyvatel k 31.12.2017 (ČSÚ 2018) kteří jsou 

rozděleni do územních částí.  Největší části jsou Dolany, Malechov, Svrčovec.. 

Dolany jsou dobře dostupné od Klatov i od Švihova. V obci se nachází obecní úřad, pošta, 

doktor, mateřská škola, první stupeň základní školy, kostel sv Petra a Pavla, obchod a 

venkovní veřejné koupaliště. Ještě se v obci nachází zemědělské družstvo a dvě 

zahradnictví. 

Obr. č. 1 Mapa celkového území Dolany 

 

Zdroj: mapy.cz, 2018  
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5. Metodika 
Ke zpracování bakalářské práce bylo nutné opatřit si informace pro analýzu zkoumaného 

území. Pro analýzu vývoje změn ve využití ploch byly využity jako primární zdroj 

katastrální mapy ve formě vrstvy pozemků na katstrálním území Dolany. Druhým, který 

nám pomohl sledovat a zaznamenávat změny byly ortofotosnímky území KU Dolany 

v letech 2002, 2008, 2013 a 2017. Také se vycházelo z předchozích kapitol rozbor 

literatury, kdy se musela nejprve vyhledat literatura s podobným tématem. Největším 

přínosem byla publikace Vývoj využití ploch v Česku od docenta Bičíka a kolektivu (Bičík 

2010). Dalším zdrojem tedy spíše pro inspiraci nebo v pomoci najít další zdroje literatury 

byly dvě bakalářské práce na obdobné téma od slečny Tomrdlové (2018) a slečny Šteflové 

(2018). Podkladová data byla získána z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

(dále už jen „ČÚZK“), Geoportál Plzeňského kraje a Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i. a případné ověření v terénu. 

K vytvoření  map bylo potřeba získat data z ČÚZK, která jsou volně dostupná pro 

jednotlivá katastrální území. Obec Dolany najdeme pod kódem 628344 (statistický kód 

obce). Z těchto dat budeme potřebovat témata ve formátu shapefile (SHP). A to 

PARCELY_KN_P (polygonové téma jednotlivých pozemků v katastru) a 

PARCELY_KN_DEF (bodové téma jednotlivých pozemků, která má v atributové tabulce 

položku o způsobu využití). Tato vektorová data budou sloužit jako základ pro vytvoření 

současné vrstvy využití ploch společně s podkladem současných ortofotosnímků, které byly 

získány z- Geoportálu Plzeňského kraje a Geoportálu ČÚZK a případné ověření v terénu. 

K porovnání s předešlými léty jsme použily ortofotosnímky z Geoportálu Plzeňského kraje 

a Geoportálu ČÚZK. K vyhodnocení BPEJ byly použity mapy z Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i. K vyhodnocení prodejů parcel byla použita aplikace 

Nahlížení do katastru nemovitostí, kterou najdeme na Geoportálu ČÚZK. 

Ortofotosnímky 

Pro tuto práci jsou k vyhotovení vrstev o využívání pozemků a jejich porovnání vybrány 

roky 2002, 2008, 2013 a 2017. Tyto roky jsou dány za základě dostupných ortofotomap. 

Mapy byly využity z Geoporálu ČÚZK a Geoportálu Plzeňského kraje.  
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Stanovení klasifikačního klíče 

Jako další krok byly pro analýzu zájmového území vymezeny následující klasifikační třídy 

(s uvedením přiděleného kódu):  

 orná půda     2  

 zahrada    5 

 trvalý travní porosty (TTP)   7  

 lesní pozemek    10 

 vodní plocha     11  

 zastavěné území    13  

 ostatní plocha    14  

Tato klasifikace odráží klasifikační stupnici podle katastru nemovitostí.  

Klasifikační třída 2 – orná půda zahrnuje veškeré dlouhodobě zemědělsky 

obdělávané pozemky. Jde o pozemky, na nichž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, 

pícniny, technické plodiny a další zemědělské plodiny.  

