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Osnova příspěvku

• Přiblížení vývoje za území ČR > 1845 (LUCC Czechia)

• Cíle výzkumu starých map.

• Metodika tvorby map využití krajiny a použitá data.

• Dynamika vývoje využívání krajiny v povodí Moravy a 
Dyje.

• Vývoj využívání krajiny a vodních ploch ve vybraných 
modelových územích.

• Ukázky historických struktur krajiny na starých 
topografických mapách.



Vývoj ploch orné půdy 1845-1948



Vývoj ploch 1845-2016

Plocha/ rok 
v ha

1845 1948 1990 2000 2016

Orná půda 3 797 491 3 934 177 3 232 376 3 082 396 2 965 606

Trvalé 
kultury 

89 933 149 463 235 580 236 420 239 376

Louky a 
pastviny 

1 071 136 1 021 121 828 437 961 072 1 000 393

Vody 113 027 89 666 155 919 159 348 165 876

Zastavěné 
plochy

46 245 84 919 125 286 130 520 132 217



Vývoj rozlohy zastavěných ploch



Index změny



Rybníky a jejich trendy

• Rozloha ploch rybníků v letech 1836 –1852 existovalo 
33 713 vodních ploch o výměře 63 923 ha

• Rozloha dochovaných ploch rybníků 43 888 ha a jejich 
počet 7 536

• Ztráta přes 20 000 ha rybníků

• http://heis.vuv.cz/data/ 
webmap/datovesady/projekty/HistorickeRybniky/default.a
sp



Cíle výzkumu starých map

Dynamika vývoje využívání krajiny sledovaná za pomoci starých 
topografických map nám umožňuje poznání a vyhodnocení 
zásadních procesů v krajině na pozadí agrární, průmyslové revoluce, 
socialistického způsobu hospodaření v krajině a současných trendů. 

Pomocí charakteristik vývoje využívání krajiny v konkrétních 
územích lze posoudit i míru vlivu na zadržování vody v krajině v 
historickém kontextu.

Konkrétní ukázky zaniklých historických prvků krajiny s významem 
pro zadržování vody v krajině mohou posloužit jako potenciální 
lokality pro obnovu vodních ploch, mokřadních ekosystémů, 
podmáčených luk a dalších cenných prvků krajiny.



Metodika tvorby map využití krajiny

Použití starých a aktuálních topografických map středního 
měřítka z následujících období:

2. rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1852)

3. rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876-1880)

Československé topografické mapy 1:25 000 (1953-1957)

Československé topografické mapy 1:25 000 (19881996)

Základní mapy České republiky 1:10 000 (2002-2006)



Metodika tvorby map využití krajiny

Kategorie využití krajiny:

Orná půda

Trvalý travní porost

Zahrada a sad

Vinice a chmelnice

Les

Vodní plocha

Zastavěná plocha

Rekreační plocha

Ostatní plocha



Využití krajiny v povodí Moravy a Dyje v období 1836-1852



Využití krajiny v povodí Moravy a Dyje v období 1876-1877



Využití krajiny v povodí Moravy a Dyje v období 1953-1956



Využití krajiny v povodí Moravy a Dyje v období 1990-1996



Využití krajiny v povodí Moravy a Dyje v období 2002-2006



Dynamika využívání krajiny v povodí Moravy

Kategorie využití krajiny 1836-1852 1876 1953-1956 1991-1996 2002-2006

orná půda 46,65 53,16 51,94 44,94 40,35

trvalý travní porost 21,39 13,78 8,42 8,82 11,89

zahrada a sad 0,25 0,32 0,53 0,87 0,89

vinice a chmelnice 0,38 0,29 0,16 0,43 0,32

les 28,50 29,40 33,65 36,68 37,74

vodní plocha 0,14 0,02 0,08 0,32 0,33

zastavěná plocha 2,68 3,02 5,10 7,36 7,77

rekreační plocha 0,00 0,00 0,06 0,48 0,58

ostatní plocha 0,01 0,01 0,06 0,10 0,13

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Dynamika využívání krajiny v povodí Dyje

