
3.1 Úvod: Význam studia využití země

Geogra�e studuje krajinu jako komplex vzájemných vztahů mezi přírodou a lidskými aktivi-
tami na různé úrovni – od lokální až po globální. Tyto vztahy a jejich důsledky se časem mění, 
proto se i krajina ve svém charakteru, strukturách a jejich prostorovém uspořádání transfor-
muje.

Využití krajiny je především v posledním půlstoletí výrazně ovlivněno postupující dife-
renciací funkcí jádrových oblastí a periferie. Přesunem řady aktivit do center vyšší řádovostní
úrovně a vznikem nových funkcí těchto jader dochází ke stále větším rozdílům ve struktuře
ploch mezi jádry a ostatním územím. Největší centra, jakým je např. Praha, přitom postupně
zvětšují územní rámec, v němž působí na vznik nových funkcí. Z toho vyplývá odlišný vývoj
struktury ploch velkých měst ve srovnání se zbylým územím státu. Změny struktury ploch
Pražského městského regionu jsou speci�cké a liší se od ostatních oblastí Česka. Umožňují
však předpovídat trendy, které se postupně objevují či v budoucnu objeví u dalších aglomerací 
v Česku a jiných postsocialistických zemích. Jde především o významný nárůst zastavěných
a ostatních ploch v suburbánní zóně, úbytek orné a zemědělské půdy, formování zón speci�c-
kých funkcí (rekreační lesy a areály) apod.

3.2 Teoretická východiska hodnocení interakce příroda–společnost
na území Česka

Z původně podobných struktur využití země preindustriálního období (závislých především
na přírodních podmínkách) roste územní diferenciace stále výraznějším prosazováním vlivů
ekonomických, sociálních, politických a polohových v industriální a postindustriální společ-
nosti. Současná územní organizace využití země Česka stále výrazněji odpovídá závislosti na
jádrové či periferní poloze území, a to na různé řádovostní/měřítkové úrovni.

Prostorová struktura využití země se tedy vyvíjí směrem k větší územní diferenciaci a od-
lišné dynamice vývoje strukturálních změn v jednotlivých územích v závislosti na funkcích,
které jim dává společnost v určitém období svého vývoje. Samozásobitelsky orientovanou eko-
nomiku preindustriální společnosti charakterizuje větší rozsah zemědělského půdního fondu
(ZPF), intenzita a způsob využívání jeho jednotlivých kategorií, velký tlak na lesní plochy,
nevelké rozsahy zastavěných a ostatních ploch. Produkčně-tržní funkce krajiny v industriální
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společnosti vyvolává regionální diferenciaci zemědělské efektivnosti, a tudíž i regionální roz-
díly ve specializaci a intenzitě využívání a struktuře využití země. Multifunkčnost a stále ros-
toucí střety funkcí v krajině postindustriální společnosti s rostoucím významem nevýrobních
funkcí (vodohospodářské, ekologické, ochranné, rekreační, obytné aj.) doprovází mimořádný 
nárůst ploch zastavěných a ostatních, ale i území s různým stupněm ochrany s omezenými
možnostmi hospodářského využití, resp. speci�ckých funkcí s dopadem na strukturu využití
země.

V případě postsocialistických evropských zemí je možné říci, že snaha o vysokou inten-
zitu hospodaření a maximalizaci samozásobení na úrovni státu vedla k nežádoucím dopadům 
na kvalitu životního prostředí. Po změně politických poměrů dochází k rychlým změnám
v objemu, struktuře a intenzitě především zemědělského hospodaření a samozřejmě i k pod-
statným a poměrně rychlým změnám ve struktuře ploch, jakož i poklesu degradace krajiny 
(Bičík, Götz 1998, Bičík, Jančák 2001). Postupující globalizace, která ovlivňuje stále výrazněji
i Česko, spolupůsobí na nerovnoměrný prostorový vývoj. V zemědělství jde například o dovoz 
zemědělských produktů, prosazování dotovaných, a tedy levnějších výrobků EU na českém
trhu s dopadem na domácí producenty, ale i obecnější procesy urbanizace a suburbanizace, re-
strukturalizace městských aglomerací atd., které přímo či nepřímo ovlivňují i strukturu ploch. 
Vývoj využití země může na těchto procesech podstatným způsobem záviset jak na globální,
tak kontinentální úrovni, ale i v úrovni státu či jeho regionu. To je způsobeno především sku-
tečností, že v zemích hospodářsky vyspělejších je venkov vnímán jako „prostorová dimenze
kolektivní spotřeby“ (Cater, Jones 1989, s. 219), kde je produkční funkce jednou z mnohých
a v řadě oblastí dnes funkcí málo významnou. Převažující městská populace v této etapě vý-
voje společnosti vyžaduje od venkovských oblastí plnění řady funkcí potřebných především
pro městskou populaci (rekreační plochy, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírody, vojenské
areály a cvičiště, skládkové prostory atd.).

Využití krajiny Česka se v posledních dvou stoletích výrazně mění jak vertikálně, tedy 
s měnící se nadmořskou výškou, kdy se uplatňují ve struktuře využití země především pří-
rodní faktory, tak horizontálně, kdy převažují polohové, tedy především sociálně ekonomické
faktory. Dochází k výrazné regionální diferenciaci funkcí území, a tím i ke změnám struktury 
ploch, resp. způsobu jejich využití.

Jaké jsou hlavní oblasti nejvýraznějších změn využití ploch Česka v posledních dvou sto-
letích?

Rozsahem změn jsou to bezpochyby oblasti příhraniční. Zde došlo ke kombinaci dvou
hlavních faktorů. Jednak šlo o vysídlení českých Němců po roce 1945, kdy především venkov-
ské podhorské a horské oblasti zůstaly nedosídleny, přes výraznou státní podporu prakticky 
v celém období 1948–1989. Ale již předtím, i když v menší míře, se začal uplatňovat vliv nepří-
znivých přírodních podmínek, které při přeměně společnosti tradiční na tržní nutil zemědělce 
v těchto oblastech měnit tradiční způsoby hospodaření. Tím docházelo k poklesu rozsahu
zemědělské a orné půdy, nárůstu trvalých travních porostů a lesních ploch. Odsun českých
Němců tento proces zrychlil a podstatně jej ještě zintenzivnila výstavba „železné opony“ při
západních hranicích.

