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Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony České repub-
liky byl vypracován v rámci projektu Ministerstva kultury České republiky „Inventariza-
ce předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci 
jako kulturním dědictví“ č. DG16P02B042 pro léta 2016–2020 v rámci Programu na 
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 
na léta 2016–2022 s Globálním cílem č. 2: Kulturní dědictví a Specifickým cílem č. 2.1 
Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. 
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1 Úvod 

Návrat do minulosti je velmi oblíbeným tématem při studiu krajiny. Retrospektivní kra-
jinářské studie se dominantně zaměřují na změny využití ploch, tedy na chronologické 
změny ekonomické (sekundární) struktury krajiny. Důvodem je relativně dobrá dostup-
nost dat z minulosti krajiny České republiky vložená do starých map, ať již vojenských či 
katastrálních mapování, nebo pozemkové evidence velkých vlastníků půdy. Studie po-
jednávající změny využití ploch zpravidla přecházejí od kartografické evidence stavu a 
změn v konkrétním území (v lokální, regionální i národní dimenzi) ve statistické analýzy 
a pokusy změny vysvětlit interakcí se sociálními a ekonomickými poměry dané doby. 

Takový přístup reflektuje hojné rčení, že kulturní krajina České republiky prodělává 
dramatické změny a v současné době se dotýká především periferií velkých měst a po-
dobně také jinde se změny využití krajiny především týkají růstu urbanizovaných ploch. 
Přesto zůstávají v ČR nemalé plochy „imunní“ vůči ekonomickému a společenskému tla-
ku na jejich racionální využívání. Zatímco v regionech s nejcennějšími půdami racionali-
ta spočívá ve specializaci a intenzifikaci využívání stávajícího půdního fondu, v méně 
příznivých regionech je dána poklesem intenzity využívání spojené se zatravňováním a 
zčásti i zalesňováním, byť se nárůst podílu lesa přesně nepromítá do katastrálních čísel 
díky špatné evidenci (I. Bičík, ústní sdělení 10. dubna 2017). Zatímco změnám využití 
krajiny je v odborné i laické komunitě věnována nemalá pozornost, o poznání méně 
ostře jsou vnímány stabilní, či stagnující plochy.  

Prakticky ze všech minulých období vývoje kulturní krajiny ČR přežívají do současnosti 
zachovalé segmenty. Pravda, prakticky žádný z nich, a to ani pečlivě udržované zámecké 
zahrady a parky, nezůstávají stejné jako v době svého vzniku. Za drobné, početné, avšak 
skryté změny může jejich péče a údržba. Čím vyšší stáří je takovým segmentům přisuzo-
váno, tím méně jich lze nalézt. Také jejich definování a popis původnosti je relativní, ne-
boť reprezentativní vzory kulturní krajiny té či oné doby jsou do značné míry dány 
představami často vyplývajícími z uměleckých děl. Zda barokní krajina Čech a Moravy 
byla skutečně tak malebná, jak ji dokumentují staré krajinomalby a veduty, nelze realis-
tickou dokumentací, zpravidla kartografickou, plošně doložit, snad s výjimkou některých 
panství. Přitom je známo, že v době baroka, po stabilizaci poměrů a populačním růstu po 
třicetileté válce, kulminoval hlad po půdě, jenž vedl k vysokému odlesnění území Zemí 
koruny české (pravděpodobně až na pouhou cca 5% lesnatost území dnešní ČR). Kon-
cem 18. století tak byla legalizována řada opatření na podporu lesnatosti a racionálního 
hospodaření s půdou, včetně zákazu pastvy v lesích. Obnova lesa se týkala jak výsadeb 
po středověkém mýcení pro účely dolování, výstavby, pastvy či topení v obydlích, tak i 
ploch, kde rozumné hospodaření s lesem již existovalo dříve. Mezi závěrem barokní do-
by (přibližně 3. čtvrtina 18. století) a intenzivním nástupem průmyslové revoluce (cca 
v polovině 19. století) se tak odehrály v krajině změny spojené s příchodem řady inovací. 

K inovacím tohoto období patří zejména: zrušení nevolnictví a s tím spojené částečné 
uvolnění a mobilizace pracovních sil na venkově, legalizování protestantské církve a s 
tím spojená jistá racionalizace v místních ekonomikách, zrušení pozemkového vlastnic-
tví rozhodujících části církevních institucí (uživatelem pozemků však církev většinou 
nominálně zůstala), zavedení cílené obnovy lesa vysazováním a vyséváním (bohužel čas-
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to nepůvodními taxony), všeobecné rozšíření pěstování cukrové řepy (na vhodných ro-
vinatých a vlhkých pozemcích zpravidla údolních niv či vypuštěných rybníků), rozvoj 
moderní dopravní sítě – nejprve silniční, později železniční. Svoji roli nepochybně sehrá-
la také povinná školní docházka a s ní spojený nárůst vzdělanosti, a také vyšší stupeň 
racionálního využívání půd (střídání plodin, vypuštění úhoru, masivní zavedení brambor 
a výkonnějšího nářadí a strojů). Tyto inovace se adaptovaly na poměry (přírodní, spole-
čenské, majetkové) v českých zemích a současně se na ně adaptovaly aktivity člověka a 
jejich průměty do území (neboli využití ploch). Celkově došlo k výrazné restrukturalizaci 
(přerozdělení) pozemků podle plodin, intenzity využívání a „nabalení“ se nových aktivit 
na dané inovace (cukrovarnictví, lihovarnictví, růst běžných a specializovaných sídel, 
zahuštění cestní sítě, pěstování produktů také pro vzdálenější trhy atd.). Do období 
průmyslové společnosti, jež přineslo další hluboké změny, tak vstupovala krajina Čech, 
Moravy a Českého Slezska na území dnešní ČR jako charakteristický systém. Jeho vizuál-
ním průmětem do území byla dominantní poměrně intenzivně využívaná zemědělsko-
lesní krajina (poměr lesa a zemědělských ploch značně kolísal především podle terén-
ních a klimatických poměrů a na ně vázané dostupnosti a úrodnosti půd) s převažující 
drobnou pozemkovou držbou, zatímco velkoplošné hospodaření se prosazovalo u pan-
ských velkostatků, pokud zde nedošlo k pronájmu půdy drobným zemědělcům. V zásadě 
se v té době stabilizovaly okraje velkých lesních celků (zpravidla patřících vrchnosti za-
vádějící prakticky již všude jejich racionální využití) a redukovaly plochy luk a pastvin. 

Aniž bychom zde popisovali změny, které v krajině přinesla průmyslová (nejprve kapita-
listická, po ní socialistická) společnost a současné postindustriální období, je třeba zdů-
raznit, že ty segmenty krajiny, které od poloviny 19. století nedoznaly zásadních struk-
turálních změn do současnosti, patří do kulturního dědictví českého státu. 

1.1 Pojem předindustriální krajiny 
Předindustriální krajinou a segmenty předindustriální krajiny se rozumí areály součas-
né krajiny se zachovalou druhotnou strukturou krajiny, tedy s rozmístěním a zastoupe-
ním zástavby, orné půdy, trvalých kultur, lesa, cest a stezek, případně těžebních, vodních 
aj. ploch, která vznikla a vyvíjela se v době předcházející formování průmyslové společ-
nosti v českých zemích. Předindustriální krajina Česka je tak datována do období před 
nástupem hlavní vlny průmyslové revoluce, tedy před rok 1850. Lze se oprávněně do-
mnívat, že nese znaky poměrně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje 
od pobělohorské doby s ohledem na místní přírodní poměry. Především průmyslová 
revoluce a s ní spojené další technologické, populační, administrativní, případně ochra-
nářské události podmínily často radikální přestavbu krajinných struktur, zejména struk-
tury ekonomické. Přesto na periferii tehdejšího vývoje zůstaly z různých důvodů přeži-
vší relikty z předchozího období, a to nemusí být způsobeno jen komplikovanými pří-
rodními poměry. Takovým areálům rozličných velikostí a obsahu se uvedené, často jinde 
velmi hluboké společensko-ekonomické změny vyhnuly, nebo se jich dotknuly jen čás-
tečně. Zachovalé segmenty předindustriální krajiny nejsou v ČR, vyjma vyhlášených a 
připravovaných krajinných památkových zón (Kuča [ed.], 2015), v podstatě evidovány. 
Početnější areály menších rozměrů s charakteristickou prostorovou strukturou plužin, 
cest, zástavby, rybníků a lesních celků systematicky podchyceny nebyly. V minulosti sice 
proběhlo jejich částečné zohlednění v některých případech přípravy dokumentace 
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územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES), avšak k celoplošné regionální či 
národní evidenci se teprve nyní přikročuje. Existuje však řada případů, kdy takové areá-
ly upoutaly pozornost badatelů, ochrany přírody a decizní sféry, a byly zaevidovány 
např. do územně plánovací dokumentace (viz např. Lipský, Weber, Stroblová et al., 
2012). K izolovaným, avšak cenným studiím patří např. pojednání o regionu Krušnohoří 
(Karel a Kratochvílová [eds.], 2013) péčí Národního památkového ústavu; „historickou 
strukturou krajiny“ se zabývají odborníci na UJEP v Ústí nad Labem (Brůna, Buchta a 
Uhlířová, 2010) či „hmotnou paměťovou strukturou krajiny“ na ČZU v Praze. Prehisto-
rické krajinné struktury, a to zejména na lokální úrovni, resp. objekty se rovněž těší po-
zornosti špičkových odborníků (Gojda, 2000). Středověké "krajinné struktury" jsou rov-
něž dlouhodobě pečlivě zkoumány na řadě lokalit a některé výsledky byly nedávno zařa-
zeny v rozsáhlém díle "Akademický atlas českých dějin" (Semotanová, Cajthaml et al., 
2014).  

