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V rámci řešení projektu 2B06012 Národního programu výzkumu II - Management biodiversity v Krkonoších a 
na Šumavě (zkratka BiodivKrŠu; www.infodatasys.cz/biodivkrsu/projekt.htm) je pozornost věnována různým 
úrovním vyhodnocení biodiversity.  Na nejvyšší úrovni stojí biodiversita na úrovni krajiny. Jedná se o variabilitu 
ekosystémů v rámci hodnoceného krajinného segmentu. Pro jednodušší možnost vyhodnocení byl zvolen 
přístup, kdy variabilita je sledována v pruzích krajiny (krajinných transektech) umístěných tak, aby transekty 
pokrývaly měnící se nejdůležitější environmentální parametr v horské krajině - nadmořskou výšku. 
Krajinné transekty byly koncipovány jako pruhy území o šíři 2 až 2,5 km, v rámci nichž má být vyhodnocena 
variabilita území z hlediska různorodosti ekosystémů a přítomnosti lokalit významných z hlediska výskytu 
různých druhů. Transekty byly vedeny z vyšších (většinou vrcholových) částí horského území do podhůří tak, 
aby byla zachycena variabilita krajiny s měnící se nadmořskou výškou. 
Vyhodnocení krajinných transektů bylo provedeno z hlediska diversity krajinného pokryvu na základě 
zpracování leteckých snímků s navazujícím terénním šetřením.  
Při terénním průzkumu byla pozornost věnována především lokalizaci nejdynamičtěji se měnících prvků v 
krajině. Těmi jsou ekotonální společenstva a sukcesní stadia. Provedeno bylo vymapování hranice les-neles a 
liniových elementů v bezlesí, na nichž se uplatňují dřeviny (keře či stromy), které jsou zkráceně označovány 
jako "meze". Dále byla pozornost věnována výskytu různých sukcesních stadií v rámci ekosystémů s měnícím 
se, či spíše omezeným či úplně vyloučeným managementem. Jedná se především o tzv. luční lada - travní 
ekosystémy, které jsou kratší či delší dobu nekoseny a nespásány a většinou se v nich vyskytují dřeviny. Pokud 
sukcese postupuje dále, často nacházíme i společenstva lesního charakteru na nelesní půdě. 
Dalším cílem po shromáždění kompletního materiálu bude klasifikace liniových biotopů a sukcesních 
společenstev na základě zápisu fytocenologických snímků. Ekotonální společenstva byla dosud většinou ve 
fytocenologické literatuře opomíjena právě pro jejich "netypický" charakter, přestože mají vysoký význam i z 
hlediska uchování biodiversity a ochrany přírody (FARINA, 2006). 
Při terénním průzkumu s fytocenologickým snímkováním se tedy nejedná o typické biotopové mapování, jaké 
bylo prováděno v rámci mapování NATURA 2000, ale jde o specifický úkol, který umožní získání dalších 
informací o charakteru a dynamice sledované krajiny. 
Současný stav krajiny je determinován nejen přírodními podmínkami území, ale do značné míry též historicky 

působící přítomností člověka a obhospodařováním krajiny. Jedním z prvních 
dostupných přesných dat o využití krajiny jsou mapy stabilního katastru, pro 
Šumavu vypracované většinou v 20. až 30. letech 19. století, na nichž je 
zaznamenána pro každý pozemek tzv. kultura. Na jejich základě lze 
vyhotovit dosti přesnou mapu užití země (land-use) v období mapování. 
Cílem práce tak bylo shromáždit mapy (lépe řečeno indikační skicy map) 
stabilního katastru pro oblast Šumavy a jejího okolí a pro některé vybrané 
obce zasahující na území vylišených krajinných transektů provést analýzu 
stavu krajiny v první polovině 19. století ve srovnání se současným stavem. 
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Metodika 
Pro každý transekt byly shromážděny podkladové vrstvy pro GIS - základní 
mapové podklady, letecké snímky transformované do formy ortofotomap 
(snímkování ČUZK v roce 2005), vrstevnicový model terénu, geologické 
mapy 1:50 000 transformované pro GIS, datové vrstvy OPRL, především 
pak lesnická typologická mapa (data ÚHÚL, aktualizovaný stav z roku 
2007). Zpracování proběhlo v TopoL xT verze 9. 
Každý transekt byl příčně rozčleněn na segmenty délky 1 km. Kvantitativní 
vyhodnocení zjišťovaných charakteristik dále probíhalo zpravidla po těchto 
segmentech. 
Hranice les-neles byla ručně vektorizována na základě ortofotomap, přičemž 
v plochách nebyly zohledněny cesty, vodní toky a bezlesí do šíře cca 10 m. 
Rovněž paseky byly považovány za les. Na základě těchže snímků byly 
identifikovány všechny liniové elementy s porosty dřevin (meze). Měřena 
byla délka hranice lesa i hranice liniových elementů. 
Na území Šumavy byly vyhodnocovány tři krajinné transekty (Obr. 2). 
 

br. 1. Legenda k rozlišení 
dnotlivých kultur na mapách 
abilního katastru. 