Klasifikační třída 5 - zahrada  pozemek kde se pěstuje zelenina, květiny a jiné 

zahradní plodiny, nebo který je osázený ovocnými stromy či keři a tvoří souvislý celek s 

obytnými a hospodářskými budovami. 

Klasifikační třída 7 – trvalý travní porosty zahrnují louky a pastviny, které 

představují rostlinná společenstva určená k sečení, spásání či kombinovanému využití a 

rozptýlená zeleň, která zahrnuje především meze, remízky, prvky ÚSES apod. 

Klasifikační třída 10 – lesní pozemek zahrnuje všechny porosty dřevin, v kterých 

je vyvinuté stromové patro, o větší ploše a pozemky určené k plnění lesa.  

Klasifikační třída 11 – vodní plocha je pozemek, na němž se nachází koryto 

vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad či bažina.  

Klasifikační třída 13 – zastavěné území, které je vymezené územním plánem nebo 

podle zákona o územním plánování Jedná se o území, které je souvisle zastavěno či jinak 

technicky upraveno. 
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Klasifikační třída 14 – ostatní plocha zahrnuje veškeré plochy, které nespadají do 

předchozích kategorií. 

Příprava dat 

Pro práci jsou využita veškerá data digitalizovaná a není třeba zpracovávat žádné papírové 

mapy. což značně ulehčuje práci. Dále mapové vstupy a zároveň i výstupy budeme mít 

v souřadnicovém systému S-JSTK a Křovákovo zobrazení.  

Postup 

Pro vytvoření mapy využívání ploch byla získána data z ČÚZK kde jsou data z roku 2017 

ve formátu SHP pro katastrální území Dolany s číslem 628344. Tato data byla nahrána do 

programu ArcMap. A to ve vrstvách PARCELY_KN_P a PARCELY_KN_DEF, tyto 

vrstvy propojíme pomocí atributové tabulky. Pomocí funkce „Joins and Relates“ viz. obr. 

3. Potom načteme ještě vrstvu Ortofoto 2017 pomocí „Add WMS Server“ z Geoportálu 

ČÚZK a podle ní v atributové tabulce podle sloupce „DRUPOZ_KOD“ srovnáváme jestli 

druh plochy sedí s klasifikačním klíčem a skutečností. Po úpravě aktuální vrstvy postupně 

vytvoříme nové vrstvy pro roky 2002, 2008 a 2013. Pro každý rok musíme načíst zvlášť 

vrstvu ortofota.z daného roku a podle ní upravujeme položku o využití i samotné polygony 

ve vrstvě. Abychom mohli změny zaznamenat musíme si spustit funkci „Editor“ a dát 

„Start Editing“ a můžeme zaznamenávat změny do atributové tabulky, po ukončení se musí 

dát „Stop Editing“. Změny zaznamenáváme do nových sloupečků ve vrstvě 

PARCELY _KN_P pouze zda se změnila podstata pozemků v minulých letech. Následuje 

vytvoření map pro jednotlivé roky mapových výstupů pomocí „Export Map…“. 

Na konci byly pro vrstvy v letech 2002, 2008, 2013 a 2017 vytvořeny tabulky podle druhu 

pozemku zobrazující: druh pozemku, počet pozemků, celková plocha (m
2
) a plocha v %. K 

získání těchto údajů musela být použita funkce „Calculate Areas“ patřící do nástrojů 

„Spatial Statistics Tools“ – „Utilities“, aby se zjistila plocha jednotlivých pozemků. Plocha 

se touto funkcí vypočítala pro každý rok zvlášť, po vytvoření vrstev s velikostí ploch se 

v atributové tabulce pro každý rok vybral pravým tlačítkem myši sloupec s příslušným 

rokem a zvolil se příkaz „Summarize…“kde se v poli „F_Area“ vybraly souhrnné 

statistiky, které budou ve výsledné tabulce. Takto vytvořené tabulky se musely převést do 



30 

 

Microsoft Excel. A to pomocí vybrat všechny data „Select By Attributes…“ v možnostech 

tabulky, pravým tlačítkem myši v levém sloupci vybrat „Copy Selected“ a vložit do Excelu. 