Za konkrétní segment předindustriální krajiny lze tedy v podmínkách ČR považovat ta 
území, která v současnosti vykazují: (1) podobnou diferenciaci pozemkové držby, jak 
tomu bylo před rokem 1850, (2) podobnou strukturu využití těchto pozemků, jak tomu 
bylo před rokem 1850, (3) podobný vzhled tohoto území, jak tomu bylo v daném období 
minulosti. 

„Podobnost“ spočívá v tom, že v zásadě zůstala zachována velikost, tvar a poloha typic-
kých parcel pozemků. Ačkoliv se od místa k místu v rámci těchto parcel měnilo jejich 
konkrétní využití, docházelo k jejich spojování a rozdělování (v rámci „místní velikostní 
normy“), celková kompozice a mozaika využití dílčích ploch v tomto segmentu přetrvává 
neměnná. Některé strukturální změny jsou však pro označení jako „segment předin-
dustriální krajiny“ s jistou opatrností přijatelné, pokud souvisejí pouze s poklesem in-
tenzity využívání pozemků (např. zatravněním orné půdy, nikoliv však zalesněním, což 
mění vizuální stránku území). 

Segmenty předindustriální krajiny tedy vykazují přítomnost „starých územních či kra-
jinných struktur“ (podle ad 1–3, viz výše), které sice přežívají v současné lokální ekono-
mice, avšak formou a intenzitou využívání jsou odlišné od soudobého moderního me-
chanizovaného, velkoplošného (v případě drobné pozemkové držby) a vysoce intenziv-
ního (a chemizovaného) využívání. Mnohdy jsou tyto pozemky v území rozmístěny pod-
le tradic platných v daném regionu, což nemusí odpovídat optimálním protierozním 
účinkům parcelace (např. po spádnici, obecně na příkrých svazích), zásobování vláhou 
(např. rovinaté neodvodněné pozemky). Často významnou roli v zachování jejich exis-
tence hraje snadná dostupnost (blízkost k obydlím majitelů) bez ohledu na třeba nároč-
né terénní podmínky. 

1.2 Úkoly postupu a používaná terminologie 
Hlavním cílem Postupu je  

• poskytnout jednoduchý nástroj k vyhledávání zachovalých segmentů předin-
dustriální krajiny na území ČR, 

• nabídnout možnosti účelového hodnocení zjištěných segmentů předindustri-
ální krajiny na území ČR, 
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• poskytnout inspiraci pro navrhování opatření v managementu segmentů 
předindustriální krajiny na území ČR. 

Postup je určen pro státní a územně správní orgány, pro výzkumné, projektové, pláno-
vací a výrobní organizace, případně i jednotlivce, kteří cítí zájem a zodpovědnost o bu-
doucnost krajinného kulturního dědictví. Součástí Postupu je i definování základních 
terminologických pojmů, mezi něž patří: 

Ortofotomapa – georeferencovaný (souřadnicemi vybavený) letecký snímek opatřený 
vybranými kartografickými prvky (např. názvy sídel, komunikace, administrativ-
ní hranice, vodní tok, příp. další). Ortofotomapa je kartografickým dílem, které ja-
ko hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek, přičemž si 
zachovává další náležitosti mapy – měřítko, souřadnicový systém, a směrovou 
orientaci. Navíc v některých vlastnostech jiná kartografická díla na celé čáře po-
ráží. Těmi jsou například úplnost, přehlednost a zapamatovatelnost. Díky zobra-
zení skutečných barev, tak jak je vlastníma očima známe, můžeme tvrdit, že je pro 
většinu uživatelů i mnohem lépe čitelná. Ortofotomapa tedy přehledně odráží 
skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků 
(http://www.ortofotomapa.cz). 

Katastrální území – území patřící k historické územní správní jednotce členící se do 
pozemkových jednotek příslušných jednotlivým majitelům, každý pozemek je 
opatřen pozemkovým číslem a při kartografické vizualizaci katastrálního území 
jsou v hranicích katastrálního území zobrazeny pozemky s příslušnými čísly. Ka-
tastrální území (k. ú.) je v České republice podle § 2 písm. h) katastrálního zákona 
č. 256/2013 Sb. „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katast-
ru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“. V rámci k. ú. jsou číslo-
vány parcely v jedné nebo dvou číselných řadách. V rámci České republiky mají 
katastrální území jedinečná pojmenování, která zpravidla vycházejí z názvu obce, 
osady nebo městské části. V mnoha případech se jejich názvy například rozlišují-
cími přívlastky od názvu správní jednotky (obce, městské části) odlišují. Kata-
strální území pokrývají celé území státu. Hranice a názvy katastrálních území ur-
čují místně příslušné katastrální úřady po projednání s obcemi nebo na jejich ná-
vrh (https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrální_území). 

Stabilní katastr – byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v předlitavské části Ra-
kouského císařství. Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dosta-
tečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být 
trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Originální mapy stabilního katastru 
jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o 
ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodu-
kovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni 
jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány 
k běžné práci. Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny ja-
ko mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složi-
tějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimap-

pe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásad-
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ně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní 
stav v době založení katastru. V řadě případů byly také dvě sousední obce mapo-
vány společně (ovšem s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otis-
cích byly odděleny (http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#). Z 
měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy v 
českých zemích. Nejdříve byly přesně vymezeny hranice pozemků. Takto označe-
né pozemky byly posléze zaměřeny. Základní jednotkou byla katastrální obec 
(podrobněji viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilní_katastr). 

Císařské otisky – jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v 
terénu. Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují 
žádné dodatečné vpisy. V případě katastrálních území, pro něž se povinné císař-
ské otisky nezachovaly, byly naskenovány zmíněné originální mapy (stabilního 
katastru). Jejich kvalita a zachovalost je podstatně nižší než u předchozích, obsa-
hují též záznamy pozdějších revizí (změny parcelních čísel, zákresy nových par-
cel, apod.). Blíže viz – http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm/. 
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2 Současný stav řešení předmětné problematiky ve světě 

UNESCO považuje segmenty dávné (staré) krajiny za cenné kulturní dědictví (např. Ban-
darin [ed.], 2009). K systematické evidenci tohoto typu kulturního dědictví zatím při-
stoupilo jen málo států nebo regionů. Příkladem úspěšné inventarizace předindustriál-
ních segmentů krajiny všech velikostí je region Vlámského společenství v Belgii, kde 
proběhl vzorový soupis a klasifikace zjištěných areálů, ale také zakomponování poznat-
ků do regionální legislativy a územně plánovací praxe (Van Eetwelde, Antrop, 2005). 
Postup belgické inventarizace se opíral o srovnávání kvalitních starých map z konce 18. 
století a soudobých leteckých snímků s následnou verifikací vytipovaných ploch v teré-
nu, navazujícím hodnocením a doporučením. Na části svého území provedlo podobnou 
inventarizaci Valonské společenství Belgie. Pozornost evidenci starých krajinných rezi-
duí byla věnována v regionech Bretaň ve Francii (evidence typu "bocage"), Alenteju v 
Portugalsku (leso-zemědělský komplex), Velké Británii (Bunce et al., 1996) a Nizozemí 
(Mücher et al., 2003) v rámci typologie evropské krajiny.  