http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/projekt.htm


Zpracování map stabilního katastru 
Indikační skicy map stabilního katastru byly zapůjčeny Národním archivem v Praze. Jedná se o mapové dílo 
provedené v měřítku 1:2880 a členěné na mapové listy v kladu Gusterberg. Původní mapové listy byly poté 
rozřezány na pravidelné čtvrtiny tak, aby byla ulehčena práce s nimi v terénu. Po vyhotovení byly mapy v 
dalších letech v různé míře upravovány, ale ve většině případů je jasně odlišitelná situace v době vzniku mapy. 
Skenovány byly všechny mapové části při rozlišení 400 dpi, přičemž bylo dbáno na přesnou orientaci okrajů 
dříve rozřezaných mapových listů podle hran tvořících mapové listy v mapovém systému Gusterberg. V 
prostředí TopoL byly jednotlivé skeny přibližně umístěny a přesně otočeny tak, aby souhlasila jejich orientace v 
souřadném systému S-JTSK. Poté následovalo přesné umístění všech skenů vzhledem k hranicím mapových 
listů i tak, aby jednotlivé skeny na sebe navazovaly co možná nejpřesněji. Této návaznosti bylo většinou 
dosaženo poměrně přesně, i když ne vždy úplně dokonale vzhledem k občasným chybám původního mapování. 
Tyto chyby však nebyly příliš často objeveny. Pro celou obec tak bylo vytvořeno souvislé zobrazení původní 
mapy. Ručně byla provedena vektorizace hranic jednotlivých rozlišitelných kultur a typů objektů - vody, lesy, 
křoviny, pastviny, louky, orná půda (pole), neplodná půda, zahrady, intravilán obcí, nádvoří, zástavba, cesty a 
silnice (viz legenda na obr. 1). Nakonec byly vytvořeny příslušné plošné objekty v digitální mapě.  
 
Tabulka 1. Relativní zastoupení jednotlivých kultur (%) na katastrech obcí podle stavu dle map stabilního 
katastru. 

Kategorie plochy (kultura) Chroboly Frantoly Čichtice Zátoň 
1.1 vodní plochy 0.27 0.48 4.01 1.81 
1.2 písčiny 0 0 0 0.04 
2.1 lesy 25.28 22.83 32.37 50.06 
3.1 křoviny 0.19 0.02 0.48 0 
4.1 louky 25.23 23.85 11.89 28.69 
4.2 pastviny 21.22 23.42 6.72 5.19 
5.1 orná půda (pole) 25.05 25.90 41.62 11.88 
6.1 neplodná půda 0.02 0.18 0.14 0.02 
7.1 zahrady 0.44 0.59 0.19 0.06 
7.2 nádvoří 0.15 0.15 0.26 0.10 
7.3 intravilán obce 0.34 0.66 0.15 0.24 
8.1 zástavba dřevěná 0.14 0.12 0.07 0.25 
8.2 zástavba zděná 0.16 0.24 0.23 0.12 
9.1 cesty 1.51 1.36 1.85 1.53 
9.2 silnice 0 0.19 0 0 
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Obr. 2. Poloha krajinných transektů Luzný - Rejštejn, Trojmezí - Boubín a povodí Zlatého potoka (od
západu k východu) na Šumavě. Barevnou škálou je zobrazena nadmořská výška. Vyznačeny jsou hranice
biogeografických regionů podle CULKA (1996). 
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Výsledky 
Transekt v povodí Zlatého potoka 
Délka toku Zlatého potoka je 33,6 km, vlastní transekt tvořený 1 km bufferem okolo toku má plochu 61,9 km2. 
Území se rozprostírá na  27 mapových listech SMO-5. 

Vývoj území na příkladu vybraných obcí 
Obec Čichtice 
Dřívější katastr obce Czichtitz v kraji Prácheňském byl mapován v roce 1837 (Obr. 3). 
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Obr. 3. Katastr obce Čichtice na mapě stabilního katastru z roku 1837. 
 

ato obec leží v nejníže položené části povodí Zlatého potoka až na okraji předhůří Šumavy, tedy v regionu 
elativně teplém. Tomu též odpovídá zastoupení původních kultur - převažují dřívější pole, časté jsou stojaté 
ody (rybníky). Přestože jednotlivé polní pozemky byly v minulosti většinou malé, vytvářely rozsáhlé 
omplexy, které byly přerušeny většinou pouze cestami či se v nich vyskytovaly většinou úzké a méně časté 
ruhy luk a pastvin. Na území katastru zasahoval i rozsáhlý lesní komplex (leží však mimo hranici 
pracovávaného transektu). 
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Obr. 4. Část mapového listu SMO Prachatice 2-4 s obcí Čichtice, kde je zobrazen překryv ortofotomapy z
roku 2005 a mapy užití země z roku 1837. Současný stav je zvýrazněn vektorizovanou hranicí les-bezlesí a
hranicemi různých rozlišených sukcesních stadií (tenké fialové linie) a liniemi "mezí" (červené linie). 
 současnosti se velmi výrazně zvýšilo zastoupení lesů i dalších porostů dřevin. V širším okolí Zlatého potoka v 
oučasnosti převažují různá sukcesní stadia od opuštěných luk, přes křoviny až po sekundární lesy, které jsou 
asto listnaté (vzniklé přirozeným náletem). Pouze při umělém zalesnění byly preferovány jehličnaté dřeviny 
Obr. 4). 
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Obec Frantoly 
Dřívější katastr obce Frauenthal v kraji Budějovickém byl mapován v roce 1826 (Obr. 5). 
Přestože zde zastoupení orné půdy v minulosti nebylo nízké, většinou se jednalo o malé úzké pozemky, které 
byly navzájem odděleny spásanými pruhy, které měly charakter mezí. Ty v současnosti většinou zarostly 
křovinami a stromy. Výrazně se v současnosti zvětšilo zastoupení lesa, přičemž část odpovídajících pozemků 
byla převedena na lesní půdu, část pozemků stále je vedena mimo PUPFL. K výrazným sukcesním procesům 
dochází v nivě Zlatého potoka, přičemž se tyto procesy zřejmě urychlily po povodních v roce 2002. 
 