Intenzitou změn struktury ploch jsou to oblasti největších aglomerací a z nich bezpochyby 
největší a nejvýznamnější aglomerace pražská (Pražský městský region). Zde již od poloviny 
19. století můžeme zachytit významné trendy nárůstu zastavěných a ostatních ploch především 
v návaznosti na historické jádro, ale i intenzi�kaci využití zemědělského půdního fondu v jeho 

3.  VÝ VOJ VYUŽITÍ  PLOCH V PR A ŽSKÉM MĚSTSKÉM REGIONU 43



zázemí. Jeho rozsah byl od konce padesátých let 20. století stále výrazněji omezován zástav-
bou bytovou, průmyslovou, skladovacími a dopravními plochami. V transformačním období
po roce 1990 nastupují procesy vnitřní restrukturalizace města a aglomerace a suburbanizace,
které probíhaly již dříve v západní Evropě.

Další významné velkoplošné změny struktury ploch v Česku souvisely se vznikem národ-
ních parků a jejich vymezováním (včetně zón) a vytvářením či v posledním desetiletí opouště-
ním vojenských prostorů. Oblasti s významnou těžbou nerostných surovin (SHR, Ostravsko,
Sokolovsko) vykazovaly poměrně velké změny struktury ploch v souvislosti s těžbou a sklád-
kováním, případně i průmyslovou výstavbou. V jednotlivých etapách vývoje české společnosti
se vyskytovaly i různé speci�cké důvody vyvolané danou politicko ekonomickou situací (vy-
soušení rybníků a mrtvých ramen řek, instalace železné opony, vytváření rozsáhlých oblastí
s omezeným hospodářským využitím z důvodů ochrany přírody, velké investice do území,
např. dálnice, průmyslové zóny aj.), které významným způsobem měnily na lokální a mikrore-
gionální úrovni struktury využití země.

3.3 Cíle a metodologie

Výzkum využití země (land use) představuje jeden ze způsobů studia krajiny a krajinných
změn. V našich podmínkách představují jednotlivé kategorie ploch různý stupeň přeměny 
původního přírodního prostředí. Na jedné straně můžeme rozlišit plochy spíše přírodního
charakteru (plochy lesní či vodní, drnový fond), byť třeba i různě intenzivně využívané, dále
plochy s výraznějším stupněm přeměny původního přírodního prostředí (orná půda, chmel-
nice, vinice) a kategorie ploch, u nichž došlo k totální přeměně původního prostředí, ať jde
o krajinu umělou či devastovanou (zastavěné, ostatní). Určitá nepřesnost a generalizace je při-
tom zřejmá. Kam například zařadit z tohoto pohledu plochy zahrad různého založení, sadů
různé intenzity hospodaření či tu část ostatních ploch, kterou představují přírodní neužitky 
(kamenité svahy hor, písečné nezpevněné povrchy, rašeliniště atd.)? Pracovat s těmito kate-
goriemi znamená počítat s určitou nepřesností v uvedeném zařazování ploch do sledovaných
kategorií. Zřejmý je posun přiřazování jednotlivých ploch v odstupu 150 let disponibilní
evidence v Česku. Další možné nepřesnosti může způsobit fakt, že evidence je založená na
hodnocení úbytků a přírůstků jednotlivých kategorií za dílčí území (katastrální území, obec,
okres, kraj, stát) a nezachycuje možný pohyb uvnitř daného území, kdy je možná změna po-
lohy dané kategorie v území beze změny jejího rozsahu. Data za uvedené územní jednotky 
vyjadřují stav jednotlivých kategorií v různých časových horizontech, aniž bychom se zabývali
možnou změnou lokace dané kategorie uvnitř dané územní jednotky. Územní jednotky jsou
z tohoto pohledu černou skříňkou a data o struktuře využití ploch v naší evidenci toto v pod-
statě neumožňují sledovat.

Podstatná je i ta skutečnost, že se zabýváme rozsahem jednotlivých pozemků podle evi-
dence vedené geodetickou službou za katastrální území, nikoliv skutečným stavem v terénu,
který je vždy poněkud „napřed“ proti evidenci. To znamená, že lesní plochy, s nimiž kalku-
lujeme mohou být nejen v různých letech různé kvality (odlišný podíl holin či pasek, odlišná
struktura druhového složení, odlišnosti věkové skladby atd.), ale především nejsou do nich
zahrnuty plochy skutečného lesa samovolně se šířícího na neobhospodařované zemědělské
půdě apod. Tento stav představuje určitý rozdíl v rozloze nejen lesa, ale i dalších kategorií mezi 
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Obr. 3.1 Transformace českého rurálního prostoru v transformačním období (podle Bičík, Jančák 2004).



evidencí a skutečným výskytem v terénu dosahující i několika procent rozlohy dané katego-
rie. Zatímco v minulosti tento rozdíl byl nevelký, v transformačním období činí rozdíly mezi
evidencí a skutečným stavem v terénu u orné půdy odhadem cca 5–10  % rozsahu, u ostatních
kategorií jsou tyto rozdíly podstatně menší.

Z uvedeného vyplývá, že výzkum dynamiky interakce přírody a společnosti založený na
datech o struktuře ploch poskytuje možnost hodnocení aplikovatelnou především v regionál-
ních a nadregionálních srovnáních. Pro sledování dynamiky interakce příroda – společnost na
nejnižší – lokální úrovni se hodí metody hodnocení využívající především geoekologických
přístupů a podrobných mapových podkladů z různých časových horizontů. Ty umožňují stu-
dium územního detailu a jsou pro náš výzkum založený na statistické evidenci ploch význam-
nou zpětnou vazbou. Přes určitá omezení a nepřesnosti dané využívanou statistickou evidencí
struktury ploch má podobně orientovaný výzkum založený na databázi o struktuře ploch ve
srovnatelných územních jednotkách své opodstatnění díky třem vlastnostem:

Především statistická data o struktuře využití ploch představují určitý generalizovaný obraz
výsledků interakce příroda – společnost v úrovni katastru. Za srovnatelné nejmenší územní
jednotky je možné získat další přírodní a sociálně ekonomické charakteristiky, a tím analyzo-
vat závislost vývoje struktury ploch na vybraných ukazatelích. Za druhé skladebnost dat jed-
notlivých katastrů, respektive srovnatelných územních jednotek do větších územních celků, ať 
už administrativních či přírodních nebo typologických, umožňuje potřebnou mírou generali-
zace hodnotit stav a vývoj krajiny a hybné síly, které se uplatňují v různých regionálních úrov-
ních. Za třetí uvedená skladebnost umožňuje propojit poznání interakce příroda – společnost
od lokální po státní, respektive až nadstátní úroveň, i když v určité generalizované podobě.
Takto zaměřené výzkumy tvoří propojovací článek analýz dlouhodobého vývoje interakce pří-
roda – společnost od lokální po státní, kontinentální, respektive i globální úroveň.