Kategorie využití krajiny 1836-1852 1876-1877 1953-1956 1990-1995 2002-2006

orná půda 53,27 59,00 58,08 53,36 51,26

trvalý travní porost 16,84 11,60 7,42 6,25 7,53

zahrada a sad 0,25 0,20 0,79 1,10 1,08

vinice a chmelnice 1,45 1,28 0,79 1,52 1,30

les 25,61 25,36 28,34 29,93 30,46

vodní plocha 0,59 0,34 0,51 1,04 1,05

zastavěná plocha 1,98 2,21 3,98 6,18 6,63

rekreační plocha 0,00 0,00 0,04 0,48 0,56

ostatní plocha 0,01 0,01 0,05 0,14 0,13

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Procesy změn využívání v povodí Moravy a Dyje 1836-1852 x 1876-1877



Procesy změn využívání v povodí Moravy a Dyje 1876-1877 x 1953-1956



Procesy změn využívání v povodí Moravy a Dyje 1953-1956 x 1990-1996



Procesy změn využívání v povodí Moravy a Dyje 1990-1996 x 2002-2006



Procesy změn využívání krajiny v povodí Moravy

Proces změn využití krajiny 1836x1876 1876x1953 1953x1991 1991x2006

přeměna na ornou půdu 10,11 7,83 4,00 1,84

přeměna na trvalý travní porost 3,13 3,96 5,72 5,62

přeměna na zahradu a sad 0,21 0,48 0,72 0,35

přeměna na vinici a chmelnici 0,05 0,07 0,34 0,07

přeměna na les 3,91 6,16 4,04 2,29

přeměna na vodní plochu 0,01 0,07 0,25 0,05

přeměna na zastavěnou plochu 0,80 2,53 2,69 0,99

přeměna na rekreační plochu 0,00 0,06 0,44 0,21

přeměna na ostatní plochu 0,01 0,06 0,09 0,07

Stabilní plochy 81,77 78,78 81,71 88,51

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00



Procesy změn využívání krajiny v povodí Dyje

Proces změn využití krajiny 1836x1876 1876x1953 1953x1990 1990x2006

přeměna na ornou půdu 9,47 6,55 4,36 2,55

přeměna na trvalý travní porost 3,09 2,77 3,25 3,17

přeměna na zahradu a sad 0,11 0,75 0,94 0,45

přeměna na vinici a chmelnici 0,54 0,44 1,10 0,36

přeměna na les 2,52 4,70 2,93 1,79

přeměna na vodní plochu 0,07 0,29 0,58 0,12

přeměna na zastavěnou plochu 0,57 1,97 2,50 0,91

přeměna na rekreační plochu 0,00 0,04 0,45 0,16

přeměna na ostatní plochu 0,01 0,05 0,13 0,07

Stabilní plochy 83,62 82,44 83,76 90,42

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00



Stabilně využívané plochy v povodí Moravy a Dyje v období 1836-2006



Stabilně využívané plochy v povodí Moravy

Stabilně využívané plochy Rozloha v km2 Podíl v %

orná půda 2888,9 28,98

trvalý travní porost 109,3 1,10

zahrada a sad 0,6 0,01

vinice a chmelnice 4,4 0,04

les 2405,6 24,13

vodní plocha 0,7 0,01

zastavěná plocha 193,7 1,94

rekreační plocha 0,0 0,00

ostatní plocha 0,0 0,00

Změněné plochy 4365,7 43,79

Celkem 9968,9 100,00



Stabilně využívané plochy v povodí Dyje

Stabilně využívané plochy Rozloha v km2 Podíl v %

orná půda 4278,2 38,32

trvalý travní porost 159,8 1,43

zahrada a sad 0,3 0,01

vinice a chmelnice 13,4 0,12

les 2371,5 21,25

vodní plocha 20,1 0,18

zastavěná plocha 168,5 1,51

rekreační plocha 0,0 0,00

ostatní plocha 0,0 0,00

Změněné plochy 4150,4 37,18

Celkem 11162,2 100,00



Povodí Kyjovky a Trkmanky

• V této části prezentace je sledována změna krajiny a vývoj 
vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky.