 
 

 

 
 
Obr. 5. Katastr obce Frantoly na mapě stabilního katastru z roku 1826. 
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Obr. 6. Část obce Frantoly (hranice obce červeně) na mapovém listu SMO-5 Volary 3-0. Stav v roce 2005 je 
znázorněn podkladovým leteckým snímkem. Hranice mezi současnými porosty dřevin ("lesem") a bezlesím 
je zvýrazněna modrou linií. Poloprůhledně jsou vyjádřeny kultury podle mapy stabilního katastru  z roku 
1826. 1 - původní lesní porosty; 2 - nově vzniklé lesní porosty na dřívější nelesní půdě (pastviny, tmavě 
zeleně jsou znázorněny též lesy na bývalých lukách); 3 - liniové porosty dřevin většinou sledují bývalé 
pastviny, které měly charakter mezí; 4 - současná niva Zlatého potoka je většinou pokryta sekundárními lesy 
na bývalých lukách; 5 - vlastní obec Frantoly představuje sídlo, kde zástavba ve 20. století částečně zanikala; 
6 - pouze výjimečně vznikaly remízky s dřevinami v souvislém prostoru polí. 
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Obec Chroboly 
Dřívější katastr obce Chrobold v kraji Budějovickém byl mapován v roce 1826 (Obr. 7). 
Území obce Chroboly nepostihl v minulosti takový úbytek počtu obyvatel, čehož důsledkem bylo setrvání 
zemědělského hospodaření. Ještě v 80. letech 20. století se zde řada ploch obhospodařovala jako orná půda, 
převážně ve větších celcích. Řada liniových elementů, které jsou patrny na historické mapě (například spásané 
porosty na pruhových pozemcích) v tomto území vymizela. Ve větší vzdálenosti od obce se podstatně rozšířila 
plocha lesa. 

 

 

 

 
 
Obr. 7. Katastr obce Chroboly na mapě stabilního katastru z roku 1826. 
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Obr. 8. Část obce Chroboly 
(hranice obce červeně) na 
mapovém listu SMO-5 
Volary 4-2. Stav v roce 2005 
je znázorněn podkladovým 
leteckým snímkem. Hranice 
mezi současnými porosty 
dřevin ("lesem") a bezlesím 
je zvýrazněna modrou linií. 
Poloprůhledně jsou 
vyjádřeny kultury podle 
mapy stabilního katastru  z 
roku 1826. 1 - původní 
zástavba obce Chroboly; 2 - 
nová hospodářská zástavba; 
3 - nové porosty dřevin na 
dřívějších loukách; 4 - nové 
porosty dřevin na bývalých 
pastvinách; 5 -nové porosty 
dřevin na bývalé orné půdě; f 
- původní lesní porosty; * - 
trvale udržované bezlesí. 
 

 



 

Variabilita území transektu v povodí Zlatého potoka 
 

 
 
Obr. 9. Hranice transektu v povodí Zlatého potoka. Zobrazena je vodní síť a členění transektu na segmenty. 
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. 10. Průměrná svažitost a variabilita nadmořské výšky (minimum - průměr - maximum) v segmentech 
l transektu v povodí Zlatého potoka. 
 

transekt lze rozdělit na úseky podle celkového charakteru území, jeho využití a podle zastoupení 
vaných liniových (ekotonálních) elementů, které se podél šetřeného transektu výrazně mění. Je možno 
t tyto úseky: 
 nejnižších polohách (segmenty 1-10) je nejnižší zastoupení obou typů linií: průměrná délka mezí je 17,5 
.ha-1 (na plochu bezlesí to je 23 m.ha-1), lesní okraje tvoří 28,5 m.ha-1, celkem 46 m.ha-1. Jedná se o území 
evážně zemědělské podhorské krajiny, až na výjimky pod 600 m n.m. 
 nižších středních polohách (segmenty 11-15) je nejvyšší zastoupení liniových prvků, krajina je zde 
aximálně diversifikovaná: průměrná délka mezí je 24 m.ha-1 (na plochu bezlesí to je 66 m.ha-1), lesní 
raje tvoří 74,5 m.ha-1, celkem 98,5 m.ha-1. Zde je rovněž vysoká variabilita nadmořských výšek - v 

dnom segmentu většinou až 200 m. Z hlediska vývoje krajiny je zde podstatný ústup od dřívějšího 
mědělského využití, jaký je vidět na dřívějším katastru obce Frantoly. Většina mezí zde vznikla na 
kladě vyloučení pastvy na úzkých zatravněných pruzích, které často oddělovaly ornou půdu. 
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• Ve vyšších středních polohách (segmenty 16-20) nalézáme krajinu, kde se snižuje výškové rozpětí 
(nadmořská výška se pohybuje okolo 700 m) a terén je zde obecně plošší, čehož důsledkem je vyšší 
průměrné zamokření půdy. Tato oblast je vhodná pro luční či pastevní hospodářství. Délka mezí zde klesá 
na průměrných 12,5 m.ha-1 (na plochu bezlesí to je 29 m.ha-1), lesní okraje tvoří 53,5 m.ha-1, celkem 66 
m.ha-1. 

• Následující horský úsek (segmenty 21 až 25) jsou z krajinného hlediska velmi málo diversifikovány. 
Většinu plochy zaujímají lesy. Meze zde tvoří průměrně pouhé 4 m.ha-1 (na plochu bezlesí to je 17 m.ha-1), 
lesní okraje tvoří 26,5 m.ha-1, celkem 30,5 m.ha-1. Průměrná nadmořská výška je cca 800 m. 

Hlavně pro střední úsek transektu je typické dosti pravidelné střídání úseků s plochým terénem s úseky s 
vysokou svažitostí. Tomu odpovídá i charakter zastoupených biotopů, kdy pro plochý terén jsou typické vlhké až 
silně podmáčené louky, ve vyšších polohách na rašelinných půdách, na svažitém terénu většinou nalézáme lesní 
komplexy. 
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. 11. Délka liniových elementů (dřevinné meze v bezlesí) na celkovou plochu a na plochu bezlesí.