V Excelu byly tabulky upraveny a doplněny o plochy v % a to vzorcem „celková plocha 

(m
2
)/7170872*100“. 

Obr. 2 Propojení atributové tabulky 

                                                                                 

Zdroj: ArcMap, 2018 

Vývoj Land use 

Pro srovnání mezi jednotlivými roky bylo použito srovnání obrazových výstupů 

z programu ArcMap. Pro srovnání všech let od roku 2002 do roku 2017 byla vytvořena 

mapa s vyznačenými všemi změnami obr., která se udělala v atributové tabulce pomocí 

atributového dotazu „Table Options“ > „Select By Attributes“ a zadání dotazu 

„2002“ < > „2017“. 

Data o prodej 

Pro analýzu o prodeji pozemků v Dolanech se nahlíželo do aplikace katastru nemovitostí, 

kde se nejprve muselo najít KÚ Dolany. Poté se dala vrstva „Nemovitosti s cenovými 

údaji“ a vybrat roky 2014, 2015, 2016 a 2017. A kontrolovat to s naší vytvořenou vrstvou 
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pro rok 2017 v ArcMap. V atributové tabulce se vytvořil sloupec „prodej“ a pomocí funkce 

„Editor“se zapsali pozemky, které byly prodány. 

Zhodnocení využití ploch 

Tato bakalářka zhodnotí využití ploch za posledních 15 let a to v letech 2002, 2008, 2013 a 

2017. Kdy jako prvním zkoumaným rokem je rok 2002.  
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7. Výsledky 

Využívání ploch v roce 2002 

V roce 2002 nejvíce zastoupenou klasifikační třídu představovala orná půda, která 

zaujímala 37% území s celkovou plochou 2 652 656 m
2
. Dále pak následovaly v těsné 

zastoupení klasifikační třída lesní pozemek s 35% a klasifikační třída TTP s 19%. Nejmenší 

plochu zaujímala vodní plocha s 1% a celkovou rozlohou 99 169 m
2 
. 

Tab.č. 7 Statistické údaje o využívání ploch KÚ Dolany v roce 2002 

druh pozemku počet pozemků celková plocha (m
2
) plocha v % 

orná půda 604 2 652 656 37 

zahrada 256 174 161 2 

trvalý travní porost 388 1 356 522 19 

lesní pozemek 154 2 523 712 35 

vodní plocha 70 99 169 1 

zastavěná plocha a nádvoří 345 112 196 2 

ostatní plocha 283 252 456 4 

celkem 2100 7 170 872 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf. č 1 Procentuální zastoupení ploch KÚ Dolany v roce 2002 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 3 Využívání ploch v roce 2002 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ortofota z roku 2002 na Geoportálu Plzeňského kraje 
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Využívání ploch v roce 2008 

V roce 2008 zaujímala největší rozlohu obce orná půda s 35% a celkovou plochou 

2 527 296 m
2
, oproti roku 2002 ubyla o 125 360 m

2
. Pomalu se začínají vytvářet nové TTP 

kdy zaznamenaly 1% příbytek oproti roku 2002.  

