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Abstract
Jan KABRDA: Changing spatial pattern of land use in the Czech Republic and its driving forces
The main objective of my dissertation thesis is to analyse changes of spatial pattern of land use in the Czech
Republic since the mid-19th century. My secondary aim is to discuss advantages and limits of various methods
that can be used for this research. The text is divided into two main sections. The first one includes an overview
of literature on the given issue. The second one comments six attached articles that constitute the main body of
the thesis, representing main results of my research.
The first section of my thesis consists of three chapters. In the first one I discuss the term “land use”
itself; importance and practical applicability of its research; and theoretical approaches used throughout the
world to explain patterns and changes of land use, and to create schemes for its research. Chapter Two includes
an overview of methods and data sources used in land use research, especially of quantitative ones, in the whole
world in general, and in Central Europe in particular. In the third chapter I summarize the main processes of land
use changes – of current changes at global level, and of changes during last two centuries within the Central
European context.
The six attached articles represent main findings of my study. In five of them I applied a quantitative
approach, analysing changes of regional pattern of land use with the help of the “Database of long-term land use
changes in Czechia (1845 – 1948 – 1990 – 2000)”. In the first article, I assessed changes of division of the area
of the Czech Republic into four types of structure of agricultural land use (intensive, sharply and moderately
intermediate, extensive). In the second and third article, I analysed regional differences of land use changes in
the Czech Republic in relation to proximity to state border; and in relation to distribution of soil types,
respectively. The fourth and fifth article examined land use changes in the Vysočina region based on quality of
natural conditions (altitude, slope, official price of agricultural land); and on socio-economic exposedness
(proximity to main centres of settlement and to important traffic lines), respectively. The last article is different,
based on a more qualitative approach. It analyses behaviour of farmers in two model regions (Český Brod and
Sněžné) after the accession of the Czech Republic to the European Union.
Main findings of my research can be summarised into three statements. Firstly, land use in the Czech
Republic is spatially structured into a logical pattern corresponding to local conditions. Intensity of land use
increases with improving natural conditions and growing socio-economic activity / attractiveness. The influence
of the so-called “differential rent I” is the main force forming this pattern.
Secondly, regional differences in land use grew during the examined period (1845 – 2000). The
processes of intensification in better conditions and extensification in worse ones resulted into a creation of more
compact typological land use regions. Causes of these trends lie at two levels. On the one hand, this
differentiation, specialisation and concentration within a previously more homogenous system were results of a
general modernisation of society, economy and technology – of “social metabolism”. On the other hand,
different „driving forces“ in partial time periods modified this general trend. During the years 1845 – 1948, free
market economy resulted into intensification in better conditions; extensification in worse conditions between
the years 1948 – 1990 was caused by a socialist neglect of inaccessible plots, by a large-scale agricultural
concentration, and by a massive mechanisation of farming; and continuing extensification in worse conditions
during last time period (1990 – 2000) was a result of restored market forces and of new state policies.
Thirdly, I showed that the wide range of used natural and socio-economic characteristics influences land
use pattern only to a certain extent. This fact is partly caused by an existence of other, mostly non-quantifiable
factors, especially institutional; and partly by a plurality of behaviour of individual actors.
Application of various quantitative methods revealed not only their advantages, but also constraints and
limits. I would like to stress two of them. Firstly, there exists a danger of a confusion of causality with
correlation, and thus of an emergence of a “false dependency”. This is given by significant and complex
interconnections between individual natural and socio-economic variables influencing land use pattern. And,
secondly, with quantitative methods we do not examine natural nor social processes themselves, but only their
manifestations and reflections in landscape. Thus, these methods tend to be more descriptive than explanatory,
less contributing to our understanding of reality.
Therefore, I suggest enriching our research of land use changes in the Czech Republic by two
approaches, which would lead us to a deeper understanding of processes occurring in landscape. The first one is
social metabolism, which can serve to outline a general pattern of modernisation and changes of Czech
agriculture and economy. The second one is behavioural approach, or qualitative methods to be precise, that
would explain behaviour of individual actors within this general frame.
Key words: agriculture – modernisation, Czech Republic, driving forces, land use, landscape – macrostructure,
quantitative methods, spatial pattern.
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1. Úvod
Zde v České republice se nám může zdát, že se naplnila vize „konce dějin“ amerického
filozofa Francise Fukuyamy. Napojením na západoevropské struktury a zejména vstupem do
Evropské unie dosáhli Češi takové životní úrovně a blahobytu jako nikdy předtím. Členství
v Severoatlantické alianci nám zaručuje míru bezpečnosti, jakou neznaly dlouhé generace
našich předků. Zdá se, že nás v závětří české kotliny nemůže nic ohrozit. Přesto se poměry
okolo nás mění více a podstatněji než se nám může jevit – a ne všechny z těchto změn pro nás
asi budu příjemné.
Dvacáté století, a s ním část století devatenáctého a jednadvacátého, bylo ve vyspělých
západních zemích obdobím nadbytku levné energie. Využívání fosilních paliv, zejména ropy
a zemního plynu, a později mírové využití jaderné energie bylo zdrojem nesmírného růstu
životní úrovně a bohatství širokých vrstev obyvatelstva. Zvyšování intenzity zemědělství,
rozvoj dopravy, vybavení domácností kvalitním ústředním topením (a klimatizací) a širokým
spektrem spotřebičů a technických vymožeností, deindustrializace a růst významu služeb a
kultury „bílých límečků“ – to vše a mnohé další jsou průvodní znaky obrovského růstu
spotřeby energie na obyvatele.
Zdá se ale, jak praví americký environmentální historik John McNeill, že dýchánek
pomalu končí. Neodvratně se blíží doba, kdy dojdou neobnovitelné zdroje energie – a budou
docházet tím rychleji, čím výrazněji porostou ekonomiky a tudíž i spotřeba surovin v nově
industrializovaných zemích, zejména v Asii. Spolu s tím se začínají projevovat negativní
důsledky spalování fosilních paliv, z nichž nejmarkantnějším je globální klimatická změna.
Mění se ale i veřejné mínění – rostou „post-materialistické“ nálady a zájem o ochranu
životního prostředí. A tak se zvyšuje i ochota politiků s globální klimatickou změnou a jejími
důsledky bojovat – viz „vote blue, go green“ šéfa britských toryů Davida Camerona.
Zanedbatelná nejsou ani bezpečnostní rizika surovinové a energetické závislosti na
nestabilních či nedemokratických režimech (Střední Východ, bývalý Sovětský Svaz). To vše
povede k růstu ceny energie a k hledání jejích alternativních zdrojů. Jedním z nich je a bude
biomasa, jinými slovy produkty využití ploch.
A zároveň, se zvyšováním počtu obyvatel planety, a zejména s jejich bohatnutím a
následnou změnou spotřebních návyků – například více masa a mléka v jídelníčku – poroste
tlak na růst produkce potravin. K tomu musíme připočíst i postupné vyčerpávání
intenzifikačních možností v zemědělství (i v důsledku rostoucích cen vstupů, zejména opět
energie), negativní důsledky klimatických změn (sucha, záplavy), a degradaci zemědělské
půdy, zvláště v polopouštních oblastech a v rozvojových zemích (eroze, zasolování,
rozšiřování pouští). Výsledkem tak bude růst cen potravin a dalších zemědělských komodit –
tedy opět produktů využití ploch.
Jinými slovy, půda a její produkty se v našem století stanou jedním ze zdrojů, jejichž
význam a cena poroste. Krátkodobé výkyvy jsou možné a pravděpodobné – například vlivem
spekulací na světových trzích, hospodářských krizí, objevů nových technologií a podobně –
ale dlouhodobý trend se zdá nezvratný.
A zde se dostáváme k jádru věci. Význam zemědělství a lesnictví ve většině zemí
klesal – v těch rozvojových desetiletí, ve vyspělých staletí. Podíl priméru na zaměstnanosti i
hrubém domácím produktu se dnes v západních zemích pohybuje v řádu několika procent.
Zemědělství se stalo jakýmsi nezajímavým „přívěškem“ ekonomiky, který dotujeme, ale
jehož hospodářský význam je zanedbatelný. Ve většině zemí Evropy, včetně České republiky,
byla ve dvacátém století zemědělská půda postupně zalesňována, opouštěna (viz i
francouzský spisovatel Jean Giono a jeho Hlasy země), a později i různými politickými
nástroji „uváděna do klidu“. Ještě před pár lety se u nás zdál trend postupného zalesňování a
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zatravňování orné půdy nezvratný. Nad ztrátami kvalitní ornice suburbanizací většina lidí
mávla rukou – k čemu půda, stejně jí spousta leží ladem!
Ale význam zemědělství, primárního sektoru, přesněji řečeno využití ploch
v souvislosti s výše uvedenými globálními trendy v budoucnosti znovu poroste. Po většinu
historie lidstva byla půda – lov, sběr, les a zemědělství – téměř jediným zdrojem energie,
který měla společnost a její ekonomika a technologie k dispozici. Uplynulé století znamenalo
výjimku – ze zemědělství udělalo otesánka, spotřebovávajícího energii zvnějšku. Primární
produkce, tedy produkty fotosyntézy, je však jedním z nejvýznamnějších obnovitelných
zdrojů energie, a lidstvo proto bude muset k tomuto zdroji v budoucnosti znovu obrátit svou
pozornost.
Mezi klíčové otázky, na něž bude muset věda v této souvislosti odpovědět, bude patřit
například schopnost půdy (primárních producentů) zásobovat naši ekonomiku energií,
respektive zdroji v nejširším smyslu; negativní ekologické dopady využívání ploch, a to jak
na tyto plochy samotné, tak na širší ekosystémové funkce a globální cykly (uhlíku, dusíku
apod.); či regionální optimalizace využití ploch, jak z hlediska pěstování různých plodin, tak i
z hlediska oněch potenciálních negativních ekologických dopadů. Z těchto a dalších
praktických důvodů je patrné, že výzkum využití ploch a veškerých souvisejících témat
(krajina, zemědělství) bude nabývat na významu i využitelnosti.
A právě v této perspektivě je nutné vnímat téma a cíle mé disertační práce. Má být
jedním z dílů skládanky, která přispěje k pochopení vývoje interakce člověka a přírody, změn
krajiny a využití ploch, jejich příčin i dopadů, a to zejména v regionálním pohledu.
1.1 Cíle a struktura práce, vstupní hypotézy
Tato práce se věnuje změnám využití ploch v České republice od poloviny 19. století.
Důvodů, proč bylo toto téma zvoleno, je více. Za prvé, touto prací navazuji na svou
magisterskou práci a prohlubuji tak poznatky v ní získané. Za druhé, jak bylo vysvětleno
výše, považuji toto téma za aktuální a pro budoucnost důležité. A za třetí, člověkem
využívanou krajinu lze chápat jako jakousi „styčnou plochu“ mezi přírodou a společností.
Výzkum využití ploch je tedy jeden ze způsobů, jak integrálně zkoumat interakci mezi
společností a prostředím, a vzájemné vazby, které mezi společenskými a přírodními systémy
fungují. Jde tak o téma vysloveně geografické a syntetické.
Takto zvolené téma je samozřejmě velmi široké a bylo již zpracováno z různých
pohledů. V čem je tedy má práce zvláštní? Můj pohled stojí na čtyřech pilířích. Za prvé, a to
především, je to prostorovost – přesněji zájem o to, proč se někde určitý typ využití ploch
nachází, a jinde nikoli. Za druhé je to historičnost – tedy jak došlo ke vzniku určitého
prostorového vzorce, a jak se tento vzorec vyvíjel. Za třetí je to integrace – propojení
poznatků přírodních a společenských věd, i propojení přírodních a společenských systémů
vůbec. A konečně za čtvrté je to metoda, tedy hledání různých metod aplikovatelných na
geografický výzkum využití ploch.
Z toho vyplývají cíle práce. Ty jsou v zásadě dvojí. Za prvé, v rovině ontologické, mi
jde o přispění k poznání a pochopení regionálního vzorce využití ploch v České republice a
jeho vývoje od poloviny 19. století. Jinými slovy – cílem je zjistit, jak se liší struktura využití
ploch a jeho změn v rámci České republiky, a pokusit se ukázat, které faktory k tomu mohly
vést. A za druhé, v rovině metodologické, chci prací přispět k diskusi o přístupech a metodách
používaných při výzkumu využití ploch.
Od cílů se odvíjí struktura práce. Práce má dvě hlavní části – první je základním
přehledem literatury k danému tématu; a druhá je souborem článků obsahujících výsledky
mého výzkumu. V první části následují po tomto úvodu tři kapitoly, založené na studiu
světové, středoevropské i české literatury. První z těchto kapitol (kapitola 2) diskutuje
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vybrané teoretické přístupy, používané buď při koncipování výzkumu využití ploch, nebo při
interpretaci jeho výsledků. Zabývá se také definicí samotného pojmu „využití ploch“, a
významem jeho výzkumu. Druhá z úvodních kapitol (kapitola 3) se zabývá metodami –
převážně kvantitativními – jež jsou při tomto výzkumu používány. A poslední z těchto kapitol
(kapitola 4) nastiňuje hlavní výsledky dosažené výzkumem využití ploch, nejprve ve světě a
potom konkrétněji ve Střední Evropě; sumarizuje tak hlavní trendy a procesy změn využití
ploch a jejich příčiny.
Druhá část práce, obsahující výsledky mého výzkumu, je prezentována formou
vybraných článků. Bylo zařazeno šest příspěvků, které se od sebe liší tématem, zkoumaným
územím, i použitou metodou. Jednotlivé články jsou okomentovány (kapitola 5), přičemž
důraz je kladen i na kritické posouzení jejich přínosu, vhodnost použité metody a možnosti
dalšího výzkumu. Závěr (kapitola 6) shrnuje dosažené poznatky a nastiňuje možné směry,
kterými by se mohl výzkum využití ploch v České republice dále ubírat.
Celá práce byla při svém vzniku motivována třemi obecnými hypotézami. Za prvé je to
představa, že v prostorové struktuře využití ploch v České republice existuje určitý logický
vzorec; konkrétně, že je využití ploch uspořádáno v závislosti na lokálních podmínkách, jak
přírodních, tak socio-ekonomických. Již podle tradičních teorií Johanna von Thünena, Davida
Ricarda či Karla Marxe lze očekávat, že intenzita využití ploch (ve smyslu jeho struktury, jak
bude vysvětleno později) klesá se zhoršujícími se přírodními podmínkami a snižující se socioekonomickou aktivitou / atraktivitou území.
Za druhé, očekával jsem, že tento regionální vzorec se během sledovaného období (od
poloviny 19. století) postupně „vyjasňoval“, tedy že rozdíly ve využití ploch se prohlubovaly.
Tím se zvýrazňovaly „typologické regiony“, charakteristické určitou strukturou využití ploch,
odpovídající místním podmínkám. K této představě mne vedly jak obecné geografické teorie
– např. Martina Hampla; tak především poznatky o vlivu modernizace zemědělství a celého
hospodářství, vyplývající z přechodu od společnosti agrární k industriální. V tomto ohledu
jsem byl výrazně ovlivněn pracemi rakouských kolegů, zejména Fridolina Krausmanna
z Institutu pro sociální ekologii Univerzity v Klagenfurtu.
A konečně za třetí, předpokládal jsem, že přírodní a socio-ekonomické charakteristiky
lokalit sice využití ploch ovlivňovaly a ovlivňují, ale pouze v určité, relativně omezené míře.
Důvodem by měla být jednak existence jiných, hůře kvantifikovatelných faktorů, a to
především institucí v nejširším slova smyslu; a jednak značná volnost v chování jednotlivých
aktérů, například zemědělců.
Je samozřejmé, že uvedené hypotézy jsou poměrně obecné. Důvodem je velká šíře
záběru a témat zařazených článků. Detailnější, přesnější a konkrétnější hypotézy jsou proto
obsaženy v jednotlivých příspěvcích.
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2. Teoretická východiska, přístupy a koncepce ve výzkumu využití ploch
První část práce obsahuje tři kapitoly, které na základě přehledu literatury nastiňují hlavní
teorie (kapitola 2) a metody (kapitola 3) používané při výzkumu využití ploch, a také zásadní
výsledky tohoto výzkumu (kapitola 4), ve světě obecně, i specifičtěji ve Střední Evropě. Je
nutné zdůraznit, že vzhledem ke svému odbornému zázemí i cílům práce se věnuji především
literatuře socio-geografické, a problematice proměn prostorového vzorce využití ploch
(respektive makrostruktury krajiny). Téma využití ploch je jinak samozřejmě velmi široké a
studované z různých úhlů pohledu celou řadou vědních disciplín (včetně geoinformatiky,
geoekologie, geobotaniky, krajinné ekologie, fyzické geografie apod.); kvůli rozsahu,
zaměření a cílům tohoto textu je však zmíním pouze okrajově.
V této kapitole se budeme věnovat některým teoretickým otázkám, a to ve třech
rovinách. Za prvé (kapitola 2.1) nás musí zajímat, co to vlastně využití ploch je. Za druhé
(kapitola 2.2) bychom si měli říci k čemu je jeho výzkum dobrý, a musíme si tento obor také
zasadit do širšího rámce společenskovědních a přírodovědných disciplín. A konečně za třetí
(kapitola 2.3) se budeme věnovat širším otázkám toho, jak obecně ke změnám využití ploch
dochází a jaké příčiny a procesy k nim vedou. S předpoklady a poznatky o mechanismech a
příčinách změn využití ploch souvisí zároveň různé teoretické koncepce a přístupy k tomu,
jak využití ploch zkoumat.
2.1 Definice pojmu „využití ploch“
Pojem „využití ploch“ je v češtině běžně užívaným ekvivalentem anglického „land use“.
Toto slovní spojení je zřejmě šťastnější než občas se vyskytující pojem „využití země“, který,
na rozdíl od angličtiny, může evokovat zemi ve smyslu Země či půdy. Je patrně i vhodnější
než pojem „využití krajiny“, který se zdá poněkud abstraktní.
Využití ploch je možné chápat přinejmenším dvěma způsoby. Za prvé jím můžeme
mínit proces, přesněji soubor lidských činností, které vedou ke kolonizaci přírodního
prostředí (Grünbühel a kol. 2003), ke společenskému přivlastnění produktů fotosyntézy
(Krausmann 2001), a tak k antropogenní dominanci nad pozemskými (terestrickými)
ekosystémy. Nejčastějšími činnostmi tohoto typu je zemědělství (doprovázené většinou
odlesňováním, alespoň ve středoevropských podmínkách) a využívání lesa; a dále například
zástavba či budování vodních děl. Toto chápání využití ploch je bližší moderním
ekologickým, či přesněji sociálně-ekologickým přístupům – viz např. Fischer-Kowalski a
Haberl (eds, 2007).
Za druhé může být využití ploch chápáno jako stav, tedy jako aktuálně platný výsledek
lidské činnosti. V tomto smyslu zavedl do geografie pojem využití ploch Angličan L.D.
Stamp (viz např. Bičík 1982). Využití ploch je v tomto pojetí možné vnímat jako výsledek
složitých vazeb mezi společností a přírodním prostředím, respektive (ve většině
hospodářských systémů počínaje „neolitickou revolucí“) jako výsledek převážně
jednostranného tlaku společnosti na přírodu. S tímto obecně přijímaným pojetím – tedy že
využití ploch je výsledkem interakce mezi společností a přírodou (viz například Bičík a
Jeleček 2003, Lambin a kol. 2006) – se ztotožníme ve většině této práce.
Výzkum využití ploch je tedy jednou z metod, či řekněme raději jedním ze způsobů,
jak popsat stav krajiny. Tyto způsoby existují, pokud se v zájmu generalizace dopustíme
určitého zjednodušení v zásadě tři. Za prvé nás může zajímat mikrostruktura krajiny, tedy
velikost, tvar, rozmístění a interakce krajinných segmentů (ploch, linií, bodů). Tímto tématem
se zabývá zejména fyzická geografie či krajinná ekologie (pro přehled Lipský 2000). Za druhé
můžeme sledovat „vnitřní“, ekologickou kvalitu těchto ploch, linií a bodů (třeba chemismus a
jeho antropogenně vyvolané změny u lesních ploch či orné půdy). To je téma například pro
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ekologii, biologii či zemědělskou vědu. A konečně, můžeme sledovat makrostrukturu krajiny,
jinými slovy využití ploch. To spočívá, zjednodušeně řečeno, v porovnávání agregovaných
dat za stanovené územní jednotky (ať už statistické či geometrické). Výzkum využití ploch je
doménou sociální geografie.
Ucelená a jednotná definice pojmu „využití ploch“ v literatuře zatím chybí. Nesnaží se o ni
ani Encyklopedie změn využití a pokryvu ploch (Geist, ed., 2006). Dílčí pokusy lze nicméně
nalézt například v publikacích Aspinall a Hill (eds, 2008) či Lambin a Geist (eds, 2006),
zejména v úvodních kapitolách.
Pojem „využití ploch“ bývá často spojován, ale i zaměňován s pojmem „pokryv
ploch“ („land cover“) – viz název Komise pro změny využití / pokryvu ploch Mezinárodní
geografické unie (IGU-LUCC). Jsem přesvědčen, že se jedná o pojmy sice podobné, ale ne
totožné. Na základě přehledu literatury jsem dospěl k závěru, že je nutné tyto pojmy
rozlišovat, a to podle následující logiky:
Pokryv ploch ukazuje na reálný stav vegetace nebo jiného typu povrchu („de facto“),
na pokryv či porost v daném místě. Nejčastěji jej zjišťujeme terénním průzkumem či
z leteckých a družicových snímků. Jde o metodu subjektivní z pohledu vědce – výzkumníka
(zvolené měřítko, minimální velikost plošky, kategorizace atd.). Tento přístup bývá doménou
věd přírodních – krajinná ekologie, fyzická geografie apod.
Naproti tomu využití ploch odkazuje na lidskou činnost (již ve svém názvu) a je tedy
doménou věd společenských – především sociální geografie. V tomto případě jde o
zjednodušené vyjádření pokryvu, ukazující na ekonomické využití území, respektive jeho
funkci. Podle Lambina a kol. (2006, s. 4) je využití ploch „účel, za nímž lidé využívají pokryv
ploch“, a zahrnuje „jak způsob, jímž je nakládáno s bio-fyzickými atributy země, tak i záměr,
který toto nakládání zapříčiňuje“. Podobně i Aspinall a Hill (eds, 2008, s. xviii) říkají, že
„využití ploch odkazuje na sociální, ekonomické, kulturní, politické či jiné funkce půdních
zdrojů. To kontrastuje s pokryvem ploch, který odkazuje na bio-fyzické vlastnosti zemského
povrchu“. Hlavním zdrojem dat o využití ploch jsou většinou různé statistické prameny. Jde
tedy o stav „de iure“. Subjektivita není tolik dána přístupem vědce, ale spíše přístupem
daného úřadu, případně majitele pozemku, hospodáře atd. Jinými slovy, v případě využití
ploch nejde ani tak o to, co v daném místě reálně je, ale o to, jak je celý pozemek člověkem
využíván a úředně deklarován. Tak například lesní plocha může obsahovat nejen les (ve
smyslu zápoje stromů), ale i mýtiny, cesty, menší vodní toky atd.
Proto se domnívám, že rozdíl mezi využitím a pokryvem ploch není pouze slovní či
formální. Jejich zaměňování či ztotožňování vede v lepším případě k metodologickým
nejasnostem a nepřesnostem, a v horším k obsahovým a interpretačním chybám1. I Aspinall a
Hill (eds, 2008, s. xix) uvádí, že směšování obou pojmů je nevhodné a má negativní dopady
na naše vnímání a výzkum reality: „rozdíly jsou významné pro chápání příčin a následků
změn zemských systémů“.
2.2 Význam výzkumu využití ploch; jeho postavení v moderní vědě
Jak bylo uvedeno výše, je využití ploch vesměs chápáno jako výsledek interakce mezi
společností a přírodou. Dá se proto říci, že výzkum změn využití ploch nám zprostředkovává
informaci o proměnách vlivu společnosti na přírodu. Slovo „zprostředkovává“ je však
nanejvýš významné. Využití ploch je totiž nutné chápat spíše jako zrcadlo v němž sledujeme
1