ším údajem je délka lesních okrajů na celkovou plochu v segmentech podél transektu v povodí Zlatého
ka. 
 

í vegetace v povodí Zlatého potoka 
r. 12 je jako příklad uveden jeden výsledek vyhodnocení proměnlivosti druhového složení lučních a 
ných travních společenstev v okolí Zlatého potoka podle snímků pořízených v 80. letech 20. století 
ĚJKA, 2007). Provedena byla ordinace všech shromážděných snímků metodou DCA. Pomoci postupu 
g byly pro hodnocené území interpolovány hodnoty ordinačního skóre podél výsledné první ordinační osy. 
lo, že tyto první ordinační osa poskytuje výrazně prostorově závislé výsledky. Z hlediska luční a obdobné 
ce lze rozlišit tři typy území - nižší stupeň, kde se jedná o poměrně intensivně obhospodařované louky, 
pena stanoviště vlhkostně různorodá, následuje zóna vyššího stupně, kde se již nevyskytují teplomilné 
polečenstev. V ploché části (přibližně segmenty 19-21) horského stupně transektu nalézáme louky na silně 
áčených, často rašelinných půdách. 
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Obr. 12. Průměrné
potoka s vyznačení

Transekt Plech
Transekt je dlouhý 
nejjižnější list částečn

Vývoj území na p
Obec Zátoň 
Dřívější katastr obc
charakteristické odliš
obcemi. Lesy, louky 
poměrně málo prost
charakteru mezí. 
 

 

  

 ordinační skóre podél první ordinační osy pro luční a obdobné porosty v povodí Zlatého 
m hranice krajinného transektu. 
 

ý - Boubín 
40 km a široký 2,5 km, tvořen je jedním sloupcem mapových listů SMO-5, přičemž 
ě zasahuje mimo území ČR a není tedy hodnocen úplně. 

říkladu vybraných obcí 

e Schattawa v kraji Prácheňském byl mapován v roce 1837 (Obr. 13). Území je 
ným charakterem rozmístění různých kultur na ploše katastru ve srovnání s předcházejícími 
i pole, což jsou nejvíce zastoupené kultury, vytvářejí často větší souvislé plochy, které jsou 
orově smíšeny a v minulosti zde tak bylo zřejmě vyvinuto málo liniových elementů 
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Obr. 13. Katastr obce Zátoň na mapě stabilního katastru z roku 1837.
  

ariabilita území transektu Plechý-Boubín 
 tento transekt je možno členit na výrazně odlišné úseky podle segmentů (Obr. 14). 
 Segmenty 1-7: Vlastní podhůří Šumavy začíná v povodí říčky Spůtka a pokračuje okolo Volyňky až k městu 

Vimperk (segmenty 6-7). Průměrná lesnatost je 37 %, přičemž les je dosti fragmentovaný - délka lesních 
okrajů je 61 m ha-1. Časté jsou i meze s dřevinami v bezlesí, jejich délka je cca 29 m ha-1, přičemž pro 
plochu bezlesí je to průměrně 46 m ha-1. Dohromady zde tedy nalézáme celkem 90 m ha-1 liniových 
elementů (ekotonů), což značí vysokou diversifikaci krajiny. 

 Segmenty 8-12: Nižší partie severní části masivu Boubína. Zde je významných několik bezlesích komplexů 
kolem osad Skláře, Pravětín, Veselka a Arnoštka. Vyskytují se zde vrcholy Medník (974 m), Sklářský vrch 
(983 m) a Kupa (1044 m). Lesnatost zde stoupá na průměrných 76% a snižuje fragmentace lesů. Lesní 
okraje tvoří průměrně 24 m ha-1. Meze představují 16 m ha-1, přičemž pro bezlesí je to hodnota až 72 m ha-1, 
což je jednou z nejvyšších hodnot pro zastoupení mezí v šumavské krajině. Taková vysoká hodnota souvisí 
se změnou hospodaření v krajině, kdy bylo masivně opuštěno od zemědělského obhospodařování drobných 
pozemků, které bylo možno sledovat v období 19. století. 

 Segmenty 13-15: Vrcholová část Boubína (1382 m) je kompletně pokryta lesy. Liniové elementy se zde 
prakticky nevyskytují (délka do 2 m ha-1). 

 Segmenty 16-20:  Jižní svah Boubína má lesní komplex přerušen souvislým bezlesím v okolí Kaplického 
potoka, které se nyní využívá převážně jako louky a pastviny. Zde je rovněž soustředěn turistický ruch (jak 
pobytová rekreace, tak turistická zátěž související s frekventovanou cestou pro přístup k vrcholu Boubína). 
Lesnatost se snižuje na průměrných 84 %, narůstá délka lesních okrajů na 19 m ha-1. Současně se zde 
vyskytuje průměrně 3 m ha-1 mezí, lokálně až 8 m ha-1. 
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• Segmenty 21-25: Údolí Teplé Vltavy s tzv. 
vltavským luhem vykazuje průměrnou lesnatost 
66 % a dále vzrůstá fragmentace lesů - lesní 
okraje tvoří až 40 m ha-1. Vyšší průměrná délka 
liniových elementů v bezlesí (8 m ha-1) je 
podmíněna i umístěním plochy vytěženého 
rekultivovaného rašeliniště, kde jsou liniové 
výsadby borovice. 

• Segmenty 26-27: Lesní komplex okolo vrcholu 
Stožec (1065 m) představuje rozhraní mezi 
dvěma nivními komplexy. Průměrná lesnatost 
opět stoupá na 93 %, lesní okraje mají minimální 
délku. 

