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Mapy vznikly v souvislosti s řešením projektu FRVŠ:  Zajištění výukových podkladů pro hodnocení vývoje 

krajinného pokryvu vybraných území z hlediska krajinně-ekologické hodnoty, retence vody, vyuţití půdy a 

trvale udrţitelného hospodaření v krajině. 

 

 

 



 

Anotace 

Soubor tematických map porovnává ve vybraných lokalitách s převaţující plochou zemědělské půdy aktuální 

land use a strukturu krajiny s historickým stavem z podkladů Císařských povinných otisků stabilního katastru. 

Ověřuje moţnosti vyuţití analýz historického vývoje krajiny ke krajinné obnově v zemědělských oblastech, 

zejména s ohledem na obnovu mokřadních ekosystémů a revitalizaci vodních toků. 

Metodika a výsledky 

Hodnocené území 

     Byl vyhodnocen krajinný vývoj na území sousedních historických katastrálních území Rašovice, Mančice, 

Ţíšov, Chmeliště a Staňkovice. Hodnocenou lokalitou je území o celkové výměře 2444,94 ha. Nadmořská 

výška tohoto území se pohybuje mezi 380 aţ 530 metry. Oblast se nachází na horním toku Výrovky v povodí 

Labe a leţí v mírně zvlněné planině stoupající pozvolna z Polabské níţiny. Do bezprostřední blízkosti lokality 

zasahují z jihovýchodu poslední výběţky Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny. Dle správního 

členění patří toto území k okresu Kutná Hora ve Středočeském kraji (obr. 1).  

     Řešené historické katastry prošly určitými změnami ohledně jejich hranic. Nejmarkantnějšími změnami 

prošlo území Rašovic, ty jsou znázorněny na prvním mapovém výstupu. Toto území nebylo, na rozdíl od 

ostatních katastrů, hodnoceno přesně v hranicích historického katastru ale v jeho kombinaci s katastrálním 

územím z roku 2006. Tyto hranice z roku 2006 takřka odpovídají historickému katastru z roku 1838, s 

výjimkou pozemků postoupených k Sudějovu a drobných odchylek v důsledku změn lokalizace vodních toků a 

v lesních pozemcích. Většími změnami prošlo také území sousedních Mančic ale tyto změny byly ve značné 

míře v souvislosti se změnami katastrálního území Rašovice. Katastrální hranice Ţíšova, Chmeliště a Staňkovic 

nedoznaly takřka ţádných změn. Podstatnou změnou ale byl vznik k.ú. Blato na části historického katastru 

Staňkovice. Historické a současné hranice katastrálních území jsou znázorněny na obr. 2 a 3. Ačkoli v současné 

době všechny řešené katastry patří k jednomu kraji, historicky patřily katastry Rašovice, Mančice a Ţíšov ke 

kraji Čáslavskému, zatímco katastry Chmeliště a Staňkovice náleţely ke kraji Kouřimskému. 

Podklady pro zpracování dat 

Podkladem pro tvorbu vektorové vrstvy pro analýzu vývoje řešených území byly mapové listy Císařských 

povinných otisků stabilního katastru (znázorňující stav v roce 1838, resp. 1841) a souřadnicově připojená 

ortofotomapa (z roku 2008) dostupná na Geoportálu ČÚZK pomocí WMS sluţby. Dále byly zpracovány pro 

zpřesnění vyhodnocení vývoje v hodnocených katastrálních územích letecké snímky z Vojenského 

geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce ve formátu 23 x 23 cm z roku 2010.  

Programy a zpracování dat 

Georeferencování  archivních mapových podkladů a leteckých snímků, resp. jejich připojení pomocí WMS 

sluţby a následná tvorba polygonové vrstvy formátu .shp   proběhlo v prostředí ArcGIS, konkrétně v programu 

ArcMAP 10.  Kaţdý polygon byl přesně definován svým identifikačním číslem a rokem, ve kterém se v území 

vyskytoval.  Podle údaje o příslušnosti k roku došlo k vyobrazení hranic jednotlivých polygonů. Prvotní 

zpracování dat proběhlo v programu ArcMAP 10., jednalo se o výpočet plochy polygonů a délek linií. 

