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ANOTACE: 

Mapy změn využití krajiny pro území Křemžské kotliny byly vytvořeny v rámci projektu Analýza 
vývoje struktury krajiny Křemžské kotliny (IGA FŽP ČZU č. 200942190010). Změny land-use byly 
zjištěny metodou topologického překrývání map land-use mezi lety 1952 a 1974 (22 let), mezi lety 1974 a 
2003 (29 let) a pro celé sledované období od roku 1952 do roku 2003 (51 let). Mapy jsou doplněny 
tabulkami, sumarizujícími rozsah změn mezi jednotlivými typy land-use. 

Součástí souboru map je i výstup prostorová dynamika změn, která popisuje, zda došlo na dané 
ploše ke změně land-use a kolikrát změna proběhla. Analýza byla vypočítána pro dvě varianty. V první 
variantě je změna land-use v prvním mezidobí a následný návrat k původní kategorii land-use vnímán jako 
jediná změna, v druhé variantě je takový vývoj považován za dvojí změnu. Tato analýza byla zpracována 
metodou topologického překrývání na vektorových podkladech a pomocí nástrojů mapové algebry na 
rastrových podkladech. Obě metody vedly k stejným výsledkům. 

 

ANNOTATION: 

Maps of land-use changes for Křemže basin area were created within the project Study of 
landscape structure development in Křemže basin (IGA FŽP ČZU No. 200942190010). Land-use 
changes were detected by method of topological overlay of land-use maps between years 1952 and 1974 
(22 years), years 1974 and 2003 (29 years) and for the whole monitored period, years 1952 and 2003 (51 
years). Maps include tables, summarizing areal extent of changes among single land-use types. 

Set of maps also contain spatial dynamics of changes map, which locates parts of study area, 
which have undergone more than one change. The analysis was calculated in two variants. The first 
variant considers land-use change and consequent return to original land-use type as a single change. The 
second variant regards such development as a double change. Spatial dynamics analysis was realized using 
overlay analysis of vector inputs and furthermore using local map algebra on raster inputs. Both methods 
brought identical results. 
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