• Segmenty 28-29: údolí Studené Vltavy u Stožce 
má odlišný charakter od vltavského luhu: vyšší 
lesnatost (70 %), nižší fragmentaci lesů - lesní 
okraje představují 33 m ha-1, minimální je i 
délka liniových elementů v bezlesí - cca 2 m ha-

1. Zde je typický jiný model sukcese dřevin v 
bezlesí: jednotlivé stromky (převážně smrk) se 
začne vyskytovat rozptýleně v ploše bezlesí - na 
nekosených loukách a pastvinách. 

• Segmenty 30-38: Severní svah hraničního 
masivu Plechý (1378) je jedním z 
nejrozsáhlejších lesních komplexů Šumavy. Ve 
vrcholové oblasti leží kar Plešného jezera. Lesy 
pokrývají prakticky celé území. 

 

 

 
 
Obr. 14. Hranice transektu Plechý-Boubín. 
Zobrazena je vodní síť a členění transektu na 
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br. 15. Průměrná svažitost a variabilita nadmořské výšky (minimum - průměr - maximum) v segmentech 

odél transektu Plechý-Boubín. 
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br. 16. Délka liniových elementů (dřevinné meze v bezlesí) a délka lesních okrajů na celkovou plochu 

egmentu v transektu Plechý-Boubín. 

 

ansekt Luzný-Rejštejn 
dná se o transekt o délce 24 km a šíři 2,5 km umístěný v západní části Šumavy. Je schematicky vedený v těsné 
zkosti pravého břehu Vydry. 

riabilita území transektu Luzný-Rejštejn 
lý transekt je možno členit na následující úseky: 

Segmenty 1-6: Území s prudším vzrůstem nadmořské výšky z cca 600 m do 900 m. Zde jsou časté enklávy 
bezlesí v okolí obcí Rejštejn a Svojše-Kozí Hřbety. 
Segmenty 7-12: Úsek s pozvolným nárůstem nadmořské výšky do cca 1070 m. Jedná se o typické okolí toku 
Vydry s prudkým svahem se západní orientací, nivou Vydry a s rozsáhlejším bezlesím nad svahem na levém 
břehu Vydry (to je transektem zachyceno jen z části). 
Segmenty 13-19: Terén je zde relativně plochý, který protíná řada jen povrchově položených přítoků Vydry. 
Převažují zde podmáčené půdy, přičemž nadmořská výška odpovídá 7. lesnímu vegetačnímu stupni (okolo 
1100 m). Na začátku úseku je položena významná luční enkláva v okolí obce Filipova Huť. 
Segmenty 20-23: Území vrcholové části Šumavy. Významnými kótami jsou Malá Mokrůvka (1330 m), 
Velká Mokrůvka (1370 m) a Luzný (1373 m), který se nachází těsně za hranicí ČR. V této oblasti se rovněž 
nalézá významné primární bezlesí - Hraniční slať. 
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Obr. 17. Hranice transektu Luzný-Rejštejn. Zobrazena je vodní síť a členění transektu na segmenty.
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Obr. 18. Průměrná svažitost a variabilita nadmořské výšky (minimum - průměr - maximum) podél transektu 
Luzný-Rejštejn. 
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Rozbor přírůstku plochy lesů 
Na území všech čtyř obcí, jejichž mapy stabilního katastru byly vyhodnoceny, došlo k výraznému nárůstu plochy 
lesů. Vyhodnoceny byly všechny plochy, které jsou v současnosti označeny jako půda určená k plnění funkcí 
lesa, které mají vyhodnocen lesní typ v rámci aktuální typologické mapy dle stavu z roku 2007 (data ÚHÚL 
Brandýs nad Labem). Byl zpracován překryv mapy užití země podle stabilního katastru a zmíněné typologické 
mapy. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 2, 4, 6 a 8. Jejich data lze zpracovávat obdobně jako kontingenční 
tabulky. Pro každou kombinaci edafické kategorie (k) a bývalého užití země (l) lze vypočítat očekávanou plochu 
ākl a vyjádřit absolutní rozdíl oproti skutečné ploše akl jako ∆c kl. Platí 

ākl = a.l ak. / a..
∆c kl = (akl - ākl)2 / ākl

přičemž a.l je suma pro všechny edafické kategorie a užití země l (pro daný sloupec tabulky) a  je suma přes 
všechna užití země a edafickou kategorii k (pro daný řádek tabulky). Obdobně a.. je suma všech ploch v tabulce.  
Proměnná ∆c je kvadratickou formou odvozenou z proměnné, která má normální rozdělení N(0,sx). Pokud 
označíme F-1(∆c,p) p-kvantil hodnot ∆c, pak můžeme provést odhad směrodatné odchylky sx na základě výrazu 

u
F c

xs
2/1

1 )1,(
)(

α

α
α

−

− −
=

∆  

kde up je kritická hodnota normálního rozdělení. Uvedený odhad je závislý na zvolené pravděpodobnosti α. Poté 

je možno provést přepočet )( 2* /)( αα xscc ∆∆ = . Tato statistika má - rozdělení, obdobně statistiky vzniklé 

součtem příslušných n hodnot v řádku (obdobně i ve sloupci) celé matice mají rozdělení  (o n-1 stupních 

volnosti). Pokud je , můžeme příslušnou hodnotu považovat za statisticky průkazně zvýšenou na 
hladině α. 