Tab.č. 8 Statistické údaje o využívání ploch KÚ Dolany v roce 2008 

druh pozemku počet pozemku 

celková plocha 

(m
2
) 

plocha v 

% 

orná půda 549 2 527 296 35 

zahrada 267 180 194 3 

trvalý travní porost 421 1 464 810 20 

lesní pozemek 151 2 523 868 35 

vodní plocha 70 99 169 1 

zastavěná plocha a nádvoří 356 113 886 2 

ostatní plocha 286 261 649 4 

celkem 2100 7 170 872 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 2 Procentuální zastoupení ploch KÚ Dolany v roce 2008  

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj mezi lety 2002 – 2008, Došlo k malému úbytku orné půdy o 2% a k rozšíření 

klasifikační třídy TTP o 1%.  
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Obr. č. 4 Využívání ploch v roce 2008 

Zdroj: vlastní zpracování dle ortofota z roku 2008 na Geoportálu ČÚZK 
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Využívání ploch v roce 2013 

Největší rozlohu zaujímala klasifikační třída lesní pozemek s 35% a celkovou plochou 

2 532 400 m
2
. Orná půda, zabírá 34 % s celkovou plochou 2 445 066 m

2
. 

Tab. č 9 Statistické údaje o využívání ploch KÚ Dolany v roce 2013 

druh pozemku počet pozemků celková plocha (m2) plocha v % 

orná plocha 527 2 445 066 34 

zahrada 261 203 734 3 

trvalý travní porost 375 1 501 886 21 

lesní pozemek 167 2 532 400 35 

vodní plocha 70 99 169 1 

zastavěná plocha a nádvoří 367 116 504 2 

ostatní plocha 333 272 113 4 

celkem 2100 7 170 872 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3 Procentuální zastoupení ploch v KÚ Dolany v roce 2013 

Zdroj. Vlastní zpracování 

Vývoj mezi lety 2008 – 2013 Orná půda ubyla o 82 230 m
2
. Toto období bylo také 

poznamenáno rozšiřováním klasifikační třídy zastavěná plocha a TPP. 
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Obr. č 5 Využívání ploch v roce 2013 

Zdroj: vlastní zpracování dle ortofota z roku 2013 na Geoportálu ČÚZK 
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Využívání ploch v roce 2017 

V roce 2017 nejvyšší rozlohu zaujímají stále lesy s 35% a celkovou plochou 2 527 736 m2, 

orná půda zaujímá 33% s celkovou plochou 2 348 221 m
2
, avšak dochází stále k úbytku 

oproti předchozím letům.  

Tab. č. 10 Statistické údaje o využívání ploch KÚ Dolany v roce 2017 

druh pozemku počet pozemků celková plocha (m2)  plocha v % 

orná půda 494 2 348 221 33 

zahrada 280 210 108 3 

trvale travní porost 407 1 598 138 22 

lesní pozemek 156 2 527 736 35 

vodní plocha 70 99 169 1 

zastavěná plocha a nádvoří 366 116 385 2 

ostatní plocha 327 271 115 4 

celkem 2100 7 170 872 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 4 Procentuální zastoupení ploch v KÚ Dolany v roce 2017 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj mezi lety 2013 -2017 však zaznamenal úbytek klasifikační třídy orná půda o 96 845 

m
2
 na úkor klasifikační třídy TTP, čili došlo k zatravnění některých ploch orné půdy. 
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Obr. č. 6 Využívání ploch v roce 2017

Zdroj: vlastní zpracování dle ortofota z roku 2002 na Geoportálu ČÚZK 
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Celkový vývoj využití ploch v letech 2002 -2017 

Celkový vývoj využití ploch mezi lety 2002 až 2017 byl charakteristický snížením 

klasifikační třídy orná půda o 304 435 m
2
. Vývoj využití ploch také zaznamenal nárůst 

zbylých klasifikačních tříd. Z vývoje je charakteristické, že se obec rozšiřuje, a zastavěná 

plocha, tak zabírá zemědělskou půdu. Již teď je podle katastru i podle skutečnosti zřejmé že 

se obec bude dále rozšiřovat o další zastavěné plochy. Aby mohly vzniknout další 

zastavěné plochy, musely se některé pozemky rozdělit. 