Metodika využívaná ve výzkumech našeho pracoviště vychází z databáze o využití ploch
založené mapováním Františkánského katastru v letech 1826–1843 (datováno rokem zveřej-
nění dat za tehdejší okresy – 1845), a z dat evidence využití ploch let 1948, 1990 a 2000. Byla
rozpracována v letech 1994–1998 a jejím konkrétním výsledkem je vytvoření databáze na
PřF UK (LUCC UK Prague) a několik desítek publikovaných článků. Metodika je důkladně
popsána v řadě publikací (Bičík 1994, Bičík a kol. 1996, Bičík, Jeleček 2005) a není cílem pří-
spěvku ji zde podrobně uvádět. Jen zdůrazňujeme, že z cca 13 000 dat za katastrální území bylo 
vytvořeno na 9 000 základních územních jednotek (ZÚJ), jejichž celková rozloha je srovnatelná 
ve všech čtyřech časových horizontech (rozdíly nepřesahují 1 % rozlohy ZÚJ), což umožňuje
srovnávat změny v rozloze jak jednotlivých kategorií, tak změny ve struktuře srovnatelných
osmi základních a tří sumárních kategorií (orná, trvalé kultury, louky, pastviny tvoří dohro-
mady zemědělskou půdu; lesní plochy; zastavěná, vodní, ostatní vytvářejí dohromady jiné

plochy).
K nejvýznamnějším publikovaným příspěvkům vzešlých z těchto projektů patří ty, které

uzavíraly určitou etapu prací a umožňovaly zhodnocení dosažených výsledků (Bičík a kol.
1996, 2001), respektive ty, které měly metodický charakter (Bičík 1994, 2005), případně při-
spěly k poznání určitých souvislostí mezi vývojem využití ploch v Česku a vybranými ukazateli
(například nadmořskou výškou, úřední cenou zemědělské půdy, polohou apod. – Bičík, Štěpá-
nek 1995, Bičík 2001, Bičík, Kupková 2002, Mareš, Štych 2005 aj.). V naší geogra�cké literatuře 
tato metodika navazuje na podobné studie vývoje struktury ploch někdejšího severočeského
kraje (Pokorný 1970, 1972, Bičík 1988) historicko-geogra�ckých analýz dynamiky využití ze-
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mědělské půdy Jelečka (např. 1985, 1987), respektive na dvě studie Häu�era (1955, 1960). Je
zajímavé, že v Česku byla větší pozornost věnována využití originální datové báze v podobě
evidence ploch, než klasickému land use (Stamp 1945, 1950, Kostrowicki 1962, 1965 aj.), který 
minimálně dvě desetiletí geogra�cká studia v Evropě ovlivňoval (kromě jiného i v sousedním
Slovensku – Biegajło, Paulov 1966, Biegajło 1972). Praze a jejímu zázemí ve vývoji struktury 
ploch jsme věnovali pozornost jednak cestou využití statistických dat o využití ploch (Bičík 
1993, Bičík, Štěpánek 1994), jednak cestou využití dat z dálkového průzkumu země podle
vzdálenosti a jednotlivých segmentů od jádra aglomerace (Kupková 2003).

Cílem tohoto příspěvku je dokumentace dynamiky vývoje struktury ploch podle ZÚJ
v Pražském městském regionu (Praha a okresy Praha-východ a Praha-západ) v letech
1845–1948–1990–2000 a pokusit se o vysvětlení hlavních trendů a mikroregionální diferenci-
ace, k nimž v tomto období došlo. Kromě toho budeme analyzovat dlouhodobé změny struk-
tury ploch ve čtyřech vybraných případových lokalitách Pražského městského regionu.

3.4 Vývoj struktury ploch v Pražském městském regionu podle ZÚJ
v letech 1845–2000

Situaci ve vývoji struktury ploch dokumentujeme pomocí databáze LUCC UK Prague založené 
na základních územních jednotkách (ZÚJ) odvozených z jednotlivých katastrálních území. Je
zřejmé, že na území Prahy, stejně jako v ostatních oblastech významné koncentrace sociálně
ekonomických aktivit, bylo k zajištění srovnatelnosti nutné podstatným způsobem pospojo-
vat původní katastry, neboť mezi nimi docházelo k výměně území neznámé struktury ploch.
Proto analyzujeme v Pražském městském regionu na území Prahy 30 ZÚJ a na území okresu
Praha-východ a Praha-západ dohromady dalších 174 ZÚJ, které představují územně srovna-
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Tab. 3.1 Vývoj využití krajiny v Praze

1845 1948 1990 2000

Kategorie ploch ha % ha % ha % ha %

Orná půda 47 251,7 72,4 42 798,7 65,6 26 795,2 41,1 26 360,1 40,4

Trvalé kultury 1 802,4 2,8 5 878,9 9,0 5 873,7 9,0 5 867,7 9,0

Louky 2 787,1 4,3 1 787,7 2,7 716,8 1,1 683,7 1,0

Pastvina 4 774,8 7,3 1 646,4 2,5 426,9 0,7 404,1 0,6

Zemědělská půda 56 616,0 86,8 52 111,7 79,8 33 812,6 51,8 33 315,6 51,1

Lesní plochy 4 554,1 7,0 4 919,2 7,5 5 889,8 9,0 5 856,3 9,0

Vodní plochy 1 104,9 1,7 889,0 1,4 1 316,6 2,0 1 313,3 2,0

Zastavěné plochy 731,5 1,1 2 924,0 4,5 4 666,1 7,1 5 265,0 8,1

Ostatní plochy 2 232,2 3,4 4 426,1 6,8 19 576,2 30,0 19 476,6 29,9

Jiné plochy 4 068,6 6,2 8 239,1 12,6 25 558,9 39,2 26 054,9 39,9

Celkem 65 238,7 100,0 65 270,0 100,0 65 261,3 100,0 65 226,8 100,0

Zdroj: LUCC UK Prague
Poznámka: Vymezení Prahy k roku 2000 vychází z dat katastrálních území, které z důvodů srovnatelnosti byly 
transformovány v ZÚJ. Z těchto důvodů naše databáze ne vždy kopíruje hranice mezi okresy a kraji. Proto existuje 
rozdíl mezi vymezením databáze podle LUCC UK Prague a evidencí Katastrálního úřadu.