Poměrně daleko je evidence "historických krajinných struktur" na Slovensku (Slámová a 
Jančura, 2012), byť zatím na regionální úrovni. V monografii "Reprezentatívne typy kra-
jiny Slovenska" (Bezák et al., 2010) byla publikována přehledná národní mapa předsta-
vující v měřítku 1:500 000 čtyři hlavní typy krajiny s uvedenými strukturami (vinohrad-
nická krajina, typ krajiny s formami rozptýleného osídlení, typ lučně-pastvinářské kraji-
ny, typ báňské krajiny). Rovněž v Atlase reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska 
(Miklós, Izakovičová [eds.], 2006) je zařazena mapa „typ krajiny s historickými krajin-
nými štruktúrami“. K celonárodní plošné inventarizaci na lokální úrovni slovenská ko-
munita již přistoupila (viz Hreško a Petluš [eds.], 2015). Pozornost se soustředila přede-
vším na zemědělskou krajinu (Špulerová, Štefunková, Dobrovodská et al., 2017). 
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3 Koncept standardizovaného přístupu k vyhledávání segmentů pře-

dindustriální krajiny 

Na území České republiky byly v minulosti vymezeny a jsou spravovány historické kra-
jinné zóny (Salašová et al., 2015). Zpravidla zahrnují poměrně rozsáhlé území, kde 
v minulosti proběhly buď promyšleně úpravy krajiny, anebo se odehrály významné udá-
losti. K jejich hodnocení jsou rovněž k dispozici sofistikované postupy (ibid.). Počet kra-
jinných památkových zón, přes pozvolný růst, nepřesahuje číslo 20. Ačkoliv při jejich 
vymezování byla zřejmě použita dohodnutá účelová kritéria, jen některé z nich, a to ob-
vykle jen lokálně splňují podmínky pro zařazení mezi segmenty předindustriální krajiny. 
Dosavadní výzkumy provedené v některých regionech Moravy (Kolejka a Batelková, 
2017) potvrzují názor, že hledaných drobných segmentů předindustriální krajiny bude 
značný počet (na Moravě řádově několik stovek), byť se v míře zachovalosti a kvality 
budou značně rozcházet. 

Segmenty předindustriální krajiny jsou reprezentovány takovou současnou (druhotnou) 
strukturou krajiny (rozmístěním forem využití ploch), která je podobná druhotné struk-
tuře krajiny v době před plným nástupem průmyslové revoluce v českých zemích, tj. při-
bližně před rokem 1850. Při vyhledávání takových současných krajinných struktur je tak 
zapotřebí upřít pozornost na místa, kde se objevuje drobná pozemková držba, jež byla 
typická pro období před rokem 1850 (na území ČR vytrvala nezřídka až do druhé polo-
viny 50. let 20. století). Cestou k efektivnímu zjištění takových současných krajinných 
struktur je systematické detailní prohledávání nejkvalitnějších soudobých kartografic-
kých podkladů o celém území ČR. Ty jsou reprezentovány barevným ortofotem, či ba-
revnou ortofotomapou. Pro zachování efektivnosti je nutno rovněž respektovat náklady 
na data. Optimálním z tohoto hlediska se proto jeví využití volně dostupných dat. 
V tomto směru nutno konstatovat, že Česká republika disponuje rozsáhlými volně a ve-
řejně dostupnými nejen ortofotomapami, ale i dalšími tematickými mapovými podklady. 

Vyhledávání segmentů předindustriální krajiny na podkladě veřejně dostupných dat je 
ovšem jen vstupní etapou jejich skutečné inventarizace. Předběžně laboratorně vyhléd-
nuté lokality současné krajině je nutno porovnat s územními podklady dokumentujícími 
situaci před nástupem hlavní vlny průmyslové revoluce. Z tohoto historického období 
jsou rovněž volně dostupné kartografické podklady reprezentované stabilním katastrem 
a jeho deriváty – indikačními skicami a mapovými listy II. vojenského (Františkova) ma-
pování z první poloviny 19. století. S těmito podklady je nutné porovnávat segmenty 
v současné krajině předběžně zjištěné z ortofotomap. 

Potvrzení existence jednotlivých segmentů předindustriální krajiny může poskytnout 
pouze terénní výzkum. Na jeho základě je pak možné posuzovat také současný stav těch-
to lokalit a přistupovat prozatím jen k rámcovým návrhům na jejich management 
v budoucnosti. 

Nedílnou součástí procesu inventarizace segmentů předindustriální krajiny je zajištění 
informovanosti odborné i laické veřejnosti o jejich existenci. Tím bude do budoucna za-
bezpečeno, že jednotlivé obce, katastrální území či drobnější lokality, získají takovou 
územní dokumentaci, které umožní jak pěstovat lokální povědomí místních obyvatel a 
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návštěvníků o této skutečnosti, tak informovat vlastníky pozemků s tímto typem kultur-
ního dědictví o specifické hodnotě jejich majetku. Cest, jak takové informovanosti do-
sáhnout, je několik. Jejich přehled je však již nad rámec tohoto postupu. 

Postup však zahrnuje i standardizované kroky účelového hodnocení zjištěných a potvr-
zených segmentů předindustriální krajiny. Cílem hodnocení je především určit míru za-
chovalosti daného segmentu, definovat rozdíly oproti stavu před r. 1850 a identifikovat 
hlavní způsoby jeho možného ohrožení. Navazujícím úkolem je pak zjištění numerických 
charakteristik segmentů a provedení jejich kvantitativní klasifikace. Lokalizace segmen-
tů však musí být nejen ryze topologická (polohová), ale i environmentální, zejména 
s ohledem na charakteristiky reliéfu, geologického podloží a půd, aby bylo možné kvali-
fikovaně zvažovat doporučeni do budoucna. 

 

Obrázek 1: Koncept postupu vyhledávání segmentů předindustriální krajiny 
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4 Standardizovaný postup vyhledávaní segmentů předindustriální 

krajiny 

4.1 Potřebná vstupní data 
Následující tabulka přehledně shrnuje vstupní data, potřebná k realizaci navrhovaného 
postupu.  

Tabulka 1 Seznam vstupních dat nezbytných k realizaci postupu 

Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Popis 

1 dálkový prů-
zkum Země 

barevná ortofo-
tomapa 

ČÚZK 
Mapy.cz 
 

Recentní (z roku 2016, resp. 2017) ba-
revná ortofotomapa je veřejně bezplat-
ně dostupná na internetu. Disponuje 
dostatečným rozlišení do 1 m. Systém 
umožňuje její prohlížení v různých 
stupních zvětšení. Nejnovější ortofoto-
mapu lze rovněž přímo načíst ke zpra-
cování v ArcGIS během identifikace 
segmentů předindustriální krajiny pro-
střednictvím GIS 
 
Zdroje: 
http://geoportal.cuzk.cz/ 
www.mapy.cz 

2 kartografie indikační skici 
stabilního ka-
tastru 
 

MZA 
ČÚZK 
 

Indikační skici stabilního katastru 
v originálním měřítku 1:2880 jsou k 
dispozici pro většinu katastrálních úze-
mí ČR. V naprosté většině jsou vystave-
ny na internetu v barevné podobě (jen 
výjimečně jsou části tohoto díla 
v černobílé podobě). Chybějící mapy za 
vcelku nepatrnou část katastrů lze na-
hradit nahlédnutím do Katastru nemovi-
tostí a katastrálních map jako náhradní-
ho zdroje dat.  
 