Příkladem prvního problému je používání šifry LUCC nebo LU/LC („Land Use/Cover Change“), která věc
spíše zamlžuje – viz např. Jeleček a kol. (2003b) či Kupková (2003). Příkladem druhého, závažnějšího
problému, je porovnávání katastrálních map, jež ukazují využití ploch, a map odvozených z leteckých snímků či
terénního mapování, jež ukazují pokryv ploch, jak bylo prezentováno v řadě prací, např. Mareš a Štych (2005).
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výsledek chování člověka v prostředí, respektive výsledek interakce mezi společností a
přírodou. Toto zrcadlo sice odráží mnohé, ale neříká nám nic o podstatě procesů které
zobrazuje, ani o jejich příčinách. Příčinám procesů měnících využití ploch musíme přitom
věnovat minimálně stejnou pozornost jako změnám samotným.
Podstatné je, abychom využití ploch chápali jako nástroj, nikoli cíl výzkumu.
Neexistuje totiž důvod, aby nás zajímal odraz procesů, pokud ještě zůstaneme u příměru
zrcadla. Vyvstává tak otázka, proč bychom se vlastně měli využitím ploch zabývat. Výzkum
využití ploch v izolované podobě je disciplínou dosti akademickou a teoretickou, která sama o
sobě jen ztěží nalezne praktické uplatnění. Toho může být dosaženo jen zasazením do širšího
rámce nebo v kombinaci s jinými teoretickými či praktickými disciplínami. Na dalších
řádcích budou uvedeny dva hlavní směry uplatnění výzkumu využití ploch.
První směr lze označit za výzkumný, nebo podpůrný. Od druhé světové války, a zvláště od
70. let 20. století, roste zájem společnosti i politiků o životní prostředí. Souvisí to jak
s prohlubováním environmentálních problémů na lokální i globální úrovni (znečištění vody,
vzduchu, půdy, odlesňování, ztráta významných biotopů, pokles biodiversity, eroze; ozónová
díra, globální klimatická změna atd.), tak i s měnícími se společenskými postoji a náladami,
zvláště v západních zemích (nasycení poválečného „hladu“, postmaterialismus apod.).
Významnými milníky jsou například založení Římského klubu (1968) či summit „Země“
v Rio de Janeiru (1992), jehož výsledkem je tzv. Agenda 21. Zvyšující se důraz kladený na
životní prostředí v politikách Evropské Unie (zemědělství, energetika, doprava) je
neoddiskutovatelný. Rostoucí zájem o trvale udržitelný rozvoj logicky vedl i k zesílení
výzkumu změn životního prostředí. Vzniká celý shluk vědních oborů, jež lze nazvat „vědou o
udržitelnosti“ („sustainability science“ – Aspinall a Hill, eds, 2008, s. xvii). Jelikož se jedná
o velmi komplexní problematiku na pomezí přírodních a společenských věd, pozorujeme,
zvláště od 90. let 20. století, rostoucí interdisciplinaritu tohoto výzkumu.
Využití ploch je jedním z indikátorů vlivu člověka na okolní prostředí. Propojuje
složky přírodní (půda, biotopy, primární produkce biomasy, cykly významných prvků –
dusík, uhlík apod.) a společenské (zemědělství, těžba surovin, zástavba, infrastruktura,
odpady, ochrana životního prostředí atd.). Navíc je využití ploch poměrně snadno
kvantifikovatelné na v podstatě všech řádovostních úrovních, a umožňuje statisticky
provazovat různé indikátory přírodní a socio-ekonomické, a to i v poměrně dlouhých
časových řadách. Z těchto důvodů se výzkum využití ploch může stát jednou z ideálních
platforem pro propojení výzkumu v přírodních a společenských vědách, respektive pro
ukotvení a rozvoj uvedené „vědy o udržitelnosti“. Vznikající „věda o změnách ploch“ („landchange science“ – Lambin a kol. 2006) tak přispívá například k výzkumu takových témat
jako klimatická změna (albedo, cyklus uhlíku, „carbon sink“ – viz např. Gingrich a kol.
2007), cyklus vody, biodiverzita, degradace půdy, schopnost zemských ekosystémů
uspokojovat lidské potřeby (Campbell a kol. 2008) a podobně.
Význam výzkumu změn využití ploch je zřejmý i ze zakládání mezinárodních
výzkumných panelů s tímto zaměřením. Za všechny jmenujme Komisi pro výzkum Změn
využití / pokryvu ploch (LUCC) při Mezinárodní geografické unii (IGU), jež vznikla jako
studijní skupina IGU již v roce 1996 (respektive 1997); program stejného názvu (LUCC) při
Mezinárodním programu pro geosféru a biosféru (IGBP) a Mezinárodním programu lidské
dimenze globálních změn (IHDP), jenž vznikl ve stejném roce; sérii projektů Partnerství věd
zkoumajících zemský systém (ESS-P), jež na něj od roku 2005 navazuje; či Globální půdní
projekt (GLP), jehož vznik se datuje do roku 2001.
Ještě patrnější je význam využití ploch při pohledu na konkrétní témata a koncepce
současných výzkumů. Data a poznatky o využití ploch jsou jedním ze zdrojů například při
výzkumu „ekologické stopy“ (např. Kušková 2006 či Lustigová a Kušková 2006) a zvláště
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tzv. „socio-ekonomického metabolismu“ (např. Krausmann a kol. 2003b, Fischer-Kowalski a
Haberl, eds, 2007, Cussó a kol. 2006, nebo Kušková a kol. 2008). O tomto přístupu bude blíže
pojednáno v kapitole 4.2. Podobný význam má využití ploch i ve výzkumech botanických a
geo-botanických – viz např. Vojta (2007) nebo Vojta a Kopecký (2006). Na druhé straně
existuje silné propojení výzkumu změn využití ploch na proud environmentální historie a
historické geografie (Worster 1993). Jejich společným zájmem je dlouhodobý vývoj interakce
mezi společností a přírodou, jeho příčiny i následky. Projevem rostoucího významu těchto
vědních disciplín je také existence Evropské společnosti pro environmentální historii (ESEH),
založené v roce 1999 (viz např. Jeleček a kol., eds, 2003a).
V neposlední řadě musím zdůraznit, že výzkum využití ploch umožňuje propojení
uvedených vědních disciplín s geografií, zejména se sociální a regionální geografií (například
geografie města, zemědělství, regionální rozvoj atd.). Nebýt toho, ocitla by se dnešní sociální
geografie ve značné izolaci od přírodních věd. Výzkum využití ploch usnadňuje oboustranný
přenos metod a poznatků mezi sociálními vědami a širokým spektrem přírodovědných
disciplín, zejména fyzické geografie, biologie, ekologie a zemědělských věd.
Druhým směrem uplatnění výzkumu změn využití ploch je přímá praktická aplikace. Tu lze
spatřovat ve dvou obecnějších oblastech, jejichž společným jmenovatelem je „management a
politika ploch / půdy“ (Aspinall 2008, s. 3).
V prvé řadě se jedná o širokou škálu územně a krajinně plánovacích nástrojů. Obecně
to lze nazvat „plánováním využití ploch a environmentálním managementem“ (ibid, s. 11).
Sem můžeme zařadit u nás nejčastější územní plánování, a dále krajinné plánování, plánování
sítí Územního systému ekologické stability (ÚSES), či tvorbu nástrojů pro předcházení či
omezování dopadů přírodních katastrof (např. povodní – Bičík a kol. 2003). Speciální
pozornost si zaslouží zvláštní nástroje pro plánování rozvoje a řešení prostorových problémů
měst a urbánních oblastí. K nim patří např. revitalizace „brownfields“ nebo plánování
„greenbelts“ a greenways“. O těch bude blíže pojednáno v kapitole 4.1. Lze sem zařadit i
prostorové modelování a predikce vývoje zástavby v městských oblastech – viz např. Fragkias
a Seto (2008) nebo Koomen a kol. (eds, 2007).
Výzkum využití ploch neslouží pro uvedené nástroje jen jako pouhý zdroj dat o
využití území. Jeho hlavním přínosem je popis a vysvětlení prostorových vzorců a zákonitostí
ve funkčním využití území, poznání mechanismů jakými se využití ploch mění, popsání
způsobů, jakými různí aktéři přispívají ke změnám využití ploch na různých řádovostních
úrovních, a v neposlední řadě i predikce či scénáře možných změn v území. Z tohoto důvodu
je podstatné, aby byl výzkum změn využití ploch zaměřen nejen na popis, ale především na
vysvětlení – jedině tak bude možná jeho plná praktická aplikovatelnost.
Druhou oblast praktického uplatnění výzkumu využití ploch spatřuji v pomoci při
formulování a hodnocení státních či nadnárodních politik, které se nějakým způsobem
dotýkají půdy či krajiny v nejširším slova smyslu. Podle Aspinalla (2008, s. 10 a 11) je nutné
„zkoumat dopady a důsledky konkrétních politik (a jejich alternativ) nebo jiných aktivit“ a
„vyvinout strategie pro adaptaci na změny a jejich dopady, a pro jejich usměrnění“. Jde
například o zemědělskou politiku – namátkou dotační nástroje na údržbu krajiny a podporu
zemědělského hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA – např. Stránský 2003, Štych a
Stránský 2005) či posuzování možností pěstování rostlin pro energetické účely (např. Haberl a
kol. 2003, Campbell a kol. 2008). Problematice vztahu mezi zemědělskou politikou a
změnami využití ploch se také věnuje jeden článek zařazený do této práce (kapitola 5.6).
Kromě toho může být výzkum využití ploch použit i v širších politikách zaměřených
na ochranu životního prostředí. Z témat na lokální úrovni je nutno jmenovat tradiční ochranu
stanovišť (ÚSES, Natura 2000, velkoplošná a maloplošná chráněná území apod.). Z témat
globálních pak zmiňme sledování dopadů různých politických opatření na změny biodiversity
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(např. Haberl a kol. 2004) či na cykly různých významných prvků, např. dusíku či uhlíku
(„carbon sink“ – Gingrich a kol. 2007). Ve všech těchto případech může výzkum využití
ploch přispět opět nejen poskytováním dat, ale i hodnocením, případně modelováním vlivu
člověka, a jako zdroj nezbytných znalostí o socio-ekonomické realitě.
2.3 Procesy a příčiny změn využití ploch; koncepty pro jejich výzkum
Jakými mechanismy a procesy dochází ke změnám v krajině a ve využití ploch? V jakých
sférách hledat příčiny? Má rozhodující význam vliv struktury nebo činnost aktéra? Mají
hlavní slovo vlivy přírodní či společenské? Hledání odpovědí na tyto i další teoretické otázky,
jež lze považovat při výzkumu využití ploch za zásadní, je prospěšné přinejmenším ve dvou
směrech. Za prvé, umožní nám sestavit si základní výzkumné schéma, vytvořit si vědeckou
koncepci, a vybrat vhodnou metodu. A za druhé, pomohou nám při analýze, interpretaci,
vysvětlení a užití zjištěných výsledků.
Většina vědců se těmito zdánlivě abstraktními, ale nutnými otázkami zabývá jen málo.
Stačí si prolistovat některé sborníky, aby člověk poznal, jak málo existuje ve výzkumu využití
ploch ucelenějších výzkumných koncepcí – viz např. Himiyama a kol. (eds, 2001b), Bičík a
kol. (eds, 2002), Himiyama (ed., 2003), Jeleček a kol. (eds, 2003a) či Kabrda a Bičík (eds,
2008) apod. Ve výzkumu změn využití ploch nebylo zatím dosaženo vzniku ucelenější teorie
nebo paradigmatu, tedy nedošlo k širší shodě ani na metodách výzkumu, natož na podstatě
sledovaných jevů.
Většina autorů se spokojí s konstatováním, že změna využití ploch je výsledkem
interakce společnosti a přírody, tedy že existuje jakýsi jednoduchý vzorec „využití ploch =
příroda + společnost“. Ten je často formalizován, po vzoru systémové vědy, do podoby
diagramů s boxy (sub-systémy) a šipkami (vazbami). Tato schémata sice „poskytují teoretické
vodítko, ale nejsou teoriemi per se. Mají spíše ad hoc kvalitu, jež rozpoznává základní
komplexitu příčin a dopadů změn využití a pokryvu ploch“ (Lambin a kol. 2006, s. 5). Titíž
autoři tyto koncepce sice považují za přínosné, ale také za příliš vágní a široké („vše souvisí
se vším“, ibid., s. 5). Volají po rozvoji hlubší a propracovanější jednotné teorie využití ploch.
Ta je ale dosud nerozvinutá, a to především proto, že nedošlo k úplné integraci výzkumu
využití ploch, jelikož vědci pochází z minimálně tří skupin oborů (přírodních, prostorových a
společenských věd). Autoři pouze upozorňují na některé zárodky komplexnější teorie a
vypočítávají prvky, které by měla obsahovat (ibid., s. 7).
V této práci nemám ambice ani dostatečný prostor podávat úplný přehled teorií a
koncepcí, používaných při výzkumu využití ploch. V tomto ohledu odkazuji zejména na práce
Lambin a Geist (eds, 2006) či Aspinall (2008). Na následujících řádcích se omezím na ty
teorie a koncepty, které považuji za zásadní, a které mě nejvíce ovlivnily. Jak bylo uvedeno,
vesměs nejde o teorie v pravém slova smyslu, spíše o přístupy a koncepty, zahrnující v určité
míře jak teoretické představy o tom jak ke změnám využití ploch dochází, tak i obecné
metodologické rámce, navrhující, jak tyto změny zkoumat. Zdůrazňuji obousměrné propojení
roviny ontologické (jak ke změnám využití ploch dochází; a jaké příčiny, procesy a
mechanismy k nim vedou) a metodologické (jak využití ploch zkoumat). Začneme jednou
obecnější sociálně-vědní koncepcí („metoda v sociální vědě“) a poté již postoupíme ke
koncepcím, které se přímo vztahují k využití ploch.
Domnívám se, že využití ploch je v kulturní krajině Střední Evropy třeba chápat primárně
jako výsledek lidské činnosti. Proto považuji za správné, aby byly na výzkum využití ploch
aplikovány zejména společenskovědní teorie a metody (pro přehled viz např. Blažek a Uhlíř
2002). Mezi nejpřínosnější počítám ty, které se snaží kompromisem vyřešit rozpor mezi
vlivem struktury a aktéra, respektive strukturalismem a voluntarismem. Mám na mysli
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zejména „teorii strukturace“ Anthonyho Giddense a „metodu v sociální vědě“ Andrew
Sayera, vycházející z „kritického realismu“ filosofa Roye Bhaskara.
Vzhledem k jejímu významu je vhodné zmínit na těchto řádcích alespoň několika
slovy „metodu v sociální vědě“ Andrewa SAYERA (blíže Blažek a Uhlíř 2002). Podle ní by
výzkum měl být dvoustupňový. Nejdříve by měla přijít „extenzivní“ fáze, využívající
většinou kvantitativní metody, a aplikovaná na velké (základní) soubory. Při ní hledáme tzv.
„polopravidelnosti“, jež ukazují na možnost existence nějakého uspořádání či vzorce v realitě.
Opakování či korelace však nedokazují kauzalitu (příčinný vliv) a nevedou k vysvětlení –
chybí zde tedy explanační hloubka. Následovat proto musí „intenzivní“ výzkum, často
kvalitativní povahy, užitý na několik málo jednotek (výběrový soubor). Jeho smyslem je
potvrdit existenci příčinných, vztahových souvislostí mezi jevy. Jde vlastně o rekonstrukci
kauzálního vztahu na malém množství případů.
Podle Sayera neexistuje jednoduchá asociace příčina → následek, jelikož pro
opakování vztahu musí dojít ke splnění určitých podmínek. Úkolem intenzivního výzkumu je
odlišení mezi „nutnými“ a „nahodilými“ podmínkami vztahu. Nutné podmínky jsou struktury,
které jsou stálé, a vztah příčina → následek tedy přímo vytváří. Naopak nahodilé podmínky
jsou specifické, proměnlivé, a ovlivnitelné lidskou činností. Do vztahu příčina → následek
pouze intervenují, ale nevytvářejí jej. Naším cílem při rozšiřování poznání je nalezení a
pochopení maximálního množství nahodilých podmínek, díky čemuž poznáme, co je pro
existenci určitého vztahu potřebné a co již ne. Jedině znalost nutných podmínek je
přenositelná do jiného času a prostoru, a tedy prakticky použitelná.
Nyní přistupme ke koncepcím vytvořeným pro výzkum a vysvětlení změn využití ploch.
Znovu zdůrazňuji, že v tomto krátkém orientačním přehledu uvádím pouze ty koncepce, které
jsou relevantní pro zaměření a cíle mé práce.
Jedním takovým konceptem je model známý pod zkratkou DPSIR – viz např. Feranec
a kol. (2001) či Bičík a Kupková (2007). Jedná se o formalizovanou analýzu, umožňující
vysvětlovat změny využití ploch jako součást pavučiny obousměrných vztahů mezi člověkem
a přírodou (viz obr.1). Model DPSIR může být někdy chápán jen jako obecný logický či
teoretický rámec, určující směr a způsob našich analýz; jindy jako přísně matematický model,
podobný modelům používaným „systémovou vědou“.
Podle tohoto přístupu existují hybné síly („Driving forces“), představující zejména
sociální a ekonomický rozvoj (např. růst populace a/nebo její spotřeby2). Ty vyvíjí tlaky
(„Pressures“) na okolní prostředí (např. intenzifikace zemědělství či urbanizace). Tyto tlaky
vyvolávají změny ve stavu („State“) prostředí, respektive krajiny a struktury využití ploch.
Změny ve využití ploch mají následně dopady („Impact“) jak přímo na samotnou lidskou
společnost (zdraví, psychická pohoda, možnosti rekreace apod.), tak zvláště na přírodu a
ekosystémy (ztráta biodiversity a přirozených stanovišť atd.). Vyvolávají proto odpovědi
(„Responses“) lidské společnosti. Tyto odpovědi jsou v podstatě zpětnými vazbami, kterými
se člověk snaží regulovat negativní dopady své činnosti, a mohou být zaměřeny na všechny tři
první složky schématu – hybné síly, tlaky i změny stavu.
Můžeme zde pro názornost uvést následující příklad. Růst poptávky po cukrové třtině
v Brazílii, daný vysokými světovými cenami biolihu (hybná síla), vyvolá tlak na růst jejích
osevních ploch. Tento tlak se projeví změnou stavu využití ploch v Amazonii, tedy
odlesňováním. To má značné negativní ekologické dopady, a to jak regionální (eroze,
záplavy, pokles biodiverzity), tak i globální (snížení produkce kyslíku, uvolnění uhlíku). Ty
vyvolají – či v tomto případě spíše „měly by vyvolat“ – odpověď společnosti, například
2

Jedná se o pouhé příklady – růst populace dnes ovlivňuje změny využití ploch na vyšších měřítkových
úrovních a v rozvojových zemích; ve vyspělých zemích tomu tak bylo v minulosti (blíže viz kapitola 4).
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hledání jiných alternativních energetických zdrojů, možností zaměstnání nižších sociálních
vrstev, přísnější ochranu lesních porostů atd.
Obr.1 – Schéma konceptu DPSIR

Zdroj: upraveno podle Feranec a kol. (2001); vysvětlivky viz text
Kvantitativní DPSIR analýza současného stavu, tedy definování jednotlivých
proměnných a vztahů mezi nimi, může vést v ideálním případě k modelování budoucího
vývoje. Je tedy teoreticky možné zkoušet, jak se model zachová při změně některých
parametrů, v našem případě např. při poklesu ceny biolihu či zlepšení vymahatelnosti práva
úředníky federální vlády. Praktické možnosti jsou tedy značné. Je však třeba mít na paměti, že
se jedná o pouhý matematický model, schopný zohlednit jen ty proměnné, jež lze
kvantifikovat, a jen ty vztahy, o kterých víme.
Dále je nutno zmínit práci českého geografa Leoše JELEČKA – pro celkový přehled např.
Jeleček (1991 či 2002). Od předchozího konceptu se odlišuje výrazně kvalitativním
přístupem, vycházejícím z důkladné znalosti historických pramenů a metod historické
geografie. Jelečkovo pojetí je blízké marxistickým vědeckým přístupům. Autor rozpracovává
několik pojmů, jež nejsou v jeho práci nové či původní, ale které jsou klíčové pro pochopení
procesů a příčin změn využití ploch.
Za prvé je to dnes moderní, či snad až módní termín „hybatelé změn“ či „hybné síly“
(„driving forces“). Jde o časově i územně proměnný soubor společenských, hospodářských,
technologických, kulturních, politických a institucionálních impulsů, jež ovlivňují změny
struktury využití ploch. Působí vesměs z vyšších regionálních měřítek (národní, nadnárodní,
globální).3
Druhým termínem je „mód produkce“. Ten představuje typ technologie v nejširším
slova smyslu, jež je využívána daným společenským (či přesněji řečeno societálním)
systémem, a to zvláště v zemědělství a navazujících činnostech ovlivňujících krajinu.
3

V tomto pojetí jsou tedy hybné síly téměř výhradně socio-ekonomické. Zde je nutno uvést, že někteří autoři
(např. Mareš a Štych 2005) mluví i o přírodních hybných silách. Podle mě je to však zavádějící, neboť přírodní
faktory nepůsobí – tedy alespoň v současných středoevropských podmínkách – při změnách využití ploch jako
aktivní činitelé, ale pouze jako pasivní zprostředkovatelé. Výjimkou snad mohou být jednorázové přírodní
katastrofy (výbuch sopky atd.), či dlouhodobé klimatické změny – i ty ale mohou být antropogenního původu.
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V podobném, ačkoli ne zcela totožném (širším, více ekonomickém) významu používala
francouzská škola „regulační teorie“ pojem „režim akumulace“ – viz Blažek a Uhlíř (2002).
Ostatně, jedná se taktéž o koncept vycházející z marxistických představ o materialismu a
proměňujícím se vztahu mezi společností a přírodou.
Z Marxových poznatků pochází i Jelečkem hojně využívaný pojem „diferenciální
renty“ (DR, blíže např. Rozenberg 1981, zvláště s. 469-499). V této nadčasové teorii Marx
definoval faktory, které ovlivňují zisk z pozemků v různých regionech a polohách, jejich
cenu, a zprostředkovaně tak i způsob jejich využití – intenzitu, zemědělskou kulturu atd. Zisk
z určitého pozemku oproti pozemkům jiným ovlivňují podle Marxe dvě formy diferenciální
renty. DR I představuje zisk z pozemku navíc díky jeho přirozené úrodnosti a/nebo poloze
vůči trhu. Zde je patrný odkaz na von Thünena a jeho teorii vztahu vzdálenosti od centra,
zemědělské renty a využití ploch (blíže např. Kupková 2003). DR II představuje potom podle
Marxe zisk z pozemku navíc díky investicím kapitálu, tedy díky intenzifikaci či opatřením
zvyšujícím produktivitu práce (hnojiva, stroje a nástroje, energie, biotechnologie; ale třeba i
meliorace, závlahy, terasování apod.).
Jak již bylo uvedeno, žádný z těchto pojmů není v pracích Jelečka nový; přínosná a
podnětná je však jejich systematická aplikace. Ta je zaměřena zejména na období „komplexní
revoluce moderní doby“ v českých zemích, tj. na poslední dvě století, a zvláště na druhou
polovinu 19. století. Ve výše uvedených pracích je důraz kladen zejména na ovlivnění využití
ploch „revolucemi“ průmyslovou, zemědělskou, dopravní, vědecko-technickou a technickovědeckou, případně v dnešní době i revolucí biotechnologickou a genetickou.
Přesvědčivý a užitečný koncept vyvinul Alexander MATHER, skotský profesor geografie.
Nazval jej „víceúrovňové explanační schéma“ – např. Mather (2002 či 2003). Toto schéma
(viz obr.2) je možné považovat jak za pokus o zobecnění příčin a „hybatelů“ změn využití
ploch (ontologický význam), tak i za nástin koncepce, jak ve výzkumu těchto příčin a
„hybatelů“ postupovat (metodologický význam). Podle Mathera existují tři skupiny faktorů,
jež ovlivňují využití ploch, jeho změny a jejich regionální vzorec.
První skupinou jsou faktory „bezprostřední“ (proximate), což jsou kvantifikovatelné
ukazatele, u nichž lze nalézt přímou souvislost (korelaci) s využitím ploch – např. přírodní
podmínky, populační vývoj či ekonomická vyspělost. Na tuto úroveň se soustřeďuje drtivá
většina výzkumů, což Mather kritizuje. Poznání bezprostředních faktorů totiž samo o sobě
k pochopení a vysvětlení změn využití ploch nestačí. Podle Mathera (2002, s. 29) působí
bezprostřední faktory „podmíněně (contingent), a mají relativní, spíše než absolutní význam“.
To svým způsobem odkazuje na Sayerovu „metodu v sociální vědě“ (viz výše).
Směr a síla působení bezprostředních faktorů tedy nejsou stálé – závisí na faktorech
„přechodných“ (intermediate). Přechodné faktory jsou ekonomické a technologické
charakteristiky, pomocí nichž společnost ovlivňuje okolní prostředí, a jež Mather označuje, ve
shodě s Jelečkem (viz výše), za „mód produkce“. Ani přechodné faktory však nefungují ve
vzduchoprázdnu – jejich změny jsou podle Mathera vyvolány proměnami faktorů
„základních“ (underlying). Mezi ně jsou počítány zejména politické, institucionální a kulturní
vlastnosti společnosti. Různé přechodné i základní faktory vždy působí v synergii, společně, a
jejich význam a síla se tím zesilují.
Z uvedeného také vyplývá, že jakákoli predikce změn využití ploch musí vycházet
z predikce faktorů přechodných a zejména základních, jež je ovšem vrcholně obtížná.
Predikce založená pouze na kvantifikovatelných, bezprostředních faktorech je nepřesná a
nadměrně zjednodušující (Mather 2002, s. 29)4.
4

Z tohoto hlediska je problematická třeba studie Himiyamy (1999), uvádějící možnost predikce vývoje rozložení
městských ploch protažením trendu z let 1950-1985 na období 1985-2020. Předpoklad „domníváme-li se, že
trend z let 1950-1985 bude po roce 1985 pokračovat“ (ibid., s. 150) je pochybný.
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Obr.2 – Víceúrovňové explanační schéma

Zdroj: upraveno podle Mather (2002); vysvětlivky viz text
Bezprostřední faktory jsou tedy vesměs kvantitativní charakteristiky nejmenších
územních jednotek které sledujeme (pozemek, farma, obec), zatímco faktory přechodné a
základní jsou kvalitativní povahy a většinou operují z vyšších, nadřazených geografických
měřítek (národní, nadnárodní, globální). Mezi nimi vyzdvihuje Mather význam kultury
v nejširším slova smyslu, včetně zákonů a zvyků, postojů a víry, pohledu na svět, politiky a
režimu, morálky, role státu, zájmu a péče o životní prostředí atd. Vidíme zde tedy určitý
rozpor s pojetími vycházejícím z marxismu (částečně i Jeleček, viz výše), jež jsou typická
materialistickými představami o primárním významu ekonomické základny a pouhém
druhotném postavení „společenské nadstavby“.
Matherova představa o podřízení „módu produkce“ (ekonomiky a technologie)
faktorům politickým a kulturním je problematizována srovnáním změn využití ploch
v kapitalistických zemích západní Evropy a socialistických zemích střední Evropy ve druhé
polovině 20. století (blíže kapitola 4). Haberl a kol. (2001, s. 3) tvrdí, že i v těchto politicky
velmi odlišných systémech „základní trajektorie (využití ploch, pozn. aut.) jsou překvapivě
podobné, z čehož vyvstávají domněnky, že (...) ve změnách využití ploch se odráží hlavní
znaky socio-ekonomického metabolismu (módu produkce, pozn. aut.).“ Podobně Kušková a
kol. (2008, s. 405) došli k závěru, že „navzdory základním institucionálním a politickým
rozdílům (ve druhé polovině 20. stol., pozn. aut.) se zdá být trajektorie metabolického
přechodu v Česku / Československu velmi podobná změnám zaznamenaným
v západoevropských ekonomikách“.5
Mather své teoretické úvahy použil při výzkumu změn rozlohy lesních ploch v zemích
západní Evropy. Je autorem konceptu tzv. „lesního přechodu“ (forest transition), jež je tak
příkladem praktického použití jeho víceúrovňového explanačního schématu. Shrnout jej lze
takto: Ve středověké a raně novověké Evropě byl typický pokles rozlohy lesních ploch. Ten
byl dán postupným růstem populace (bezprostřední faktor), vyvolávajícím díky nízké
intenzitě hospodaření (přechodný faktor) tlak na zvětšování osevních ploch, a to
5