telné jednotky, kde se rozloha mezi jednotlivými časovými horizonty neliší více než maxi-
málně o 1 %. V některých případech byly při vytváření ZÚJ spojeny občas i katastry náležející
do jiného okresu. Tyto odlišnosti od průběhu vnějších hranic okresů Praha-východ a Praha-
-západ a vlastní Prahy, jimiž vymezujeme území Pražského městského regionu, jsou patrné
z kartogramů. V analýze se mírně liší i hranice Prahy a obou venkovských okresů od o�ciál-
ních hranic těchto tří okresů (k roku 2000). Proto i námi uváděné údaje se poněkud odlišují
od dat uváděných katastrálním úřadem, ať už v celkové výměře nebo v rozloze jednotlivých
kategorií. V následující tabulce uvádíme vývoj struktury ploch na takto vymezeném území
v letech 1845–2000 (tučně vytištěná data představují souhrnná data sumárních kategorií: ZPF,
lesní, jiné a celkové plochy).

Index změny představuje ukazatel, který hodnotí jedním číslem podíl ploch, na nichž mezi
dvěma časovými horizonty došlo ke změně v základních 8 kategoriích v rámci dané ZÚJ. Ne-
můžeme hodnotit kladný či záporný pohyb jednotlivých kategorií uvnitř ZÚJ, který může být
i protisměrný na jednotlivých parcelách, hodnotíme pouze změny celkové rozlohy dané kate-
gorie. Z toho plyne, že faktický pohyb uvnitř ZÚJ je vždycky větší, než udává naše hodnocení
podle sumárních dat (tedy včetně protisměrných pohybů mezi kategoriemi) za celou ZÚJ.
První tři kartogramy hodnotí soubor ZÚJ na území městského regionu za období 1845–1948,
1948–1990 a 1990–2000 vždy přepočtem na jedno desetiletí, což umožňuje porovnání dyna-
miky ploch transformačního období s předchozími etapami sociálně ekonomického vývoje.

 Index změny, redukovaný na srovnatelnou periodu 10 let, byl v prvním, více než stoletém
období nejvyšší ve vlastním jádru aglomerace. Ve zbylé části Pražského městského regionu se
index změny pohyboval u většiny ZÚJ do 1, tedy úrovně, v níž do 1  % plochy daného území
změnilo v tomto období kategorii využití. Výjimečně se objevují ZÚJ s hodnotou změny kate-
gorií do 2  % z celkové rozlohy. Nejvýraznější změny ve využití ploch zaznamenáváme v těch
částech Prahy, které volně navazovaly na historické jádro a procházely výraznou přeměnou
výstavbou nových průmyslových a skladových objektů a nových obytných domů převážně pro
nižší sociální vrstvy několika vln nových přistěhovalců v období 1850–1930 (Vysočany, Libeň, 
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Holešovice, Žižkov aj.). Maximum (55,4) dosahoval za více než stoleté období Bubeneč. Tyto
obce v zázemí tehdejší Prahy rychle populačně rostly a postupně se staly administrativní sou-
částí města. K intenzivním změnám struktury ploch pak přispěla i rychle rostoucí síť dopravní 
infrastruktury. To vše probíhalo na úkor do té doby intenzivně využívaných zemědělských
ploch.

V periodě 1948–1990 je jednoznačně patrná vysoká úroveň indexu změny přesahující na
většině ZÚJ Prahy hodnotu 20 (maximum Veleslavín 62,1). Vzhledem k délce periody (42 let), 
která je kratší oproti více než stoletému předchozímu období cca 2,5×, můžeme říci, že inten-
zita změn využití ploch v této periodě je při přepočtu na desetileté období asi 4× výraznější.
Prakticky všechny ZÚJ na území Prahy mají index změny redukovaný na deset let v úrovni
4–32 (obr. 3.3). Je charakteristické, že v tomto období jsou nejvyšší hodnoty indexu změny 
koncentrovány do vlastní Prahy. Je to způsobeno bezesporu i tím, že využíváme hranic města
z roku 2000, a tím takto vymezená Praha zahrnuje všechna území administrativně připojená
k městu od roku 1948. Hlavním důvodem vysokých hodnot indexu změny v tomto období je
intenzivní bytová výstavba převážně na „zelené louce“, výstavba nových průmyslových areálů
a dopravní infrastruktury (dálnice D1, zdvojkolejnění hlavních tratí, propojení nově vystavě-
ných sídlišť a centra města atd.). Hlavní úbytky rozlohy jsou charakteristické pro ZPF a hlavně 
ornou půdu. Lze tedy říci, že v tomto období došlo k pokračování nebo dokončení strukturál-
ních přeměn ve využití země odpovídajících odklonu od tradičních forem využití země k no-
vým metropolním funkcím modernizující se společnosti.

V zázemí metropole jsou patrné zásadně vyšší hodnoty indexu změny ve srovnání s před-
chozím obdobím, což je z kartogramu na první pohled zřejmé i při standardizaci indexu
změny na desetiletý časový úsek. Lze říci, že jde o hodnoty zhruba dvojnásobné až čtyřná-
sobné (výjimečně i vyšší) ve srovnání s předchozím obdobím 1845–1948. Tento stav vyplývá
z intenzivnějšího hospodářského využívání zázemí, především úbytku ZPF ve prospěch za-
stavěných a ostatních ploch (rozvoj komunikačních sítí, rozvoj průmyslových, skladovacích
a obytných funkcí některých dopravně výhodně položených sídel). V některých ZÚJ jižně od
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Prahy se projevil extrémní rozvoj chataření a s tím související změny v (ne)využití ploch spo-
jené s nárůstem zastavěných ploch a ploch trvalých kultur (v tomto případě zahrad) na úkor
ploch lesních, resp. málo úrodných a zpravidla hůře dostupných ploch zemědělské půdy.