Zdroje: 
www.mza.cz  
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohl
edy/archiv.html# 
 
Náhradní zdroje:  
http://archivnimapy.cuzk.cz 
http://geoportal.cuzk.cz 

3 kartografie císařské otisky 
stabilního ka-
tastru 
 

MZA 
ČÚZK 

Císařské otisky v originálním měřítku 
1:2880 jsou k dispozici pro většinu ka-
tastrálních území ČR. V naprosté většině 
jsou vystaveny na internetu v barevné 
podobě (jen výjimečně jsou části tohoto 
díla v černobílé podobě). Chybějící mapy 
za vcelku nepatrnou část katastrů lze 
nahradit nahlédnutím do Katastru ne-
movitostí. Bezešvá mapa císařských 
otisků jako náhradní zdroj dat je vysta-
vena na internetu jen pro část území ČR. 
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Poř. č. Oblast vědění Název geodat Správce Popis 

Zdroj: 
www.mza.cz 
 
Náhradní zdroj:  
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohl
edy/archiv.html# 
 

4 kartografie mapy II. vojen-
ského mapová-
ní 

Mapy.cz 
CENIA 
Geolab.cz 

Mapové sekce II. vojenského mapování 
vznikly odvozením ze stabilního katast-
ru za náležité generalizace. V georefe-
rencované podobě jsou k dispozici jak 
na www.mapy.cz, tak jako WMS služba 
na portále Cenia 
 
Zdroje: 
www.mapy.cz 
https://geoportal.gov.cz/web/ 
guest/map 
www.geolab.cz 

5 Kartografie Katastr nemo-
vitostí 

ČÚZK vrstva hranic obcí ČR 
 
Zdroj: 
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec 

 

4.2 Posouzení kvality a použitelnosti geodat 

Recentní ortofotomapa 

Relativně recentní barevná ortofotomapa (nejnovější verze) je k dispozici na stránkách 
ČÚZK (geoportal.cuzk.cz), obvykle o něco starší verzí disponuje portál www.mapy.cz. 
Ortofotomapu z ČÚZK lze přímo načíst do systému ArcGIS (jako vrstvu WMS), disponuje 
dostatečným geometrickým a tematickým rozlišením, které umožňuje kvalitně identifi-
kovat takové areály druhotné krajinné struktury (land-use), které mohou implikovat 
obdobné uspořádání, jaké v daném území bylo před polovinou 19. století. Současná orto-
fotomapa pak slouží k vymezení té části území, kde he evidentní shoda, spíše podobnost 
s krajinnou strukturou zaznamenanou ve starých mapách. Nad ortofotomapou, jako 
momentálně nejkvalitnějším zdrojem dat o hledaných starých krajinných strukturách, je 
pak provedeno označení zájmového areálu segmentu předindustriální krajiny. 

Indikační skici 

Indikační skici se kvalitou liší od katastru ke katastru především podle množství doda-
tečných vpisků. Ty často překrývají linie parcelace a někdy i nezřetelné barvy výplně 
areálů. Při náležité opatrnosti lze tyto závady bezproblémově překonat. Jisté potíže 
v detailní lokalizaci zájmových ploch (zpravidla) drobné parcelace může působit členění 
mapy indikační skici do dílů, jak byla rozřezáním přizpůsobena skládání do archivního 
formátu. Je-li z některého důvodu zapotřebí rastrový obraz indikační skice celého kata-
strálního území s mezerami mezi jednotlivými díly digitálně rozřezat a opět pospojovat 
za vynechání mezer mezi díly, lze takto učinit za pomocí SW Malování MS Office, Irfan-
View nebo Corel Draw. Tím je získán mezerami nenarušený obraz celého katastru. Po 
této úpravě jednoznačně vyniknou sledované areály parcelace. 
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Císařské otisky 

Císařské otisky představují kvalitnější srovnávací materiál ke zjištěním nad barevným 
ortofotem. Jsou sice rozděleny do podobných dílů jako indikační skici, ale až na výjimky 
v nich nejsou dodatečné vpisky, barvy jsou zřetelné. Jednotlivé díly mají jasně liniemi 
vyznačené okraje. Lze je tedy za využití výše uvedených SW seskládat do obrazu celého 
katastrálního území. Je-li možnost výběru mezi dostupnými indikačními skicami a císař-
skými otisky, doporučujeme přednostní použití kvalitnějších císařských otisků. 

Mapy II. vojenského mapování 

Tyto podklady v originálním rozlišení odpovídající měřítku 1:28 800 mohou sloužit při 
hledání segmentů předindustriální krajiny dvěma způsoby: (1) při přepínání na strán-
kách www.cuzk.cz (lze využít i alternaci https://geoportal.gov.cz/web/guest/map) 
z ortofotomapy na II. vojenské mapování (v rámci hranic právě řešeného katastrálního 
území) mohou upozornit přesněji v rámci toho území, kam soustředit pozornost a hle-
dané segmenty najít, a ty pak předběžně laboratorně verifikovat pomocí příslušné indi-
kační skici nebo císařského otisku, (2) jako srovnávací materiál v případě absence indi-
kační skici nebo císařského otisku pro dané katastrální území, zde však bude pro před-
běžnou verifikaci zapotřebí použít náhradní zdroj dat, kterým za takové situace může 
být Katastr nemovitostí. Vzájemné přepínání recentní ortofotomapy a dat II. vojenského 
mapování umožňuje rovněž server mapy.cz. 

Katastr nemovitostí 

Kartografické výstupy z KN jsou představovány digitálními mapami parcelace pozemků 
s příslušnými čísly, ke kterým lze dohledat jejich deklarované využití. Pro účely vyhledá-
vání segmentů předindustriální krajiny je postačující podrobná kresba parcelace po-
zemků. Pod ní lze zobrazit současné ortofoto a tak odečítat současné využití jednotlivých 
parcel a současně rozdíly mezi zobrazenou parcelací a současným využitím, zejména co 
se týče rozsahu homogenně využívaných ploch (zpravidla jde o uživatelsky spojené par-
cely s jedním způsobem využívání. Nevýhodou vizualizace KN je omezenost měřítka ob-
razu. Teprve až od poměrně značného zvětšení zájmového areálu se zobrazí kresba par-
celace pozemků. Zpravidla tak nelze zobrazit celé katastrální území současně s kresbou 
parcel. Tento nedostatek v zobrazování parcelace lze nahradit pomocí vhodného inter-
netového prohlížeče. Např. Internet Explorer umožňuje zvětšovat plochu na mapě zob-
razeného území a zachovávat přitom znázornění parcelace.  

4.3 Příprava geodat pro zpracování 
Zpracování geodat za účelem identifikace segmentů předindustriální krajiny lze prová-
dět dvěma základním způsoby, které mohou být odvislé i od technického vybavení či 
zkušeností zpracovatele: 

1. Plně on-line prací nad připojenými daty z geodatabází (např. vrstvy WMS) a 
vizualizovanými v technologiích GIS. 

2. Off-line nad rastrovými daty staženými do počítače s vizualizací srovnávacího 
materiálu on-line. 
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Zatímco postup 1) vyžaduje buď přímo instalovaný SW GIS v počítači anebo PC umožňu-
jící on-line práci se vzdáleným SW GIS, postup 2) lze realizovat na každém PC 
s připojením k internetu. 

Recentní ortofotomapa 

Aktuální barevná ortofotomapa je k dispozici na geoportálu ČÚZK a na www.mapy.cz. 
Pomocí selektivního zvětšování (zoomování) lze prohledávat jednotlivé části vizualizo-
vaného zájmového katastrálního území. Ty části katastrálního území, které vykazují pří-
znaky existence segmentu předindustriální krajiny (podle charakteru parcelace pozem-
ků: drobná parcelace původních drobných vlastníků, velkoplošná parcelace v okolí býva-
lých velkostatků), je vhodné zobrazit v kvalitním rozlišení a obraz uložit pro účely srov-
návání s dalšími podklady o minulé parcelaci pozemků. V případě plné práce on-line lze 
již nyní předběžně provést vektorizaci obrysů předpokládaného segmentu v nově gene-
rované datové vrstvě (shp). 

Indikační skici 

Pro účely srovnávání s výřezem z ortofotomapy, v němž je předpokládán výskyt seg-
mentu předindustriální krajiny, je zapotřebí otevřít v internetovém prohlížeči příslušné 
katastrální území, resp. jeho indikační skici. Následně nutno vyhledat analogickou část 
skici s očekávaným (v ortofotomapě) segmentem předindustriální krajiny a zobrazit ji 
v přibližně stejné velikosti a rozlišení jako u ortofotomapy. Oba výřezy je vhodné umístit 
vedle sebe. Ty části parcelace, které jsou shodné (či alespoň podobné) v obou podkla-
dech, pak orámovat v barevné ortofotomapě v dostupném kreslícím SW (malování MD 
Office, IrfanView, Corel Draw apod.). Lze si vypomoci rozřezáním obrazu celého kata-
strálního území, vyříznutím mezer mezi díly a následným spojením dílů do úplného ob-
razu katastru. Tím bude získán kvalitnější obraz území v době katastrálního mapování. 

Císařské otisky 

Použití císařských otisků vyžaduje podobný přístup jako v případě indikačních skic. Zde 
je však velmi vhodné (při práci off-line) nejprve spojit do jednoho obrazu-výřezu jednot-
livé listy císařských otisků daného katastrálního území pouze pro tu část katastru, kde se 
podle ortofotomapy předpokládá existence hledaného segmentu (jinými slovy – nesklá-
dat do jednoho celku všechny císařské otisky za katastr, když hledaný segment je hledán 
jen v části katastru). Sestaven obraz části katastrálního území lze pak porovnávat 
s velikostí a měřítkem analogickým výřezem z ortofotomapy s hledaným segmentem. 