Přístup, resp. termín „sociální (socio-ekonomický) metabolismus“, jež má k využití ploch velmi blízký vztah,
bude blíže rozebrán v kapitole 4.2.
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v podmínkách feudální, nesvobodné a nedemokratické společnosti (základní faktor). Ve
většině vyspělých zemí se ale během 19. století změnil původní trend úbytku lesních ploch
v jejich přírůstek, ačkoli populace rostla i nadále. Toto převrácení směru vlivu
bezprostředního faktoru bylo vyvoláno proměnou faktorů přechodných – rostoucí intenzitou
zemědělství (jež umožňovala obdělávat méně půdy) a zmírněním tlaku na lesy díky náhradě
dřeva jinými materiály (železem a betonem ve stavebnictví a fosilními palivy v topeništích).
Tato změna souvisela s proměnou faktorů základních – nástup osvícenství, modernity,
racionality, demokratizace, zrušení nevolnictví, vydávání zákonů na ochranu či novou
výsadbu lesa atd. Blíže viz kapitola 4.1.
Poznání principu lesního přechodu vybízí autora k řadě klíčových otázek. Je lesní
přechod globálním modelem? Podle Mathera tomu tak pravděpodobně je – jeho základním
hybatelem je rozvoj, i když forma a načasování závisí na místním kulturním a politickém
kontextu, a jeho stimulem jsou krize (eroze, povodně, devastace lesů – viz u nás lesní reformy
Marie Terezie – Jeleček 1991). A dále: Pokud je lesní přechod globální, je produktem
modernity. Jaký tedy potom bude model postmoderní? Bude jím například multifunkčnost
ploch, tj. „rozmazání“ kategorií? To vše jsou podnětné otázky, na které bychom se
v budoucnu měli snažit odpovědět. Matherovo víceúrovňové explanační schéma pro to může
být vhodným rámcem.
Do teoretické diskuse o příčinách změn využití ploch významně přispěli též Eric LAMBIN a
Helmut GEIST – např. Lambin a Geist (eds, 2006), či pro souhrn Lambin a Geist (2007).
Jejich přístup je blízký Matherovi (viz výše), ale více zdůrazňují význam aktéra6. Při
identifikaci příčin změn využití ploch je podle nich nutné porozumět tomu „jak lidé činí
rozhodnutí o využití ploch (rozhodovací proces) a jak jsou tato rozhodnutí ovlivněna
vzájemnou interakcí specifických environmentálních a společenských faktorů (rozhodovací
kontext)“ (Lambin a Geist 2007, s. 2, kurzíva JK).
Uživatelé půdy / ploch „provádí neustálé kompromisy (trade-offs) mezi příležitostmi
(opportunity) pro využití ploch a zábranami (constraints), jež jsou na ně vrhány různými
vnějšími faktory“ (ibid., s. 5, kurzíva JK). Tímto pojetím se přístup uvedených autorů blíží
pojetí Giddense a zvláště různým přístupům behaviorální geografie (časo-prostorová
geografie – Hägerstrand atd.) – viz Blažek a Uhlíř (2002).
Podobně jako Mather dělí Lambin a Geist (2007) příčiny změn využití ploch na
bezprostřední a základní, jejich definice se ovšem mírně liší. Bezprostřední příčiny
(proximate) podle nich „vysvětlují, jak a proč jsou místní pokryv ploch a ekosystémové
procesy přímo měněny lidmi“ (ibid., s. 2). Tyto příčiny fungují na lokální úrovni (farmy,
domácnosti, obce). Naproti tomu základní příčiny (underlying) „vysvětlují širší kontext a
zásadní síly, podpírající místní akce“ (ibid., s. 2). Tyto příčiny tedy pochází naopak
z regionálních (okres, kraj, země) či dokonce globálních měřítek. Jsou podstatně složitější a
vznikají ve vzájemné souhře společenských, politických, hospodářských, demografických,
technologických, kulturních a biofyzikálních proměnných.
Změna využití ploch je podle autorů vždy zapříčiněna souběhem více faktorů. Ty
můžeme dělit do skupin podle dvou kritérií. Zaprvé můžeme rozeznávat faktory, respektive
hybatele, podle původu – buďto biofyzikální (klimatická změna, eroze půdy) nebo lidské
(hospodářství, politika). Biofyzikální faktory přitom mohou být jak abiotické (klima, reliéf),
tak biotické (druhy organismů, primární produktivita). Oboje ale určují přirozenou kapacitu
neboli predispozice jednotlivých území a regionů pro změny využití ploch. Za druhé můžeme
rozeznávat faktory či hybatele podle doby působení. Na jedné straně tak máme faktory které
působí dlouhodobě, postupně (prakticky všechny uvedené výše), a na straně druhé faktory
6

V případě Lambina a Geista se jedná spíše o soubor poznatků a konceptů, netvořících jeden ucelený přístup či
teorii. To dokumentuje i jistá terminologická roztříštěnost (např. zaměňování pojmů příčina – faktor – hybatel).
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působící přerušovaně, náhle. Ty jsou nazývány spouštěcími událostmi (trigger events) a
mohou být opět povahy jak biofyzikální (sucha, hurikány), tak socio-ekonomické (války,
hospodářské krize). Procesy změn využití ploch se podle autorů odehrávají na rozhraní mezi
lidskými a environmentálními systémy, a fungují v nich tedy všechny známé systémové
procesy (zpětné vazby, synergie apod.).
Lambin a Geist (2007) dále definují šest hlavních skupin důvodů změn využití ploch –
přírodní variabilitu, ekonomické a technologické faktory, demografické faktory,
institucionální faktory, kulturní faktory a globalizaci. Specifické je postavení globalizace,
která „není sama o sobě hybatelem změn využití ploch, ale funguje jako základní proces pro
ostatní hybné síly“ (ibid., s. 4).
Autoři také upozorňují, že „navzdory různorodosti příčin změn využití ploch existují
zobecnitelné vzorce“ (ibid., s. 6, kurzíva JK). Tedy že navzdory nesmírné složitosti
mechanismů a faktorů změn využití ploch můžeme ve světě ve skutečnosti nalézt poměrně
omezené množství stále se opakujících procesů – autoři jich vyjmenovávají dvanáct. O nich
bude blíže pohovořeno v kapitole 4.1 této práce. Ačkoli se tyto obecné vzorce „ve
specifických situacích mohou vyvinout odlišně, jejich identifikace nám může dát analogiemi
s podobnými směry vývoje ve srovnatelném regionálním a historickém kontextu určitou
prediktivní sílu“ (ibid., s. 6, kurzíva JK). Zde je patrný odkaz na Sayera (viz výše) a jeho
rozdělení nutných a nahodilých podmínek.
Přestože dosud nelze hovořit o vzniku jednotné a ucelené teorie změn využití ploch, je
z uvedeného přehledu patrné, že v posledních letech dochází ke shodě na některých
podstatných, netriviálních závěrech. Je sice pravda, že v této shodě hrají dominantní roli vědci
působící ve Spojeném království, nicméně vzhledem k významu a vlivu tamní geografie a
výzkumu využití ploch je to spíše než za specifikum třeba považovat za předvoj širší evropské
či světové shody. Mezi společná a opakující se témata můžeme zařadit například: (a) pojetí
využití ploch jako výsledku interakce přírody a společnosti, s existencí zpětných vazeb; (b)
poznání že krajina má „paměť“ (tedy že využití ploch je výsledkem nejen současných, ale i
minulých procesů); (c) přiznání významu „módu produkce“; či (d) dělení faktorů
ovlivňujících využití ploch na bezprostřední a základní (ačkoli jednotlivými autory jsou tyto
dvě skupiny definovány poněkud odlišně).
Tuto poslední shodu dokládají i práce dalšího významného britského vědce, jímž je
Richard ASPINALL (např. Aspinall 2008). Mezi „základní“ příčiny (underlying causes)
změn využití ploch řadí (ibid., s. 5) demografii, ekonomiku, technologii, politiku, instituce,
kulturu; a též klima, jako jediný přírodní základní faktor. Mezi „bezprostřední“ příčiny
(proximate causes) počítá ve světovém kontextu například blízkost dopravních tahů, těžbu
dřeva či rozšiřování zemědělství.
Práce uvedených vědců (Mather, Lambin, Geist a Aspinall) představují velmi dobrý
základ pro potenciální budoucí „velkou“ teorii změn využití ploch.
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3. Přehled vybraných metod výzkumu využití ploch; datová základna
V předešlé kapitole jsem se zabýval teoriemi a koncepcemi užívanými při výzkumu využití
ploch – tím, jak chápat příčiny a procesy změn využití ploch a jak obecně přistupovat k jejich
výzkumu. Na následujících stránkách se budu věnovat konkrétním metodickým postupům a
užívaným datovým zdrojům. Pokusím se systematizovat různé metody a druhy dat, i když
každé takové „škatulkování“ je svým způsobem hrubé a zjednodušující. Upozorňuji, že
vzhledem k rozsahu a složitosti této problematiky zúžím svůj přehled pouze na určité vybrané
aspekty, tak jak to odpovídá zaměření a cílům mé práce. Zvýšený důraz bude při tomto zúžení
kladen na data a metody: (a) kvantitativní; (b) pro výzkum prostorového vzorce (regionálních
rozdílů) využití ploch; a (c) používané ve středoevropském prostoru. Metod pro výzkum
krajiny, využití a pokryvu ploch je jinak samozřejmě velké množství, ale nemám zde prostor
se jimi zabývat, a není to ani účelem tohoto textu.
Problémem při výzkumu využití ploch je získání dat v potřebné kvalitě, územním
rozsahu a detailu, a časové hloubce. Vzhledem k množství požadovaných dat je ve většině
případů (kromě vyloženě lokálních studií) výzkumník odkázán na přebírání již existujících
dat. Používané metody, a do jisté míry dokonce i cíle práce, jim pak musí přizpůsobit. Časté
proto bývá výzkumné schéma „nalezení či výběr dat → výběr metody, která nejlépe odpovídá
charakteru dat“. Použitá metoda a typ zdrojových dat tedy spolu při výzkumu využití ploch
těsně souvisí a nelze je oddělit, jak bude patrné z následujících řádků.
3.1 Základní dichotomie – kvantitativní a kvalitativní výzkum
Ve společenských vědách existují dva obecné typy metod – kvantitativní a kvalitativní
(detailně viz např. Creswell 1994). Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3 (metoda v sociální vědě),
odpovídá tato dichotomie v zásadě odlišení extenzivního (kvantitativní metody) a
intenzivního (kvalitativní metody) výzkumu, ačkoli samozřejmě existují výjimky.
V kostce řečeno, kvantitativní metody hledají pravidelnosti, opakování a zákonitosti, a
to nejčastěji v základním či rozsáhlejším výběrovém souboru. V geografii je běžné hledání
prostorových vzorců a souvislostí mezi jevy. Konkrétně jsou užívány metody (a) statistické a
matematické (např. korelace, faktorová analýza), či (b) prostorové (geografické informační
systémy, GIS – např. překryv vrstev). Stále oblíbenější je (c) modelování, ať už existujícího
stavu (explanační), či do budoucnosti (prediktivní). Pro přehled teorií a metod modelovacích
technik využití ploch viz Koomen a Stillwell (2007); příklady použití v Aspinall a Hill (eds,
2008), Koomen a kol. (eds, 2007) či Lambin a Geist (eds, 2006).
Výhodou kvantitativních metod je jejich relativní snadnost díky dostupnosti dat a
vyspělé výpočetní technice; a také zdánlivě jasné a přesné výsledky. Nevýhody a nebezpečí
jsou však značné. Pomocí těchto metod nesledujeme procesy či jevy samotné, ale jen jejich
výsledky a projevy, pouze „kloužeme“ po povrchu, ale nepronikneme do podstaty jevů, ať už
za podstatu považujeme fungování struktur, aktivitu jednotlivců, či obojí. Jde o metody více
popisné než explanační, a při jejich použití hrozí záměna korelace za příčinu (konkrétněji viz
kapitola 5 této práce). Kromě toho je typické soustředění se na jevy kvantifikovatelné a
opomíjení jevů jež vyčíslit nelze (např. kultura a instituce), jež jsou ale často podstatnější. Ve
výzkumu využití ploch kvantitativní metody zatím zcela dominují. Jsou také převážně
používány v článcích zařazených do této práce, a proto se jimi budu detailněji zabývat v
dalších částech této kapitoly.
Metody kvalitativní (blíže např. Hai, ed., 2000) se naproti tomu soustřeďují na detailní
a hloubkový výzkum úzkého výběrového souboru či jenom několika zástupců (aktérů – lidí či
ekonomických subjektů, regionů apod.). Jejich cílem je odhalit (a) zkušenosti jednotlivců s
místy a událostmi, a tak i (b) uspořádání společenských struktur a procesů jimiž jsou
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vytvářeny a udržovány. Velký důraz je tedy kladen na aktéra, jeho motivace a chování, a jeho
reakce na vnější podněty či strukturu reality. Výhodou tohoto přístupu je schopnost vysvětlit
jednání aktérů, a tak přispět k pochopení podstaty a fungování procesů. Nevýhodou je
problematické zobecnění poznatků, a je pravdou, že řada moderních společenskovědních
výzkumů na tuto ambici rezignuje. Vždy je nicméně na místě výběr typických /
reprezentativních zástupců, většinou na základě kvantitativního výzkumu.
K rozvoji kvalitativních metod v geografii dochází od cca 70. let 20. století
v souvislosti s tzv. „obratem ke kultuře“ a zesilováním významu behaviorální (např.
Walmsley a Lewis 1993) a historické geografie (např. Butlin 1993). Kvalitativní metody jsou
také doménou dnes oblíbených post-moderních přístupů – blíže Blažek a Uhlíř (2002). Řada
kvalitativních metod byla převzata z psychologie, sociologie, sociální antropologie,
kulturologie, etnografie a podobných společenských věd. Mezi kvalitativní metody
v geografii jsou řazeny zejména: (a) metody ústní (biografie či interview), (b) účastnické
pozorování, (c) analýza textu, a (d) analýza krajiny (včetně reprezentací krajiny v knihách či
na obrazech7 a fotografiích).
V případě výzkumu krajiny a využití ploch lze klíčová témata, sledovaná kvalitativním
výzkumem, shrnout do otázek: „Jak je krajina vnímána? Jaké významy jsou připisovány
různým místům různými skupinami lidí? Jak krajina ovlivňuje společnost a jak tato zpětně
ovlivňuje krajinu?“ Kvalitativní výzkum předpokládá, že kulturní krajina vyvolává v různých
lidech různé pocity (duch, smysl, význam místa). Různé skupiny lidí mají s jednotlivými
krajinami nebo jejich typy různé zkušenosti a připisují jim různé významy. To má pak zpětně
velký vliv na využití konkrétní krajiny (blíže např. Ribeiro 1998).
Přímo při výzkumu využití ploch a souvisejících témat jsou nicméně kvalitativní
přístupy ojedinělé (např. Hudečková a Lošťák 2003 a 2004, či Chromý 2003). Je to dáno také
obtížnou uchopitelností a složitostí samotných metod i nejednoznačností a problematickou
zobecnitelností dosažených výsledků.
V ideálním případě by měly být během výzkumu použity oba základní typy metod –
ve smyslu dříve uvedené „metody v sociální vědě“. Kvantitativní metody slouží pro stanovení
základních pravidelností a prostorových vzorců; a metody kvalitativní pro jejich vysvětlení,
respektive pro pochopení procesů (viz také Aspinall 2008, s. 6 a 7).
Jako třetí a specifickou skupinu metod při výzkumu změn krajiny a využití ploch lze
uvést metody terénního výzkumu, respektive zpracování, analýzy a interpretace jeho výsledků.
Nemám zde na mysli terénní mapování krajiny či využití ploch, které je ve své podstatě po
zpracování spíše metodou kvantitativní, ale metody archeologické či geologické. Jako příklad
první skupiny lze uvést práce Ervína Černého (viz např. Jeleček 1991), který sledoval zánik
středověkých osad a zalesňování jejich zemědělské půdy na Drahanské vrchovině. Z druhé
skupiny můžeme v našem prostředí uvést práce Vojena Ložka (např. Ložek 1990),
zabývajícího se vývojem české krajiny v období kvartéru.
V tomto případě se ovšem jedná spíše o výzkum pokryvu ploch, či krajiny
v přírodovědném smyslu. Podobně je tomu i u řady metod fyzicko-geografických a krajinně
ekologických (např. Lipský 2000 a 2005, Kolejka a Marek 2004, Kolejka a Trnka 2008,
Žigrai 1994, Ružička 1996 a 2003, Miklós 2000), geo-botanických a geo-ekologických (např.
Vojta 2007, Vojta a Kopecký 2006, Lacina 2004, Buček a Lacina 2007), nebo obecně
přírodovědných (např. Cílek 2002). Přehled těchto metod a datových zdrojů by vydal na
samostatnou kapitolu, ovšem vzhledem k rozsahu a především zaměření a cílům práce se zde
jimi zabývat nebudu.

7

Analýza historických krajinomaleb je důležitá ve dvou rovinách. Ukazuje totiž nejen (a) objektivní charakter
krajiny, kterou malíř zachytil; ale i (b) jeho subjektivní interpretaci a vnímání této krajiny, která odpovídá jak
individuálním vlastnostem autora, tak i historickému, sociálnímu a kulturnímu kontextu vzniku díla.
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3.2 Vybrané datové zdroje a odpovídající metody při kvantitativním výzkumu
Součástí této práce je i jeden článek založený na kvalitativním výzkumu (viz kapitola 5.6).
Jádro práce však tvoří kvantitativní analýza prostorového vzorce využití ploch. Je proto na
místě věnovat se podrobněji různým kvantitativním metodám a jim odpovídajícím zdrojům
dat. Zde se pokusíme o jejich jednoduchý přehled a rozdělení. Vědec řeší, jednoduše řečeno,
tři základní dilemata – volbu časového rozpětí, geografického měřítka, a typu (zdroje) dat. Je
přitom do značné míry omezen prostou dostupností dat.
Nejdříve tedy k výběru sledované periody. „Časové měřítko“ (Aspinall 2008, s. 8) znamená
jak celkovou délku zkoumaného období, tak i „hustotu snímků“ (ibid.), tj. vzdálenost mezi
jednotlivými dílčími časovými horizonty uvnitř tohoto období.
Většina zemí světové periferie a semiperiferie je odkázána na data z dálkového
průzkumu země (DPZ). Proto je detailní a celoplošný výzkum změn využití ploch možný
pouze pro období zahrnující nejvýše posledních 50-60 let (letecké snímky) či jen 20-30 let
(družicové snímky). Pro období dřívější jsou prameny nedokonalé, neúplné, nepřesné či málo
detailní. Přesto jsou pro nás výsledky těchto výzkumů cenné. Zejména u zemí jižní a
východní Asie ukazují jasnou souvislost mezi vývojem využití ploch a technologickou a
ekonomickou modernizací. Změny, které v Evropě probíhaly po staletí, se zde v intenzivní
podobě odehrávají v horizontu desetiletí. Významnými sledovanými tématy jsou odlesňování,
rozšiřování pouští, urbanizace, degradace zemědělské půdy, zemědělská intenzifikace apod.
(blíže viz kapitola 4.1). Běžné je použití složitějších technik geografických informačních
systémů (GIS). Viz např. Tsai (2001) pro Taiwan, Rustiadi a kol. (2002) pro Indonésii, Jiyuan
a kol. (2003) pro Čínu, Naumov (2005) pro Brazílii; nebo řada studií (Uganda, Kolumbie,
Thajsko, Amazonie, Čína) v Aspinall a Hill (eds, 2008).
Vyspělé státy s kvalitní statistikou, zejména střední, západní a severní Evropa a
Japonsko, mají přesná, regionálně detailní data za posledních cca 100 až 200 let. Vesměs se
jedná buď o mapy (většinou v měřítcích 1: 20 000 až 1: 100 000) či o písemné statistiky ze
sčítání, jež byly pořizovány z důvodů zdaňovacích či vojenských. Jako příklad můžeme uvést
Rakousko-uherská Vojenská mapování a Stabilní katastr (viz níže), Skotské vojenské mapy
(Uhlířová 2003), Japonské topografické mapy (Himiyama 1999, viz níže), či mapování
využití ploch ve Velké Británii vedené L.D. Stampem (to je ovšem poněkud novějšího data,
viz Bičík 1982). Většina těchto podkladů nám umožňuje hodnotit změny využití ploch a
krajiny od počátku průmyslové revoluce; respektive, obecněji, v období přechodu od tradiční
zemědělské k moderní průmyslové společnosti. Dále do minulosti (cca před rok 1800) jsou
data buď málo detailní a nepřesná nebo prostorové omezená. Často se týkají dílčích kategorií
využití ploch (např. lesní, zemědělské či rybníkářské mapy) nebo jen některých regionů (např.
při zemědělských reformách, během procesu ohrazování, mapy panství apod.). Namátkou viz
např. Sporrong a kol. (1996) pro Švédsko či Gillmor (2001) pro Irsko.
Na tomto místě není bohužel prostor pro detailní přehled datových zdrojů o vývoji
využití ploch na našem území. Omezím se proto jen na zcela základní fakta. Blíže viz např.
Lipský (2000), Mašát (2002) či Semotanová (2003).
Nejstarší úplný, relativně podrobný a prostorově přesný zdroj, jenž máme k dispozici
pro území České republiky, jsou Müllerovy mapy Čech a Moravy (1720 a 1716) v měřítku cca
1: 180 000, respektive 1: 130 000. Pro výzkum krajiny se lépe hodí pozdější tři Vojenská
mapování (1764-68, 1836-52 a 1876-80) s výchozími mapami v měřítcích 1: 28 800,
respektive 1: 25 000. Obsahují zákres zemědělské půdy, lesních ploch, infrastruktury a řady
vodních prvků a hospodářských objektů. Tyto zdroje jsou ovšem vhodnější spíše pro výzkum
pokryvu ploch, ne jejich využití.
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Nejpodrobnějším zdrojem dat o historickém využití ploch u nás jsou pozemkové
katastry, vytvářené z důvodů zdaňování půdy, před průmyslovou revolucí hlavního výrobního
prostředku. Pokud si odmyslíme starší katastry, ne zcela přesné, úplné a prostorově specifické
(Berní rula z 2. pol. 17. stol., Tereziánský katastr z 1. pol. 18. stol., a Josefský katastr ze 2.
pol. 18. stol.), je jedinečným zdrojem informací tzv. Stabilní (františkánský) katastr. Ten
vznikal na našem území v letech 1824-43, a obsahuje kromě vceňovacího a písemného
operátu také mapy v měřítku 1: 2 880. U každého z více než 15 miliónů pozemků na území
ČR je tak znám nejen jeho vlastník, ale i využití, výnos a bonita půdy. Katastr byl později
revidován a je udržován (s určitými výpadky, např. v období socialismu) vlastně dodnes. Data
Stabilního katastru umožňují, mimo jiné, i srovnání území dnešní České republiky s ostatními
státy Předlitavska (zejména s Rakouskem a Slovinskem – viz níže)8.
Druhým dilematem je měřítko, na kterém budeme výzkum provádět. Měřítkem se myslí jak
prostorový rozsah (celkové zkoumané území), tak rozlišení (nejmenší sledovaná jednotka) –
viz Aspinall (2008, s. 8). Studie využití ploch existují, zjednodušeně řečeno, na úrovni
globální (např. McNeill 2001, s. 212-237; nebo Ramankutty a kol. 2006), státní (např.
Gabrovec a Kladnik 1997), regionální (např. Kupková 2003), a lokální (typicky na úrovni
jedné obce, např. Mareš a Štych 2005) – zde se ovšem jedná spíše o výzkum mikrostruktury
krajiny. S posunem prostorového rozsahu dochází ke změně rozlišení – např. na globální
úrovni 10 x 10 km či více, na lokální 1 x 1 m. Děje se tak nejen z důvodu objemu dat a
přehlednosti výsledků, ale též kvůli dostupné datové základně.
Měřítko je podstatné přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, čím vyšší měřítkovou
úroveň sledujeme, tím více protichůdných změn se uvnitř jedné jednotky může odehrávat,
tedy navzájem „odečítat“ (Bičík a Kupková 2002a). Například proces urbanizace – změny
rozmístění zastavěných ploch – nemusí být teoreticky na vyšších měřítcích příliš patrný.
Obecně se tento problém týká všech procesů, které se projevují „pouze“ prostorovými
přesuny (např. koncentrace) beze změny celkové rozlohy dané kategorie využití. A za druhé,
v závislosti na změně měřítka dochází ke změně míry diferenciace geografických systémů
(Hampl 1998, kapitola 6, obr. 12). Tato závislost se navíc u socio-geografických jevů, kam je
nutno využití ploch počítat, vyvíjí v čase. Vyšší míry diferenciace / heterogenity se postupně
přesouvají na vyšší řádovostní úrovně, zatímco na nižších měřítcích míra diferenciace klesá
(ibid.). Z uvedených důvodů tak mohou být změny prostorového vzorce využití ploch
v daném období na různých měřítcích jinak silné, odlišné, či přímo protichůdné.
Hill (2008, s. 20 a 21) upozorňuje na typický problém při kvantitativních analýzách
využití ploch, spočívající v tom, že jednotlivé ukazatele jsou dostupné na různých
měřítkových úrovních. Je tak nutné propojit údaje o využití či pokryvu ploch (většinou na
nižších měřítcích) s různými fyzicko-geografickými a socio-ekonomickými charakteristikami,
jež existují na měřítcích vyšších (povodí, administrativní jednotky apod.). Přenesení
vysvětlujících informací z vyšších úrovní na vysvětlovanou nižší úroveň využití ploch je dnes
převážně záležitostí GIS.
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Na tomto základě byla na PřF UK v Praze vytvořena „Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka“.
Vzhledem k tomu, že je tato databáze popsána v článcích jež jsou součástí této práce, spokojíme se na tomto
místě jen s jejím krátkým orientačním popisem (blíže viz webové stránky www.lucc.ic.cz):
Tato databáze obsahuje pro 8 903 Základních územních jednotek (ZÚJ) České republiky údaje o využití
ploch za roky 1845, 1948, 1990 a 2000. Je rozeznáváno osm dílčích (orná půda, trvalé kultury, louky, pastviny,
lesní, vodní, zastavěné a ostatní plochy) a tři sumární (zemědělské půda, lesní a jiné plochy) kategorie využití.
ZÚJ byly vytvořeny slučováním katastrů (cca 13 000), a proto umožňují přidávání dalších přírodních i socioekonomických ukazatelů. Rozloha ZÚJ i klasifikace využití ploch jsou mezi jednotlivými sledovanými časovými
horizonty srovnatelné.
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A konečně, třetí volba při koncipování výzkumu využití ploch se týká typu dat, respektive
typu územních jednotek v nichž je využití ploch sledováno. I tento „výběr“ je silně ovlivněn
dostupnou datovou základnou. Pro přehlednost si můžeme sledované územní jednotky
rozdělit do tří typů – nazvěme je reálné, statistické a geometrické.
Reálnými jednotkami jsou myšleny jednotlivé plošky v krajině, z hlediska využití či
pokryvu relativně homogenní, fyzicky oddělené a vizuálně rozpoznatelné. Využívají se
nejčastěji na nejnižších řádovostních úrovních (ploška lesa, pole atd.), a to hlavně při
výzkumu mikrostruktury krajiny či pokryvu ploch (např. Lipský 2000, Mareš a Štych 2005).
Rozšířené jsou také ve výzkumu geo-botanickém či geo-ekologickém. Zdánlivá přesnost a
objektivnost použití reálných územních jednotek naráží na určité problémy, zejména pracnost
a časovou náročnost získání dat, definici minimální velikosti mapované plošky, nebo
subjektivnost kategorizace různých přechodových zón a funkčně smíšených ploch. Vzhledem
k zaměření mé práce na využití ploch v socio-ekonomickém smyslu se zde reálnými
jednotkami příliš zabývat nebudeme.
Jako příklad tohoto typu dat můžeme uvést ve Střední Evropě hojně využívanou
databázi pokryvu ploch evropského projektu a metodologie CORINE Land Cover (CLC). Viz
např. Feranec a kol. (2001 a 2002) či Šúri (2003). Tato databáze vychází z interpretace
satelitních snímků (LANDSAT), z nichž byly pro určité časové horizonty (CLC70, CLC90,
CLC2000, CLC2006) vytvořeny vektorové mapy pokryvu ploch v základním měřítku
1: 100 000 a minimální velikostí areálu 25 hektarů. Kategorizace pokryvu ploch je vytvořena
na třech hierarchických úrovních, na té nejnižší obsahuje 44 tříd. Tato data jsou velmi vhodná
pro hodnocení krátkodobých změn krajiny střední Evropy (viz níže).
Při výzkumu makrostruktury krajiny, tedy využití ploch, se převážně používají
jednotky statistické či geometrické. Statistické (administrativní) odpovídají správním či
statistickým územním jednotkám na různých řádovostních úrovních – např. katastry, obce,
okresy, kraje, státy apod. Data jsou přebírána ze statistických podkladů, a to většinou ve
formě rozloh jednotlivých kategorií využití na daném území. Typickým příkladem je
katastrální statistika používaná ve střední Evropě (namátkou Krausmann a kol. 2003a pro
Rakousko, Petek 2002 pro Slovinsko či Bičík a kol. 2001 pro Českou republiku – Databáze
dlouhodobých změn využití ploch Česka, viz výše). Na národní a globální úrovni můžeme
jako příklad uvést databáze Potravinové a zemědělské organizace OSN (FAO).
Jednotky geometrické využívají pravidelnou síť pixelů (grid), většinou čtverců či
šestiúhelníků určité velikosti (např. o straně 1 km). Jimi se „překryje“ reálná krajina a
následně je pro každý pixel zaznamenáno využití či pokryv ploch – např. podle převažující
(nejzastoupenější) kategorie v daném pixelu, či podle kategorie v pravém horním rohu
čtverce, a podobně. Využití této techniky bylo rozpracováno zejména v Japonsku – např.
Himiyama (1999) či Himiyama a kol. (2001a). Japonští vědci pomocí této metody sledují
využití ploch v několika časových horizontech od roku 1900 (s odvozením pro polovinu 19.
stol.) podle cca 30 základních a 4 agregátních kategorií využití. Data byla získaná rastrovou
digitalizací topografických map v měřítku 1: 50 000 v pravidelných čtvercích o straně 2 km
pro celé území Japonska. Využití geometrických jednotek je dnes ovšem častější při výzkumu
pokryvu ploch, založeném na datech z dálkového průzkumu Země (DPZ), a to zejména
v rozvojových zemích – namátkou např. Babigumira a kol. (2008).
Co se týče vhodnosti výběru použití geometrických či statistických územních
jednotek, každá má při výzkumu využití ploch své výhody i nevýhody. Pravidelné
geometrické jednotky umožňují širší užití metod GIS (různé prostorové operace) a dat z DPZ.
Často však dochází ke ztrátě informace – zaznamenané převládající využití v pixelu může
pokrývat pouze třeba 30 % jeho rozlohy, zbytek je opomenut a využití je tak generalizováno.
Statistické jednotky naproti tomu zachovávají úplnou informaci, umožňují vnášet do
výzkumu socio-ekonomická data, území jsou skladebná od vyšších administrativních / socio-
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geografických celků, a zjednodušují tvorbu přímých aplikačních a politických opatření či
doporučení. Problémem je však srovnatelnost velikostní (metodické nedostatky při
statistických či prostorových operacích, vyplývající z nestejné rozlohy administrativních
jednotek) a časová (změny vymezení).
Zdá se, že socio-geografickému pojetí výzkumu využití ploch jsou bližší jednotky
statistické; zatímco jednotky geometrické (a reálné) odpovídají spíše přírodovědnému
výzkumu pokryvu ploch. Výběr metody a datových zdrojů je ale samozřejmě, jak již bylo
uvedeno, ovlivněn dostupností dat.
3.3 Metody výzkumu prostorového vzorce využití ploch ve Střední Evropě
Tématem a cílem mé práce je popis a vysvětlení prostorového vzorce (regionálních rozdílů)
využití ploch a jeho změn. Na závěr této kapitoly se proto budeme věnovat konkrétním
kvantitativním metodám, které mohou být za tímto účelem využity. Důraz bude přitom kladen
na výzkum ve středoevropských zemích, který je nám nejbližší jak datovou základnou, tak i
samotným využitím ploch. Metody budou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější. Na
následujících řádcích mi půjde pouze o metody jako takové; hlavní výsledky citovaných prací
budou rozebrány v kapitole 4.2.
Nejjednodušší a poněkud primitivní metoda je čistě popisná. Spočívá ve vizuální interpretaci
a následném slovním popisu map, případně tabulek a grafů. Mapy využití ploch mohou být
eventuelně vizuálně porovnány s mapami jevů, u nichž se předpokládá, že mají na
makrostrukturu krajiny vliv (geologické podloží, hustota osídlení atd.). Takový postup musí
spoléhat na autorovu znalost zkoumaného území, i jevů, které v něm potenciálně mohou
způsobovat regionální rozdíly ve využití ploch. Je tedy zatížen značnou mírou subjektivity.
Jednotlivým faktorům může být přisuzován nesprávný význam. Ve složitějších případech se
vědec v mapách ztrácí a končí buď u tvrzení příliš triviálních („na horách je více lesa a
v nížině více orné půdy“) nebo u tvrzení popisujících jednotlivé izolované jevy bez širšího
kontextu („vzrostla výměra vodních ploch kvůli výstavbě přehradní nádrže“).
Jedná se tedy o metodu idiografickou, nedostatečně poskytující obecné závěry a
vysvětlení. Na druhou stranu samozřejmě umožňuje tato metoda postihnout i obtížněji
kvantifikovatelné jevy. Navíc je třeba si uvědomit že je takový přístup potřebný a nutný
v počátcích výzkumu, kdy pokládá základ pro použití složitějších metod. Tento postup
používá nezanedbatelné množství výzkumů. Jako příklad můžeme uvést pro Českou republiku
práce Bičík a kol. (1996), Götz a Kupková (1998), Bičík a kol. (2001) nebo Bičík a Kupková
(2002a); či pro celou Střední Evropu např. Feranec a kol. (2001). Podobné příklady můžeme
nalézt pro většinu ostatních zemí světa (např. Milanova a kol. 2001 pro Rusko).
Druhou fází výzkumu prostorového vzorce využití ploch může být využití jednoduchých
kvantitativních metod. Ty většinou vychází z klasifikace / typologie území podle vybraného
přírodního či socio-ekonomického jevu, jež využití ploch ovlivňuje. Následně porovnáváme
využití ploch mezi jednotlivými typy, a tím vlastně regionální rozdíly ve využití ploch nejen
popisujeme ale i vysvětlujeme. Takto postupujeme v případě diskrétních jevů / veličin – např.
typy půd či zemědělské produkční oblasti. U veličin kontinuálních (např. nadmořská výška,
hustota osídlení) můžeme použít metodu „vážených průměrů“ – Bičík a Kupková (2002b). Při
ní danou „vysvětlující“ veličinu / proměnnou rozdělíme do intervalů a mezi nimi potom
porovnáváme (změny) využití ploch.
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Takový postup má již větší ambice k úplnějším a obecnějším závěrům, nicméně zde
hrozí chyby vyvolané vlivy jiných, skrytých či prostě jen nesledovaných proměnných9.
Obecně to lze nazvat nebezpečím záměny korelace za příčinu (konkrétně viz kapitola 5). To je
velmi běžné, neboť využití ploch, jak bylo rozebráno v kapitole 2.3, je ovlivněno celým
souborem společně působících „bezprostředních“ přírodních a socio-ekonomických faktorů,
vzájemně často souvisejících. Vzniklé „falešné závislosti“ je obtížné odhalit, neboť tato
metoda se soustřeďuje vždy na sledování jen jedné proměnné a neumožňuje „odstínit“ vliv
ostatních – nebo to umožňuje jen velmi těžko pomocí různých, často nepřehledných
vícerozměrných kontingenčních tabulek.
Tyto metody jsou ve Střední Evropě dosti časté a poskytly řadu zajímavých výsledků
(o těch blíže v kapitole 4.2). Například ve Slovinsku takto geografové sledovali podle
katastrálních statistik rozdíly ve využití ploch a jeho změnách (vesměs od konce 19. století)
v různých „krajinných typech“ a „přírodních geografických jednotkách“ Slovinska; a dále
podle geologického podloží, klimatických typů a nadmořské výšky. Viz Gabrovec a Kladnik
(1997), Gabrovec a kol. (2001), Petek (2002) či Petek a Gabrovec (2002).
Dégorska (2002) sledovala vývoj využití ploch ve třech regionech středního Polska
v několika časových horizontech od 2. poloviny 18. století. Zabývala se závislostí změn
využití ploch na několika ukazatelích socio-ekonomických (hustota osídlení, zástavby a sídel)
i přírodních (potenciální přírodní vegetace, vhodnost půd pro zemědělství, reliéf, klima,
hydrologické podmínky).
Slovenští geografové, jak bylo uvedeno výše, se věnují spíše výzkumu pokryvu ploch
za pomoci databáze CORINE. Například Oťaheľ a kol. (2002a a 2002b) srovnávali pokryv
ploch na přelomu 80. a 90. let 20. století (CLC90) v 11 typech hypotetické „přírodní /
rekonstruované krajiny“. Tou je myšlena potenciální přírodní vegetace bez lidského vlivu
(v klimaxovém stadiu). Autoři tak měli možnost porovnávat míru antropogenního tlaku
v závislosti na výchozích přírodních podmínkách – od fluviálních rovin po vysoká studená
pohoří. Šúri (2003) zase sledoval krajinný pokryv Slovenska na přelomu 80. a 90. let 20. stol.
v závislosti na třech charakteristikách reliéfu, vypočtených z digitálního modelu terénu –
nadmořské výšce, sklonitosti a orientaci vůči světovým stranám.
Pro území současné České republiky sledoval Vondruška (1984) vliv přírodních
podmínek na zemědělství a využití ploch v první polovině 19. století. V reprezentativním
vzorku 353 českých vesnic posuzoval vztah mezi strukturou rustikálního zemědělství podle
„stabilního katastru“ a přírodními podmínkami. Struktura zemědělství byla vyjádřena
především „koeficientem charakteru zemědělské výroby“10; a dále různými „koeficienty
chovu skotu“ či „koeficienty podílu zemědělství na obživě obyvatel“. Přírodní podmínky byly
zastoupeny typem reliéfu, klimatickou oblastí, nadmořskou výškou a vegetačními stupni.
Daná přírodní proměnná byla vždy rozdělena do tříd, a pro ně byly spočteny hodnoty
příslušného koeficientu.
Zeman a Střeleček (1996) sledovali v obcích vybraných okresů jižních Čech vliv
některých charakteristik přírodních podmínek – nadmořské výšky, svažitosti, produkčního
potenciálu a úřední ceny zemědělské půdy – na rozlohu zemědělské půdy v roce 1995. Jednak
počítali vážené průměry rozlohy zemědělské půdy ve stanovených třídách těchto ukazatelů, a
jednak použili i korelační a regresní analýzu.