Poslední perioda 1990–2000 je pouze desetiletá a kartogram (obr. 3.4) vykazuje nejnižší
úroveň změn. Tabulka 3.2 dokumentuje dosažené hodnoty indexu změny v nestejně dlouhých 
periodách a jejich standardizaci na desetileté období. Z údajů vybraných územních jednotek 
pak vyplývá, že v ZÚJ lokalizovaných blíže centra dochází k vysoké intenzitě změny především
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Tab. 3.2 Srovnání vypočteného a standardizovaného indexu změny ve vybraných ZÚJ Pražského 
městského regionu

Název ZÚJ Index změny Standardizovaný IZ/10 let

1845/1948 1948/90 1990/2000 1845/1948 1948/90 1990/2000

Středokluky 4,4 9,0 0,5 0,4 2,1 0,5

Ostrov u Brandýsa n. Labem 4,1 12,3 0,5 0,4 2,9 0,5

Dobříč u Prahy 4,0 5,2 0,6 0,4 1,2 0,6

Nusle 51,9 42,2 0,6 5,0 10,0 0,6

Hovorčovice 7,7 20,5 0,7 0,8 2,0 0,7

Podolanka 3,6 6,6 1,1 0,3 1,6 1,1

Odolena Voda 6,0 13,2 2,2 0,6 3,1 2,2

Myšlín 8,3 15,6 2,7 0,8 3,8 2,7

Kovářovice 7,0 7,8 2,7 0,7 1,9 2,7

Dolní Břežany 17,3 8,8 2,8 1,7 2,1 2,8

Vysočany 30,4 48,0 3,3 2,9 11,4 3,3

Zaječice u Pyšel 9,9 11,7 3,6 1,0 2,8 3,6

Třebsín 23,8 16,4 28,1 2,3 3,9 28,1

Poznámka: Do přehledu nebylo možné zařadit všechna modelová území, neboť jsou součástí větších ZÚJ.



v letech 1948–1990, někde i v předchozím období. Oproti tomu „venkovské“ ZÚJ mají stan-
dardizovaný index změny nejvyšší v posledním desetiletí transformace (maximum Krňany –
32,0), případně i v období totalitním. Celkový pohyb ve struktuře půdního fondu je v zázemí
Prahy vyšší v posledních padesáti, resp. deseti letech. Navzdory rostoucí odchylce evidence
a stavu rozlohy jednotlivých kategorií využití země v terénu hlavně v posledním období snad
můžeme říci, že jde o obecnější trend nárůstu indexu změny v Pražském městském regionu.

Výraznější změny využití ploch v letech 1990–2000 jsou charakteristické především pro
zázemí Prahy. Je to bezpochyby důsledek jednak suburbanizačních tendencí s významnou vý-
stavbou obytných objektů rodinného typu (Jesenice, Dolní Břežany, Kolovraty aj.), jednak jde
o výsledek výstavby obslužných a skladových objektů v těsné blízkosti Prahy při rychlostních
komunikacích (např. Čestlice, Nupaky, Rudná aj.). Mimo to jde o důsledek některých dalších
jevů, které jsou zapříčiněny podstatným snížením intenzity zemědělského využití krajiny jako
důsledku ztráty dotací a nekvalitních přírodních podmínek některých ZÚJ v jižním zázemí
Prahy (např. Třebsín, Hradišťko, Jíloviště aj.). Na území vlastní Prahy je pohyb v celkové struk-
tuře ploch velmi nízký. Zřejmě jde o důsledek omezení výstavby rozsáhlých obytných souborů, 
ale i fakt, že v tomto období nebyla udržena kvalita evidence a některé změny kategorií nebyly 
hlášeny (především orná půda změněná na louky, pastviny, či ponechaná déle než čtyři roky 
ladem), částečně i z důvodů představ majitelů o vyšších náhradách za zábor orné půdy pro
nezemědělské využití. Takových pozemků nalezneme na území Prahy celou řadu – příkladem
může být např. zázemí Radotína, Lahovic, Slivence, Řeporyj či některých ploch na severním
okraji Prahy.

Index změny ve třech sledovaných periodách dále hodnotíme pomocí typologie těchto
změn. Ta nám ukáže ZÚJ, které se ve všech třech obdobích z hlediska indexu změny (tedy 
intenzity změn využití ploch) pohybovala nad průměrem Pražského městského regionu. Jde
tedy o oblasti, kde přeměna struktury původní krajiny byla po celou dobu sledování největší.
Samozřejmě se objeví i ZÚJ, kde se nad průměrem pohyboval index změny jen ve dvou či
jednom období, a odhalí nám i místa, která byla vždy pod průměrem intenzivních krajinných
změn. 

Obrázek 3.5 zobrazuje, zda daná územní jednotka byla velikostí indexu pod průměrem
Pražského městského regionu (0) či nad průměrem (1). Poloha v trojčíslí pak charakterizuje
na prvém místě nejstarší období (1845–1948), na druhém místě období totality (1948–1990)
a třetí pozice období transformační (1990–2000). Obrázek dokumentuje jihovýchodní sektor
vlastní Prahy jako území s nejvýznamnějšími změnami z hlediska struktury ploch (intenzity 
přeměny krajiny) v celém sledovaném období cca 165 let. Kromě tohoto území jsou další tři
linie, na nichž se vyskytuje vždy několik ZÚJ s vysokou intenzitou krajinných změn. Prvé by-
chom charakterizovali jako území vázané na tok Vltavy na jih od Prahy, druhé jako navazující 
oblasti těsně za hranicemi Prahy na severozápadě kolem vltavského toku, třetí linie je jiho-
východně od Prahy sledující jednak dálnici D1, jednak komunikaci Praha – Říčany. Naopak 
téměř polovina ZÚJ vykazuje stav, kdy v žádném z období nebyla intenzita změn struktury 
ploch nad průměrem Pražského městského regionu. Z tohoto pohledu jde o území, kde se ur-
banizační, resp. suburbanizační tlaky neprojevily tak výrazně a neměly výraznější dopad na
změny struktury ploch.