Mapy II. vojenského mapování 

Mapy II. vojenského mapování lze vizualizovat na www.cuzk.cz, geoportal.cenia.cz a 
www.mapy.cz. Je-li ve vyhledávači určeno hledané katastrální území, stejný obrys území 
jako nad ortofotomapou, se zobrazí i nad georeferencovanou mapou II. vojenského ma-
pování. Lze tedy vizuálně porovnávat části katastru v obou datových zdrojích s ohledem 
na možný výskyt segmentu. Nevýhodou je skutečnost, že zatímco ortofotomapu lze zvět-
šovat až do vysokého rozlišení, zoomování map II. vojenského mapování je omezeno po 
jistou úroveň. Nelze tedy jít až do spolehlivého rozlišení nezbytného pro spolehlivé roz-
lišení segmentu, nehledě na generalizování obsah mapy. Také v tomto případě je vhodné 
pořídit velikostně a měřítkem shodne výřezy z podkladů daného katastrálního území 
pro účely srovnávání. 
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Katastr nemovitostí 

Vizualizace dat KN naráží rovněž na limit zoomování, zde naopak však nelze obraz 
zmenšovat do rozlišení potřebného ke srovnávání s výřezem ortofotomapy 
s předpokládaným výskytem segmentu předindustriální krajiny. V takovém případě lze 
si vypomoci tím, že v minimálním možném zobrazení parcelace v katastrálním území 
nutno provést záznam obrazovky (print-screen) pro všechny zájmové části katastru a ty 
pak v dostupném grafickém SW pospojovat do jednoho celku, avšak pouze pro část ka-
tastru s předpokládaným výskytem segmentu. Tento obraz lze pak pro srovnávací účely 
upravit do stejné velikosti a rozlišení, v jakém je výřez z ortofotomapy. 

4.4 Nástroje pro zpracování geodat 
Vyhledávání segmentu předindustriální krajiny lze řešit dvěma hlavními postupy: 

1. On-line pomocí geoinformačního software (např. ArcGIS) nad daty zpracova-
nými CENIA, ČÚZK příp. jinými institucemi. 

2. Off-line nad rastrovými daty staženými do počítače a vizualizovanými 
v grafickém software (např. MS Office Malování, IrfanView nebo Corel Draw) 

V části 4.5 jsou jednotlivě popsány oba postupy.  

4.5 Postupy zpracování dat 
Vyhledávání segmentů PreIK vychází z komparace kartografických podkladů různého 
charakteru, původu a kvality. Všechny potřebné materiály musejí disponovat klíčovými 
vlastnostmi: (1) vysokou rozlišovací schopností, aby bylo možné identifikovat podobné 
struktury využití ploch v nich, (2) veřejnou dostupností v požadovaném množství a kva-
litě on-line, (3) použitelností v běžné zobrazovací technologii. 

Ideovým východiskem je představa, že kvalitní recentní mapové podklady umožní rozli-
šit takové struktury využití ploch, které v současné krajině mohou působit anachronicky, 
zejména po období průmyslové společnosti a socialistického velkoplošného hospodaření 
na orné půdě, pastvinách nebo v lese. Pro tyto účely se nejlépe hodí recentní barevné 
ortofoto. Pozornost se primárně přirozeně soustředí na existující drobnou parcelaci po-
zemků. Taková sice existuje i v okolí zástavby z doby průmyslové společnosti, ale pokud 
bezprostředně přiléhá k zástavbě, její datování je podle ní snadnější, je typickým dopro-
vodem v podstatě jakékoliv individuální zástavby a jako taková vzniká i v současnosti 
(byť zpravidla chybí pásová parcelace z důvodu odlišné diferenciace pozemků 
v developerských zónách). Ovšem může nastat rovněž situace, že dědictvím 
z předindustriálního období může být velkoplošná parcelace. Indikátorem takové situa-
ce může byt přítomnost budov zemědělského statku přímo ve staré zástavbě obce, nebo 
při jejím okraji. V obou případech pro předběžný výběr „podezřelých“ areálů pro po-
drobnější studium stačí následující porovnání s dalším klíčovým mapovým podkladem, 
kterým jsou mapy II. (Františkova) vojenského mapování. To těsně předcházelo všeo-
becné průmyslové revoluci na území českých zemí. Pokud se podobná struktura (byť 
alespoň náznakově díky nižší kvalitě map II. vojenského mapování a jejich měřítka 1:28 
800) vyskytuje na stejném místě v těchto starých mapách, lze přejít na detailní podklady 
indikačních skic v měřítku 1:2 880 a tam definitivně rozhodnout o příslušnosti areálu 
k předindustriální krajině. 
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4.5.1 On-line postup identifikace PreIK 

Při automatizovaném (on-line) postupu využíváme geoinformační (GIS) software, který 
významně zjednodušuje proces zaznamenávání i následných úprav segmentů PreIK. 
V tomto postupu byl konkrétně využit program ArcGIS firmy ESRI. Pro vlastní práci 
v GIS je nezbytné využívat i soubor datových vrstev, pomocí kterých provádíme datové 
(mapové) analýzy – zdroje těchto dat jsou popsány v části 4.1. On-line postup identifika-
ce PreIK lze rozdělit do posloupnosti několika kroků: 

Krok 1: Výběr zájmového katastrálního území  

Do nově založeného projektu v programu Arcgis importujeme potřebné zájmové mapo-
vé vrstvy. Pro výběr katastrálního území tak je podstatné importovat soubor všech kata-
strálních území (např. ArcČR500 – https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-
data/arccr-500). Přidaná vrstva se po vložení ihned vykreslí (viz žluté linie na obr. 2). 
S pomocí atributové tabulky vybereme konkrétní katastrální území, které je potvrzením 
výběru zvýrazněno (světle modrá linie). Do projektu lze v tomto kroku nahrát libovolné 
množství zájmových vrstev, tedy zejména ortofotomapu (geoportal.cuzk.cz) a vrstvu II. 
vojenského mapování (geoportal.gov.cz; v obr. 2 jako neaktivní vrstva, není vykreslena). 

 

Obrázek 2: Výběr zájmového katastrálního území obce z geodatabáze v GIS (obec Heroltice u Štítů na severu Moravy) 
(Zdroj: ArcČR500 – Arcdata Praha; geoportal.cuzk.cz; geoportal.gov.cz) 

Krok 2: Analýza současného využití ploch vybraného katastrálního území se za-

měřením na „zájmové areály“ s drobnou parcelací 

Podrobným průzkumem ortofotomapy můžeme vidět, že v okolí obce Heroltice (přesněji 
na jejím katastru) se drobná parcelace vyskytuje jak v podobě záhumenků za individuál-
ní zástavbou, tak západně od zástavby, kde může jít o segment PreIK (obr. 3). 
V prostředí programu ArcGIS lze s výhodou přepínat mezi jednotlivými importovanými 
vrstvami. Tedy po zjištění segmentu na ortofotomapě můžeme tento stav srovnat s vrst-
vou II. vojenského mapování, kterou pro danou chvíli zaktivníme. Hranice katastrálního 
území přitom zůstávají stále viditelné (obr. 4)  
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Obrázek 3: Výsledek analýzy současného využití ploch – zjištěné areály drobné parcelace pozemků v hranicích zájmového 
katastrálního území obce Heroltice na ortofotomapě 

(Zdroj: geoportal.cuzk.cz; ArcČR500 – Arcdata Praha) 

 

Obrázek 4: Výsledek analýzy současného využití ploch – zjištěné areály drobné parcelace pozemků v hranicích zájmového 
katastrálního území obce Heroltice na mapách II. vojenského mapování 

(Zdroj: geoportal.gov.cz; ArcČR500 – Arcdata Praha) 

Jak je uvedeno výše, II. vojenské mapování není vzhledem k podrobnosti vždy optimál-
ním řešením. Pro získání definitivní jistoty, že zjištěný areál vykazoval podobnou struk-
turu využití ploch již v předindustriálním období, je vhodnější využít jako srovnávací 
vrstvu se současným stavem krajiny databázi tzv. indikačních skic a císařských otisků 
(obr. 5) katastrálního mapování z první poloviny 19. století. Pro území Moravy spravuje 
databázi Moravský zemský archiv v Brně a je dostupná na portále www.mza.cz. Pro část 
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území Čech a českého Slezska jsou „sešité“ císařké otisky k dispozici na portále ČÚZK, a 
to www.archivnimapy.cuzk.cz (přímo pro vyhledávání konkrétních území slouží odkaz 
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#). V tomto vyhledávači lze pro 
konkrétní katastr nalézt technicky kvalitnější datový zdroj a v něm ověřit dosavadní 
představu o výskytu segmentu PreIK. 