Tab. č. 11 Rozdíly ve využívání ploch v KÚ Dolany v letech 2002 -2017 

druh pozemků 
počet 

pozemků celková plocha (m2) 

orná půda -110 -304 435 

zahrada 24 35 947 

trvale travní porost 19 241 616 

lesní pozemek 2 4 024 

vodní plocha 0 0 

zastavěná plocha a nádvoří 21 4 189 

ostatní plocha 44 18 659 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 7 Všechny změny využití ploch za roky 2002 až 20017 

Zdroj: vlastní zpracování v ArcMap, 2018 
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Prodej pozemků  

V obci Dolany se prodalo 111 pozemků za léta nám dostupná 2014 až 2017, dříve se data 

nezapisovala do katastru. Prodávala se hlavně zemědělská půda o celkové ploše 237 116 

m
2
, TTP s celkovou plochou 189 895 m

2
 a zahrady s celkovou plochou 13 601 m

2
. 

Zastavěné plochy, zahrady a lesy se prodávaly méně. Nejméně se prodalo vodní plochy a to 

1 007 m
2
. 

Tab. č 12 Prodané pozemky v KÚ Dolany v letech 2014 - 2017 

druh  prodaného pozemku 

počet 

prodaných 

pozemků 

celková plocha 

prodaných 

pozemků (m
2
) 

orná půda 35 237 116 

zahrada 15 13 601 

trvalý travní porost 34 189 895 

lesní pozemek 5 5 919 

vodní plocha 3 1 007 

zastavěná plocha a nádvoří 9 1 485 

ostatní plocha 10 2 363 

celkem 111 451 386 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. č. 8 Prodeje pozemků v letech 2014 – 2017 v KÚ Dolany 

Zdroj: vlastní zpracování podle ČÚZK, 2018 
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BPEJ 

Katastrální území Dolany se nachází v klimatickém regionu 5 (mírně teplý, mírně vlhký). 

Dále se zde podle HPJ  nachází půda typu  luvizemě, kambizemě, litozemě, fluvizemě a 

gleje jak je znázorněno na obrázku číslo 10. Zemědělská půda je v tomto území chráněna 

všemi stupni ochrany ZPF. Převažuje slabší ochrana III., IV. a V. třídy kde není omezení 

v zastavitelnosti, naopak v I. a II. třídě jsou velmi kvalitní půdy a těžko se zastavují, musí 

být patřičně odůvodněno. 

KÚ Dolany podle třetí číslice v BPEJ je rovinaté, s mírným svahem až středním svahem. 

Čtvrté číslo nám říká, kolik obsahuje půda pevných částic v KÚ Dolany je to žádná až 

střední skeletovitost.  

Obr. č. 9 Skupiny půdních typů 

 

Zdroj: VÚMOP v.v.i. - Půdní služba, 2018 
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Závěr 
Výsledky bakalářské práce z různých analýz potvrzují, že území za posledních 15 let prošlo 

změnami. Dolany se rozrůstají v počtu obyvatel a zastavěných ploch, kdy se zabírají plochy 

orné půdy. Nejvíce tato změna je vidět mezi veřejným koupalištěm a hřbitovem kde 

vzniklo za danou dobu hodně nových zastavěných ploch. Tyto změny jsou nejvíce patřičné 

mezi lety 2002 a 2008 kdy došlo k největšímu rozšíření. Do budoucna už jsou připravené 

další parcely k zastavění. Lidé si vybírají toto místo hlavně díky malé vzdálenosti asi 7 km 

od okresního města Klatovy a občanské vybavenosti vesnice. Bohužel veřejná doprava není 

dostačující například pro lidi co pracují na směny. 