9

Například provedeme typologii území podle geologického podloží, a zjistíme, že rozdíly ve využití ploch mezi
jednotlivými typy jsou skutečně významné. Tyto rozdíly mohly být ovšem vyvolány i jiným faktorem, který s
podložím může (např. úrodnost půd), ale i nemusí přímo souviset (např. polohová exponovanost).
10
Vondruška (1984, s. 83). Jde o podíl ploch určených pro rostlinnou výrobu (orná půda, lada, zahrady, vinice a
chmelnice) a ploch určených pro výrobu živočišnou (louky a pastviny). Hodnoty koeficientu jsou rozděleny do
šesti stupňů „struktury rustikální zemědělské půdy“ podle toho, nakolik převažuje rostlinná či živočišná výroba.
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Při posuzování regionálního vzorce využití ploch v České republice pomocí
jednoduchých kvantitativních metod bylo nejvíce výsledků získáno použitím Databáze
dlouhodobých změn využití ploch Česka (viz výše). Například Bičík a Kupková (2002b)
sledovali změny v rozložení využití ploch na našem území mezi léty 1845, 1948 a 1990
v závislosti na úřední ceně zemědělské půdy. Hodnoty tohoto komplexního ukazatele,
vyjadřujícího vhodnost daného území pro zemědělské hospodaření, rozdělili do deseti tříd.
V nich porovnávali vývoj struktury využití ploch podle podílů jednotlivých kategorií využití, i
podle různých agregovaných charakteristik (index změny, koeficient antropogenního
ovlivnění – viz dále).
Jeleček a kol. (2003b) sledovali na příkladu Středočeského kraje závislost intenzity
změn využití ploch na pozici územní jednotky v dopravním systému. Rozlišovali území ležící
na silničních a železničních tazích různých řádů, a území ležící mimo významnější dopravní
linie. Marada (2003) se zabýval vlivem dopravní pozice územní jednotky na její hospodářský
rozvoj a změny využití ploch v ní. Předložil příkladovou studii třech území ve Středočeském
kraji. Kupková (2003) zkoumala působením metropole na využití ploch v jejím zázemí. Na
Prahu a její okolí ve druhé polovině 20. století aplikovala koncentrický (zonální) model
urbánního využití ploch. Vymezila deset mezikruží o šířce 2 km se středem na Karlově mostě
a v nich sledovala změny struktury využití ploch mezi léty 1953 a 1998 na základě dat
z leteckých a družicových snímků.
Štych (2003) se zabýval závislostí změn využití ploch na území dnešní České
republiky od poloviny 19. století na nadmořské výšce. Pomocí digitálního modelu terénu
vymezil nížiny, pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny; a v těchto celcích porovnával vývoj
struktury využití ploch. Mareš a Štych (2005) sledovali kromě nadmořské výšky ještě vliv
socio-ekonomické exponovanosti. Českou republiku rozdělili podle stavu okolo roku 1980 do
tří exponovanostních kategorií – na území periferní, neutrální a exponovaná. A konečně,
Štych (2007) se zabýval změnami struktury využití ploch mezi léty 1845, 1948, 1990 a 2000
v závislosti na nadmořské výšce, sklonitosti a exponovanosti. Kromě již uvedené metody
vážených průměrů použil i korelační analýzu.
Třetí fází výzkumu prostorového vzorce využití ploch může být použití složitějších
kvantitativních metod. Sem patří například jednoduchá lineární korelační analýza, parciální
korelace, jednoduchá či vícenásobná regrese, nebo různé vícerozměrné explanační modely
(např. LISREL). Jako závislá proměnná do těchto metod vstupuje ukazatel využití ploch
(podíl určité kategorie využití, agregátní koeficient apod.). Jako nezávislé proměnné jsou
použity různé kvantifikovatelné „bezprostřední“ / „vysvětlující“ charakteristiky typu
nadmořská výška či hustota zalidnění. Příklady použití těchto metod lze nalézt v pracích
uvedených výše (např. Dégorska 2002, Šúri 2003, Vondruška 1984, Zeman a Střeleček 1996
nebo Štych 2007). Tyto metody byly použity také ve dvou článcích zařazených do této
disertační práce (viz kapitoly 5.4 a 5.5).
Výhodou využití složitějších kvantitativních metod je lepší možnost porovnat sílu
vlivu různých charakteristik. Vícerozměrné metody umožňují zahrnout více proměnných do
jedné analýzy, a tím za určitých okolností rozpoznat a „odstínit“ vlivy ostatních; a vytvořit si
tak představu jak o významu jednotlivých nezávislých proměnných, tak o explanačních
schopnostech modelu jako celku. I to je ale samozřejmě relativní a ne vždy možné.
Mezi nevýhody složitějších statistických metod patří (kromě obecných nevýhod
kvantitativních metod uvedených v kapitole 3.1) jejich nižší názornost, nebo obtíže při
zahrnutí veličin jež nemají kontinuální charakter (např. typy půd či polohová exponovanost).
S rostoucí složitostí metod také roste nebezpečí chyb – zejména chyb logických (např. špatné
sestavení, resp. kauzalita modelu). Navíc ani ta nejsložitější metoda není schopna vyřešit již
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zmiňované nebezpečí záměny korelace za příčinu (viz kapitola 5)11. Mezi obecná úskalí
aplikace korelační a regresní analýzy v geografii patří též prostorová autokorelace a negaussovská distribuce řady veličin. Proto je k výsledkům získaným těmito metodami vždy
nutné přistupovat s nadhledem. Je potřeba je mít vysvětleny nebo podloženy rozborem
literatury či kvalitativním výzkumem.
Kromě uvedených metod se nabízí například použití shlukové analýzy (typologizace
územních jednotek podle podobnosti využití ploch) nebo faktorové analýzy (vytváření
agregátnějších faktorů ze vstupujících „bezprostředních“ charakteristik).
Výše uvedené kvantitativní metody mají za cíl regionální vzorec využití ploch vysvětlit – tedy
nalézt faktory, které jej ovlivňují. Zajímavým tématem, ačkoli poněkud akademickým, je
ovšem popis regionálních rozdílů, respektive určení jejich míry. Zde mohou pomoci různé
způsoby určování míry heterogenity / diferenciace. Dva z nich jsem použil ve své dřívější
práci (Kabrda 2003); a byly aplikovány též Štychem (2007). První možností je rozptyl a z něj
odvozené indikátory (směrodatná odchylka a především variační koeficient). Druhou a
zajímavější možností je „míra heterogenity“ (H, viz Hampl 1998, kapitola 6). Ta udává, kolik
procent rozlohy celého území pokrývají ty jednotky, jež obsahují rozptýlenější polovinu dané
kategorie využití (tj. mají jí nižší procentuální zastoupení).
Sledování prostorového vzorce využití ploch podle jednotlivých kategorií využití nám dává
informaci poněkud roztříštěnou a nepřehlednou. Proto byly navrženy agregátní ukazatele,
které strukturu využití ploch určité územní jednotky vyjadřují jediným číslem. Považuji za
vhodné se o těchto metodách alespoň krátce zmínit. Pro rozsáhlejší přehled viz např. Lipský
(2000) nebo Kabrda (2003), kde lze nalézt i diskusi a kritiku některých těchto metod. Vybrané
metody byly použity i v článcích tvořících tuto práci.
Většina těchto ukazatelů vychází z hodnocení ekologické „kvality“ nebo „stability“,
míry antropogenního tlaku, intenzity využití, či míry lidské „kolonizace“ různých kategorií
ploch. Jednotlivým kategoriím jsou podle toho přiřazovány koeficienty (lesní plochy většinou
vychází jako „nejpřírodnější“, a orná půda a zastavěné plochy naopak jako nejméně
„přírodní“); rozlohy jsou těmito koeficienty váženy a po sečtení vychází pro každou územní
jednotku jedno číslo. I přes značnou hrubost a problematičnost „ocenění“ kategorií využití –
zejména ve vývojovém pohledu – se jedná o metodu dosti přínosnou, umožňující pracovat
s využitím ploch na agregované úrovni. Z koeficientů používaných v České republice
můžeme jmenovat různé koeficienty ekologické stability (Lipský 2000), koeficient ekologické
významnosti (Bičík 1995), koeficient antropogenního ovlivnění (Kupková 2002), nebo již
poněkud problematické koeficienty rekreační využitelnosti (Bičík 1995) a potenciálního
ekonomického významu (Bičík 1998). Ve Slovinsku byla vyvinuta podobná metoda „orných
ekvivalentů“ (např. Petek a Gabrovec 2002).
Pro hodnocení intenzity změn využití ploch se používá index změny (např. Bičík
1995). Ten, zjednodušeně řečeno, udává, na kolika procentech rozlohy dané územní jednotky
došlo mezi dvěma sledovanými časovými horizonty ke změně využití. Vhodně jím tak lze
doplnit výše uvedené agregátní ukazatele, jež mají povahu „průřezovou“ – hodnotí strukturu
využití ploch staticky, v jednom časovém horizontu.
11

Uveďme si jednoduchý příklad. Sledujeme vliv hustoty zalidnění na procento zornění. Z tohoto vztahu
následně odstraníme (např. parciální korelací) vliv nadmořské výšky. O té víme, že jednosměrně ovlivňuje jak
hustotu zalidnění, tak procento zornění. Ani to nám však neřekne, který z obou faktorů byl pro procento zornění
důležitější – zda se aktéři rozhodli pro využití (zornění, zatravnění, zalesnění či zástavbu) daného pozemku na
základě jeho úrodnosti (nadmořské výšky) či polohy (hustoty zalidnění). Vycházíme totiž z nejistého
předpokladu, že nadmořská výška, jako jakýsi zcela základní a „konečný“ faktor, zcela determinuje vše ostatní;
a hustota zalidnění slouží pouze jako jakási automatická „převodní páka“ vlivu nadmořské výšky.
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Pro hodnocení vývoje struktury využití ploch se používají různé typologie. U nás je
rozšířená typologie přírůstků / úbytků jednotlivých kategorií využití (např. Bičík 1995 a
1998). Kategorie jejichž rozloha v daném období zaznamenala přírůstek či stagnaci se značí
„+“, a úbytek „-“ . Kombinace přírůstků a úbytků vytvoří typy, do nichž se územní jednotky
roztřídí. Jednak můžeme tímto způsobem porovnávat tři sumární kategorie využití ploch –
zemědělské, lesní a jiné plochy – kde je typů (kombinací + a -) šest. A jednak takto můžeme
hodnotit vnitřní strukturu zemědělské půdy – ornou půdu, louky, pastviny a trvalé kultury –
zde je kombinací 16. Graficky mohou být tyto typologie znázorňovány tzv. „typogramy“
(např. Bičík a Kupková 2002a).
Slovinští geografové vyvinuli metodiku typologie krajinných změn (např. Gabrovec a
Kladnik 1997 či Petek 2002). Ta je založena na zjednodušení klasifikace využití ploch do pěti
kategorií: orná půda a trvalé kultury, louky a pastviny, lesní plochy, zastavěné a ostatní
plochy, vodní plochy. Za období, jež sledujeme, spočítáme v jednotlivých územních
jednotkách přírůstky / úbytky rozloh těchto kategorií. Dále již uvažujeme jen přírůstky.
Zjistíme, která z kategorií zaznamenala největší přírůstek, a podle ní přiřadíme územní
jednotku do jednoho z typů změn. Rozlišujeme přitom čtyři typy – zalesňování, zatravňování,
intenzifikaci (největší je přírůstek orné půdy a trvalých kultur) a urbanizaci (největší je
přírůstek zastavěných a ostatních ploch). Každý z uvedených čtyřech typů můžeme dále
rozlišit podle jeho dominance v dané územní jednotce, a to pomocí podílu převažujícího
přírůstku na všech přírůstcích celkem. Rozlišujeme tři stupně – dominanci silnou, průměrnou
a slabou. To vytváří kombinaci 12 typů změn a jejich dominance.
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4. Přehled hlavních trendů změn využití ploch
V této kapitole si v krátkosti shrneme hlavní trendy změn využití ploch – tedy výsledky,
dosažené výzkumem v posledních cca 20 letech. Nejdříve to bude na úrovni celého světa, a
poté ve Střední Evropě a zvláště v České republice. Důraz přitom bude kladen zejména na
změny regionálního vzorce / prostorového rozložení využití ploch. Primárně nám půjde o
nejnovější období (několik posledních desetiletí); ve Střední Evropě se ale ponoříme časově
hlouběji (období od počátku industrializace).
4.1 Současné změny využití ploch ve světě
Od tzv. „neolitické revoluce“12 byl hlavní změnou využití ploch převod vhodných přírodních
biotopů – zejména lesů, přirozených travních formací a mokřadů – na zemědělskou půdu.
V určitých obdobích sice docházelo k dílčím zvratům tohoto trendu (např. v důsledku válek či
epidemií), nicméně celkový trend odlesňování a zániku přirozených ekosystémů je společný
většině civilizací na všech kontinentech (např. McNeill 2001 nebo Ramankutty a kol. 2006).
Tento trend dodnes pokračuje ve většině rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
Tam je vyvoláván vysokým přirozeným přírůstkem v kombinaci s faktem, že extenzivní
rozšiřování zemědělské půdy je jednodušší, a na investice, techniku, vzdělání či organizaci
méně náročné než intenzifikace (zvyšování výnosů) na stávajících pozemcích.
Ve vyspělých zemích, zvláště v Evropě, však dochází v průběhu 19. a 20. století
k zásadnímu obratu. Mather (2002 či 2003) jej nazývá „lesní přechod“ – viz kapitola 2.3.
Podle tohoto konceptu se po dlouhých staletích obrací úbytek rozlohy lesa v její přírůstek, a to
přitom v podmínkách demografické revoluce, tedy prudkého zvyšování počtu obyvatel.
Oddělení vývoje rozlohy zemědělské půdy od růstu populace bylo umožněno souhrou řady
faktorů, jak ekonomických a technologických (růst výnosů v zemědělství rychlejší než růst
spotřeby, snížení tlaku na lesy díky novým materiálům); tak i institucionálních a politických
(demokratizace, ochrana lesa). Trend postupného přírůstku rozlohy lesních ploch ve
vyspělých zemích, který má samozřejmě určitá regionální specifika, je dokumentován řadou
studií. Namátkou jmenujme například Gillmor (2001) pro Irsko, Krausmann a kol. (2003b)
pro Rakousko a Spojené království, Petek (2002) pro Slovinsko, Jeleček (2002) pro Českou
republiku, Himiyama a kol. (2001a) pro Japonsko, nebo Ramankutty a kol. (2006) pro
východní pobřeží USA.
Vraťme se ale ke změnám využití ploch ve světovém měřítku. V následujícím textu se
soustředím jen na nejnovější periodu (několik posledních desetiletí), jejíž výzkum má největší
praktický význam a jíž je také věnována ve světě největší pozornost. Vzhledem k rozsahu a
zaměření mé disertační práce zde není prostor pro rozbor předešlých historických období.
V tomto ohledu odkazuji na vyčerpávající práci Ramankutty a kol. (2006). Autoři se zabývají
s postupně rostoucí podrobností vývojem interakce společnosti a přírody, respektive změnami
krajiny a využití ploch, v pěti periodách – paleolit (oheň); neolit (zemědělství); posledních cca
300 let (fosilní paliva); posledních 50 let; a posledních 10 až 20 let.
Lambin a Geist (2007, s. 6) uvádí, že navzdory značné složitosti příčin a hybatelů je
možné ve světě v současnosti vypozorovat poměrně omezené množství typů (procesů) změn
využití ploch. Autoři jich uvádí celkem 12. Tento výčet jsem redukoval na sedm hlavních