Císařské otisky nejsou bohužel k dispozici plošně pro celou ČR (na jejich vektorizaci, 
georeferencování a „sešití“ se v současnosti pracuje) v podobě vhodné pro přímou im-
plementaci do prostředí GIS, a je proto nutné s nimi pracovat do jisté míry manuálně. 
Pro přímé využití tohoto zdroje v GIS software by bylo nezbytné jednotlivé otisky geore-
ferencovat, což je však proces časově náročný. Navíc jsou jednotlivé katastry složeny 
z dílů, jejichž návaznost není vždy optimální. I z tohoto důvodu je vhodné provést geore-
ferencování až u těch segmentů, jejichž existence je ověřena a potvrzena v terénu.  

Neautomatizované využití císařských otisků předpokládá v prvé řadě nalezení toho dílu 
katastrálního území, kde byl předběžně identifikován areál PreIK. V případě, že tento 
areál zasahuje do více dílů v katastrálním území, je potřeba tyto díly slícovat a spojit do 
celku. To lze provést v jakémkoli grafickém programu/editoru, v němž lze obrázky otá-
čet, ořezávat jejich okraje apod. – v našem případě byl využit program Corel Draw. Za-
tímco na serveru ČÚZK je nezbytné otvírat jednotlivé díly katastru postupně, Moravský 
zemský archiv nabízí vizualizaci celého katastru najednou – bohužel však jednotlivé díly 
nejsou slícovány (obr. 6) a i zde je tak nutné před použitím realizovat dílčí úpravy. 
V analogové podobě jsou kopie indikačních skic k dispozici na krajských archívech. 

 

Obrázek 5: Císařské otisky části katastru Heroltic u Štítů se zvýrazněnou strukturou pozemků – ukázka produktu ČÚZK 
(Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz) 
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Obrázek 6: Indikační skici části katastru Heroltic u Štítů se zvýrazněnou strukturou pozemků – ukázka produktu MZA 

(Zdroj: mza.cz/indikacniskici) 

Krok 3: Porovnání „specifické současné parcelace ploch“ zjištěné podle ortofoto-

mapy s archivními podklady datovanými před rokem 1850 

Výše uvedené tři mapové podklady tak ve vzájemném porovnání slouží k ověření, zdá 
podobná (nikoliv zcela stejná) krajinná struktura (mozaika využití ploch) se v daném 
území vyskytovala již v předindustriálním období (obr. 7). Jak plyne z předchozího kro-
ku, srovnání prvních dvou zdrojů lze provádět přímo aktivací vrstev v programu ArcGIS, 
císařské otisky potom srovnáváme „neautomatizovaně“.  

 
Obrázek 7: Porovnání „specifické současné parcelace“ pozemků na recentní ortofotomapě ve vybrané části zájmového 
katastrálního území (vlevo) s mapou II. vojenského mapování a sestaveným celkem z císařských otisků daného území 

(Zdroj: www.mza.cz; geoportal.cuzk.cz; ArcČR500 – Arcdata Praha) 

Krok 4: Vytvoření hranic zájmového segmentu v prostředí GIS 

Vytvoření nového segmentu v prostředí GIS je vázáno na vytvoření nové vrstvy, do níž se 
vybrané segmenty ukládají a je možné tyto prostřednictvím editoru dále upravovat dle 
skutečně zjištěného stavu.  
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V programu ArcGIS se v katalogu založí nová polygonová vrstva (obr. 8) – zde s názvem 
Hřebečsko. Při založení vrstvy je již možné definovat i souřadnicové systémy vrstvy (zde 
S-JTSK_Krovak_East_North), nicméně toto nastavení lze učinit kdykoli později. 

 
Obrázek 8: Založení nové vrstvy v prostředí programu ArcGIS 

(Zdroj: ArcGIS) 

Nová vrstva je obsahově prázdná a je naplňována identifikovanými segmenty předin-
dustriální krajiny. Zaznačení jednotlivých zjištěných segmentů probíhá pomocí nástroje 
editace, kterým vykreslíme nový individuální polygon – na obr. 9 jej představuje seg-
ment s názvem Heroltice_1, zvýrazněný v ortofotomapě světle modrou barvou. Obdobně 
je zvýrazněn i v atributové tabulce, v níž je v režimu editace již v tuto chvíli možné při-
dávat i další charakteristiky příslušného území (jako např. velikost či kvalitu daného 
segmentu).  

Výhodou elektronického zpracování segmentů je možnost jednoduché úpravy jejich 
plošného rozsahu (či atributových informací) v jakékoli fázi postupu – tedy buď 
v přípravné fázi srovnávání, nebo ex post po terénním průzkumu (obr. 10). 
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Obrázek 9: Vytvoření nového segmentu a jeho zobrazení v atributové tabulce 
(Zdroj: ArcČR500 – Arcdata Praha; geoportal.cuzk.cz; vlastní zpracování) 

 

Obrázek 10: Úprava hranic již vytvořeného segmentu (modrá linie) 
(Zdroj: ArcČR500 – Arcdata Praha; geoportal.cuzk.cz; vlastní zpracování) 

Krok 5: Ohraničení areálu „specifické současné parcelace ploch“ zjištěné podle 

ortofotomapy s archivními podklady datovanými před rokem 1850 

Zaznačený segment je po vytvoření možné zobrazovat s jakoukoli další zájmovou vrst-
vou v programu ArcGIS pomocí její aktivace (zviditelnění). V modelovém příkladu tak lze 
přepínáním vrstev hodnotit aktuální stav (ortofotomapa na obr. 11 vlevo) se stavem II. 
vojenského mapování (obr. 11 vpravo). Zájmový segment se ve všech takových vrstvách 
zobrazí v identické poloze.  
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Obrázek 11: Příklad primárního porovnávání společného výskytu „specifické parcelace ploch“ zjištěné podle recentní orto-
fotomapy s obdobným výřezem z mapy II. vojenského mapování –použitá stará mapa zde spolehlivě nepodporuje lokalizaci 

segmentu PreIK  
(Zdroj dat: ArcČR500 – Arcdata Praha; geoportal.cuzk.cz; geoportal.gov.cz; vlastní zpracování) 

Jistá nedostatečnost podkladů II. vojenského mapování nás vede k nutnosti využít pro 
srovnání podrobnějších císařských otisků. Jak bylo výše naznačeno, bez podrobného 
georeferencování nelze tyto snímky automatizovaně zpracovat. Ve fázi ověřování kra-
jinných struktur však postačuje alespoň přibližné přenesení zakresleného segmentu 
PreIK do indikační skici (obr. 12), k čemuž je možné využít jakýkoli grafický program 
(např. Corel Draw). Je-li v území shoda, je vyhledaný areál vhodný pro terénní ověření. 

 
Obrázek 12: Ohraničení shodné (nebo alespoň podobné) „specifické parcelace ploch“ zjištěné podle recentní ortofotomapy a 

porovnání s obdobným výřezem z celku císařských otisků 
(Zdroj dat: ArcČR500 – Arcdata Praha; vlastní úpravy; archivnimapy.cuzk.cz) 
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Krok 6: Vyznačení obrysu shodné parcelace pozemků v georeferencované podobě 

pro geodatabázi segmentů PreIK v GIS 

Po ověření v terénu jsou jednotlivé segmenty upravovány dle jejich skutečného rozsahu. 
Tento postup probíhá nad ortofotomapou v prostředí GIS software, a to ve stejném pro-
jektu/dokumentu, v kterém byly v přípravné fázi vymezovány prvotní návrhy polygonů 
předindustriální krajiny.  

Pokud se vyznačený a ověřený areál nachází při hranici katastrálního území, je možné, 
že na něj v sousedním katastrálním území navazuje další dílčí areál. V takovém případě 
budou oba areály společně vytvářet jeden segment předindustriální krajiny, který lze 
v případě potřeby v GIS prostředí velmi jednoduše spojit do jednoho polygonu (v pro-
gramu ArcGIS se jedná o funkci Merge).  