Druhým způsobem, jak souhrnně zhodnotit změny ve struktuře ploch, je metoda hlavních
krajinných procesů. Tuto metodu do hodnocení krajiny vnesl slovinský geograf Medved (1970) 
a aplikovali ji např. Gabrovec a kol. (2001), Gabrovec a Petek (2002) ve výzkumu Slovinska,
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které jako jedna z mála zemí disponuje podobnými daty jako Česko1. Aplikovali jsme tuto
metodu a ověřili možnosti posouzení čtyř hlavních krajinných změn v Česku ve sledovaných
třech obdobích a je připravována publikace s hlavními výsledky (připravovaný Atlas krajiny 
ČR). Zde se pokusíme o vysvětlení krajinných procesů touto metodou na území Prahy a jejího
zázemí. Nejstarší období (1845–1948) zahrnuje v Česku periodu pokračujícího nárůstu roz-
sahu zemědělských ploch a především orné půdy, které trvalo až do konce 80. let 19. století.
Poté rozsahy obou klíčových kategorií začaly stagnovat, pozvolna ubývat, aby po druhé světové 
válce tento úbytek dosáhl maxima. Obecně lze říci, že tyto trendy jsou podobné i v jiných ob-
lastech Evropy (Kraussmann a kol. 2005). Pražský městský region však neodpovídá tomuto
trendu, intenzi�kace využití krajiny jak v hranicích Prahy, tak obou venkovských okresech
byla zahájena již o 20–30 let dříve. Z pohledu Hägerstrandovy time–space geography bychomy
měli námi analyzované území hodnotit jako jádro, z něhož se daná inovace (intenzi�kace vyu-
žití země a změny ve struktuře ploch) šíří do ostatních oblastí.

Obrázek 3.6 dokumentuje toto období a vyplývá z něho poměrně jednoznačně, že jde o pe-
riodu významné intenzi�kace rolnického využití krajiny. Vždyť ze 204 ZÚJ Pražského měst-
ského regionu jen menšina (44) vykazuje jiné dominantní procesy než silnou a střední inten-
zi�kaci rolnictví. Tím je de�nována role zázemí vlastního jádra města v tomto období jako
silně orientovaná na produkčně zásobovací funkce velkého spotřebitelského centra – vlastní
Prahy. Zajímavé je, že i v tomto období je v rámci Pražského městského regionu několik ZÚJ
se středním a slabým rozvojem ploch lesních.
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1 Metoda je založena na zjednodušení struktury ploch na pět hlavních kategorií: orná půda + trvalé kultury,
louky + pastviny, lesní plochy, zastavěné + ostatní plochy, vodní plochy. V této struktuře se mezi dvěma
časovými horizonty určí kladné a záporné hodnoty změn rozlohy takto sloučených kategorií. Pro největší
kladnou hodnotu se spočítá její podíl na úhrnu kladných změn (zvětšení rozlohy sloučených kategorií) a je-li 
nad 75 %, jde o silný, 50–74,9 o střední a 25–49,9 o slabý proces intenzi�kace rolnictví, zatravňování, zales-
ňování či urbanizace.



Druhé období let 1948–1990 charakterizuje vcelku jednoznačný trend odpovídající tomu,
co bylo zjištěno pro území ČR – tedy dominance urbanizačních procesů. Je jen logické, že
na území Pražského městského regionu tyto procesy nárůstu zastavěných a ostatních ploch
jsou zřejmě nejintenzivnější, v různé intenzitě charakterizují pohyb ve struktuře ploch více než 
85  % ZÚJ pražské aglomerace. Mohli bychom snad zobecnit tezi, že v tomto období je nárůst
zastavěných a ostatních ploch stejně dominantním procesem jako v prvním období intenzi�-
kace rolnického využití krajiny pražské aglomerace.

Transformační období let 1990–2000, proti oběma předchozím, charakterizuje spíše pest-
rost hlavních procesů různé intenzity. Vzhledem k podstatně kratší délce této periody nepře-
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kvapí, že celková odlišnost hlavních procesů krajinných změn je podstatně menší než v obou
předchozích. Vlastní městské jádro vykazuje spíše urbanizační proces, tedy převažující nárůst
zastavěných a jiných ploch. V zázemí obou venkovských okresů v ose SZ a JV kartogramy 
ukazují i trendy poněkud nečekané, bezpochyby ovlivněné odlišnými představami o využití
restituovaných pozemků (staro)nových majitelů ve srovnání s uživateli pozemků v totalitním
období. Tím máme na mysli poněkud překvapivě dominantní procesy zatravňování, zalesňo-
vání či intenzi�kaci rolnictví v některých ZÚJ. Protože se proces restitucí pozemků projevil
výrazným roztříštěním držitelů a uživatelů země, je využití navrácených pozemků v tomto
období poměrně diverzi�kované. Domníváme se, že obecné tlaky potřeb rozvoje města a jeho
aglomerace se v následujícím období projeví v oslabení popisovaných tendencí ve využití
ploch v zázemí Prahy z let 1990–2000.

3.5 Vývoj využití ploch v modelových územích 1845–2000

V další části hodnotíme vývoj využití území v Pražském městském regionu analýzou podrob-
ných mapových podkladů tří modelových území. První mapový podklad je výsledkem kata-
strálního mapování v Česku prováděného v letech 1826–1843 v měřítku 1 : 2 880, druhý pak 
vlastní terénní mapování konané kolem roku 2000 v měřítku 1 : 5 000. Mapy byly digitalizo-
vány a v prostředí ArcInfo vyhodnoceny. Využíváme generalizované výstupy z takto srovná-
vaných map a pro srovnání také data ze statistické databáze LUCC UK Prague. Příklady uve-
dených území jsou zpracovány díky využití prostředí GIS ArcInfo pro jednotlivá katastrální
území, nikoliv pro celé ZÚJ.

Prvním srovnávaným územím jsou Zápy ležící na severovýchodním okraji analyzovaného
území a charakteristické výbornými podmínkami pro intenzivní zemědělství a výraznými
zásahy do území, které představuje především rychlostní silnice D10. Druhým územím je
Třebsín ležící na ostrohu mezi Sázavou a Vltavou těsně před jejich soutokem. Toto území cha-
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rakterizuje krajina s velmi dynamickým reliéfem, s poměrně nekvalitními půdami a s výrazně
omezeným zemědělským využíváním krajiny po roce 1990 ovlivněným především ztrátou
dotací. Oblast je charakteristická vysokou hustotou rekreačních objektů a vyjížďkou trvale ži-
jícího obyvatelstva za prací do jádra aglomerace (podobně jako Zápy). Posledním modelovým 
územím jsou Čestlice, které leží na hranicích Prahy v těsné blízkosti dálnice Praha–Brno. Toto 
území jsme zařadili jako příklad výrazné a velmi intenzivní zástavby především obslužnou
a dopravní infrastrukturou a jako příklad probíhající komerční suburbanizace v Pražském
městském regionu.