Při zkoumání vývoje využití ploch v časovém období byly zaznamenány největší změny 

v letech 2008 až 2013. Kdy během těchto let došlo k poklesu orné půdy ve prospěch 

trvalých travních porostů. Byl zde i nárůst v zastavěných plochách s tím souvisí i přibývání 

ostatních ploch jako jsou místní a účelové komunikace. V roce 2013 můžeme pozorovat 

nárůst lesních pozemků je to dáno tím, že ve vesnici byl v tomto roce „mladý“ les, který na 

dřívějších ortofotosnímcích vypadal jako trvalý travní porost.V roce 2017 již lesní pozemek 

není a připravují se zde pozemky pro stavbu. 

V analýze prodeje pozemků v letech 2014 – 2017 se ukázalo, že byl největší zájem o ZPF a 

to ornou půdu, trvalý travní porost a zahrady. 

Touto tématikou se zabývaly Tomrdlová (2018) a Štěflová (2018). Kdy v KÚ Štěnovice 

dochází k zastavění orné půdy pro průmyslovou výrobu a obytnou zónu. Největší změny 

byly zaznamenány v letech 2008 – 2013, kdy došlo k poklesu orné půdy ve prospěch 

zastavěných ploch a zahrad. Byla vybudována v území Štěnovice dálnice, která snížila lesní 

pozemky a to v letech 2002-2008. V KÚ Počátky které byly zkoumané od roku 1999 do 

roku 2017 bylo zjištěno, že orná půda se zastavuje nebo mění v trvalý travní porost. Stejně 

klesají i lesní pozemky.  
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Abstrakt 

JANEČKOVÁ Lucie. Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v obci Dolany Plzeň, 

2018. 52 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

 

Tato práce se zabývá změnami ve využívání ploch ve vybraném katastrálním území 

Dolany. Hlavním cílem práce je zjistit, jak výrazné bylo rozšíření obytných zón, do volné 

krajiny na úkor orné půdy a jak se změnilo využívání ploch za posledních 15 let 

v katastrálním území Dolany. Teoretická část práce se zabývá pojmy krajina, land use, land 

cover, BPEJ. Důležitým zdrojem pro literární rešerši byla knížka Vývoj využívání ploch 

v Česku od doc. Bičíka. V praktické části je nejdříve stanovena metodika s postupem práce. 

Analýzy byla provedena na podkladu ortofoto map. Všech cílů bylo dosaženo pomocí 

programu ArcMap, kde byly zpracované výsledné mapy. Potřebné data byla získána 

z Geoportálu ČÚZK a Geoportálu Plzeňského kraje. Získaná data byla dále zpracována, 

byly vytvořeny tabulky a grafy, které slouží jako přehled všech změn land use v území a to 

vše bylo vytvořeno v programu Microsoft Excel. V závěru práce se nachází vyhodnocení 

prodeje pozemků na katastru obce Dolan, a to od roku 2014 do současnosti.  

 

Klíčová slova: Dolany, využívání ploch, katastrální území, změny 
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Abstract 

JANEČKOVÁ Lucie. The changes in land use over the past 15 years in Dolany. Plzeň, 

2018. 52 s. Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 

 

This thesis deals with changes in utilization of selected cadastral area of Dolany. The main 

aim of the thesis is to determine the significaneof the extension of residential areas into the 

free landscape at the expense of arable land. The changes  in utilization of other areaswithin 

the last15 years in cadastral area of Dolany were also determined. The theoretical part of 

the thesis is focused on terms landspace, land use, BPEJ. An important source for literary 

research was the book Land use development in the Czech Republic by Professor  Bičíka. 

In the practical part of the thesis methodology and workflow are defined. Analysis was 

executed on orthophotomap basis. All aims were achieved using ArcMap, whichprocessed 

the resulting maps. The data necessary for this thesis were gained from Geoportal ČÚZK 

and Geoportal of the Pilsen Region. The obtained data were further processed, there were 

created tables and graphs that serves as an overview of land use changes in the area and 

they were all created in Microsoft Excel. In the end of the thesis the evaluation of estate 

sales in Dolany municipality is situated, since year 2014 until now.  

 

Keywords: Dolany, land use, cadastral area, change 