Každému vymezenému segmentu je přidělen alfanumerický kód. Do dalších sloupců 
atributové tabulky jsou zaznamenány kvalitativní a kvantitativní charakteristiky seg-
mentů (využití, rozloha, kvalita zachování areálu), z nichž lze vytvořit účelovou klasifi-
kaci. V tomto kroku lze přistoupit i ke georeferencování císařských otisků pro definitiv-
ně potvrzené segmenty PreIK. 

4.5.2 Off-line postup identifikace PreIK 

Postup identifikace PreIK v off-line režimu lze také rozdělit do několika kroků, jejichž 
výsledkem je identifikace zájmových segmentů předindustriální krajiny, přičemž však 
tyto musejí být ve finále také zpracovány v prostředí GIS (rámcově viz krok 6 u on-line 
postupu). Jedná se o následující sekvenci kroků: 

Krok 1: Výběr zájmového katastrálního území  

Všechna katastrální území jsou evidována v databázi ČÚZK, příp. na ČSÚ. Řešitel úkolu si 
vybírá z konečného počtu katastrálních území (geodatabáze k. ú. pro GIS je dostupná 
např. z produktu ArcČR 500 – viz obr. 13). 

 

Obrázek 13: Výběr zájmového katastrálního území obce z geodatabáze v GIS (obec Heroltice u Štítů na severu Moravy) 
(Zdroj: ArcČR 500 – Arcdata Praha) 
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Krok 2: Vyhledání zájmového katastrálního území (vyhledávačem ve veřejném 

pracovním materiálu na internetu)  

Recentní barevná ortofotomapa je k dispozici on-line na stránkách www.mapy.cz. Na 
stránce se jako první se po otevření stránky objeví „Základní mapa“ (obr. 14). Vyhledá-
vači se po zobrazení základní mapy vepíše název obce daného katastrálního území.  
V mapovém okně se objeví tato mapa s vykresleným obrysem (hranicemi) katastrálního 
území (obr. 15).  

 
Obrázek 14: Vizualizace „Základní mapy“ s připojeným vyhledávačem po pravé straně, hledá se obec Heroltice u Štítů 

(Zdroj: www.mapy.cz) 

 
Obrázek 15: Vyhledání zájmového katastrálního území obce Heroltice nad „Základní mapou“ 

(Zdroj: www.mapy.cz) 
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Krok 3: Vizualizace zájmového katastrálního území nad recentní barevnou ortofo-

tomapou 

Ve vyhledávači na www.mapy.cz se kliknutím na ikonu „Změnit mapu“ přepne ze zobra-
zení základní mapy na recentní ortofotomapu (ikona „Letecká“). Okamžitě je katastrální 
území zobrazeno nad podkladem (letecké) ortofotomapy společně s obrysem katastrál-
ního území (obr. 16). Optimálním řešením z nabídky chronologické řady ortofotomap je 
výběr nejnovějšího (recentního) materiálu. 

 
Obrázek 16: Vizualizace zájmového katastrálního území obce Heroltice nad recentní ortofotomapou 

(Zdroj: www.mapy.cz) 

Krok 4: Analýza současného využití ploch vybraného katastrálního území se za-

měřením na „zájmové areály“ s drobnou parcelací 

V okolí obce Heroltice se drobná parcelace vyskytuje jak v podobě záhumenků za indivi-
duální zástavbou, tak západně od zástavby, kde může jít o segment PreIK (obr. 17). 

Krok 5: Porovnání „specifické současné parcelace ploch“ zjištěné podle ortofoto-

mapy s archivními podklady datovanými před rokem 1850 

Toto porovnání slouží k ověření, zdá podobná (nikoliv zcela stejná) krajinná struktura (mo-
zaika využití ploch) se v daném území vyskytovala již v předindustriálním období (obr. 18). 
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Obrázek 17: Výsledek analýzy současného využití ploch – zjištěné areály drobné parcelace pozemků v hranicích zájmového 

katastrálního území obce Heroltice 
(Zdroj: www.mapy.cz) 

 
Obrázek 18: Porovnání „specifické současné parcelace“ pozemků na recentní ortofotomapě ve vybrané části zájmového 

katastrálního území (vlevo) s mapou II. vojenského mapování a sestaveným celkem z císařských otisků daného území 
(Zdroj: www.mapy.cz, www.mza.cz) 
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Obrázek 19: Porovnání „specifické současné parcelace“ pozemků na recentní ortofotomapě ve vybrané části zájmového 

katastrálního území (vlevo) se zobrazením indikační skici téhož území – rušivě působí mezery mezi díly skici 
(Zdroj: www.mapy.cz, www.mza.cz) 

Krok 6: Ohraničení areálu „specifické současné parcelace ploch“ zjištěné podle 

ortofotomapy s archivními podklady datovanými před rokem 1850 

Pro získání definitivní jistoty, že zjištěný areál vykazoval podobnou strukturu využití 
ploch již v předindustriálním období, je zapotřebí nahlédnout do databáze tzv. indikač-
ních skic katastrálního mapování z první poloviny 19. století, spravovaném Moravským 
zemským archivem v Brně (archiv je dostupný zde: www.mza.cz), pro Čechy a české 
Slezsko dostupný na http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#. Ve vy-
hledávači lze nalézt pro daný katastr rovněž technicky kvalitnější sekce tzv. císařských 
otisků a v nich ověřit dosavadní představu o výskytu segmentu PreIK (obr. 20) 

 
Obrázek 20: Ohraničení shodné (nebo alespoň podobné) „specifické parcelace ploch“ zjištěné podle recentní ortofotomapy a 

porovnání s obdobným výřezem z celku císařských otisků 
(Zdroj: www.mapy.cz, www.mza.cz) 
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Krok 7: Kontrola ohraničení shodné části současné parcelace pozemků s obdobou 

podle dalších starých podkladů 

Tento krok je zapotřebí provést v případě, že prvotní srovnávání bylo realizováno pouze 
nad méně kvalitním podkladem, např. mapami II vojenského mapování. Příklad uvedený 
níže (obr. 21) ukazuje, že právě mapy II. vojenského mapování nejsou ideálním podkla-
dem pro srovnávání. Lze je použít pouze tehdy, není-li k dispozici stabilní katastr (indi-
kační skici nebo císařské otisky) 

 

Obrázek 21: Příklad primárního porovnávání společného výskytu „specifické parcelace ploch“ zjištěné podle recentní orto-
fotomapy s obdobným výřezem z mapy II. vojenského mapování – použitá stará mapa zde spolehlivě nepodporuje lokalizaci 

segmentu PreIK 
(Zdroj: www.mapy.cz, www.mza.cz) 

Krok 8: Vyznačení obrysu shodné parcelace pozemků v georeferencované podobě 

pro geodatabázi segmentů PreIK v GIS 

Zjištěný segment předindustriální krajiny je zapotřebí co nejpřesněji vyznačit 
v recentním barevném ortofotu při práci off-line. Kresbu lze snadno realizovat pomocí 
nástroje „print screen“ v MS Office, kterým se pořídí kopie obrazovky zařízení. V nástroji 
„malování“ se zakreslí obrysy zájmového areálu (obr. 22). Ty jsou překresleny v ArcGIS 
vektorizací téhož areálu nad načtenou analogickou ortofotomapou (resp. ortofotem) 
v nové datové vrstvě segmentů předindustriální krajiny zobrazené nad kresbou hranic 
všech katastrálních území. Vedle kódového označení tak bude zcela zřejmé, ve kterém k. 
ú. se daný segment nachází. Dále se může stát, že v sousedním k. ú., bude na zjištěný 
segment přímo navazovat další a tak společně budou vytvářet jeden segment lokalizo-
vaný do dvou (příp. i více) katastrálních území. Práce způsobem plně on-line znamená 
přímou vektorizaci obrysů segmentu již jako výstup vyhledávání bez mezietapy kreslení 
do obrazu ortofotomapy.  

Každému takto vymezenému segmentu je přidělen alfanumerický kód, Ten se v systému 
ArcGIS zobrazí v georeferencované podobě nad libovolným podkladem při dotazování 
databáze (podle atributové tabulky). Zájmový segment je georeferencován v používané 
souřadnicové soustavě a v atributové tabulce je sloupec, v němž je uveden zadaný alfa-
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numerický kód, např. Heroltice1. Pozdějším přidáním dalších sloupců v atributové ta-
bulce pro další charakteristiky segmentů předindustriální krajiny je vytvářena geodata-
báze těchto segmentů, je vypočtena skutečná plocha segmentů a s využitím dalších pa-
rametrů je provedena jejich účelová klasifikace. 