• Byly vytvořeny mapy využití ploch v pěti mapových 
obdobích z let 1836–1841, 1876, 1953–1955, 1991, 2002–
2006.

• Navíc byl vyhodnocen vývoj vodních ploch už od roku 
1763, tedy z období 1. rakouského vojenského mapování.

• Sledováno bylo celkem 9 základních kategorií využití 
ploch: 1 – orná půda, 2 – trvalý travní porost, 3 – zahrada a 
sad, 4 – vinice a chmelnice, 5 – les, 6 – vodní plocha, 7 – 
zastavěná plocha, 8 – rekreační plocha, 0 – ostatní plocha.

• Analýzou v geografickém informačním systému byly 
kvantifikovány podíly jednotlivých ploch využití krajiny, 
stabilně a nestabilně využívaná území.







Na mapách z roku 1763 a 1836-1841 bylo evidováno 
115 vodních ploch, z toho pouze 30 v obou obdobích. 



Vodní plochy a využití krajiny 
1836-1841

Kyjovka

- vodní plochy 471 ha (0,69 %)

-16 vodních ploch nad 0,5 ha

- Písečný rybník (264 ha)

- Jarohněvický rybník (117 ha)

Trkmanka

-vodní plochy  584 ha (1,61 %)

-25 vodních ploch nad 0,5 ha

-Kobylské jezero – pouze 
severní část (199 ha)

- Čejčské jezero (114 ha)



Vodní plochy a využití krajiny 
1876

Kyjovka

- vodní plochy 40 ha (0,06 %)

- 9 vodních ploch nad 0,5 ha

- Milotický rybník, též Písečný 
rybník (20 ha)

Trkmanka

- vodní plochy  40 ha (0,11 %)

-10 vodních ploch nad 0,5 ha

- Dražůvecký rybník (15 ha)



Vodní plochy a využití krajiny 
1953-1956

Kyjovka

- vodní plochy 437 ha (0,64 %)

- 21 vodních ploch nad 0,5 ha

- Písečný rybník (184 ha)

- Jarohněvický rybník (104 ha)

- Zbrodský rybník (89 ha)

Trkmanka

- vodní plochy 16 ha (0,04 %)

-10 vodních ploch nad 0,5 ha

- největší rybníky pouze okolo 2 
ha



Vodní plochy a využití krajiny 
1991

Kyjovka

- vodní plochy 701 ha (1,03 %)

- 52 vodních ploch nad 0,5 ha

- rybniční soustava Písečného 
rybníka (Písečný, Dvorský. 
Lužický atd.) (237 ha)

- Jarohněvický rybník (99 ha)

- rybniční soustava Zbrodského 
rybníka (74 ha)

Trkmanka

- vodní plochy 31 ha (0,08 %)

-16 vodních ploch nad 0,5 ha

- Balaton (5 ha)



Vodní plochy a využití krajiny 
2006

Kyjovka

- vodní plochy 786 ha (1,16 %)

- 55 vodních ploch nad 0,5 ha

- rybniční soustava Písečného 
rybníka (Písečný, Dvorský. 
Lužický atd.) (237 ha)

- rybniční soustava Zbrodského 
rybníka (139 ha)

- Jarohněvický rybník (97 ha)

Trkmanka

- vodní plochy 45 ha (0,12 %)

-19 vodních ploch nad 0,5 ha

- Balaton (5 ha)



Zcela odlišný vývoj výskytu vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky 
od roku 1836 do roku 2006

Rok 1836 1876 1955 1991 2006

Kyjovka 0,69 0,06 0,64 1,03 1,16

Trkmanka 1,61 0,11 0,04 0,08 0,12

Na počátku byl mnohem větší a významnější podíl vodních ploch v povodí 
Trkmanky (Kobylské jezero, Čejčské jezero, rybniční soustava na Trkmance a 
Spáleném potoce).