Třebsín
Katastrální území Třebsín je součástí obce Krňany, leží na úzkém hřebínku mezi Sázavou a Vl-
tavou těsně před jejich soutokem, asi 30  km od Prahy. V tradiční společnosti šlo o zemědělské
sídlo využívající nepříliš kvalitních půd v poměrně členitém terénu k intenzivnímu smíše-
nému zemědělství. Atraktivita blízko ležící Prahy ovlivnila na jedné straně výraznou vyjížďku
za prací do Prahy, na druhé straně již v meziválečném období poměrně významné rekreační
využití území. To probíhalo nejdříve pouze v krátkém víkendu, kdy se v sobotu odpoledne
vlakem dorazilo na místo, přenocovalo ve stanech a loďkami splouvalo nazpět do Prahy. To
ovlivnilo pozdější výstavbu stovek rekreačních objektů chatového typu a desítky přestaveb pů-
vodních venkovských domů. Tato nová funkce byla podpořena událostmi 2. světové války, kdy 
poměrně velké území na jih od Štěchovic bylo využito jako cvičiště vojsk SS a z oblasti bylo
vystěhováno přes dvacet tisíc obyvatel. Část z nich se již nevrátila a to silně ovlivnilo další roz-
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Obr. 3.9 Využití krajiny v obci Třebsín. Foto I. Bičík.
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Obr. 3.10 Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce 1845. Zdroj: Mareš (2001).

Obr. 3.11 Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce 1999. Zdroj: Mareš (2001).



voj rekreačních funkcí území. Rozvoj automobilismu a levné veřejné dopravy těmto trendům
napomáhal a dnes v oblasti nalezneme jednu z nejhustších rekreačních zástaveb v Evropě. Po-
sledním výrazným zásahem do stavu krajiny a do dalšího nárůstu rekreačních funkcí byl roz-
pad socialistického zemědělství a zastavení produkčních dotací po roce 1990. Někdejší špatná
úrodnost polí bez dotací v současné době vedla k celkovému poklesu zemědělského využití
krajiny a podstatnému nárůstu trvalých travních porostů doplněných zásadním poklesem roz-
lohy orné půdy a nárůstem lesních ploch evidovaných i neevidovaných.

Modelové území Třebsín bylo vybráno k dokumentování velkých změn ve využití ploch
mezi rokem 1845 a 1999. Ty byly ovlivněny zásadní přeměnou tradičního zemědělsko-les-
nického využití území se samozásobitelským charakterem na dnešní obytně rekreační funkce
území. Mezi Třebsínem a jádrem pražské aglomerace jsou silné oboustranné vazby. Ve všední
dny většina obyvatel dojíždí za prací do Prahy, v teplejší polovině roku výrazně narůstá počet
rezidentů žijících v území větší část léta a další desítky až stovky dojíždějí do území za víkendo-
vou rekreací. V roce 1845 v území převažovaly jednoznačně dvě základní kategorie (lesní plo-
chy a orná půda). Dnes jsou dominantní trvalé travní porosty (v mapách TTP) a lesní plochy.
Takový posun ve využití země je ekologicky žádoucí. Naproti tomu je v území cca 5  % ploch,
které zaujímají rekreační osady s nevelkými oplocenými pozemky se zahradami, částečně
ovšem i bez pozemků na lesní půdě. Takový stav je typický pro většinu území jižně od Prahy 
s dominantními rekreačními funkcemi a nižší přirozenou úrodností půd. Poněkud překvapivá 
je větší pestrost kategorií využití na konci 20. století, což je v terénu ještě zvýrazněno faktem,
že části ploch evidované jako orná půda jsou již po několik let nevyužívány a charakterem se
blíží pozemkům trvalých travních porostů s náletem křovin a stromů.
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Obr. 3.12 Krajina obce Třebsín. Foto I. Bičík.



Zápy
Území malé příměstské obce Zápy se rozkládá v okrese Praha-východ, krajina je rovinatá
s nadmořskou výškou kolem 200 metrů, na vyšších terasách řeky Labe s úrodnými půdami
a kvalitními klimatickými podmínkami vhodnými pro intenzivní zemědělskou výrobu. Ve
sledovaném období populace pozvolna narůstala, což ovlivnila poloha v těsném zázemí Prahy.
Vývoj byl výrazně ovlivněn výstavbou rychlostní komunikace R10 probíhající katastrem obce.
Významná vyjížďka za prací, službami i kulturou do Prahy je charakteristická. Asi 77  % území
katastru pokrývá polní krajina, zbytek představují zastavěné a ostatní plochy typické spíše pro
krajinu městskou.

Stav využití ploch v roce katastrálního mapování (1841) charakterizuje vysoký podíl orné
půdy (86,4  %). Pouze malý podíl ploch kryly trvalé travní porosty, v této intenzivně zeměděl-
sky využívané krajině neexistovaly prakticky žádné lesy či remízky. V průběhu 160 let podíl
orné půdy slabě poklesl (76,4  %), objevily se malé plochy zahrad a několik malých remízků.
Proces kolektivizace zemědělství se projevil podstatným nárůstem mechanizace, a tím i zvětše-
ním rozlohy jednotlivých honů v šedesátých letech, což představovalo charakteristický proces
přeměny venkovské krajiny. Poloha obce Zápy v blízkosti Prahy způsobila podstatný nárůst
zastavěných a ostatních ploch (4×) v letech 1948–1990, neboť přes území byla vystavěna rych-
lostní silnice Praha – Liberec. Tato komunikace se stala významným krajinným předělem, který 
ovlivnil zbytky přírodních prvků v území. Dalším významným rysem byla úprava toku Labe,
kde na místech části řečiště vznikla industriální zóna.

V budoucnu není možné očekávat zásadnější změny intenzivně využívané zemědělské kra-
jiny, snad mohou v perspektivě narůstat území zástavby rodinných domků a další zastavěné
plochy zajišťující speci�cké potřeby aglomerace.