 
Obrázek 22: Příklad vizualizace vektorizovaného zákresu hranic identifikovaného segmentu předindustriální krajiny 

nad mapou katastrálních území ČR v GIS (v rámečku je označení položky v geodatabázi) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Krok 9: Verifikace výskytu shodné, resp. podobné parcelace pozemků v recentní a 

starých mapových podkladech kontrolou v terénu 

Výskyt každého zjištěného segmentu nutno prověřit v terénu, neboť dynamika změn 
velikosti a tvarů segmentů zjištění laboratorně sice podle „recentní ortofotomapy“ off-
line (či ortofota on-line), ale přesto pořízené v minulosti je značná. Teprve v terénu je 
potvrzen (zamítnut, nebo změněn) předběžný laboratorní doklad o existenci segmentu. 
Současně je pořízena datovaná fotodokumentace a proveden záznam dalších vlastností 
segmentu. Datování je povinnou součástí dokumentace každého segmentu předindustri-
ální krajiny (obr. 23 a obr. 24). 

 

Heroltice1 
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Obrázek 23: Fotodokumentace segmentu předindustriální krajiny Heroltice1 dokládající jeho existenci ve zjištěné podobě – 
pohled k severu (20. 07. 2017) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrázek 24: Fotodokumentace segmentu předindustriální krajiny Heroltice1 dokládající jeho existenci ve zjištěné podobě – 
pohled k jihu (20. 07. 2017) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Možné problémy při identifikaci segmentů PreIK (podle aktuálního stavu poznání) 

1. Některá katastrální území byla sloučena. Při použití vyhledávače na mapy.cz 
pro danou obec se zobrazí pouze obrys (v podstatě) jen zástavby dané obce a 
nikoliv její katastr. Lze si pomoci vizualizací obrysů katastrů okolních neslou-
čených obcí, nebo vizuálně obrysem tohoto katastru v GIS. 

2. Předindustriálním krajinným dědictvím jsou také lesy. Zejména jejich „fasá-
da“ (okraj vůči otevřené krajině) tvoří součást vzhledu tehdejší krajiny. Tento 
okraj i interiér lesa mohl být sice polohově stabilní, ale mohl se měnit podle 
druhů zde rostoucích dřevin. Je třeba si ovšem představit, že jehličnany se 
v nepřirozených polohách na území dnešní ČR uměle šířily od cca 1780 (z 
podstatné části údajně vyséváním) a jejich podíl v nižších polohách tak mohl 
být vyšší než v současnosti. Za standard PreIK v lese nutno brát listnáče. 

V navazující etapě může být prováděna účelová kvantitativní a kvalitativní klasifikace 
zjištěných segmentů předindustriální krajiny podle potřeb specifického výzkumu. Tyto 
procedury mohou být velmi rozmanité a nejsou součástí této tohoto postupu.  
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5 Doporučení k ukládání výsledků identifikace segmentů předin-

dustriální krajiny 

Bez ohledu na použitý postup (off-line a plně on-line) je vhodné výsledky ukládat 
v podobě párů srovnávaného a srovnávacího kartografického materiálu v rastrové po-
době (obr. 25). Každý zjištěný segment předindustriální krajiny nutno dokumentovat 
příslušným výřezem z ortofotomapy (zatím bez zákresu jeho hranic) a pevně připoje-
ným srovnávacím obrazem staré mapy (indikační skice, císařského otisku nebo mapy II. 
vojenského mapování) nebo Katastru nemovitostí. Tím budou doložena data, ze kterých 
identifikace segmentu předindustriální krajiny vycházela. Ve druhém analogickém páru 
již bude obrys segmentu vkreslen do výřezu barevné ortofotomapy. Totéž lze zakreslit i 
do srovnávacího materiálu (obrazu staré mapy, KN, tento zákres však není podmínkou). 
Tak bude zcela zřejmé, proč které části území byly označeny za hledaný segment. Takto 
sestavný materiál je pak východiskem pro verifikování podle skutečnosti v terénu. 

Vstup zjištěných segmentů do geodatabáze je pak závěrem zajišťován vektorizací hranic 
identifikovaných polygonů. Vybavením jednotlivých položek v databázi atributovými 
údaji bude získán spolehlivý přehled o kvantitativní a kvalitativní stránce jejich existen-
ce ve sledovaných regionech. 
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Obrázek 25: Doporučená forma archivování dokumentace o identifikaci segmentu PreIK (ortofotomapa rok 2016; varianty 
bez a se zákresem do starého podkladu) 
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6 Shrnutí 

Předložený postup identifikace segmentů předindustriální krajiny je použitelný nad daty 
a technologiemi dostupnými v České republice. Lze předpokládat, že podobná situace je i 
v dalších evropských, příp. jiných zemích, byť jen v některých z nich proběhly tak roz-
sáhlé změny v parcelaci využití krajiny, jak tomu nastalo v bývalém Československu. 
Zejména velkoplošné zemědělství a spojování pozemků do monofunkčních ploch vedlo 
k zániku drobné parcelace, i když o efektivnosti využívání drobných parcel lze pochybo-
vat. 

V současné době je již k dispozici řada důkazů, že zánik segmentů, resp. snižování jejich 
velikosti reálně probíhá. Děje se tak zpravidla spojováním pozemků jednotným velko-
plošným využíváním na jedné straně, a sukcesí lesa a křovisek na zemědělskou půdu na 
straně druhé.  Opakované mapování segmentů se pochopitelně bude opírat o novější 
ortofotomapy. Srovnáním s předešlými ortofotomapami pak doloží dynamiku segmentů 
předindustriální krajiny a tím rovněž jejich probíhající intenzivní existenční ohrožení. 

Vytvoření geodatabáze zjištěných segmentů předindustriální krajiny je východiskem 
jednak k poznání situace v této málo známé oblasti existence přírodního a kulturního 
krajinného dědictví, a jednak východiskem pro péči o tato území.  
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7 Závěr 

Celý demonstrovaný postup vyhledávání segmentů předindustriální krajiny se opírá o 
veřejně dostupná data jak ve variantě off-line, tak plně on-line. Je tedy možné jej realizo-
vat na běžné výpočetní technice připojené na internet, resp. v technologii GIS. Neklade 
tedy zvláštní nároky na hardwarovou a softwarovou vybavenost a na dovednosti zpra-
covatele. Podle tohoto postupu je tedy možné proceduru úspěšně provozovat bez ome-
zení územím, vybavením a osobou zpracovatele. Je tak možné do vyhledávání segmentů 
předindustriální krajiny zapojit velké množství pracovníků, a tak zpracovat rychle a při-
tom spolehlivě poměrně rozsáhlá území.  

Postup je možné rovněž modifikovat pro jiné vyhledávací účely, např. sledovaní vývoje 
vodních objektů, průběhu vodních toků, růstu zástavby, vývoje lesních celků, změn sil-
niční sítě apod. Všechny takové procedury mohou probíhat nad stejnými daty za využití 
stejných technologií off-line i on-line. Je možné, že v budoucnu budou nalezena další 
možná využití demonstrovaného postupu. 
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Seznam zkratek 

ArcGIS obchodní značka firmy ESRI. Jde o volně dostupný prohlížeč geoprostorových 
dat. Nabízí snadnou cestu, jak zdarma a rychle prohlížet geografické informace 
jak ve 2D, tak i ve 3D, a navíc obsahuje možnost provádět nad zobrazenými daty 
dotazy a analytické úlohy  

ArcView  základní produkt firmy Esri a umožňuje běžné i pokročilé editace vektorových 
dat nad polohopisnými podklady ve standardních formátech bez využití servero-
vé databáze. 

CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 

Corel Draw  Vektorový grafický editor firmy Corel Corporation 

ČR     Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČZU   Česká zemědělská univerzita 

GIS   Geografický informační systém 

IrfanView   počítačový program k prohlížení obrázků, zvuků a videa 

k. ú.   katastrální území 

KN   katastr nemovitostí 

MS Office  balík kancelářského softwaru od firmy Microsoft Office 

NAKI Program Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimen-
tálního vývoje národní a kulturní identity   

PreIK   předindustriální krajina 

shp shapefile (nebo též anglicky Esri Shapefile) je datový formát pro ukládání vekto-
rových prostorových dat pro geografické informační systémy. Je vyvinutý a říze-
ný firmou Esri jako otevřený formát pro datovou interoperabilitu mezi Esri a 
ostatními softwarovými produkty 

ÚSES   Systém ekologické stability krajiny 

WMS    Web Map Service – ( webová mapová služba) 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (americký standardní kód 
pro výměnu informací) 
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