12

Vznik zemědělství, tj. postupný přechod od lovu a sběru k pastevectví a rolnictví. Nastává v jednotlivých
regionech světa v různou dobu, počátky však podle nejnovějších názorů spadají do období před cca 12 až 15 000
lety do oblasti Blízkého a Středního východu (Levanta, „Úrodný půlměsíc“).
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procesů, které budou rozebrány v následujícím textu13. Pro přehlednost bude dobré oddělit
procesy které probíhají v rozvinutých (čtyři) a v rozvojových zemích (tři), i když se
pochopitelně jedná o určité zjednodušení.
V rozvojových zemích můžeme identifikovat přinejmenším čtyři hlavní procesy změn využití
ploch. Většina z nich je důsledkem rychlého přírůstku populace; používání nevhodných či
zastaralých (zemědělských) technik; a slabosti, neschopnosti či nezájmu státní moci.
Důsledky jsou většinou negativní jak z ekologického, tak často i ze sociálního hlediska
(dopady na fungování tradičních místních komunit).
V první řadě jde o odlesňování. K tomu dochází především v prostoru „lesní hranice“
v periferních oblastech zemí v tropickém pásmu (Amazonie, JV Asie). Významný je též
úbytek subtropických a tropických suchých lesů (JV Afrika, brazilské cerrado, Chaco). Za
„cryptic deforestation“ (Ramankutty a kol. 2006, s. 30) je potom označováno poškozování
lesů nevhodnou či nadměrnou těžbou dřeva, pastvou, vypalováním, a hmyzem (Amazonie,
Rusko). Příčiny odlesňování jsou vesměs ekonomické (získání zemědělské půdy, těžba dřeva,
výstavba přehrad a infrastruktury); a politické a institucionální (korupce, nízká vymahatelnost
práva, nezájem a slabost úřadů i běžných občanů). Negativní ekologické důsledky nalézáme
jak na úrovni lokální a regionální (eroze, povodně, ztráta přirozené úrodnosti půdy), tak
globální (pokles biodiversity, zásahy do koloběhu uhlíku a kyslíku). Aktuálním problémem je
likvidace tropických lesů za účelem plantážní produkce plodin pro výrobu biopaliv (palma
olejná, cukrová třtina).
V současné době se ve výzkumu věnuje hodně pozornosti prostorovému vzorci
odlesňování v tropických oblastech, a to zejména pro zvýšení efektivity boje proti němu a
jeho následkům. Odlesňování je silně soustředěno do relativně malých „hot-spots“,
respektive „deforestation fronts“ (Ramankutty a kol. 2006, s. 23) po tropech celého světa.
Velký význam pro jeho regionální rozložení mají vládní kolonizační schémata, nelegální
aktivity, a výstavba komunikací. Například v Amazonii probíhá 90 % odlesnění do
vzdálenosti 100 km od hlavních silnic (ibid.).
Babigumira a kol. (2008) ukázali na příkladu Ugandy, že větší pravděpodobnost
odlesnění je v bohatších regionech, v oblastech s vyšší hustotou osídlení a vyšším podílem
imigrantů, v blízkosti cest a silnic, v nižších nadmořských výškách, a mimo chráněná území.
Etter a McAlpine (2008) dokázali při výzkumu v Kolumbii, že odlesňování probíhá
z časového hlediska po „S-křivce“, a že nejpravděpodobnější je tam kde je „průměrné“
množství lesa, a tam kde je lesní hranice nejdelší. Millington a Bradley (2008) sledovali
odlesňování a fragmentaci lesa v Bolívii. Definovali pět typů fragmentace, a zabývali se
jedním z nich – plánovaným osídlením vedoucím k prostorovému vzorci „rybí kosti“
(„fishbone pattern“). Na šestifázovém modelu ukázali, že pro prostorový vývoj i výsledek
fragmentace lesa je podstatná výstavba silnic, a původní vymezení hranic pozemků. S tím, jak
postupuje odlesňování, klesá průměrná velikost plošek lesa, snižuje se délka lesní hranice, a
zvyšuje se vzdálenost mezi sousedními ploškami lesa.
Druhým klíčovým procesem je v rozvojových zemích degradace půdy. Lze ji
definovat jako „ztrátu produktivity půdy v citlivých oblastech způsobenou jejich nevhodným
využitím“ (Lambin a Geist 2007, s. 6). Nevhodné využívání půdy člověkem – zejména
nadměrná pastva dobytka, přílišné zavlažování, orba s ponecháním půdy po část roku bez
pokryvu, nadměrně intenzivní hospodaření, vysoušení mokřadů a bažin, ničení přírodních a
polo-přírodních stanovišť apod. – je navíc umocňováno vlivy současných klimatických změn.
Tyto procesy jsou typické v suchých a polopouštních oblastech Afriky, Asie i Austrálie.
13

Následující krátký text je pouze informativní a přehledový, pro širší rozbor příčin a následků jednotlivých
procesů zde není místo a není to ani cílem práce. Případně uváděné citace jsou jen ilustrativní příklady – jejich
účelem není pokrýt celou šíři problematiky.
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Konkrétně jde například o degradaci orné půdy a pastvin (post-sovětská Střední Asie),
desertifikaci14 (Sahel), zasolování půdy (Blízký a Střední Východ), či vodní a větrnou erozi
(Čína, Indie). Protiopatření přichází velmi pomalu. V čínském případě je to třeba vybudování
tzv. „Velké zelené zdi“ a dalších opatření proti větrné erozi a rozšiřování pouští (viz
Himiyama, ed., 2003, či Yu a kol. 2006).
Třetím charakteristickým procesem je urbanizace, respektive masivní růst rozlohy a
územní koncentrace zastavěných ploch. Ročně je v rozvojových zemích zastavěno asi 1 až 2
mil. hektarů vesměs té nejkvalitnější zemědělské půdy (Ramankutty a kol. 2006). Na to
v zázemí měst navazuje intenzifikace využití ploch (orná půda, sady a zahrady). Výzkumu
těchto fenoménů je v rozvojových zemích v posledním desetiletí věnována značná pozornost
– jen namátkou např. Hwang (2001) pro Koreu, Rustiadi a kol. (2002) pro Indonésii, či
Himiyama (ed., 2003) pro Čínu. Z praktických důvodů je kladen důraz i na prostorové
modelování potenciálního budoucího vývoje zastavěných ploch – viz například Fragkias a
Seto (2008) pro oblast ústí Perlové řeky v Číně.
Překotná urbanizace samozřejmě vede k řadě nepříznivých ekologických a sociálních
dopadů, které vyvolávají snahu vlád – lokálních, regionálních i národních – těmto trendům
čelit. Typickým příkladem bylo budování tzv. „greenbelts“, tedy zelených pásů okolo měst,
které měly jednak bránit dalšímu rozšiřování zastavěných ploch, a jednak měly plnit i určité
ekologické funkce. Modernějším, promyšlenějším, účelnějším, komplexnějším a také
úspěšnějším způsobem řešení je budování tzv. „greenways“. To jsou sítě „zelených“
(přírodních či polo-přírodních) koridorů napříč urbanizovanými oblastmi, které jsou chráněny
a záměrně dobudovávány. Mají funkce ekologické (propojení fragmentovaných biotopů),
dopravní (alternativní dopravní sítě), rekreační (sportoviště), sociální (místo pro setkávání lidí
různých věkových či sociálních skupin) i kulturní (ochrana památek). Tento nástroj pochází z
USA (viz Fábos a Ryan 2006), odkud se rozšířil do celého světa. Pro bližší přehled teorie a
metodiky „greenways“ a aplikaci na lisabonský metropolitní areál viz Ribeiro (1998); pro
aplikaci na vybraná města Brazílie viz Frischenbruder a Pellegrino (2006).
Čtvrtý významný trend v rozvojových zemích má charakter souboru
institucionálních změn, jejichž společným znakem je proměna formy vlastnictví a/nebo
užívání půdy. Tyto procesy někdy vyplývají z nevhodného přebírání či kopírování západních,
vesměs „anglosaských“ institucionálních forem. Jindy jsou způsobeny rostoucím
konkurenčním tlakem vyvíjeným na jednotlivé aktéry (zemědělce, politiky) z národní i
globální úrovně. Typickým příkladem je přechod od společného k soukromému vlastnictví /
užívání půdy. Dále je to omezování uživatelských či vlastnických práv drobných hospodářů
za účely velkoměřítkového zemědělství či lesnictví, stavby přehrad či infrastruktury,
vytyčování rezervací, chráněných území či turistických zón. Souhrnně lze tyto procesy po
britském vzoru nazvat „tragédií ohrazování“ (Lambin a Geist 2007, s. 6). Konečně sem lze
zahrnout i postupný rozpad širších rodin jako ekonomických jednotek v zemědělství, a
následné nahrazení samozásobitelských rodinných farem individuálnějšími a/nebo více tržně
orientovanými způsoby a formami hospodaření.
Vyspělé země dnes čelí jiným problémům. Zde lze zjednodušeně vysledovat tři rozhodující
procesy změn využití ploch. Jejich klíčovým hybatelem je především neustále postupující
modernizace techniky a technologií, vysoká konkurence, prohlubující se intenzita zemědělství
i dopravy, a rostoucí dělba práce. Jelikož jsou tyto procesy charakterizovány i v následující
podkapitole (4.2), a především v jednotlivých článcích jež jsou součástí této práce, omezím se
zde jen na krátký přehled.
14

„Pokles či zničení biologické produktivity půdy, zahrnující degradaci vegetace, vodní a větrnou erozi, a
chemický a fyzický úpadek“ (Ramankutty a kol. 2006, s. 27). Jde o jeden z nejzávažnějších globálních problémů
– podle odhadů (ibid.) jím trpí 20 až 25 % povrchu souše (z toho ale jen 1,5 % „nevratně“).
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Především zde existují dva vzájemně propojené protichůdné procesy, jež jsou znakem
prohlubování regionální diferenciace využití ploch, respektive obecněji územní dělby práce a
funkcí. Dokládají funkčnost Marxovy teorie „diferenciální renty“ (viz kapitola 2.3, či Jeleček
2002). Oba procesy mají přitom určité negativní ekologické dopady, a vedou k poškozování
tradiční evropské kulturní krajiny. Velmi názorně jsou tyto procesy vykresleny v unikátní
práci Sporrong a kol. (1996) pro Švédsko; podobně probíhají ale i ve většině ostatních států
Evropy, v Japonsku a částečně i v USA.
Prvním z těchto procesů je zvyšující se intenzita využití ploch v přírodně příznivých
či polohově exponovaných regionech. Projevuje se ve struktuře ploch (přibývají zastavěné a
jiné silně antropogenně ovlivněné plochy, orná půda a trvalé kultury); v intenzitě využití
zemědělských pozemků (hnojiva, chemikálie, mechanizace, biotechnologie, zavlažování,
meliorace); i ve zjednodušování krajinné mikrostruktury (zvětšování polí, úbytek bodových a
lineárních prvků, polo-přírodních stanovišť, mokřadů). Výsledkem je vznik „průmyslové
zemědělské krajiny“, intenzivně zorněné, unifikované a velkoměřítkové, s minimem
přirozených či polo-přirozených biotopů, se silně pozměněnými chemickými vlastnostmi
vody i půdy, a s malou krajinnou i biologickou diverzitou.
Opačným procesem je „extenzifikace“ využití ploch v přírodně nepříznivých nebo
polohově periferních územích. Ta je umožněna, resp. vynucena růstem zemědělských výnosů
v přístupnějších a úrodnějších oblastech (viz výše). Je doprovodným znakem vylidňování
venkova a celkové hospodářské marginalizace uvedených regionů. Projevuje se samovolným
či záměrným růstem rozlohy nejprve trvalých travních porostů a úhorů, a později lesních
ploch. Při tom dochází také k postupnému zániku cenných starých travních porostů, často
podmáčených, málo hnojených a přitom intenzivně, nicméně šetrně obhospodařovaných,
s vysokou biodiverzitou (Sporrong a kol. 2006). Jsou nahrazovány buď uniformními
monokulturními lesy, nebo různými „bezcennými“ křovinatými a ruderálními společenstvy.
Výsledkem je potom postupný zánik kulturní zemědělské krajiny a vznik rozsáhlých lesních
porostů či „nové divočiny“ (Lipský 2005).
Třetím charakteristickým procesem změn využití ploch, který dnes probíhá ve
vyspělých zemích, je suburbanizace – viz např. Sýkora (ed., 2002) či Ouředníček (2003).
Kromě komerční (průmysl, sklady) jde především o rezidenční suburbanizaci. Ta je
výsledkem bohatnutí obyvatelstva; dále rozvoje dopravy, především individuální; a také je
ovlivněna politickými rozhodnutími. Ve Střední Evropě probíhá vlastně až od 90. let 20.
století, nicméně na západ od nás je jevem starším. Například v Británii, zejména v zázemí
Londýna, lze její počátky vysledovat až do 19. století (dostavníky, železnice). Ve své
extrémní podobě nabývá dnes suburbanizace, zvláště v USA, podoby „urban sprawl“. Mezi
rozhodující ekologická negativa suburbanizace počítáme jak nárůst individuální osobní
dopravy (a s ní spojených exhalací, hluku apod.), tak zábory zemědělské půdy. Nejčastěji se
bohužel jedná právě o nejúrodnější a nejkvalitnější půdu v zázemí metropolí.
4.2 Prostorový vzorec využití ploch a jeho změny ve Střední Evropě
Předešlá kapitola se zabývala hlavními současnými procesy změn využití ploch a jeho
regionálních rozdílů v rozvojových a vyspělých zemích. Na závěr této první, přehledové části
mé práce se budu detailněji a konkrétněji zabývat dosavadním stavem poznání prostorového
vzorce využití ploch a jeho změn v zemích Střední Evropy. Ty jsou nám nejbližší jak
geograficky a kulturně, tak i procesy změn krajiny, a obecně interakce společnosti a přírody.
Jde především o Slovinsko, Slovensko a Rakousko; a samozřejmě i o Českou republiku.
Krausmann a kol. (2003a) se věnovali regionálním rozdílům ve využití ploch v Rakousku a
jejich změnám v letech 1950 (1960) – 1995. Autoři dávají změny využití ploch do souvislosti
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s proměnou socio-ekonomického metabolismu. Tento přístup (ibid., s. 2) „konceptualizuje
vztah mezi společností a jejím přírodním prostředím jako proces fyzických vstupů a výstupů:
materiály a energie jsou extrahovány z prostředí, zpracovány společností, částečně
akumulovány jako socio-ekonomické zásoby (např. stavby, infrastruktura, trvanlivé zboží
apod.), a konečně vypuštěny do prostředí buď jako odpad či emise, nebo úmyslně jako
hnojiva či pesticidy“. Toky energií a materiálů jsou kvantifikovány a modelovány pomocí
různých „input-output“ schémat – např. MEFA (Účetnictví materiálových a energetických
toků) nebo HANPP (Lidské přivlastnění čisté primární produkce). Pro bližší přehled metod
socio-ekonomického metabolismu viz Schandl a kol. (2002).
Krausmann a kol. (2003a) ukázali, že v před-průmyslovém zemědělství byly rostlinná a
živočišná výroba těsně propojeny. Klíčovou úlohu mělo hospodářské zvířectvo. To se živilo
na loukách a pastvinách, na strništích a úhorech, a dokonce i v lesích. Bylo zdrojem nejen
potravin a surovin pro průmysl, ale zejména práce a hnojiva (zachování koloběhu dusíku) na
orné půdě. Z toho důvodu musely být prostorově propojeny různé typy (kategorie) využití
ploch. Tedy (ibid., s. 11) „i v úrodných nížinách musel být mix orné půdy, travních porostů a
lesa (jako zdroje energie a stavebního dříví). I v horských regionech byla nutná orná půda pro
produkci rostlinné stravy pro člověka“. Využití ploch bylo v rámci Rakouska méně závislé na
místních přírodních podmínkách – regionální specializace byla nízká.
Naopak později (ibid., s. 11) „vklady energie fosilních paliv a jiných vnějších
energetických zdrojů umožnily různé koncentrační procesy v zemědělství“. Stalo se tak díky
růstu intenzity zemědělství (hektarových výnosů); zvyšování konkurence a objemu přepravy
produktů; technické možnosti oddělení rostlinné a živočišné výroby (stroje nahradily zvířata
v tahu, a umělá hnojiva mrvu při obnově úrodnosti půdy); a přesunu zvířat z pastvin do
stájových velkochovů. V průmyslovém zemědělství se tedy orná půda koncentrovala do
úrodných nížin a v horách téměř vymizela. Do úrodných oblastí se kvůli dostupnosti
krmivové základny postupně soustředil i stájový chov dobytka a velkoměřítkový chov prasat
a drůbeže. V horských regionech se naproti tomu udrželo pouze zemědělství využívající
trvalých travních porostů k chovu krav, ovcí a podobně.
Krausmann a kol. (2003a) tyto koncentrační tendence dokumentují například vývojem
poměru orné půdy a trvalých travních porostů v obcích Rakouska. Zatímco tento poměr
zůstal pro Rakousko jako celek mezi léty 1950 a 1995 víceméně konstantní (cca 1:1,4),
prostorově došlo k výraznému oddělení vysokých a nízkých hodnot tohoto ukazatele. Pokud
si rakouské území podle úrodnosti rozdělíme na 87 produkčních zón (PZ), potom se ve 35
nejúrodnějších PZ zvýšil poměr orné půdy a travních porostů mezi léty 1950 a 1995 z 1,96:1
na 3,73:1. Naopak ve zbývajících 52 méně úrodných PZ se tento poměr snížil z 1:3,13 na
1:6,18 (Krausmann a kol. 2003a, s. 11).
To vedlo i k rozbourání (otevření) lokálních cyklů materiálů, energií a živin.
Vezměme si například rovnováhu produkce a spotřeby krmiv v obcích Rakouska. Zatímco
v roce 1950 byla ve většině obcí rovnováha ještě zachována, v roce 1995 existovaly velké
regionální disparity – na jedné straně obilné regiony s velkými přebytky krmiv, a na straně
druhé regiony s nadměrnou poptávkou po nich. „Zatímco před-průmyslové zemědělství, a
dokonce i rakouské zemědělství v roce 1950, bylo převážně systém otáčející velké množství
energie, materiálů a živin v malých regionálních cyklech, industrializace v zásadě změnila
zemědělství ve vysoce průtočný systém“ (Krausmann a kol. 2003a, s. 15). To mělo obrovské
dopady i na cykly různých biologicky významných prvků, zejména dusíku. Dusík je
v průmyslovém zemědělství přepravován na obrovské vzdálenosti – z továren (výroba
hnojiva) do obilných regionů (hnojení); odtud (jako krmivo) do oblastí s velkou koncentrací
stájových velkochovů; a odtud k lidem. Končí uložen jako odpad. Lokální cyklus se tak mění
v cyklus na národní úrovni, zvyšují se objemy dopravy a regionální nerovnováhy.
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Na tomto místě není prostor zabývat se výsledky výzkumu rakouských vědců
důkladněji. Proto pouze odkazuji na další publikace – např. Krausmann (2003) pro detailní
porovnání socio-ekonomického metabolismu čtyř rakouských obcí v různých přírodních a
socio-ekonomických podmínkách v 19. století; nebo souhrnnější studie Krausmann a kol.
(2003b) či Fischer-Kowalski a Haberl (eds, 2007).
Slovinští výzkumníci v pracích, zmíněných již v kapitole 3.3 (např. Gabrovec a Kladnik
1997, Gabrovec a kol. 2001, Petek 2002 či Petek a Gabrovec 2002), prokázali vztah mezi
využitím ploch (a jeho změnami) a regionální variabilitou přírodních podmínek. Sledováním
struktury využití ploch pro rok 1994 podle „přírodních geografických jednotek“ ukázali, že
nejintenzivněji (nejvíce orné půdy) jsou využívány nížiny a pánve, nejvíce travních porostů je
v mediteránní oblasti, a nejméně intenzivní (nejvíce lesa) je využití ploch v Alpách a dinárské
horské zóně. Ve vývoji mezi léty 1896 – 1999 (Petek 2002 či Gabrovec a kol. 2001) byly
nejpodstatnější změnou úbytky orné půdy, resp. silné zalesňování v horských oblastech
(alpská a dinárská zóna). Významem podružnější bylo zatravňování na nižších panonských
vrchovinách, urbanizace na panonských a alpských planinách, a zemědělská intenzifikace
(zorňování) na panonských planinách.
Podobně byla prokázána závislost využití ploch v roce 1994 i na geologickém podloží,
a na klimatu. Nejintenzivněji jsou zorněny oblasti se sub-panonským klimatem, a naopak
nejvíce zalesněny jsou regiony s horským a kontinentálním podnebím.
Výrazný je v roce 1994 vliv nadmořské výšky (Gabrovec a Kladnik 1997, s. 42-43).
Orná půda je soustředěna do regionů s výškou do 500 m.n.m. (výše je zorněno méně než 10 %
území); vinice dokonce jen do 100 m.n.m. Louky jsou rozprostřeny podstatně rovnoměrněji –
až do výšek okolo 1000 m.n.m. pokrývají stabilně 10 – 20 % rozlohy území. Pastviny jsou
rozprostřeny podobně souvisle, ale maxima nabývají naopak výše – na planinách nad 1400
m.n.m. tvoří až 30 % rozlohy území. Nejvíce lesů (nad 60 % rozlohy území) najdeme ve
výškách mezi 700 a 1300 m.n.m. – níže převažuje orná půda a vinice; a výše zase pastviny, a
také neúrodná a nevyužívaná půda. Ta zabírá ve výškách nad 1400 m.n.m. více než 30 %
rozlohy území.
Na základě trendů z uplynulých 30 let autoři upozorňují (Petek a Gabrovec 2002, s.
179) na nebezpečí silné urbanizace na panonských planinách. Také vyzdvihují nutnost
ochrany zemědělské půdy v alpské, dinárské a mediteránní oblasti, kde dochází k výrazné
extenzifikaci využití ploch (zalesňování), a tedy k mizení tradiční kulturní krajiny.
Pro Slovensko15 se Oťaheľ a kol. (2002a a 2002b) zabývali závislostí současného pokryvu
ploch podle dat z dálkového průzkumu Země (CLC90 – viz kapitola 3.3) na typech přírodní
(rekonstruované) krajiny. Dokázali, že míra přeměny původního pokryvu člověkem,
respektive intenzita využití krajiny, roste se zvyšující se vhodností přírodních podmínek.
Nejvyšší podíl urbanizovaných a jiných umělých povrchů je na fluviálních planinách a
v (pod)horských pánvích16 – vesměs mezi 8 a 10 % rozlohy území. Nejvíce zemědělské půdy
se nachází na fluviálních planinách a sprašových pahorcích (více než 80 % rozlohy území), a
dále též v pánvích (více než 70 %). Daleko nejvyšší podíl lesních ploch (nad 70 % rozlohy
území) najdeme ve vrchovinách, a hornatinách až velehorách.
Autoři také ukázali (Oťaheľ a kol. 2002b, s. 106-108), že nejvyšší diverzita krajiny
(počet polygonů na jednotku plochy) je dosahována v (pod)horských pánvích, v dolinách a
15

Uvádím zde pouze příklady příspěvků zaměřených na prostorový vzorec využití (pokryvu) ploch. Jinak je
výzkum krajiny, zejména z fyzicko-geografického, geo-ekologického a krajinně ekologického hlediska, na
Slovensku silně rozvinut (např. Feranec a kol. 2001, Miklós 2000, Ružička 2003, Žigrai 1994 apod.).
16
Vzhledem k rozsahu zde neuvádím úplné názvy jednotlivých typů přírodní krajiny – pro přesné názvy viz
Oťaheľ a kol. (2002a a 2002b).
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v podhůří. Často se jedná o heterogenní mozaiku zemědělských a přírodních areálů. Naopak
nejnižší diverzitu najdeme na fluviálních planinách, v nížinách, a na sprašových pahorcích.
Šúri (2003) prokázal závislost současného krajinného pokryvu Slovenska na
nadmořské výšce, sklonitosti reliéfu a expozici vůči světovým stranám. Co se týče nadmořské
výšky, autor ukázal, že do 300 m.n.m. dominuje orná půda (s urbanizovanými plochami), mezi
300 a 700 m.n.m. navíc spolu s listnatými lesy. Nad 700 m.n.m. převažují jehličnaté lesy a
travní porosty. Od 1500 m.n.m. potom již většinou dominují přirozené louky, kosodřeviny a
nevyužívaná půda. Podle sklonu dominuje do 8° orná půda a urbanizované areály, na území
s větším sklonem potom travní porosty a listnaté lesy. S rostoucím sklonem postupně přibývá
lesů jehličnatých, které pak dominují nad 30°. Nad 45° sklonu potom převažují kosodřeviny,
přirozené louky a nevyužívaná půda.
Zajímavý je vliv orientace vůči světovým stranám (ibid., s. 54-56). Charakteristická je
zejména převažující jižní a západní orientace vinic. Tato závislost se s růstem nadmořské
výšky postupně prohlubuje – nad 300 m.n.m. již třeba prakticky nenacházíme vinice na
severních svazích. Jehličnaté lesy převažují na severních svazích; a lesy listnaté a smíšené
dominují na svazích jihovýchodních.
Pro území současné České republiky byla v uplynulých letech publikována řada prací, které
sledují regionální rozdíly ve využití ploch a jejich změny od poloviny 19. století v závislosti
na vybraných ukazatelích přírodních a socio-ekonomických podmínek. Pro úplnější přehled
viz kapitola 3.3; zde se budeme věnovat jen několika vybraným studiím, které nejvíce
přispěly k poznání prostorových rozdílů ve využití ploch.
Bičík a Kupková (2002b) porovnávali využití ploch v letech 1845, 1948 a 1990 podle
úřední ceny zemědělské půdy. Tu lze zjednodušeně považovat za komplexní ukazatel
vhodnosti přírodních podmínek pro zemědělské hospodaření. Autoři ukázali, že se
zhoršujícími se přírodními podmínkami klesá intenzita využití ploch – ubývá orné půdy a
zastavěných ploch, a přibývá travních porostů a lesních ploch. Zdůraznili, že v letech 1948 –
1990 byly změny využití ploch nejintenzivnější na nejméně úrodných půdách – v
pohraničních pohořích. Zde docházelo k výraznému zalesňování zemědělské půdy, což bylo
dáno jak poválečným odsunem českých Němců, tak nevhodností těchto pozemků pro
obhospodařování moderní mechanizací. Tímto zjištěním autoři do jisté míry vyvrátili obecně
panující přesvědčení, že z důvodů těžby, urbanizace a industrializace nastaly v socialistickém
období největší ztráty zemědělské půdy v nejúrodnějších oblastech (ibid., s. 31).
Kupková (2003) sledovala změny pokryvu ploch v Praze a jejím suburbánním zázemí
mezi léty 1953 a 1998 podle koncentrického modelu. Dokázala, že s rostoucí vzdáleností od
centra města klesá podíl všech typů zastavěných ploch, a naopak se zvyšuje podíl orné půdy;
podíl různých lesních a travních ploch (včetně parků), pokud se sečtou, je přitom spíše
neměnný. Postupujícím urbanizačním a suburbanizačním procesem byla během sledovaného
období orná půda vytlačována dále od centra. Podobně však byly vytlačovány i jiné kategorie,
například průmyslové areály. Lesy, městská zeleň a jiné polo-přírodní plochy naopak zůstaly
v blízkosti centra víceméně zachovány.
Štych (2003 a 2007) sledoval závislost regionálního vzorce využití ploch a jeho změn
v letech 1845 – 2000 na nadmořské výšce, sklonitosti a polohové exponovanosti. Prokázal,
zjednodušeně řečeno, že se zvyšující se nadmořskou výškou a sklonitostí a klesající
exponovaností se snižuje intenzita využití ploch, resp. antropogenní tlak na krajinu – ubývá
orné půdy, trvalých kultur a zastavěných ploch; a přibývá lesních ploch a trvalých travních
porostů. Změny struktury ploch byly v období 1845 – 1948 slabě koncentrovány do oblastí
nižších, plošších a exponovanějších. Šlo vesměs o intenzifikaci, tj. růst rozlohy orné půdy a
zastavěných ploch na úkor travních porostů. K výraznějším a prostorově koncentrovanějším
změnám došlo v období 1948 – 1990. Nejvyšší intenzita změn krajiny byla dosažena
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v regionech periferních, vyšších a sklonitějších – docházelo zde k opouštění orné půdy a
jejímu zalesňování, případně zatravňování (částečně v důsledku poválečného odsunu českých
Němců). Trend zatravňování zde pokračoval i po roce 1990.
Autor tak potvrzuje polarizační tendence ve vývoji prostorového vzorce využití ploch
(Štych 2003, s. 59): „Významná je koncentrace nově zalesněných ploch do poloh s vyšší
nadmořskou výškou. Růst rozlohy zastavěných ploch byl naopak nejvíce dynamický
v nížinných oblastech. Můžeme tak konstatovat trend postupného odlivu ‚intenzivních‘
lidských aktivit z horských a podhorských oblastí (zalesňování zemědělské půdy,
extenzifikace zemědělské výroby), a naopak postupnou koncentraci socioekonomických
aktivit do území s příznivějšími přírodními podmínkami (zvyšování rozlohy zastavěných
ploch, významný podíl orné půdy a jeho růst).“ Tyto tendence Štych (2007, kapitola 6)
dokládá i výpočtem změn míry heterogenity rozmístění jednotlivých kategorií využití ploch.
Většina kategorií, kromě lesních ploch, vykazuje růst nerovnoměrnosti rozmístění, tj.
prostorovou koncentraci, a to vesměs do oblastí s odpovídajícími přírodními a socioekonomickými podmínkami. Tento trend je dokladem rostoucí regionální specializace, resp.
prostorové dělby práce (funkcí).
Většina uvedených výzkumů ve středoevropském prostoru tak poukazuje na několik
základních pravidelností: (1) Existuje určitý regionální vzorec ve využití ploch. (2) Tento
vzorec je závislý jak na místních socio-ekonomických, tak především přírodních podmínkách.
(3) Tato jeho závislost se v průběhu posledních desetiletí postupně zesilovala, respektive
prohlubovala se míra regionální variability ve struktuře využití ploch. (4) Docházelo ke
zvětšování území s podobnou strukturou využití ploch (případně s podobným vývojem této
struktury), respektive utvářely se „typologické“ regiony, vymezitelné dle tohoto principu17.
Jedním z hlavních cílů mé práce, respektive článků do ní zařazených (viz kapitola 5),
je přispět k bližšímu poznání a pochopení těchto vzorců a procesů na území dnešní České
republiky. Blíže o nich tedy bude pojednáno v následující kapitole.