V roce 1876 výrazný úbytek vodních ploch v obou povodích – hybné síly změn: 
rozvoj cukrovarnictví, nerentabilita chovu ryb, rozvoj těžby lignitu.

Povodí Kyjovky – od roku 1955 postupný nárůst podílu vodních ploch na původní 
hodnoty, v dalším období ještě větší nárůst vodních ploch, zejména díky 
budování rybniční soustavy přímo na Kyjovce u Mutěnic a Hodonína.

Povodí Trkmanky – rybniční soustavy, Kobylské a Čejčské jezero nebyly nikdy 
obnoveny, podíl vodních ploch v tomto povodí je od roku 1876 velmi nízký.

Procentuální podíl vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky



Ukázky zaniklých hodnotných krajinných struktur v povodí 
Trkmanky a Kyjovky (součást povodí Dyje)



Čejč a okolí (1841)



Čejč a okolí (1876)



Čejč a okolí

• Čejčské jezero patřilo počátkem 19. století mezi největší vodní plochy 
na Hodonínsku (114 ha). Na této mapě druhého vojenského mapování 
z roku 1841je zachyceno jezero naposledy

•  „Odvodnění Čejčského jezera též zvaného Bezedník proběhlo v letech 
1857-1858.“ (Hlavinka a Noháč, 1926, s. 138). 

• Postupně bylo vysušeno a převedeno na ornou půdu, která byla 
zpočátku využita především pro pěstování cukrové řepy.

• Na této mapě je zaznamenán i počátek těžby lignitu v jihomoravském 
lignitovém revíru – na okraji Čejčského jezera byly dvě uhelné štoly (na 
mapě popsány jako Leopold Stohlen a Emanuel Stohlen) a při silnici do 
Mutěnic se nacházelo několik uhelných šachet. 

• Okrajové svahy Čejčské kotliny byly vždy využívány jako pastviny, nebo 
louky.

• Většina luk a pastvin v okolí zanikla , tyto cenné lokality jsou v 
současnosti chráněny jako  maloplošná zvláště chráněná území a 
lokality soustavy Natura 2000. 



Přírodní památka Bílý Kopec na okraji bývalého Čejčského jezera



Dno vypuštěného Čejčského jezera v současnosti



Dno vypuštěného Čejčského jezera v současnosti



Velkoplošná zemědělská krajina v Kyjovské pahorkatině



Velkoplošná zemědělská krajina v Kyjovské pahorkatině



Velkoplošná zemědělská krajina v Kyjovské pahorkatině



Rybníky v okolí Čejkovic na mapě 2. rakouského 
vojenského mapování 1:28 800 z roku 1841 – 4 rybníky



Rybníky v okolí Čejkovic na mapě 3. rakouského 
vojenského mapování 1:25 000 z roku 1876 – 0 rybníků



Rybníky v okolí Čejkovic na československé vojenského 
topografické mapě 1:25 000 z roku 1953 – 0 rybníků



Rybníky v okolí Čejkovic na československé vojenského 
topografické mapě 1:25 000 z roku 1991 – 1 rybník



Mlíček, Šatrapský rybník a Nový rybník – lokalizace letecký 
snímek z roku 2009



Vývoj mokřadů v lokalitě bývalého Šatrapského rybníka



Vývoj mokřadů v lokalitě bývalého Šatrapského rybníka



Aktuální výzkum zaniklých vodních ploch v lesních komplexech



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Poděkování: Zpracování prezentace bylo umožněno v rámci řešení 
projektů IGA_PrF_2016_026: Krajina a lidé: geografická analýza změn 
prostředí a QJ1620395 s názvem „Obnova a výstavba rybníků v lesních 
porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR“.
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