χ 2
1

χ 2
1−n

)()( 2
1

* αα χ>∆c

 
Tabulka 2. Původ aktuálních lesních ploch na území katastru obce Čichtice podle užití země dle mapy 
stabilního katastru. Členění dle edafických kategorií. Plochy v ha. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Cesty a
silnice 

Celkem Původní 
les (%) 

K 0.011 10.583  0.161 0.022 0.003 0.058 10.838 0.98 
I  9.850  0.264 0.288  0.113 10.515 0.94 
S 0.008 145.828  13.636 4.925 0.032 1.077 165.507 0.88 
C 0.086 5.675  3.477 0.679 0.003 0.226 10.145 0.56 
F    0.403    0.403 0.00 
H  1.608      1.608 1.00 
D    0.434 0.012  0.001 0.447 0.00 
A 0.007   0.233 0.003 0.004  0.247 0.00 
L  0.201  1.486    1.687 0.12 
V  33.147 0.605 3.765 0.160  0.138 37.815 0.88 
O  17.433 1.260 0.818 0.553 0.071 0.146 20.279 0.86 
P 0.075 2.079 0.048 0.171 0.026 0.016 0.000 2.416 0.86 
G  0.282      0.282 1.00 

Celkem 0.187 226.683 1.913 24.847 6.668 0.128 1.759 262.186 0.86 
 
Tabulka 3. Statistiky ∆c pro přechod kultur na les v rámci obce Čichtice. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Cesty a
silnice 

Celkem

K 0.00 0.16 0.08 0.73 0.23 0.00 0.00 1.21 
I 0.01 0.06 0.08 0.54 0.00 0.01 0.03 0.72 
S 0.10 0.05 1.21 0.27 0.12 0.03 0.00 1.78 
C 0.85 1.09 0.07 6.58 0.69 0.00 0.37 9.65 
F 0.00 0.35 0.00 3.48 0.01 0.00 0.00 3.85 
H 0.00 0.03 0.01 0.15 0.04 0.00 0.01 0.25 
D 0.00 0.39 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 4.01 
A 0.28 0.21 0.00 1.88 0.00 0.11 0.00 2.49 
L 0.00 1.08 0.01 11.00 0.04 0.00 0.01 12.16 
V 0.03 0.01 0.39 0.01 0.67 0.02 0.05 1.18 
O 0.01 0.00 8.35 0.63 0.00 0.37 0.00 9.38 
P 3.13 0.00 0.05 0.01 0.02 0.18 0.02 3.42 
G 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.04 

Celkem 4.41 3.44 10.27 28.94 1.84 0.72 0.50 50.12 
 

 - 20 -



Tabulky 3, 5, 7 a 9 vyhodnocují statistiky ∆c a jejich sumy, přičemž zvýrazněny jsou ty hodnoty, které jsou 
velmi vysoké. Je vidět, že existuje řada abnormalit v rozšíření lesa. 
V obci Čichtice (tabulka 2 a 3) 14 % plochy současného lesa je v bývalém bezlesí. Nejvíce lesa vzniklo v rámci 
bývalých travních porostů. Největší přírůst plochy lesa lze vidět v edafické kategorii S, přičemž většina této 
plochy byla v minulosti travním porostem (louka či pastvina) nebo polem. Relativně nejvyšší nárůst lze 
pozorovat u edafické kategorie L - v nivě Zlatého potoka, kde v minulosti převažovaly louky. Zvýrazněnou 
odchylku lze vysvětlit tím, že na nivních půdách v minulosti byly skoro výlučně travní porosty. 
V rámci obce Frantoly došlo k vysokému zvětšení rozlohy lesů - celkem 55 % současných lesů je na ploše 
bývalého bezlesí. Les vznikl nejvíce na ploše bývalých travních porostů, podstatně jsou však zastoupena i bývalá 
pole. Skoro polovině těchto nových lesů tvoří edafickou kategorii K, přičemž pozemky podle bývalého užití jsou 
zastoupeny rovnoměrně. Obdobně jako v případě předcházející obce Došlo k nerovnoměrnému vzrůstu plochy 
lesa v místech obohacených vodou - zde v kategorii V, kde byly pozemky dříve užity opět jako travní porosty. U 
kategorie B můžeme vidět vysoký nárůst plochy - pouze 12 % lesa této kategorie bylo i v minulosti lesem, často 
se jednalo louky či pole. 
 
Tabulka 4. Původ aktuálních lesních ploch na území katastru obce Frantoly podle užití země dle mapy 
stabilního katastru. Členění dle edafických kategorií. Plochy v ha. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a 
silnice 

Celkem Původní
les (%) 

Z  0.483  0.141    0.002 0.016 0.641 0.75 
Y  3.345 0.000 0.670 0.067   0.003 0.058 4.142 0.81 
M 0.011 4.714  0.298 0.003   0.004 0.112 5.141 0.92 
K 0.254 108.611  87.007 14.628 0.309 0.095 0.025 3.815 214.743 0.51 
I  1.623  4.821   0.012 0.000 0.084 6.540 0.25 
N  31.672  22.898 3.590 0.122  0.023 0.323 58.627 0.54 
S 0.020 30.552  30.539 8.122 0.408 0.005 0.026 0.603 70.275 0.43 
C  3.274 0.067 1.770 1.153   0.005 0.004 6.273 0.52 
F  8.881  2.345 0.177  0.009 0.006 0.009 11.426 0.78 
H  0.731  0.022      0.753 0.97 
B  0.968  6.702 0.544 0.001   0.008 8.223 0.12 
A  10.867  12.539 1.749 0.038  0.003 0.138 25.334 0.43 
J  0.060  0.023 0.008     0.091 0.65 
V 0.052 5.364  27.072 0.329  0.005  0.377 33.199 0.16 
O  6.010  12.071 0.362   0.018 0.110 18.571 0.32 
P  1.009  8.497 0.131    0.113 9.750 0.10 
T  1.109  3.636      4.745 0.23 
G 0.055 0.262  4.322 0.096     4.734 0.06 

Celkem 0.393 219.531 0.067 225.372 30.958 0.877 0.125 0.115 5.769 483.207 0.45 
 
Tabulka 5. Statistiky ∆c pro přechod kultur na les v rámci obce Frantoly. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a 
silnice 