17

Například horské oblasti – zalesňování a zatravňování; suburbánní oblasti – zástavba; úrodné nížiny mimo
přímý dosah velkých center – zachování vysokého podílu orné půdy; atd.

39

5. Komentáře k článkům zařazeným do disertační práce
Pro tuto práci jsem vybral šest článků, a to tak, aby co nejlépe pokrývaly jak téma a cíle práce,
tak i ukazovaly směry mého dosavadního odborného zájmu. Pět z nich vyšlo v recenzovaných
odborných periodicích a jeden v recenzovaném sborníku z mezinárodní konference. U tří
článků (2, 3 a 6), které vznikaly v kolektivu, je uveden můj autorský podíl, a to v seznamu na
začátku práce. Dva ze zařazených článků (4 a 5) navazují na mou diplomovou práci (Kabrda
2003), a dokládají tak kontinuitu a zároveň i vývoj mého zájmu o dané téma. Články jsou
obsahově a metodologicky různorodé, ale všechny propojuje téma mé disertační práce – snaha
o popsání a vysvětlení prostorového vzorce využití ploch v České republice a jeho změn; a to
pomocí různých metod a přístupů.
Řazení článků bylo vedeno snahou o vystižení jejich návaznosti ve třech rovinách –
v rovině tématické, měřítkové a metodologické. V tématickém smyslu je to od prostého popisu
proměn regionálního vzorce využití ploch (článek 1), přes hledání různých faktorů a hybatelů
které tento vzorec a jeho změny ovlivňují (články 2 až 5), až po analýzu ovlivnění současné
struktury krajiny a využití ploch chováním vybraných aktérů a jejich reakcemi na okolní
institucionální prostředí (článek 6). V měřítkovém smyslu potom řazení vystihuje přechod od
úrovně národní (články 1 až 3), přes úroveň regionální, respektive krajskou (články 4 a 5), až
po úroveň lokální, tedy vybraná modelová území (článek 6). A konečně v metodologickém
smyslu jsou řazeny nejdříve články využívající poměrně jednoduché kvantitativní metody
(články 1 až 3), dále příspěvky založené na o něco složitějších kvantitativních metodách
(články 4 a 5), a nakonec článek postavený na polo-strukturovaných rozhovorech, tedy
metodě kvalitativní (článek 6).
Smyslem následujícího textu je jednotlivé články stručně okomentovat. Vždy krátce
vysvětlím použitou metodiku a popíši hlavní dosažené výsledky. Důležitou částí je
samozřejmě kritické zamyšlení nad reálnými přínosy a zvláště nedostatky článků, případně
nad tím, jakým směrem by se mohl výzkum dále ubírat. Zároveň je třeba podotknout, že
zařazené články představují pouze výběr mých prací – k některým z dotčených témat již vyšly
či teprve vyjdou další příspěvky či prezentace, které představují jejich rozšíření nebo doplnění
(týká se to článků 2, 3 a zejména 6). Upozorním na to v příslušných místech textu. V těchto
případech budou na následujících řádcích stručně zmíněny i výsledky těchto článků a
prezentací, nezařazených do mé disertační práce.
Většina článků (1 až 5) vznikla za použití již dříve uvedené (kapitola 3.2) „Databáze
dlouhodobých změn využití ploch Česka 1845 – 2000“, která byla vytvořena na mém
pracovišti pod vedením Ivana Bičíka (např. Bičík a Jeleček 2003). Značná část mojí práce
byla podpořena projekty Grantové agentury České republiky, vedenými I. Bičíkem, jmenovitě
205/01/1420 „Využití ploch Česka v období transformace“ (2001 – 2003) a zejména
205/05/0475 „Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí.
Perspektivy po přijetí do EU“ (2005 – 2007). Poslední článek (číslo 6) byl výstupem projektu
Grantové agentury Univerzity Karlovy 258/2006/B-GEO/PrF „Vliv institucionálních faktorů
na současné změny využití ploch v Česku“ (2006), jehož jsem byl hlavním řešitelem.
5.1 KABRDA, J. (2008): The Changing Spatial Structure of Agricultural Land Use in
Czechia since the mid-19th Century.
Geografický časopis (Slovensko), r. 60, č. 3, s. 255-278.
Cílem prvního článku bylo pokusit se souhrnně popsat regionální rozdíly ve struktuře využití
ploch v České republice a jejich proměny mezi léty 1845 – 1948 – 1990 a 2000. K tomu byla
použita již uvedená Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845 – 2000). Na ni
byla aplikována metoda hodnocení prostorové „struktury zemědělského využití krajiny“
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(SZVK). Tato metoda byla po úpravách převzata z příspěvku Hurbánek a Spišiak (2005), kde
ji autoři použili pro charakterizování současné (2002) situace na Slovensku. Mým původním
záměrem bylo se slovenskými kolegy spolupracovat a připravit článek, který by hodnotil
vývoj SZVK na celém území bývalého Československa. Ovšem vzhledem k pracovnímu
vytížení slovenských geografů byla prozatím realizována pouze česká část, a srovnání se
Slovenskem je jen slovní na konci mého příspěvku. V současnosti nicméně s P. Hurbánkem
připravuji srovnání současné (2000 / 2002) SZVK v České a Slovenské republice na úrovni
katastrů, a ve vývoji (1960 – 2000/02) na úrovni okresů. Nyní se nacházíme ve fázi budování
databáze; příspěvek bude připraven v průběhu roku 2009.
Použitá metoda není sice příliš složitá, ale poněkud náročná na představivost čtenáře.
Proto se ji zde pokusím stručně vysvětlit. Metoda hodnocení SZVK je postavena na
kombinaci dvou jednoduchých ukazatelů – podílu zemědělské půdy na celkové rozloze
(PZEP) a podílu orné půdy na zemědělské půdě (PORP). Tyto dva ukazatele spočteme pro
všech 8 903 Základních územních jednotek (ZÚJ)18 České republiky. Pokud pomocí mediánu
rozdělíme hodnoty obou těchto ukazatelů na nízké a vysoké, můžeme ZÚJ klasifikovat do
čtyřech typů SZVK (viz obr. 1 v článku)19. Typ A – „intenzivní“ (vysoké PZEP i PORP) – má
vysoký podíl orné půdy. Typ B – „výrazně přechodný“ (nízké PZEP, vysoké PORP) – má
vysoký podíl orné půdy a lesních ploch (případně zastavěných a ostatních ploch). Typ C –
„mírně přechodný“ (vysoké PZEP, nízké PORP) – ukazuje na vysoký podíl travních porostů,
případně trvalých kultur. A konečně typ D – „extenzivní“ (nízké PZEP i PORP) – má vysoký
podíl lesních ploch (případně zastavěných a ostatních ploch). Základní hypotézou příspěvku
je, že každý z těchto typů tvoří relativně kompaktní prostorové areály, které odpovídají
místním přírodním a socio-ekonomickým podmínkám.
Při zpracování dat jsem si uvědomil, že hodnoty mediánů pro klasifikaci ZÚJ do typů
SZVK lze při vývojovém hodnocení určit dvěma způsoby. Jednak je to „odděleně“, kdy
mediány PZEP a PORP vypočteme pro každý časový horizont zvlášť; a jednak „dohromady“,
kdy mediány spočteme pro všechna čtyři sledovaná období celkem (tj. ze 35 612 hodnot).
Každá metoda má sice své výhody a nevýhody, nicméně metoda „medián dohromady“ je pro
hodnocení vývoje zřejmě vhodnější. Charakteristiky typů SZVK (procentuelní hodnoty PZEP
a PORP) jsou při ní fixovány, a můžeme si tak vytvořit kartografickou „animaci“ vývoje
nejen prostorového vzorce struktury využití ploch, ale i této struktury samotné. Proto byl
metodě „medián dohromady“ v článku dán větší prostor, ačkoli veškeré mapy a tabulky byly
zpracovány i pro metodu „medián odděleně“.
Od počátku jsem si byl plně vědom faktu, že tato metoda je poměrně hrubá a má řadu
úskalí. Na většinu z nich jsem upozornil v textu (zejména konec podkapitoly 3.2 článku).
Klíčovým problémem je, že typologizace ZÚJ pouze podle podílu orné a zemědělské půdy
nutně vede k tomu, že jednotlivé typy SZVK (kromě typu A) jsou značně heterogenní. Je
tomu tak proto, že „ne-zemědělská“ půda neobsahuje pouze lesní plochy, ale i s urbanizací
spojené kategorie využití (zastavěné a ostatní plochy – zejména typy B a D). Podobně „neorná“ půda obsahuje nejen trvalé travní porosty, ale i trvalé kultury (typ C). Tomu odpovídá i
jakási dualita prostorového rozmístění jednotlivých typů; a samozřejmě i to, že názvy typů se
mohou zdát v některých případech částečně zavádějící – např. „extenzivní“ pro území
s vysokým podílem zastavěných a jiných antropogenně silně ovlivněných ploch. Řešení
18

Vysvětlení pojmu ZÚJ (Základní územní jednotka) viz kapitola 3.2 nebo např. Bičík a Jeleček (2003).
Vedle mediánu jsem zkoušel klasifikovat ZÚJ podle hodnot PZEP a PORP i pomocí shlukové analýzy („KMeans cluster“, pro vysvětlení Hurbánek a Spišiak 2005). Po vynesení výsledků do map a grafů se ale ukázalo,
že je to nevhodný způsob, a to zejména ve vývojovém hodnocení. Výsledky totiž do určité míry závisí na formě /
tvaru distribuce hodnot. Výsledné typy SZVK jsou obtížně interpretovatelné a ve vývoji vykazovaly dosti
zásadní a těžko vysvětlitelné změny prostorového rozmístění. Shluková analýza se ukázala být „slepou uličkou“,
a vzhledem k rozsahu článku její výsledky zařazeny nebyly.
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těchto problémů by mohlo být námětem pro budoucí, spíše metodologicky orientovaný
výzkum. Lze například uvažovat o přičtení trvalých kultur (či dokonce také vodních,
zastavěných a ostatních ploch) k orné půdě, o rozčlenění typu D na pod-typy „lesní“ a
„urbánní“, o vícerozměrné typologii, a podobně.
Z těchto a dalších důvodů, uvedených v příspěvku, je tedy nutno přistupovat
k výsledkům velmi obezřetně a s nadhledem, a nezabývat se ani tak typologickým zařazením
konkrétních ZÚJ, ale spíše obecným vzorcem výskytu jednotlivých typů, a to hlavně jejich
souvislejších areálů.
Výsledky jsou v příspěvku znázorněny tabulkami a mapami. Ukázaly, že každý ze
čtyřech typů SZVK skutečně vytváří poměrně kompaktní areály. Ty přitom odpovídají
místním přírodním i socio-ekonomickým podmínkám. To potvrzuje význam „diferenciální
renty“ (viz kapitola 2.3 této práce) pro utváření regionálních rozdílů ve struktuře využití
ploch. Typy A a D jsou u nás nejzastoupenější a vytváří tak hlavní osy české krajiny.
Intenzivní typ (A) se nachází v nížinách a pahorkatinách, zatímco extenzivní typ (D) převládá
v pohraničních pohořích, a zasahuje též do vnitrozemních vrchovin. Typ D se ovšem nachází,
v kombinaci se zastavěnými a ostatními umělými povrchy, také v hlavních urbánních
oblastech. Vzorec výskytu obou přechodných typů (B a C) je méně pravidelný a kompaktní, a
ve vývoji i méně stabilní. Typ B (výrazně přechodný) obklopuje či prostupuje typ A, a to
zejména v pahorkatinách a nižších vrchovinách, nebo v okolí měst. Typ C (mírně přechodný)
naproti tomu vytváří hranici mezi zónami typů A a B v lepších podmínkách a typem D v
horších. Nachází se nejčastěji ve vrchovinách a nižších pohořích.
Ve vývoji docházelo k postupnému poklesu četnosti výskytu obou přechodných typů
(B a C). To odpovídá výše uvedeným poznatkům o rostoucí diferenciaci evropských krajin,
respektive o existenci dvou základních protichůdných procesů v nich (viz kapitola 4.1 této
práce). Na jedné straně je to intenzifikace v dobrých podmínkách (zde typ A), a na straně
druhé extentifikace ve špatných (zde typ D). Z jejich kombinace, a ze změny způsobu
zemědělského hospodaření (oddělení rostlinné a živočišné výroby, ustájení hospodářských
zvířat apod.), vyplývá mizení tradiční diverzifikované zemědělské krajiny (zde typy B a C).
Navíc měly všechny čtyři typy SZVK tendenci se prostorově oddělovat a vytvářet větší a
kompaktnější zóny, jež více odpovídaly místním podmínkám. I to lze považovat za důkaz
rostoucí regionální specializace, prohlubující se prostorové dělby práce a funkcí, a růstu vlivu
„diferenciální renty“. Také to dokládá tezi o vytváření „typologických regionů“ podobné
struktury využití ploch či jejího vývoje.
Výsledky metody „medián dohromady“ odráží měnící se strukturu využití ploch na
území České republiky jako celku. Podle ní se význam typů A (orná půda) a C (trvalé travní
porosty) obecně postupně snižoval, zatímco význam typů B a především D (lesní nebo
zastavěné a ostatní plochy) se trvale a podstatně zvyšoval.
Tento úvodní článek tedy v obecné rovině poukázal na několik základních faktů, jež
předběžně dokládají platnost některých hypotéz mé práce, a též potvrzují výsledky jiných
výzkumů (kapitola 4 této práce): (a) Využití ploch vykazuje určitý prostorový vzorec. (b)
Tento vzorec není nahodilý, ale logický a pravidelný, a vypovídá o závislosti využití ploch na
místních podmínkách. (c) Tato závislost se během sledovaného období prohlubovala.
Na druhou stranu je třeba si přiznat i několik nedostatků tohoto příspěvku: (a) Použitá
metoda má mnohá úskalí (viz výše) a vede tedy ke zjištěním do určité míry nepřesným. (b)
Ačkoli se objevila řada zajímavých skutečností – například ve změnách zastoupení a v
prostorovém rozmístění přechodných typů SZVK – jsou dosažené výsledky místy poněkud
triviální a předem očekávatelné. (c) Zjištění jsou poměrně abstraktní a navíc popisná – metoda
vede ke geometrizaci reality, a chybí jí explanační hloubka. Z těchto důvodů tedy příspěvek
slouží jako jakýsi „odrazový můstek“ pro výzkum v dalších článcích této práce, které se snaží
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o odhalení příčin popsaného regionálního vzorce využití ploch, a o pochopení faktorů které jej
ovlivňují.
Použitá metoda SZVK je, domnívám se, poměrně zajímavá, ale zasluhovala by si
hlubší rozpracování a doladění, a to přinejmenším ve dvou směrech. Jednak by měla být méně
hrubá a více citlivá na detail. A jednak by měla dokázat lépe vystihnout prostorové rozložení
přechodných typů (B a C) a jeho změny, které se zdají být nejdůležitější a nejzajímavější.
Primárně je však třeba se věnovat více vysvětlení faktů zjištěných touto metodou, než jejímu
dalšímu zpřesňování.
5.2 BIČÍK, I., KABRDA, J. (2008): Changing land use structure and its driving forces in
border regions of Czechia.
In: Kabrda, J., Bičík, I. (eds): Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use
change in Central European border regions. Recenzovaný sborník na CD-ROM z
“IGU/LUCC Central Europe Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech
Republic, August / September 2007”, PřF UK, Praha, ISBN 978-80-86561-80-6, s. 33-47.
Druhý článek byl připraven na základě prezentace na konferenci Komise pro změny využití a
pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC), která byla v roce 2007 věnována
změnám krajiny v pohraničních oblastech Střední Evropy. Cílem příspěvku je jednak pomocí
jednoduchých statistických metod popsat změny využití ploch v pohraničních oblastech
České republiky v letech 1845 – 2000; a jednak pokusit se tato zjištění vysvětlit a
interpretovat, a to jak slovně, tak i srovnáním s některými dalšími ukazateli přírodních a
socio-ekonomických podmínek v pohraničí.
Příspěvek opět vychází z již uvedené „Databáze dlouhodobých změn využití ploch
Česka 1845 – 2000“. Principem použité metody je rozčlenění všech 8 903 Základních
územních jednotek (ZÚJ) ČR do několika pod-souborů podle jejich polohy vůči státní hranici.
Tyto pod-soubory byly nejprve vytvořeny jako tři pásy ZÚJ podél hranice (první se dotýká
hranice, druhý prvního a třetí druhého); a dále byly rozděleny podle toho, se kterou zemí
sousedí – viz obr. 1 v článku. Vliv hranice na využití ploch byl sledován ve dvou fázích. V té
první porovnáváme využití ploch ve čtyřech pod-souborech podle vzdálenosti od hranice (tři
pásy ZÚJ plus zbytek ČR, tj. vnitrozemí). Hypotézou bylo, že intenzita využití ploch roste od
hranice směrem do vnitrozemí20. Ve druhé fázi potom porovnáváme šest pod-souborů ZÚJ
podle sousední země (pět podle jednotlivých zemí – Německo bylo rozděleno na bývalé
Východní a Západní – plus vnitrozemí). Hypotézou bylo, že struktura využití ploch a její
změny v jednotlivých obdobích byly ovlivněny politickými a ekonomickými vztahy
s jednotlivými zeměmi.
Základním nedostatkem tohoto přístupu je, že neumožňuje určit, zda byly odlišnosti ve
struktuře využití ploch dány skutečně blízkostí hranice (jako politického „rozvodí“), nebo zda
byly způsobeny jinými specifickými vlastnostmi pohraničních oblastí. Těmi jsou například
podprůměrné přírodní podmínky nebo obecně nižší socio-ekonomická aktivita. Tyto
vlastnosti pohraničí byly v článku doloženy vypočtenými hodnotami úřední ceny zemědělské
půdy (1992) a hustoty zalidnění (1991) pro jednotlivé pod-soubory ZÚJ. Statisticky je však
možné uvedený nedostatek vyřešit velmi obtížně, pokud vůbec – snad jedině tak, že bychom
vícerozměrnou analýzou „odstínili“ vlivy všech ostatních proměnných / faktorů, které využití
20

Pokud zde či na dalších místech textu hovořím o intenzitě využití ploch, nemám tím na mysli skutečnou
intenzitu využití např. zemědělské půdy (hnojení, výnosy atd.), ale míru transformace původní (přírodní) krajiny
člověkem, tak jak o ní vypovídají naše data o struktuře ploch. Velmi zjednodušeně a při vědomí řady výjimek a
nepřesností lze říci, že intenzita využití ploch se zvyšuje v tomto směru: lesní a vodní plochy → louky a pastviny
→ orná půda a trvalé kultury → zastavěné a ostatní plochy. Jde tedy spíše o ukazatel obecného antropogenního
tlaku na prostředí.
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ploch ovlivňují. To je ovšem při jejich množství, složitosti, vzájemné (korelační i příčinné)
provázanosti, a různé povaze (i diskrétní a kvalitativní proměnné) možnost značně
problematická, nehledě na to, že řadu socio-ekonomických charakteristik nelze pro relativně
detailní úroveň ZÚJ určit a/nebo použít.
Ale především – ani složitější statistické metody nemohou zcela vyřešit uvedený
nedostatek, se kterým se ostatně budeme setkávat i v následujících článcích. Slovy „kritického
realismu“ (viz kapitola 2.3 této práce), neřeknou nám, který z faktorů (blízkost hranice,
přírodní podmínky, hustota osídlení atd.) je pro existenci určité struktury využití ploch
„nutný“, a který je pouze „nahodilý“. Kritický realismus navrhuje rozetnout tento „gordický
uzel“ pomocí „intenzivního výzkumu“, tj. detailním rozborem příkladových studií, resp.
mechanismů a řetězců příčina → (podmínka) → následek. To již nicméně bylo v našem
případě nad rámec příspěvku. Interpretaci a vysvětlení zjištěných výsledků jsme tedy museli
provádět pouze na základě osobní znalosti problematiky. Intenzivní (kvalitativní) výzkum,
zaměřený na odhalení příčin a mechanismů změn využití ploch v pohraničních oblastech, je
tak jedním ze směrů, který tento článek otevírá.
Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku jsme se mohli věnovat pouze třem
nejvýznamnějším a nejzajímavějším kategoriím ploch – jednak orné půdě a lesním plochám
(jejich poměr znázorňuje, zjednodušeně řečeno, intenzitu využití ploch, respektive míru
přeměny původní krajiny společností), a jednak zastavěným plochám (ty ukazují na socioekonomickou atraktivitu i aktivitu území). Další výsledky, konkrétně ty týkající se trvalých
travních porostů (louky a pastviny), a některých syntetických ukazatelů využití ploch (index
změny a koeficient ekologické významnosti), jsou obsahem článku, který je aktuálně ve fázi
recenzního řízení v jednom odborném periodiku. Předložený článek tedy obsahuje pouze dílčí
výsledky širšího výzkumu.
Výsledky prokázaly, že pohraniční regiony jsou charakteristické odlišnou strukturou
využití ploch i jejími změnami. Krajina je v nich člověkem využívána méně intenzivně –
směrem od vnitrozemí k hranicím klesá podíl orné půdy a zastavěných ploch a roste podíl
lesních ploch. Změny byly v pohraničních regionech dramatičtější – to znamená, že trend
extenzifikace (ztráty orné půdy, zalesňování), společný většině území České republiky, v nich
byl silnější než jinde. Z regionálního hlediska se dá říci, že nejnižší antropogenní tlak
nalezneme v oblastech hraničících s bývalým Východním i Západním Německem; navíc zde
docházelo k velmi výrazným úbytkům orné půdy. Naopak nejvyšší intenzita využití ploch
(ačkoli stále podprůměrná ve srovnání se zbytkem republiky) je dosahována na hranicích
s Rakouskem; ztráty orné půdy zde také nebyly tak dramatické. Charakteristický je výrazný
růst zalesnění na hranicích se Slovenskem (zalesňování travních porostů); a úbytek orné půdy
na hranicích s Polskem (opouštění zemědělské půdy, zástavba).
Zajímavý byl dramatický vývoj regionálních rozdílů v rozložení zastavěných ploch.
Rozdíly se jednak podstatně zvýšily; a jednak se velmi výrazně „uspořádaly“ podle hustoty
zalidnění. Dělo se tak přitom po celé sledované období, ačkoli dynamika změn byla největší
za socialismu. Podíl zastavěných ploch je dnes nejvyšší na hranicích s Polskem (Ostravsko,
Opavsko aj., jako součást širší Hornoslezské aglomerace); a naopak nejnižší na hranicích
s Rakouskem a bývalým Západním Německem.
Další výsledky, které se do tohoto článku již nevešly a budou proto publikovány
v budoucnosti, podporují uvedená zjištění. Výpočty koeficientu ekologické stability (viz
kapitola 3.3 této práce) dokazují, že intenzita využití ploch (míra antropogenního tlaku na
krajinu) klesá od vnitrozemí k hranicím; nejvýrazněji přitom na hranicích s Německem. Index
změny (ibid.) ukazuje, že síla změn byla v pohraničí nejvyšší, a to nejvýrazněji v období 1990
– 2000, zejména na hranicích s bývalým Východním Německem (roční změna využití ploch
průměrně na 0,6 % rozlohy území). Také se ukázalo že v pohraničních oblastech je
nadprůměrný podíl trvalých travních porostů, zejména pastvin. Charakteristický je nicméně
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úbytek pastvin na hranicích se Slovenskem (z 19 % v roce 1845 na 5 % v roce 2000),
signalizující zánik tradičního karpatského způsobu hospodaření. V období 1990 – 2000 byl
v pohraničních ZÚJ zaznamenán výrazný trend růstu rozlohy luk na úkor orné půdy – na
hranicích s Německem na cca 4 % rozlohy území.
Ovšem, jak bylo naznačeno výše, uvedená specifika využití ploch pohraničních
regionů nelze přičíst na vrub výhradně jejich poloze v blízkosti hranice. Právě naopak – za
hlavní příčiny méně intenzivního využití krajiny zde lze považovat především méně příznivé
přírodní podmínky (nadmořská výška, úrodnost půd, sklonitost, klima); i horší socioekonomické charakteristiky (nízká hustota zalidnění, periferní poloha, poválečný odsun
českých Němců a následně nedokonalé dosídlení). Přímý vliv hranice samozřejmě vždy
existoval, ale byl pouze sekundární. Blízkost hranice výrazněji působila na využití ploch
jenom v některých obdobích a oblastech – zejména za socialismu ve formě „železné opony“
podél hranice se Západním Německem a Rakouskem.
I tento příspěvek je nutné považovat za převážně popisný. Domnívám se, že vcelku
dobře vykresluje využití ploch v pohraničních oblastech naší země, i jeho změny; ale k jejich
pochopení samozřejmě přispívá méně. Cestou k vysvětlení a interpretaci zjištěných
skutečností je právě již uvedený kvalitativní výzkum ve vybraných modelových územích. Je
to jeden ze směrů, kterým bych se chtěl v budoucnosti věnovat.21
5.3 KABRDA, J., BIČÍK, I., ŠEFRNA, L. (2006): Půdy a dlouhodobé změny využití
ploch Česka.
Geografický časopis (Slovensko), r. 58, č. 4, s. 279-301.
Následující dva články se věnují vlivu přírodních faktorů na regionální rozdíly ve struktuře
využití ploch a jejich vývoj. Dokládají, že přírodní podmínky patří mezi nejzásadnější
„bezprostřední“ faktory (viz kapitola 2.3 této práce), ovlivňující prostorový vzorec využití
ploch. Cílem prvního příspěvku je ukázat vliv zastoupení půdních typů na využití ploch
v České republice v letech 1845 až 2000. Půdní typ je jeden z hlavních faktorů, ovlivňujících
úrodnost (a částečně i obdělávatelnost) pozemku, tedy ziskovost zemědělství na něm, a
následně i jeho využití (Mašát 2002). Je to proto jedna z hlavních součástí zmiňované
„diferenciální renty I“ (Jeleček 2002, blíže v kapitole 2.3 této práce).
Použitý přístup je opět kvantitativní. Metodika je postavena na propojení „Databáze
dlouhodobých změn využití ploch Česka 1845 – 2000“ s databází půdních typů. Ta udává
hektarové rozlohy 14 typů půd na zemědělské půdě jednotlivých katastrů ČR pro rok 2001.
Propojení obou databází bylo vlivem rozdílů ve vymezení a označení řady katastrů dosti
pracné, a i přes veškerou snahu se nepodařilo úplně. Šest velkých katastrů nebylo připojeno
vůbec, a u 80 ZÚJ se po propojení objevily mezi oběma databázemi podstatné rozdíly
v udávané rozloze zemědělské půdy. Jde zejména o území současných či bývalých
vojenských újezdů. Z celorepublikového hlediska to však byly odchylky zanedbatelné –
týkaly se potenciálně necelých 2 % rozlohy zemědělské půdy, z čehož jen asi desetina byly
skutečné rozdíly – a proto byly zanedbány.
Vliv zastoupení půdních typů na (změny) využití ploch byl posuzován opět jednoduše.
Pro každý půdní typ bylo všech 8 903 ZÚJ ČR rozděleno na tři skupiny: (a) ty ZÚJ, které
mají daného typu do 50 % rozlohy zemědělské půdy; (b) 50 – 75 %; a (c) nad 75 %. Využití
ploch ve skupinách (b) a (c), tedy v ZÚJ v nichž má daný typ na zemědělské půdě převahu,
bylo porovnáváno s typem (a), tedy zbytkem republiky. Vzhledem k omezenému rozsahu
21