Čestlice
Čestlice patří mezi sídla, která leží v těsném zázemí Prahy v relativně plochém terénu s dob-
rými zemědělskými půdami a která v posledních 15 letech postihl velmi intenzivní suburba-
nizační proces. Poloha obce na výjezdu z dálnice D1 má vynikající předpoklady pro lokalizaci
velkých nákupních středisek, sídel celé řady �rem a dalších aktivit na ně vázaných (skladové,
výrobní, parkovací areály aj.). Na opačné straně dálnice ležící Průhonice představující jednu
z nejlepších adres nadstandardního bydlení v zázemí, zároveň jsou zajímavým cílem pro oby-
vatele města i suburbií pro polodenní a jednodenní rekreaci v rozsáhlém parku (s převahou
dosažení individuální automobilovou dopravou).

Srovnáním dvou časových vrstev (1845 a 2003) byly evidovány na dvou třetinách území
stabilní plochy, na třetině došlo ke změnám mezi jednotlivými kategoriemi využití, z nichž dvě
jsou nejpodstatnější. První je přeměna orné půdy na ostatní plochy (54,3  % všech změn) a dále
pak přeměna trvalých travních porostů (TTP) na ornou půdu. 

Proměna využití ploch v Čestlicích představuje jednoznačný přesun od intenzivně země-
dělsky využívané krajiny ke krajině urbanizované, jejíž přírodní znaky jsou na téměř polovině
sledovaného území výrazně potlačeny aktivitami obslužnými.

Obrázky dokumentují výrazný nedostatek zeleně a také zásadní nárůst ostatních a zasta-
věných ploch. Otázkou je, jak se tento areál bude dále stavebně rozvíjet, potenciál v podobě
výborné polohy a potřebných sítí zde existuje. Nicméně nedostatek zeleně na celém území je
podstatný a projekty dalšího rozvoje území by měly počítat s výraznějším zastoupením ploch
zeleně.
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Obr. 3.13 Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce 1845. Zdroj: Kupková (2001).

Obr. 3.14 Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce 2000. Zdroj: Kupková (2001).
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Obr. 3.15 Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce 1845. Zdroj: Štych (2005).

Obr. 3.16 Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce 2003. Zdroj: Štych (2005).
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Území Čestlic představuje charakteristickou lokalitu intenzivní suburbanizace posledních
15–20 let, kdy byla realizována většina viditelných rozdílů ve využití ploch v posledním sledo-
vaném časovém horizontu transformačního období.

3.6 Závěry

V předchozím textu jsme se pokusili o charakterizování celkové intenzity změn ve využití
ploch a o pojmenování hlavních procesů, k nimž docházelo na území Pražského městského
regionu, s cílem dokumentovat tendence regionálních rozdílů těchto změn a jejich odlišného
časového nástupu, resp. průběhu.

V trendech vývoje využití země na území Česka můžeme rozlišit nejméně čtyři zásadně od-
lišná období. Jde o období doznívání extenzivního zajišťování potřebné zemědělské produkce
na místní, resp. mikroregionální úrovni zvětšováním rozsahu zemědělské půdy, které trvá od
středověku do osmdesátých let 19. století. Druhé období prosazování tržního hospodaření
v zemědělství zhruba od poloviny 19. století přispělo ke změně tohoto trendu a projevilo se
od počátku dvacátého století trvalým snižováním rozsahu ZPF a především orné půdy, růstem 
zastavěných, ostatních a později i lesních ploch. Naše databáze nemůže rozlišit tato dvě období 
v podrobnější regionální struktuře. Předpokládáme, že výsledky těchto dvou protichůdných
trendů se projevily územně odlišně v jádrových a periferních oblastech. Na příkladě Pražského 
městského regionu jsme mohli dokumentovat především na území obou venkovských okresů
intenzi�kaci využití ZPF v letech 1845–1948. Na území historického jádra Prahy a některých,
v té době samostatných obcích nejbližšího zázemí došlo k výraznému zvětšení rozlohy zasta-
věných a ostatních ploch především na úkor ploch různého zemědělského využití.

Třetí období velmi speci�ckých změn ve využití země představují léta totality 1948–1990.
To charakterizuje mimořádný úbytek ZPF a orné půdy prakticky ve všech ZÚJ Česka a tento
pohyb ve využití země se projevil i v zázemí Prahy. Na území vlastní metropole byly domi-
nantními procesy především nárůst zastavěných a ostatních ploch vyvolaný rozsáhlou plošnou 
výstavbou bytovou, zástavbou průmyslovou i technické infrastruktury. Poslední sledované
desetiletí se projevuje suburbanizačním procesem v zázemí Prahy diferencovaně výrazněj-
ším nárůstem zastavěných a ostatních ploch pouze v některých ZÚJ na hlavních rozvojových
osách. Celkově lze říci, že celková intenzita změn využití ploch je poměrně vysoká a celkové
tendence změn struktury ploch jsou zatím poměrně pestré. Tyto změny jsou ovlivněné v peri-
odě 1990–2000 čerstvými restitucemi pozemků původním vlastníkům či jejich dědicům a je-
jich diferencovanými představami o způsobu využití pozemků.

V letech 1845–2000 na území Prahy registrujeme pokles rozlohy orné půdy ze 72,4  % na
40,4  % a zemědělské z 86,8 na 51,1 %. Poněkud překvapivě tedy i na území Prahy stále převa-
žuje zemědělská půda. O dva procentní body se zvětšilo zastoupení lesních ploch. Zastavěné se 
rozšířily z 1,1  % na počátku na dnešních cca 8,1  % a ostatní plochy z 3,4  % na 29,9  % z celkové 
výměry území! Statistické zhodnocení strukturálních změn využití ploch v Pražském měst-
ském regionu dokumentuje Prahu jako centrum inovačních tendencí urbanizace a suburbani-
zace v Česku. Tyto procesy postupují z jádra do vzdálenějšího zázemí Prahy i dále do ostatních 
oblastí Čech. Potvrzení těchto představ znázorňují i výsledky tří podrobněji analyzovaných
území Pražského městského regionu, kde se tyto vlivy změn využití ploch centra projevují
v různé intenzitě a v různé míře zpoždění.
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