Celkem 

Z 0.00 0.13 0.00 0.08 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.28 
Y 0.00 1.14 0.00 0.82 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 2.13 
M 0.01 2.42 0.00 1.84 0.32 0.01 0.00 0.01 0.04 4.65 
K 0.04 1.25 0.03 1.73 0.05 0.02 0.03 0.01 0.61 3.77 
I 0.01 0.61 0.00 1.03 0.42 0.01 0.06 0.00 0.00 2.14 
N 0.05 0.95 0.01 0.72 0.01 0.00 0.02 0.01 0.20 1.96 
S 0.02 0.06 0.01 0.15 2.91 0.61 0.01 0.01 0.07 3.85 
C 0.01 0.06 5.02 0.46 1.40 0.01 0.00 0.01 0.07 7.04 
F 0.01 2.62 0.00 1.67 0.42 0.02 0.01 0.00 0.12 4.88 
H 0.00 0.44 0.00 0.31 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.81 
B 0.01 2.05 0.00 2.14 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 4.30 
A 0.02 0.04 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.09 0.21 
J 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
V 0.02 6.26 0.00 8.67 1.52 0.06 0.00 0.01 0.00 16.55 
O 0.02 0.70 0.00 1.34 0.58 0.03 0.00 0.04 0.06 2.77 
P 0.01 2.64 0.00 3.43 0.39 0.02 0.00 0.00 0.00 6.49 
T 0.00 0.51 0.00 0.92 0.30 0.01 0.00 0.00 0.06 1.80 
G 0.68 1.66 0.00 2.02 0.14 0.01 0.00 0.00 0.06 4.57 

Celkem 0.90 23.55 5.09 27.39 8.72 0.84 0.15 0.12 1.47 68.24 
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Nejzřetelnější diferenciaci v rozložení ploch nově vzniklých lesů podle bývalého užití země je možno vidět v 
rámci obce Chroboly, kde 53 % plochy současného lesa je na bývalém bezlesí. Absolutně nejvyšší přírůstek 
plochy lesa vidíme v edafické kategorii K, která je však též obecně nejzastoupenější v území. 
Nutno především upozornit, že většina lesů řazených do edafických kategorií S, F, H a B byla v minulosti 
zemědělskou půdou, u kategorií S a B to pak byla pole s výrazně vyšší frekvencí, než by odpovídalo očekávání. 
Naopak statisticky průkazně byla snížena plocha lesa kategorie K, kde vznikl les na bývalé luční půdě. Všechny 
lesy ovlivněné zvýšenou vlhkostí půdy  (kategorie V až G) vznikly ve vyšší míře na plochách s bývalým travním 
porostem. 
 
Tabulka 6. Původ aktuálních lesních ploch na území katastru obce Chroboly podle užití země dle mapy 
stabilního katastru. Členění dle edafických kategorií. Plochy v ha. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a 
silnice 

Celkem Původní
les (%) 

Z  1.391  0.116      1.506 0.92 
Y  1.615  0.048      1.663 0.97 
M    0.758      0.758 0.00 
K 0.106 171.823 0.841 94.562 10.585  0.048 0.094 3.188 281.247 0.61 
I  19.596  25.168 0.095    0.117 44.977 0.44 
N  32.772 0.135 15.574 0.966    0.287 49.733 0.66 
S 0.070 16.136 0.633 39.248 9.924 0.007 0.020 0.006 0.476 66.520 0.24 
F    2.572 0.010     2.582 0.00 
H 0.068   4.343 0.001    0.129 4.541 0.00 
B  0.275  3.168 4.557 0.025   0.059 8.083 0.03 
A  6.617  1.643 0.623     8.883 0.74 
J  0.784        0.784 1.00 
L    0.088      0.088 0.00 
V 0.114 2.757 0.006 37.189 0.711   0.006 0.186 40.968 0.07 
O 0.077 21.591  20.921 0.044   0.004 0.644 43.282 0.50 
P 0.024 12.573  20.156     0.511 33.264 0.38 
T    4.678 0.102    0.091 4.871 0.00 
G 0.500 3.369  22.880 0.289    0.093 27.131 0.12 

Celkem 0.959 291.298 1.614 293.113 27.906 0.032 0.068 0.110 5.779 620.877 0.47 
 
Tabulka 7. Statistiky ∆c pro přechod kultur na les v rámci obce Chroboly. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Křoviny Travní 
porosty

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a 
silnice 

Celkem 

Z 0.00 0.66 0.00 0.50 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 1.25 
Y 0.00 0.89 0.00 0.69 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 1.68 
M 0.00 0.36 0.00 0.45 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.85 
K 0.25 12.05 0.02 11.00 0.33 0.01 0.01 0.04 0.12 23.83 
I 0.07 0.11 0.12 0.73 1.84 0.00 0.00 0.01 0.22 3.09 
N 0.08 3.82 0.00 2.66 0.72 0.00 0.01 0.01 0.07 7.36 
S 0.01 7.28 1.22 1.96 16.08 0.00 0.02 0.00 0.03 26.62 
F 0.00 1.21 0.01 1.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0.02 2.85 
H 0.53 2.13 0.01 2.26 0.20 0.00 0.00 0.00 0.18 5.31 
B 0.01 3.26 0.02 0.11 48.41 1.42 0.00 0.00 0.00 53.25 
A 0.01 1.44 0.02 1.55 0.12 0.00 0.00 0.00 0.08 3.24 
J 0.00 0.47 0.00 0.37 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.89 
L 0.00 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 
V 0.04 14.10 0.10 16.47 0.69 0.00 0.00 0.00 0.10 31.51 
O 0.00 0.08 0.11 0.01 1.86 0.00 0.00 0.00 0.14 2.22 
P 0.02 0.59 0.09 1.26 1.50 0.00 0.00 0.01 0.13 3.59 
T 0.01 2.29 0.01 2.46 0.06 0.00 0.00 0.00 0.05 4.87 
G 5.01 6.88 0.07 7.92 0.71 0.00 0.00 0.00 0.10 20.70 