Pro roky 2009 a 2010 jsem s kolegy předložil návrh grantového projektu, zaměřeného na analýzu zemědělství
a zemědělské krajiny na úrovni individuálních farem, a to ve dvou malých modelových oblastech u rakouské
hranice (v okresech Břeclav a Jindřichův Hradec). Výsledky lze potom částečně srovnat s výsledky již
skončeného projektu uskutečněného ve vnitrozemí (viz článek 6).
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příspěvku do něj byly zařazeny pouze dva kontrastní půdní typy – úrodné černozemě nížin a
chudé kyselé půdy vrchovin a hornatin. Výsledky týkající se dalších důležitých půdních typů –
kambizemí, oglejených půd a půd luvizemního typu – byly prezentovány na dvou českých
seminářích / konferencích s mezinárodní účastí22. Tyto výsledky budou krátce popsány na
závěr tohoto textu.
Jak je komentováno v samotném článku (s. 287), má tato metodika určité nedostatky.
Kromě problémů s propojením obou databází, a s tím, že údaje o půdních typech se týkají
pouze zemědělské půdy, a to navíc jenom v roce 2001 (takže je nepřesné je vztahovat na celé
území ČR po celé období od roku 1845), je klíčovým problémem opět korelační i příčinná
souvislost zastoupení půdních typů s řadou dalších faktorů. Korelační souvislost je v článku
doložena výpočty hodnot různých přírodních i socio-ekonomických ukazatelů v jednotlivých
skupinách ZÚJ (nadmořská výška, sklonitost, úřední cena zemědělské půdy; hustota
zalidnění, polohová exponovanost, území ovlivněná odsunem českých Němců). Z hlediska
příčinné souvislosti lze typy půd považovat za proměnnou závislou na některých jiných
přírodních faktorech (např. klima či matečná hornina); a naopak za proměnnou
(spolu)ovlivňující charakteristiky socio-ekonomické.
Důsledkem je podobný problém jako v případě hodnocení vlivu hranic. Výsledky sice
ukáží korelaci mezi půdními typy a využitím ploch, ale neřeknou nám, zda je tato korelace
zapříčiněna typy půd jako takovými, nebo je jen důsledkem závislosti mezi typy půd a jinými
faktory. Tento problém jsem se pokusil vyřešit aplikací vícerozměrných statistických metod
(regresní analýza, model LISREL), nicméně výsledky zaostaly za očekáváními. Zčásti se tak
stalo kvůli silné vzájemné závislosti jednotlivých proměnných; a zčásti prostě proto, že ani
takto „očištěná“ korelace nemusí nutně ukazovat na příčinu. Výsledky byly tedy opět
interpretovány pouze „slovně“ a na základě osobních znalostí. Domnívám se, že i v tomto
případě je jediným východiskem detailní výzkum v modelových územích. Ten by měl být
jednak kvantitativní (posuzování změn využití ploch na jednotlivých pozemcích podle jejich
půdního typu, například pomocí geografických informačních systémů); a jednak kvalitativní
(rozhovory se zemědělci, analýza historických pramenů).
Výsledky ukázaly, že struktura využití ploch je skutečně významně závislá na půdních
typech, respektive jejich vlastnostech, úrodnosti a vhodnosti pro obhospodařování. ZÚJ
s vysokým podílem černozemí jsou nejvíce zemědělsky využívány. Jsou velmi silně zorněny
(až 85 % v roce 1948 a 75 % v roce 2000), a mají i vyšší podíl trvalých kultur. V období 1845
– 1948 byly změny využití ploch nejintenzivnější právě v této skupině ZÚJ (zorňování luk a
pastvin). Byl to důsledek intenzifikace, vyvolané tlakem vysoké „diferenciální renty“
v kapitalistické ekonomice. Trvalé travní porosty byly v těchto ZÚJ během vývoje prakticky
zcela rozorány. Úbytek orné půdy zástavbou se překvapivě zdá být průměrný. Je ale třeba si
uvědomit, že vlivem metodiky (typy půd jsou uvedeny pouze pro současnou zemědělskou
půdu) nebyla do skupiny ZÚJ s nadprůměrným podílem černozemí zahrnuta řada urbánních
území, v nichž je kvalitní černozem již zastavěna. Proto byly ve skutečnosti ztráty těchto půd
zástavbou daleko vyšší.
ZÚJ s nadpolovičním podílem kyselých půd naopak představují území s velmi nízkou
intenzitou využití. Podíl lesních ploch je vysoký, a trvale rostl (z 38 % v roce 1845 na 47 %
v roce 2000 v ZÚJ s podílem kyselých půd 50 – 100 %); nejsilněji v socialistickém období.
To byl ale do značné míry důsledek poválečného odsunu českých Němců. Stejně tak je zde
nadprůměrný i podíl travních porostů. Ten v období 1990 – 2000 rychle rostl: z 16,5 % na
22,5 % rozlohy území. Změny zde celkově byly nejintenzivnější v období 1948 – 1990
(zalesňování), ale zejména 1990 – 2000 (zatravňování, v průměru ročně na 0,7 % rozlohy
území). Podprůměrný je podíl orné půdy (dnes jen mírně nad 20 %, a nadále klesá), trvalých
22

Konkrétně se jednalo o seminář „Změny využití / pokryvu ploch ve Střední Evropě“ (Praha, 2005); a o
konferenci „150 let geografie na Univerzitě Karlově“ (Praha, 2006).
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kultur, i zastavěných a ostatních ploch. I zde je nicméně třeba mít na paměti, že zalesnění
kyselých půd je v realitě ještě výraznější, protože skupiny ZÚJ jsou definovány podle podílu
typů půd pouze v rámci současné zemědělské půdy.
Co se týče ostatních významnějších půdních typů, nehodnocených v tomto článku, jsou
nejdůležitější kambizemě. Na těchto půdách pahorkatin a vrchovin se nachází čtvrtina
zemědělské půdy ČR. V rámci České republiky jsou ZÚJ s převahou kambizemí z hlediska
struktury využití ploch zcela průměrné, a z hlediska intenzity (síly, rychlosti) změn využití
ploch mírně podprůměrné. Jsou to významné a stabilní zemědělské oblasti. ZÚJ s vysokým
podílem půd luvizemního typu (luvizemě a hnědozemě) jsou ve struktuře využití ploch
podobné územím černozemním; ale intenzita využití ploch je v nich přece jen o něco nižší (v
roce 2000 asi 60 % orné půdy a 20 % lesních ploch). Změny využití ploch zde byly ve všech
obdobích zcela nejmenší ze všech hodnocených půdních typů, a to zejména po roce 1948. Jde
proto o tradiční, vysoce stabilní zemědělské regiony okrajů nížin a nižších pahorkatin.
Oglejené půdy (půdy s významným vlivem podzemní vody) jsou, podobně jako kambizemě,
využívány zcela průměrně. Charakteristický je pouze vyšší podíl vodních ploch (5 % rozlohy
ZÚJ s podílem oglejených půd nad 75 %). I intenzita změn využití ploch byla na těchto
půdách pánví, sníženin a údolí ve všech obdobích průměrná.
Příspěvek tak prokázal silnou závislost mezi strukturou využití ploch a rozšířením
půdních typů. Intenzita využití ploch ostře klesá s klesající vhodností půd pro zemědělství,
resp. úrodností: černozemě → hnědozemě a luvizemě → kambizemě a oglejené půdy →
kyselé půdy. Změny byly zpočátku (do roku 1948) nejsilnější na úrodnějších půdách
(intenzifikace, tj. vesměs zorňování, případně zástavba); a později (po roce 1948) na půdách
nejméně úrodných (extenzifikace, tj. zatravňování a zalesňování). Již samotná velikost rozdílů
nás opravňuje k tvrzení, že tato souvislost je nejen korelační, ale do určité míry i příčinná;
nehledě na zřejmou logiku vztahu, podpořenou literaturou i našimi zkušenostmi. Příčiny však,
jak již bylo naznačeno, spočívají nejen ve vlastnostech půd samotných, ale i v souvisejících
faktorech. Ty jsou jak přírodní (např. sklonitost – nedostupnost těžkou mechanizací;
klimatické podmínky), tak i socio-ekonomické (např. odsun Němců – opouštění zemědělské
půdy; polohová exponovanost – (sub)urbanizace).
Proto by bylo dobré, jak jsem již uvedl, tento výzkum v budoucnosti obohatit o
kvalitativní pohled, zaměřený na rozhodování konkrétních aktérů. Těmi jsou dnes zejména
zemědělci a vlastníci pozemků při zatravňování a zalesňování; a dále také developeři a místní
politici při zástavbě zemědělské půdy. Významnou roli samozřejmě hrají i instituce
v nejširším slova smyslu, počínaje orgány státní správy a samosprávy, a konče zákony či
dotačními tituly. V budoucnu by měla být věnována největší pozornost výzkumu ztrát
úrodných půd (černozemí, hnědozemí) suburbanizací, neboť se jedná o cenné a neobnovitelné
zdroje, které budou sloužit nejen pro produkci potravin, ale i energie obecně.
5.4 KABRDA, J. (2004a): Influence of natural conditions on land use in the Vysočina
region and its changes since the mid-19th century.
AUC – Geographica, r. 39, č. 2, s. 15-38. (vyšlo 2006)
Následující dva články (4 a 5) navazují na mou diplomovou práci (Kabrda 2003). Opět
užívají kvantitativní metody a uvedenou Databázi dlouhodobých změn využití ploch Česka
(1845 – 2000). Příspěvky jsou zaměřeny na kraj Vysočina, který jsem zvolil především
z důvodu mé dobré znalosti tohoto území. Mezi specifika kraje Vysočina v rámci České
republiky lze zařadit zejména méně vhodné přírodní podmínky, poměrně hustou síť vesnic a
menších měst bez výraznějšího koncentračního prostoru, vysokou vnitřní homogenitu
přírodních i socio-ekonomických podmínek, nebo značnou stabilitu systému osídlení, téměř
nezatíženou dramatickými zvraty typu poválečného odsunu českých Němců nebo pánevní
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koncentrace v industriálním období. S přihlédnutím k těmto specifikům lze výsledky obou
příspěvků zobecnit na celé území České republiky.
První článek (4) se zabývá vlivem přírodních podmínek na (změny) využití ploch
v kraji Vysočina, a druhý (5) vlivem socio-ekonomické polohy, respektive exponovanosti
území. Cílem je ukázat a interpretovat sílu vlivu těchto faktorů na prostorové rozložení využití
ploch v kraji Vysočina a změny této síly od poloviny 19. století, a to podle celkem 1 113
Základních územních jednotek (ZÚJ) kraje.
Oba příspěvky vyjadřují strukturu využití ploch v agregované podobě pomocí
koeficientu ekologické významnosti / stability (KEV / CES, viz kapitola 3.3 této práce, přesná
definice je uvedena v obou článcích). Tento ukazatel, zjednodušeně řečeno, vyjadřuje sílu
antropogenního tlaku na prostředí, míru přeměny původní krajiny lidskou činností, intenzitu
využití ploch člověkem. I přes řadu výhrad lze tento koeficient považovat za vhodnou
pomůcku pro jednoduché a přehledné vyjádření regionálního vzorce využití ploch, a také
proměn tohoto vzorce. Nelze jej ale použít pro hodnocení proměn samotného využití ploch,
jak je ostatně zdůrazněno i v obou příspěvcích. Je tomu tak především proto, že charakter
(ekologická „kvalita“, „význam“ či „stabilita“) i typická krajinná struktura jednotlivých typů
využití ploch se v průběhu sledovaného období podstatně změnily (např. zcelování polí,
devastace lesů kyselými dešti apod.).
První příspěvek sleduje vliv tří charakteristik přírodních podmínek: dvou parciálních –
průměrné nadmořské výšky a průměrné sklonitosti; a jedné komplexní – úřední ceny
zemědělské půdy z roku 1992. Tento agregátní ukazatel, vyjadřující (zjednodušeně řečeno)
teoretickou ziskovost zemědělství v dané ZÚJ, respektive vhodnost území pro zemědělské
hospodaření, v sobě obě parciální charakteristiky částečně obsahuje. Vzájemné vztahy
jednotlivých proměnných jsou znázorněny v článku na obr. 5. Vliv tří použitých ukazatelů na
využití ploch (KEV / CES) je sledován nejprve izolovaně, a to metodami „vážených průměrů“
a Pearsonovy korelace; a dále společně vícenásobnou lineární regresí.23
Výsledky ukázaly, že s klesající vhodností území pro zemědělství, respektive rostoucí
nadmořskou výškou a sklonitostí, skutečně klesá intenzita využití ploch. V tomto směru klesá
podíl orné půdy, trvalých kultur a zastavěných ploch, a zvyšuje se podíl trvalých travních
porostů a lesních ploch. To je v obecné rovině důsledkem fungování zmiňované „diferenciální
renty“ (kapitola 2.3 této práce).
Vliv přírodních podmínek, jako „bezprostředního faktoru“ ovlivňujícího regionální
rozdíly ve využití ploch (kapitola 2.3 této práce), ve vývoji postupně sílil. Celková
determinace „modelu“ – tj. vliv všech tří použitých proměnných na rozdíly v KEV / CES –
vzrostla z 10 % v roce 1845 na 23 % v roce 2000. Využití ploch se tedy v průběhu
sledovaného období více přizpůsobilo místním přírodním podmínkám. Tento jev je
důsledkem rostoucí prostorové specializace a dělby práce a funkcí. Ta byla vyvolána
transformací „socio-ekonomického metabolismu“ (kapitola 4.2 této práce) – modernizací
ekonomiky a zemědělských technologií, náhradou biomasy fosilními palivy,
zjednodušováním a zlevňováním dopravy, ustájením hospodářských zvířat, pěstováním krmiv
na orné půdě atd. Tato transformace umožnila, respektive vynutila, růst ekonomické
konkurence a vlivu „diferenciální renty“, a tak vyšší koncentraci jednotlivých typů využití
ploch do podmínek pro daný typ optimálnějších, vhodnějších či produktivnějších. Produkty (i
nehmotné – rekreace apod.) jiných typů využití ploch pak bylo možné snadno dovážet. Na
základě místních přírodních podmínek tak docházelo k vytváření funkčně specializovaných
regionů, charakteristických určitým typem (strukturou) využití ploch.
23

Pro souhrnné hodnocení vlivu všech tří proměnných na využití ploch jsem použil i model LISREL. Žádná nová
zjištění tato metoda nicméně nepřinesla, z velké části samozřejmě kvůli malému počtu proměnných. Výsledky
proto nebyly do článku zahrnuty.
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Zároveň se ukázalo, že tento obecný trend, společný většině vyspělých zemí (viz
kapitola 4 této práce), byl v jednotlivých sledovaných obdobích poněkud modifikován
odlišnými „hybateli změn“. Do roku 1948 převládal vliv nadmořské výšky nad vlivem
sklonitosti; hlavním procesem byla intenzifikace využití ploch (zorňování a zástavba)
v nižších nadmořských výškách. Ta byla důsledkem růstu konkurenčních tlaků v prostředí
ekonomiky volného trhu. Po roce 1948 se vývoj zrychlil; zásadním procesem se stala
extenzifikace využití ploch (zalesňování a zatravňování) ve sklonitějších polohách. Ta byla
vynucena zejména nástupem těžší zemědělské mechanizace, která byla ve sklonitějším a
členitějším terénu neefektivní či přímo nepoužitelná. Ekonomické tlaky naopak za socialismu
zeslábly, a proto se vliv nadmořské výšky (která zde reprezentuje do značné míry i klimatické
podmínky a typy půd, a tak vlastně i úrodnost půd a ziskovost hospodaření) v podstatě
nezměnil. Během období 1948 – 1990 proto došlo k radikálnímu a jednostrannému růstu vlivu
sklonitosti, a ta se tak stala významnějším faktorem pro rozložení využití ploch než
nadmořská výška (viz obr. 12 a 13 na s. 33 v článku).
Tyto výsledky je třeba považovat nejen za netriviální a důležité, ale též za obecně
platné. Jsou o to průkaznější, že v kraji Vysočina je posuzování vlivu nadmořské výšky a
sklonitosti jen minimálně zatíženo jejich vzájemnou korelační souvislostí, která je
zanedbatelná (viz obr. 5 na s. 25 v článku). Navíc nebylo území kraje Vysočina, až na
nepatrné výjimky, zasaženo poválečným odsunem českých Němců. Ten silně ovlivnil změny
využití ploch ve většině pohraničních pohoří naší země, a tak i do jisté míry předurčil
statistické zesilování vlivu řady přírodních faktorů (včetně typů půd – viz výše) na úrovni
České republiky jako celku.
Na druhou stranu, jak je též uvedeno v příspěvku, je výsledná dosažená determinace
(ta část diferenciace koeficientu ekologické stability, jež byla vysvětlena třemi použitými
nezávislými proměnnými) poměrně slabá – pouze necelá čtvrtina v roce 2000. To
zjednodušeně řečeno znamená, že zbývající tři čtvrtiny rozdílů ve struktuře (intenzitě) využití
ploch je nutno připsat na vrub jiným faktorům. Sem můžeme zařadit jak další
kvantifikovatelné proměnné, zejména socio-ekonomického charakteru, tak i proměnné
nekvantifikovatelné povahy. Těch je celá řada – na úrovni kraje například „zděděné“ vzorce
využití ploch („krajina má paměť“ – viz např. Cílek 2002), různorodost chování aktérů,
zejména vlastníků a uživatelů pozemků, nebo různé způsoby, jimiž aktéři reagují na okolní
podněty (např. hospodářské či institucionální). I v procesech chování aktérů, a ve vzorcích
(změn) využití ploch, k nimž tyto procesy vedou, existují přitom podstatné pravidelnosti. Právě
jim by se měl v budoucnu přednostně věnovat výzkum. A je to také jeden ze směrů, na které
bych se chtěl zaměřit ve své další práci.
5.5 KABRDA, J. (2004b): Vliv polohové exponovanosti na rozložení využití ploch v kraji
Vysočina.
Geografie – Sborník ČGS, r. 109, č. 3, s. 223-235.
Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat, jak jsou rozdíly ve struktuře (intenzitě) využití ploch
v kraji Vysočina ovlivněny socio-ekonomickou exponovaností. Tou je myšlena atraktivita
polohy jednotlivých základních územních jednotek (ZÚJ) vůči hlavním sídelním centrům a
dopravním tahům. Exponovanost je jednou z mála socio-geografických charakteristik, které
lze na úrovni ZÚJ jednoduše kvantifikovat; a zároveň je její použití logické, tedy využití
ploch skutečně příčinně ovlivňuje. V duchu teorií von Thünena či Karla Marxe je struktura
využití ploch ovlivněna polohou zejména skrze dopravní náklady (blízkost k trhu), a návazně
skrze cenu půdy (výši renty) – viz kapitola 2.3 této práce či Jeleček (2002).
Řada jiných socio-geografických charakteristik je na úrovni ZÚJ nejen těžko
zjistitelná a/nebo kvantifikovatelná, ale především je jejich použití obtížně zdůvodnitelné
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vzhledem k jejich v současnosti nízkému příčinnému vlivu na využití ploch. Ten je dán
funkční, materiálovou, energetickou, hospodářskou a migrační otevřeností ZÚJ. Relativně
uzavřenější celky existují na vyšších měřítkových úrovních (částečně okres či kraj, především
ale stát či Evropská unie)24 – viz i Hampl (1998).
Za účelem potvrzení vlivu polohy na využití ploch byl v prostředí ArcView
zkonstruován model současné (cca 1990 – 2000) exponovanosti ZÚJ kraje Vysočina. Tento
model je založen na bodovém hodnocení blízkosti jednotlivých ZÚJ k hlavním centrům
osídlení („sídelní“ část modelu) a silničním a železničním tahům („dopravní“ část modelu).
Přesný popis je uveden v článku v tab. 1 na s. 228. Výsledkem modelu bylo rozřazení všech
1 113 ZÚJ kraje Vysočina do šesti tříd polohové exponovanosti. V těchto třídách byla poté
porovnávána struktura využití ploch v roce 2000; a vývoj koeficientu ekologické významnosti
/ stability (KEV) mezi roky 1845 a 2000. Jak bylo zdůrazněno výše (a též v příspěvku),
nehodnotíme zde proměny samotných hodnot KEV, ale proměny rozdílů těchto hodnot
mezi jednotlivými třídami exponovanosti.
Stejně jako v předchozích článcích, mají i výsledky tohoto příspěvku určitá omezení,
z nichž většina byla rozebrána v textu (zejména na s. 227). Dvě z nich jsou rozhodující. První,
již mnohokrát uvedený problém, spočívá v souvislosti exponovanosti s řadou jiných
charakteristik, přírodních i socio-ekonomických. Jejich vliv je možné do určité míry
statisticky odstranit, jak je to provedeno v článku v kapitole 4.1 pomocí parciální korelace a
vícenásobné lineární regrese. I tak ovšem přetrvává již výše rozebrané nebezpečí záměny
příčinné a pouhé korelační (statistické) závislosti. Také zde může do budoucna pomoci
kvalitativní („intenzivní“) výzkum.
Druhý problém spočívá v tom, že se jedná o model současné exponovanosti, tedy
pouze pro období let 1990 – 2000. Jeho použití na vysvětlení využití ploch v minulosti je
značně nepřesné, jelikož prostorový vzorec exponovanosti se samozřejmě měnil. Jinými slovy
– statistické zesílení korelace využití ploch s exponovaností během sledovaného období
nemuselo být výrazem skutečného zesílení jejího vlivu, ale jen výrazem „uspořádávání“
exponovanosti do současného stavu, jež využití ploch následovalo. Toto omezení je nutné brát
v potaz při vývojovém hodnocení.
Vzhledem k pracnosti vytváření modelu a zejména kvůli horší dostupnosti dat pro
starší časové horizonty jsem však nakonec musel od tvorby modelů pro předešlá období (1845
a 1948) upustit. Konstrukce modelů historické exponovanosti nicméně představuje
významnou a zajímavou výzvu pro budoucí výzkum. Lze například předpokládat, že v 19.
století, především v jeho poslední čtvrtině, byl vliv polohy klíčový, zejména vůči nově
vznikajícím železnicím a průmyslovým (urbánním) centrům. Důvodem byly tehdy vyšší
náklady na dopravu (dražší tuno-kilometr) – Jeleček a kol. (2003b). K tomuto tématu by tedy
bylo vhodné se v budoucnosti vrátit.
Výsledky prokázaly, že exponovanost, tedy polohová část „diferenciální renty I“,
strukturu využití ploch v kraji Vysočina skutečně ovlivňuje. Intenzita využití ploch obecně
klesá od oblastí jádrových k periferním – v tomto směru se snižuje podíl orné půdy, trvalých
kultur a zastavěných ploch (a částečně i ostatních ploch), a naopak se zvyšuje podíl travních
porostů a lesních ploch. Ve vývoji došlo k postupnému zvýšení vlivu exponovanosti, ačkoli,
jak bylo vysvětleno výše, je třeba brát toto zjištění s rezervou. Nejprve (1845 – 1948)
nastala intenzifikace (pokles hodnot KEV) v exponovanějších polohách, a následně (1948 –
24