Výsledné hodnoty byly poté vyexportovány do prostředí programu Microsoft Excel 2010 a zde byly promítnuty 

do tabulek.  V rámci zpracování těchto mapových výstupů jsou prezentovány výsledky týkající se mokrých luk 

a vodních ploch a toků. V tabulce jsou navíc zveřejněny údaje o vývoji rozlohy orné půdy. 

 



 

 

Obr.1: Lokalizace řešených území v rámci současného správního členění ČR.  

 

V modelovém území bylo vymezeno 14 land use typů a tyto typy pak byly dále děleny z hlediska ekologické 

stability na plochy relativně stabilní a relativně nestabilní (tab. 1). Vymezení land use typů vycházelo z legendy 

historických mapových podkladů Stabilního katastru. Navíc byly vymezeny land use typy „Sukcesní plochy“, a 

také „Ţeleznice“ a „Skládky“. Za sukcesní plochy byly povaţovány plochy, které zřejmě bude v blízké 

budoucnosti klasifikovat jako křoviny, které jsou ponechány, vědomě či mimoděk, sukcesnímu vývoji. Zde se 

jednalo o vytěţené území cihelny, které bylo ponecháno sukcesi v sousedství několika nově vzniklých malých 

vodních ploch. A také o některé plochy v okolí staveb bývalých či současných zemědělských druţstev. 

Vzhledem k vysokému zastoupení mokrých luk na mapách Stabilního katastru byl tento ukazatel vyhodnocen 

jako samostatný land use typ. Orná půda byla v roce 2008, resp. 2010 rozdělena na jednotlivé plochy podle 

pěstovaných plodin, nikoli podle vlastnické struktury zatímco v roce 1838, resp. 1841 byly zaznamenány 

všechny plošky, tak jak jsou zakresleny v mapách Císařských otisků stabilního katastru. U všech land use typů, 

s výjimkou vodních toků, byly vypočteny a následně vyhodnoceny následující charakteristiky:  

 rozloha jednotlivých land use typů [ha] 

 počty plošek jednotlivých land use typů [ks] 

 průměrná velikost plošky land use typu [ha] 

 poměr rozlohy land use typu k celkové ploše řešeného území [%] 

 poměr rozlohy land use typu k výchozímu stavu téhoţ land use typu v roce 1838, resp. 1841 [%] 



U land use typu vodní toky byly charakteristiky týkající se počtu a velikosti plošek nahrazeny údajem o 

souhrnné délce těchto typů na modelovém území. Hodnocení změn struktury krajiny na úrovni land use je 

provedeno na základě porovnání a následné kvantifikace dat v jednotlivých časových obdobích.  

 

                       Tab. 1 Rozdělení ploch v řešených územích podle land use včetně jejich specifikace. 

Land use Specifikace 

Plochy relativně stabilní 

Louky a pastviny Louky, pastviny a zemědělsky nevyuţívané zatravněné plochy 

Mokré louky a traviny Podmáčené lokality s travním porostem 

Křoviny Dřevinná společenstva, jeţ nebyla klasifikována jako les či sad 

Sukcesní plochy Plochy ponechané sukcesi (převáţně ruderální lokality) 

Lesy Plochy se zapojenou dřevinnou vegetací  

Ovocné sady Ovocné sady včetně zahrad mimo intravilán  

Vodní plochy Rybníky a nádrţe 

Vodní toky Potoky a odvodňovací kanály 

Plochy relativně nestabilní 

Orná půda Pravidelně obdělávaná půda 

Zástavba Intravilán obcí včetně zahrad, vyjma komunikací  

Cesty a silnice Silnice všech tříd, polní a lesní cesty 

Lomy Kamenolomy a cihelny 

Skládky Skládky komunálního nebo stavebního odpadu 

Ţeleznice Ţelezniční trať včetně náspů 

 

Vyhodnocení proběhlo pro jednotlivé katastrální území podle historických hranic. Výjimkou bylo sloučení 

katastrů Chmeliště a Ţíšov z důvodu lepšího vyhodnocení krajinných struktur. A to přesto, ţe kaţdé území má 

historické mapové podklady z jiného roku.. Hranici mezi těmito katastry totiţ tvoří vodní tok Výrovka. Navíc 

historický katastr Chmeliště byl typickým územím obhospodařovaným statkem a jiţ v polovině 19. století byl 

zřetelně více ovlivněn lidskou činností neţ katastry ostatní (zde Ţíšov). Jednalo se zejména o větší výměru 

pozemků orné půdy a napřimování vodních toků. Tato skutečnost platí také pro část katastru Staňkovice 

(nynější k.ú. Bláto). 