Celkem 6.04 57.66 1.81 51.95 72.85 1.45 0.06 0.08 1.29 193.20 
 
V rámci obce Zátoň vzniklo nejméně nového lesa v rámci bývalého bezlesí - pouhých 10 % současného lesa, 
čehož příčinu lze vidět v tamní existenci souvislého lesního komplexu i v minulosti. Rozdělení edafických 
kategorií podle minulého užití země je poměrně pravidelné až na vyšší zastoupení lesních ploch edafické 
kategorie K vzniklých na bývalých polích a vyšší zastoupení edafické kategorie O na bývalých loukách a 
pastvinách. 
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Tabulka 8. Původ aktuálních lesních ploch na území katastru obce Zátoň podle užití země dle mapy stabilního 
katastru. Členění dle edafických kategorií. Plochy v ha. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Travní 
porosty 

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a
silnice 

Celkem Původní 
les (%) 

Y  9.606 1.827 0.197  0.010 0.013 0.032 11.686 0.82 
K 0.086 65.854 7.751 15.524 0.003   0.783 90.002 0.73 
N  8.490 2.496 1.539   0.009 0.191 12.725 0.67 
S 0.051 63.052 3.913 2.510 0.026 0.017 0.009 0.962 70.539 0.89 
B  78.445 0.016     0.418 78.879 0.99 
D  76.765 0.116 0.108    0.495 77.483 0.99 
A  86.302 0.003     0.226 86.531 1.00 
J  39.039 0.341     0.012 39.392 0.99 
V  36.832 1.951 0.029    0.150 38.962 0.95 
O 0.358 21.811 10.862 1.845    0.057 34.933 0.62 
P  11.973 0.671     0.010 12.655 0.95 
G 0.066 10.954 2.316 0.064    0.000 13.401 0.82 
R  16.191 0.039      16.231 1.00 

Celkem 0.562 525.312 32.303 21.817 0.030 0.027 0.031 3.339 583.419 0.90 
 
Tabulka 9. Statistiky ∆c pro přechod kultur na les v rámci obce Zátoň. 

Kate-
gorie 

Vody Lesy Travní 
porosty 

Pole Neplod-
ná půda

Intravi-
lán 

Zástavba Cesty a
silnice 

Celkem 

Y 0.01 0.08 2.15 0.13 0.00 0.16 0.25 0.02 2.81 
K 0.00 2.85 1.54 43.93 0.00 0.00 0.00 0.14 48.46 
N 0.01 0.77 4.55 2.38 0.00 0.00 0.11 0.19 8.02 
S 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.06 0.01 0.77 0.99 
B 0.08 0.78 4.33 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8.15 
D 0.07 0.70 4.06 2.69 0.00 0.00 0.00 0.01 7.54 
A 0.08 0.90 4.79 3.24 0.00 0.00 0.00 0.15 9.17 
J 0.04 0.36 1.55 1.47 0.00 0.00 0.00 0.20 3.63 
V 0.04 0.09 0.02 1.40 0.00 0.00 0.00 0.02 1.57 
O 3.13 2.96 41.21 0.22 0.00 0.00 0.00 0.10 47.63 
P 0.01 0.03 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.05 0.57 
G 0.22 0.10 3.34 0.38 0.00 0.00 0.00 0.08 4.12 
R 0.02 0.17 0.82 0.61 0.00 0.00 0.00 0.09 1.71 

Celkem 3.72 9.78 68.37 59.87 0.16 0.24 0.39 1.82 144.36 
 
To, že živné edafické kategorie (živná řada) lesa byly v minulosti často zemědělsky obhospodařovanou půdou 
lze přičítat jednak tomu, že pro zemědělství byly dříve vybírány plochy s půdou nejlepší kvality v daném území, 
jednak musíme uvažovat i o následující možnosti. Zemědělská půda byla intenzivně hnojena, což mohlo vést ke 
změně charakteru půdy. Proto uvažujeme, že (alespoň v některých oblastech) živné edafické kategorie lesa jsou 
minimálně z části podmíněny minulým vlivem člověka a jeho bývalého obhospodařování. Je totiž otázkou, proč 
by v krajině, kde je nízké zastoupení ploch živné řady docházelo k ústupu obhospodařování i na těchto půdách. 
Vyvstává tak otázka nakolik platí, že lesní typ a tím spíše i vyšší typologické jednotky (edafické kategorie) jsou 
odrazem "trvalých" ekologických podmínek (ZLATNÍK, 1976, pp. 82-83). Přeneseně pak můžeme takovou otázku 
vznést i na jiný systém klasifikace potenciální vegetace v Tüxenově smyslu. 

Závěr 
Na charakteru aktuální krajiny se podílí vedle běžně uvažovaných podmínek prostředí i historie užití země. 
Nejvýrazněji je minulý vliv na charakter krajiny manifestován rozmístěním liniových elementů s porosty dřevin 
(meze) v krajině, kde v době intenzifikace zemědělství nedošlo k odstranění těchto elementů. Šumava 
představuje z tohoto hlediska typické území. 
Vzhledem k tomu, že člověk v minulosti využíval jednotlivé pozemky podle jejich ekologických poměrů, lze 
považovat za dokázané, že mohl tyto poměry i měnit. Takovou změnou mohl být vzrůst zásobenosti půdy 
živinami v souvislosti s dlouhodobým obhospodařováním a hnojením pozemků. 
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