 Dalším rozdílem bylo to, ţe ve všech katastrech kromě Rašovic došlo k verifikaci současného stavu 

vyhodnoceného na podkladě ortofotomapy z roku 2008 podle leteckých snímků z roku 2010. Důvodem bylo to, 

ţe v roce 2010 jiţ probíhal v severozápadní části území, na místě bývalých mokrých luk, vlivem sukcese 

opětovný vývoj těchto struktur a podle interpretace z roku 2010 by se mohlo jevit, ţe jde o pozůstatky 

původního ekosystému. Výsledky vyhodnocení pro land use typy orná půda, mokré louky a vodní plochy a toky 

jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab. 2: Vyhodnocení vývoje vybraných krajinných struktur na řešených územích.  

Rašovice (547,24 ha) 

Land use Orná půda Mokré louky Vodní plochy Vodní toky 

Rok 1838 2008 1838 2008 1838 2008 1838 2008 

Výměra [ha] 303,6 299 69,3 5,5 2,6 1,3 1,2 1,4 

Počet plošek [ks] 469 32 141 14 3 3 -- -- 

Průměrná velikost plošky [ha] 0,7 9,4 0,5 0,4 0,9 0,4 -- -- 

Délka [km] -- -- -- -- -- -- 5,33 6,99 

Poměr k celkové ploše [%] 55,5 54,6 12,7 1 0,5 0,2 0,2 0,2 

Stav proti roku 1838 [%] 100 98,5 100 7,9 100 45,7 100 117 

Mančice (246,9 ha) 

Land use Orná půda Mokré louky Vodní plochy Vodní toky 

Rok 1838 2010 1838 2010 1838 2010 1838 2010 

Výměra [ha] 189,2 212,1 18,4 0,9 -- -- 0,5 0,2 

Počet plošek [ks] 237 23 31 1 -- -- -- -- 

Průměrná velikost plošky [ha] 0,8 9,2 0,6 0,9 -- -- -- -- 

Délka [km] -- -- -- -- -- -- 1,5 1,4 

Poměr k celkové ploše [%] 76,6 85,9 7,5 0,4 -- -- 0,2 0,1 

Stav proti roku 1838 [%] 100 112,1 100 4,9 -- -- 100 40 

Chmeliště a Žíšov (528,7 ha) 

Land use Orná půda Mokré louky Vodní plochy Vodní toky 

Rok 1838/41 2010 1838/41 2010 1838/41 2010 1838/41 2010 

Výměra [ha] 353,5 372,3 60,1 1,5 18,5 10,1 4,2 0,9 

Počet plošek [ks] 217 58 40 1 3 7 -- -- 

Průměrná velikost plošky [ha] 1,6 6,4 1,5 1,5 6,2 1,4 -- -- 

Délka [km] -- -- -- -- -- -- 8,33 7,1 

Poměr k celkové ploše [%] 66,9 70,4 11,4 0,3 3,5 1,9 0,8 0,2 

Stav proti roku 1838/1841 [%] 100 105,3 100 2,5 100 54,6 100 21 

Staňkovice (1122,1 ha) 

Land use Orná půda Mokré louky Vodní plochy Vodní toky 

Rok 1841 2010 1841 2010 1841 2010 1841 2010 

Výměra [ha] 453,8 570,8 109,5 1 19,5 14,4 2 0,7 

Počet plošek [ks] 322 49 80 2 15 9 -- -- 

Průměrná velikost plošky [ha] 1,41 11,7 1,4 0,5 1,3 1,6 -- -- 

Délka [km] -- -- -- -- -- -- 7,9 7,5 

Poměr k celkové ploše [%] 40,5 50,9 9,8 0,1 1,8 1,3 0,2 0,1 

Stav proti roku 1841 [%] 100 125,8 100 0,9 100 73,9 100 35 

 

 

 

       



 

                            Obr.2: Historické hranice řešených katastrálních území. 

 

                             Obr.3: Současné hranice řešených katastrálních území. 



 









 



 



 





 



 



 



 



 







 



 