Faktory jako hustota zalidnění, populační přírůstek či hrubý domácí produkt byly u nás pro využití ploch v
ZÚJ podstatné v 19. století, v době uzavřených lokálních ekonomik. V současnosti je však jejich možná korelace
s využitím ploch na úrovni ZÚJ příčinná jen v omezené míře, tedy kromě z minulosti „zděděných“ vzorců
krajiny, a triviálního vztahu vysoká hustota zalidnění → vysoký podíl zastavěných a ostatních ploch a trvalých
kultur. Vliv socio-geografických „bezprostředních“ faktorů na prostorový vzorec využití ploch dnes musíme
hledat především na vyšších měřítkových úrovních nebo v rozvojových zemích.
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2000) zase extenzifikace (zvýšení hodnot KEV) v oblastech perifernějších. To odpovídá již
výše naznačeným „hybatelům změn“. V období fungování volného trhu se přírůstky orné
půdy soustřeďovaly do polohově příznivějších ZÚJ, a to z čistě ekonomických důvodů
(fungování „diferenciální renty“). Naopak v socialistickém období byly úbytky orné půdy
soustředěny do oblastí hůře dostupných těžší mechanizací.
V příspěvku (kapitola 4.1) je posuzován význam současného vztahu exponovanosti a
využití ploch v kontextu vlivu dalších „bezprostředních“ faktorů. Ukázalo se, že pokud
odstraníme vliv jiných socio-ekonomických (hustota zalidnění) a přírodních faktorů (úřední
cena zemědělské půdy, nadmořská výška, sklonitost), a to jak parciální korelací, tak
vícenásobnou regresí, sníží se vliv exponovanosti až na hranici statistické významnosti. Na
vině samozřejmě může být i nepřesnost modelu. Uvedená skutečnost ale vypovídá spíše o
tom, že regionální vzorec využití ploch na úrovni ZÚJ je dnes primárně ovlivněn přírodními
faktory, zatímco vliv faktorů socio-ekonomických je pouze sekundární. Vliv úrodnosti
pozemku se tedy zdá být vyšší než vliv jeho dostupnosti. To je logické – vždyť význam cen
dopravy v nákladech firem je většinou nízký, a to i po „ropných šocích“ posledních let,
nehledě na roky 1990 či 2000, kdy byla ropa z dnešního pohledu velmi levná. Tento fakt je
navíc příznivý i z environmentálního hlediska – tj. z hlediska ochrany přírody a krajiny,
zatravnění a zalesnění svažitých či ekologicky citlivých poloh atd.
Zatímco zjištění o směru vlivu exponovanosti na využití ploch je poněkud triviální, a
zjištění o zesilování jejího vlivu není kvůli metodice zcela průkazné, je třeba poznatek o
podružnosti tohoto vlivu ve srovnání s působením přírodních podmínek považovat za
zajímavější a podstatnější.
Z uvedeného vyplývají i možné návrhy budoucího zaměření výzkumu. Za prvé, je třeba
se intenzivněji věnovat vlivu různých socio-ekonomických faktorů na využití ploch, ovšem na
více měřítkových úrovních, a to spíše na těch vyšších (okresy, státy). Za druhé, bylo by
vhodné vypracovat více modelů exponovanosti pro různé časové horizonty, a to opět na
různých řádovostních úrovních. Tak bude možné posoudit změnu vlivu exponovanosti, jak
absolutně, tak i relativně – ve vztahu k vlivu jiných faktorů, například přírodních podmínek.
Je třeba vzít v úvahu i kontext dlouhodobých změn významu dopravních nákladů firem, a
významu polohy obecně. A za třetí, je třeba se věnovat detailnímu kvalitativnímu výzkumu,
který by byl schopen zjištěné statistické „polo-pravidelnosti“ vysvětlit.
Pět dosud uvedených článků bylo postaveno na kvantitativních metodách, jednodušších i
složitějších. Domnívám se, že přispěly k prohloubení znalosti prostorového vzorce využití
ploch v České republice a jeho změn, a pochopení a dokreslení procesů, jimiž byl tento
vzorec utvářen. Hlavní výsledky budou shrnuty v kapitole 6. Ukázalo se ale také, že
kvantitativní přístup má řadu nevýhod a omezení. Na následujících řádcích bych rád shrnul
dvě hlavní, a z nich vyvodil doporučení pro další směřování výzkumu.
Prvním, specifičtějším omezením je již mnohokrát uvedená vzájemná souvislost
„bezprostředních“ faktorů, pomocí kterých regionální vzorec využití ploch vysvětlujeme.
Toto omezení je částečně odstranitelné pomocí vícerozměrných statistických technik, které
byly v této práci také využity. Jejich aplikace však naráží na řadu problémů. Jednotlivé
faktory působí na různých měřítkových úrovních – zdá se, že přírodní podmínky dnes v ČR
působí „průřezově“ (ačkoli především lokálně), zatímco socio-ekonomické spíše na vyšších
úrovních. Některé faktory jsou hůře kvantifikovatelné, jiné vůbec, další mají diskrétní či
alternativní povahu. Klíčovým problémem však je, že souvislost korelační (statistická) ještě
neznamená příčinnou závislost. Ani po „odstínění“, respektive „rozklíčování“ vlivu různých
faktorů tedy stále nevíme, který z nich působil jako příčina (nutně), a který se do korelace
pouze „vloudil“ (nahodile), a do jaké míry se tak dělo. Aplikace složitějších statistických
metod proto sice přispěje ke zpřesnění existujících poznatků, mnoho nových však nepřinese.
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Jedná se o zásadní problém, jehož jediné řešení, jak jsem již mnohokrát zmínil, vidím
v souladu s „kritickým realismem“ v použití kvalitativního výzkumu. Tak můžeme v detailním
pohledu zkoumat fungování vztahu příčina → následek na úrovni jednotlivých případů, ať už
katastrů, farem, půdních bloků, nebo třeba vlastníků půdy.
Druhým, obecnějším omezením je to, že kvantitativní výzkum využití ploch nesleduje
samotné procesy interakce člověka a přírodního prostředí, ale pouze jejich projevy, výsledky,
odrazy v krajině25. Samo o sobě je využití ploch pouhým zrcadlem, které nám o podstatě
fungování sledovaných systémů mnoho neříká. Pokud budeme i nadále považovat využití
ploch za ústřední bod nebo cíl výzkumu, nebudeme schopni je plně pochopit a vysvětlit, a
nakonec sklouzneme k pouhému popisu. Aplikovatelnost takového výzkumu do praxe je
malá. Myslím, že využití ploch je třeba vnímat pouze jako výsledek různých jevů a procesů,
ať už přírodních, tak především socio-ekonomických; a proto bychom se jím měli zabývat jen
jako nástrojem a vhodným dokreslením. Ale primární pozornost je při výzkumu interakce
společnosti a přírody nutno věnovat různým, zejména společenským procesům, které využití
ploch vytváří, respektive ovlivňují. Zde mohou pomoci různé metody a přístupy historickogeografické, environmentálně-historické a socio-ekologické.
Z těchto poznatků jsem vyvodil, že je ve výzkumu využití ploch v České republice
nutno posílit dva směry. Za prvé jsou to kvalitativní metody, respektive behaviorální přístup,
soustřeďující pozornost jednak na aktéra samotného, způsob jeho jednání a chování; a jednak
na jeho interakci se strukturami, institucemi a okolním prostředím (státní politika, vlastnické
vztahy apod.). A za druhé je to socio-ekonomický či sociální metabolismus, který vysvětluje
využití ploch jako výsledek materiálového, respektive energetického metabolismu společnosti
a její ekonomiky (vstupy, zpracování, výstupy). V obou případech je využití ploch „pouhým“
důsledkem sledovaných jevů, který je vhodně ilustruje. Oba uvedené přístupy by bylo
optimální zkombinovat, a to tak, aby sociální metabolismus (jako kvantitativní přístup)
sledoval jakýsi strukturální rámec fungování celku, a kvalitativní výzkum se věnoval chování
aktéra v tomto rámci, tedy vysvětlení procesů, jimiž je rámec utvářen. Těmto dvěma tématům
bych se rád věnoval v budoucnosti (viz kapitola 6 této práce).
5.6 KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Vliv vybraných politických a institucionálních
faktorů na české zemědělství a krajinu.
Geografie – Sborník ČGS, 112, č. 1, s. 48–60.
Jako dílčí příklad použití kvalitativních metod ve výzkumu změn krajiny mohou posloužit
výsledky grantového projektu, který jsem vedl v roce 2006. Jeho cílem bylo analyzovat
vztah českých zemědělců k (A) hospodaření a využívání ploch a krajiny, a (B) k vybraným
institucionálním vlivům působícím v období těsně po vstupu do Evropské unie (EU).
Soustředili jsme se na tři základní faktory: (a) státní a evropskou politiku v zemědělství a péči
o krajinu; (b) strukturu držby a užívání zemědělské půdy (otázky restitucí, prodeje, pronájmu
a ceny půdy, komplexních pozemkových úprav atd.); a (c) vztah k půdě, krajině, hospodaření
a životnímu prostředí (tj. kulturní a behaviorální faktory). Z důvodu aktuálnosti tématu jsme
kladli zvýšený důraz i na chápání alternativních funkcí zemědělské krajiny farmáři – zejména
na ekologické hospodaření, agroturistiku, ekologickou stabilitu, a vzhled (estetiku) krajiny.
Hodnocena byla také očekávání do budoucna, respektive širší ekonomické strategie
jednotlivých farmářů.
Výzkum byl proveden ve dvou modelových územích – v okolí Českého Brodu
v úrodném Polabí, a v okolí Sněžného v horších přírodních podmínkách Vysočiny. Hlavní
metodou výzkumu bylo polo-strukturované interview, a doplňkově též dotazníkové šetření.
25

A v našem případě dokonce ani ne tak v krajině, jako spíše v jejím statistickém vyjádření v evidenci katastru.
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Rozhovory jsme vedli nejen se zemědělskými podnikateli / manažery farem, ale i s dalšími
významnými aktéry (institucemi). V každém modelovém území bylo realizováno asi 15
rozhovorů. Důraz ovšem nebyl kladen na počet, ale na rozsah a hloubku rozhovorů, a na
pochopení jednání a motivací aktérů. Těmi jsme pokryli celou škálu velikostí a typů
zemědělských podniků – od doplňkových a „hobby“ zemědělců, a klasických soukromých
(„rodinných“) farmářů, přes středně velké společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), až po
velké podniky formy družstva či akciových společností (a.s.). Cílem tedy bylo také porovnat
myšlení a chování majitelů / manažerů farem různých velikostí a typů; a též srovnat obě
modelová území.
Tento projekt představuje pouze první krok v širším výzkumu, který bych rád rozvíjel
v následujících letech. Výsledky jsou pouze parciální, a navíc dosud nebyly zpracovány
veškeré nashromážděné podklady – zejména rozsáhlé přepisy rozhovorů představují bohatý
materiál pro další výzkum. Do uvedeného článku byla zařazena jenom část výstupů. Další
byly prezentovány na dvou konferencích a následně otištěny v příslušných sbornících26. Tyto
články však nebyly předmětem recenzních řízení, a proto jsem je do disertační práce
nezařadil. Jejich výsledky ale budou krátce shrnuty na závěr tohoto textu.
Do uvedeného článku byla zařazena analýza dvou ze tří výše jmenovaných faktorů – vliv
dotací a podpor směřujících do českého zemědělství, a význam rozporu mezi vlastnictvím a
užíváním zemědělské půdy. V krátkosti si shrňme hlavní zjištění.
Výsledky ukázaly, že po vstupu do Evropské unie se dotace staly významnou součástí
příjmů zemědělců. Tvořily 10 až 20 procent obratu jednotlivých podniků, a většinou
přesahovaly zisk. U nenárokových, projektově založených podpor se projevily velké rozdíly
mezi farmáři ve schopnostech prostředky čerpat. Byly toho schopny především větší podniky,
zatímco menším zemědělcům chyběly jak potřebné znalosti, tak hlavně čas. Také se ukázalo,
že řada opatření, zejména tzv. agro-environmentálních, zůstala zemědělci nevyužita, zejména
pro administrativní a technickou náročnost a nízké sazby.
Málo byly využívány též podpory pro zatravňování; zatravňování bylo vůbec
zaznamenáno málo. Na Českobrodsku tomu tak bylo proto, že jde o úrodnou produkční
oblast. V regionu Sněžného je to ale poněkud překvapivé. Hlavním důvodem je to, že řada
neúrodných či k obdělávání nevhodných pozemků byla zatravněna již před vstupem do EU (a
to jak s dotacemi, tak bez nich), a k dalšímu zatravňování panovala mezi hospodáři převážně
nechuť. Možnost získat dotace na zatravnění nepředstavovala pro zemědělce velkou motivaci.
Největší část rozhodování o změně využití pozemků vycházela z ekonomických úvah o
situaci na trhu, respektive ze ziskovosti stávajícího využití půdy, a ta byla po vstupu do EU
obecně dobrá. Využívání půdy a krajiny je navíc ovlivněno nejen objektivními faktory
(úrodnost, dotace, ceny, zisk apod.), ale i subjektivními, například tím, jak aktéři – zde
zemědělci – území vnímají. V našem případě lze shrnout, že většina farmářů vnímala krajinu
Českobrodska jako čistě produkční a intenzivní; a krajinu regionu Sněžného jako extenzivní,
částečně produkční a částečně multifunkční (alternativní).

26

Za prvé se jednalo o konferenci „Česká geografie v evropském prostoru“, která se konala 30. 8. – 2. 9. 2006
v Českých Budějovicích. Příspěvek vyšel jako JANČÁK, V., KABRDA, J.: České zemědělství a krajina po
vstupu Česka do EU: nový institucionální rámec. In: Kraft, S. a kol. (eds): Česká geografie v evropském
prostoru. Sborník příspěvků z XXI. Sjezdu České geografické společnosti. CD-ROM, ISBN 978-80-7040-986-2,
Sekce 1 – Sociogeografické procesy, s. 104-112.
Za druhé šlo o konferenci „Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions“, tedy 14.
Mezinárodní sympozium o problémech krajinně ekologického výzkumu Mezinárodní Asociace Krajinných
Ekologů (IALE), které se konalo 4. – 7. 10. 2006 ve Staré Lesné na Slovensku. Příspěvek KABRDA, J.,
JANČÁK, V.: Czech landscape in new institutional conditions: Alternative functions of agricultural landscape
(10 s.) je dosud v tisku (sborník vyjde koncem roku 2008 či začátkem roku 2009).
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Je ovšem zřejmé, že zachování hospodaření na Vysočině v současné, do značné míry
produkční podobě, je umožněno mimo jiné i vyšším hektarovým objemem dotací. Ten je
dosahován zejména díky podpoře Méně příznivých oblastí (LFA), některým Agroenvironmentálním opatřením, a podpoře ekologického zemědělství. Politické nástroje tak
poněkud usměrňují vliv přirozených (tržních) mechanismů, jež by vedly k rychlejší
extenzifikaci (zatravňování, zalesňování, opouštění půdy); nicméně primárním „hybatelem“
změn se zdá být ekonomika.
Jako podstatné a zemědělci citlivě vnímané se ukázalo téma rozporu mezi
rozdrobeným vlastnictvím a sceleným užíváním zemědělské půdy – tedy fakt, že většina půdy
je u nás pronajímána. Pronajímaná půda je zemědělci navíc často vyměňována, což jen
dotváří nepřehlednou změť uživatelských vztahů (i prostorově). Části představitelů větších
podniků (družstva, a.s.) tento stav spíše vyhovoval, nicméně většina menších, soukromě
hospodařících rolníků s ním byla rozhodně nespokojena. Ukázalo se, že vysoký podíl
pronajímané půdy má několik zásadních a nepříjemných důsledků.
Za prvé, vede k obecně horšímu vztahu k půdě a krajině; a k nezájmu o investice do
zlepšování půdy či do úprav, které by směřovaly k větší ekologické odolnosti krajiny (viz
níže). Za druhé, vede ke snaze zemědělců půdu nakupovat. Většina farmářů (zvláště těch
menších) však k tomu nemá dostatek prostředků, a navíc se dnes podstatná část majitelů
(restituentů) nechce půdy zbavovat. S tím souvisí i všeobecná obava zemědělců z budoucího
otevření trhu s půdou pro cizince – občany EU. Již ve sledovaném roce (2006) se projevil růst
cen i výše pronájmů zemědělské půdy, z větší části daný očekáváním budoucího růstu, resp.
možnosti prodeje / pronájmu cizincům. A za třetí, vysoký podíl pronajímané půdy vede ke
komplikacím při změnách využití ploch (druhu pozemku, kultury), zejména z důvodu zvýšené
administrativní a organizační náročnosti („transakční náklady“).
Vcelku tedy lze říci, že rozpor mezi vlastnictvím a užíváním zemědělské půdy,
respektive vysoký podíl pronajímané půdy, je jedním z důvodů zapříčiňujících přetrvávající
nízkou ekologickou a estetickou úroveň české krajiny, neboť blokuje řadu změn a
„konzervuje“ krajinu ve stavu zděděném z předchozího období. Ani komplexní pozemkové
úpravy tento problém zcela nevyřeší – navíc jejich dosavadní průběh naznačuje, že půjde o
proces trvající několik desetiletí.
Další témata, sledovaná v uvedeném grantovém projektu, se již do zařazeného článku
nevešla, a proto se o nich zmíním jen heslovitě. Zajímal nás vztah zemědělců k půdě, krajině a
životnímu prostředí; a v návaznosti na to k alternativním funkcím zemědělské krajiny,
respektive k „multifunkčnímu“ zemědělství a zemědělské krajině (Huylenbroeck a Durand,
eds, 2003). Ukázalo se, že většina farmářů si je vědoma, že krajina má plnit (a plní) určité
alternativní, mimo-produkční funkce. Platí to zejména o soukromě hospodařících a
ekologických zemědělcích. Nicméně jako dominantní byla vnímána konvenční produkční
funkce krajiny.
Detailněji jsme se věnovali postojům zemědělců ke čtyřem otázkám souvisejícím
s multifunkčním zemědělstvím – agroturistice, ekologickému zemědělství, ekologické
odolnosti krajiny, a estetice krajiny. V případě agroturistiky sice panovalo silné přesvědčení,
že je to dobrá cesta k diversifikaci příjmů, nicméně jen málo farmářů o ní prakticky uvažovalo
či ji dokonce provozovalo. Jako důvod byl nejčastěji uváděn nedostatek finančních
prostředků, schopností nebo vhodných objektů.
U ekologického zemědělství převažovaly mezi konvenčními zemědělci předsudky,
zejména obavy z poklesu výnosů a tedy z neschopnosti uživit se. Zkušenosti ekologických
zemědělců však tyto představy vyvracely – některé ekologické farmy ve skutečnosti
dosahovaly podstatně vyšších zisků než ty konvenční. Je charakteristické, jak se obě skupiny
zemědělců zcela zásadně rozcházely v pohledu na to, co je „udržitelné zemědělství“.
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Z pohledu konvenčních farmářů je to hospodaření s dlouhodobě vysokými výnosy a produkcí,
dosahované mechanizací a chemizací. Ekologičtí zemědělci pojem „trvalá udržitelnost“
naopak chápali v ekologickém smyslu.
Zajímavý byl ambivalentní vztah farmářů k ekologickým funkcím plněným krajinou.
Většina zemědělců si byla dobře vědoma, jaké ekologické funkce by krajina měla plnit, a proč
je ta česká plní nedostatečně. Převažující množství zemědělců nicméně jednostranně
zdůrazňovalo jako hlavní ekologickou výzvu boj s vodní erozí, tedy zatravňování svažitých
pozemků. Veškeré ostatní problémy a faktory byly zatlačovány do pozadí. Pro uvedená fakta
lze nalézt alespoň tři hlavní důvody. Za prvé je to vysoký podíl pronajímané půdy (viz výše),
kvůli němuž je vztah zemědělců ke konkrétním pozemkům a jejich udržitelné produktivitě
slabý. Za druhé je to snaha využívat co nejtěžší mechanizaci (maximalizovat velikost polí,
respektive minimalizovat množství „překážek“ ve formě bodových či liniových polopřírodních prvků), tedy, obecněji řečeno, upřednostňování krátkodobého ekonomického zisku
před dlouhodobějšími výhodami. A za třetí je to nízký vztah k půdě, krajině a přírodě, který je
dědictvím socialismu, a jehož zlepšení bude trvat řadu generací.
Podobná situace panovala i při hodnocení estetiky zemědělské krajiny farmáři. I zde si
byli zemědělci dobře vědomi stávajících problémů, ale neměli tendenci je řešit. Hlavním
důvodem byl opět důraz na maximální efektivnost využití mechanizace, a malý zájem se
starat o pronajímané pozemky jakkoli nad rámec prostého každoročního obhospodařování. I
v tomto případě byla většině dotazovaných společná redukce pojmu: celý problém estetiky
jimi obhospodařované krajiny byl vesměs zjednodušován na udržování travních porostů
sečením a spásáním. Klasický problém české zemědělské krajiny – nadměrná velikost honů –
byl sice zmiňován, ale jakékoli snahy o zvýšení členitosti rozparcelováním velkých pozemků
byly zemědělci až na několik výjimek odmítány, opět s poukazem na snížení efektivity
využití mechanizace.
Z hlediska regionálních rozdílů lze říci, že zemědělci na Českobrodsku jsou si o něco
lépe vědomi negativních důsledků tamního intenzivního zornění krajiny. Nicméně obecně
platí, že ve vnímání ekologických a estetických funkcí zemědělské krajiny farmáři nebyly
mezi oběma sledovanými regiony zjištěny zásadní rozdíly.
Významné rozdíly byly ovšem v tomto ohledu nalezeny mezi malými a velkými
farmáři. Ústředním tématem uvažování manažerů velkých podniků (družstva a zejména
akciové společnosti) je efektivita, produktivita a zisk, a to nanejvýš ve střednědobém
horizontu. A skutečně – velké farmy díky úsporám z rozsahu, dělbě práce, specializaci a
silnějšímu postavení na trhu dosahují lepších ekonomických výsledků. Nicméně zájem o
ekologickou udržitelnost je minimální; i ekologické zemědělství se u velkých společností
mění ve „stroj na peníze“, nenaplňující původní cíle. Dotace určené pro údržbu krajiny či
rozvoj venkova jsou koncentrovány do rukou několika málo vlastníků, navíc často žijících ve
městech, a neplní proto původně zamýšlený účel – „odtékají“ z venkova a venkovské krajiny
do města, od zemědělců k majitelům firem atd. Velké podniky tak snižují efektivitu
zemědělské politiky a ohrožují dlouhodobou udržitelnost české krajiny.
Myšlení a chování malých farmářů je naproti tomu více zaměřené na vlastní
zaměstnanost a dlouhodobou udržitelnost (v ekonomickém i ekologickém smyslu). Přístup
menších zemědělců k půdě, krajině i zvířatům je individuálnější a citlivější. Prokázali také
větší ochotu myslet na estetiku a alternativní funkce krajiny či venkova obecně. Je jasné, že
české zemědělství bude i do budoucna charakteristické převahou velkých farem, což mu také
zajistí konkurenční výhodu vůči většině ostatních států EU. Nicméně z hlediska trvale
udržitelného rozvoje by bylo dobré soustředit a specializovat pomoc a podporu na menší
(rodinná) hospodářství. Právě ona mohou našim vesnicím navrátit ekonomickou a sociální
stabilitu, a krajině její tvář a ekologickou odolnost.

55

Uvedené závěry jsou samozřejmě výsledkem generalizace. V postojích a chování
zemědělců uvnitř jednotlivých skupin existují obrovské rozdíly, neboť individuální vlastnosti
a schopnosti farmářů jsou velmi důležitým faktorem ovlivňujícím jak samotné hospodaření,
tak i vztah ke krajině. Obecně větší diverzita v chování existuje mezi malými zemědělci,
jejichž ekonomické strategie sahají od defenzivní a konzervativní (prosté udržení podniku) po
vysoce růstovou až agresivní. I vztah ke krajině a ekologii sahal u malých farmářů od
uvědomělosti přes technokratismus až po jisté diletantství. Mezi velkými podniky nejsou
rozdíly takové, ačkoli samozřejmě stále značné. Většina družstev se ukázala jako poněkud
těžkopádná, konzervativní a méně životaschopná; akciové společnosti jako flexibilní a
efektivní, ale často bezohledné; a společnosti s ručením omezeným jako jakýsi kompromis
mezi vlastnostmi a strategiemi malých farem a akciových společností.
Představený grantový projekt je pouhým prvním krokem v „intenzivním“ výzkumu vztahů
mezi zemědělstvím a využitím ploch, a jejich vývoje po vstupu ČR do EU. Je nutné jej chápat
jen jako ukázku možností, sledovaných témat a otázek. Vzhledem k omezenému časovému
období, a také počtu lokalit i respondentů nemohl zdaleka pokrýt celou problematiku.
V budoucnu bych chtěl na tento výzkum navázat, respektive jej rozšířit o další sledovaná
témata a přístupy.
V obecné rovině je třeba věnovat zvýšenou pozornost dvěma problémům. Za prvé, je
nutné se snažit více oddělit působení přirozených (tržních) a politických (institucionálních)
faktorů na rozhodování a chování zemědělců, a následně tak i na změny krajiny a využití
ploch. To by bylo dobré i z hlediska praktické využitelnosti výzkumu, jelikož by to umožnilo
posoudit efektivnost a potřebnost různých zemědělských politik. Vše je komplikováno tím, že
řada dotačních titulů a nástrojů působí nejen proti vlivu přirozených tržních sil, ale zároveň je
i svým způsobem podporuje, ačkoli v modifikované podobě. Například dotace do Méně
příznivých oblastí (LFA) na jednu stranu umožňují zachovat hospodaření v horších přírodních
podmínkách, ale na druhou stranu podporují zatravňování, které by zde probíhalo i přirozeně.
Podobně je zajímavý i vliv přímých plateb (SAPS / SPS), které svou podstatou zemědělství
podporují, ale zároveň umožňují přizpůsobení jeho struktury místním podmínkám, tedy podle
tržních tlaků (opět např. extenzifikace v horších podmínkách).
A za druhé, je třeba klást větší důraz na oddělení toho, co si zemědělci (či jiní aktéři)
myslí, co říkají, co reálně mohou, a co opravdu dělají. Typickým příkladem je vztah
k ekologickým aspektům hospodaření, kdy na jednu stranu farmáři dobře vystihují existující
problémy i možná řešení, ale na stranu druhou téměř nic v tomto směru nedělají. Proto je
třeba do výzkumu zapojit více metod interpretace a analýzy textu / diskurzu.
V rovině konkrétního zaměření výzkumu by bylo dobré se v budoucnu soustředit na
několik témat. Za prvé, nabízí se možnost výzkum provádět ve více regionech – např. ještě
v suburbánním prostředí, nebo v pohraničních horských oblastech postižených poválečným
odsunem Němců.
Za druhé, výzkum by bylo dobré po určité době opakovat (např. po třech letech) a
vytvořit tím jakousi časovou řadu, umožňující postihnout vývoj sledované problematiky.
Za třetí, je nutné mít větší počet respondentů – a to nejen zemědělců samotných, ale
také jiných aktérů. Těmi jsou například vlastníci zemědělských pozemků, vlastníci a správci
lesů, developeři, orgány místní správy a samosprávy, či zástupci nejrůznějších institucí,
vládních i nevládních, celostátních i místních.
Za čtvrté, je třeba méně hledat obecné rysy společné všem aktérům / zemědělcům, ale
spíše se snažit postihnout diverzitu v jejich motivacích a jednání, respektive sestavovat
určitou typologii chování a strategií aktérů. Tato typologie bude samozřejmě do určité míry
vycházet z velikosti, právní formy a typu (zaměření, struktury výroby) podniků, jak bylo
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naznačeno výše. Právě výzkumu různých strategií farmářů (jak hospodářských, tak i
z hlediska využití ploch a krajiny) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
A konečně, za páté, je třeba postupně upravovat tématické zaměření výzkumu, a to
dvěma směry. Jednak „do šířky“, na více témat – například Společná zemědělská politika EU
jako celek, post-socialistická transformace, mikrostruktura krajiny, welfare zvířat, „nová
divočina“ (Lipský 2005) atd. A jednak „do hloubky“, tedy soustředit se více na některá nosná
témata a procesy, které mají větší vliv na změny využití ploch, a které se jeví jako zajímavé a
důležité – například zatravňování a zalesňování, alternativní funkce krajiny a multifunkční
zemědělství (Huylenbroeck a Durand, eds, 2003), produkce biomasy a obnovitelných zdrojů
energie, změny využití konkrétních pozemků, rozhovory „in-situ“ (v krajině) apod. Oba
směry velmi pravděpodobně půjdou společně, nicméně ten druhý („do hloubky“) by měl být
podle mého názoru preferován.
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6. Shrnutí výsledků
V této závěrečné kapitole shrnu hlavní zjištění mé disertační práce. Nejdříve se budu
věnovat její struktuře, obsahu a cílům, pak sumarizuji hlavní dosažené výsledky a okomentuji
platnost stanovených pracovních hypotéz. Nakonec zhodnotím vhodnost použitých
kvantitativních metod, a navrhnu směry, kterými by se měl podle mého názoru výzkum
využití ploch v České republice ubírat do budoucna.
Tato práce se zabývala změnami využití ploch v České republice od poloviny 19.
století. Jejím hlavním cílem bylo přispět k popisu a vysvětlení změn prostorového vzorce
využití ploch v tomto období; a poukázat na možnosti a omezení metod, které mohou být k
tomuto výzkumu použity. Práce byla rozdělena do dvou hlavních částí – první část (kapitoly 2
až 4) je přehledem literatury k danému tématu; druhá část (kapitola 5) komentuje šest
přiložených článků, jež obsahují výsledky mého výzkumu.
Kapitola 2 je ústřední teoretickou částí práce. Zabývá se nejprve vymezením pojmu
„využití ploch“, a dále významem a praktickou využitelností jeho výzkumu. Především ale
přináší přehled vybraných teoretických přístupů, které se ve světě používají při koncipování
výzkumu využití ploch i při interpretaci jeho výsledků. Kapitola 3 obsahuje přehled metod
používaných při výzkumu využití ploch. Nejprve diskutuje rozdíly mezi kvantitativním a
kvalitativním výzkumem, a dále se snaží roztřídit metody a odpovídající datové zdroje
používané v kvantitativním výzkumu využití ploch ve světě. Nakonec přináší přehled
konkrétních metod užívaných k výzkumu prostorového vzorce využití ploch ve
středoevropských zemích. Kapitola 4 sumarizuje hlavní procesy změn využití ploch. Nejprve
se zabývá současnými procesy změn využití ploch ve světě – odděleně v rozvojových a
vyspělých zemích. Dále potom obsahuje přehled hlavních výsledků dosažených výzkumem
dlouhodobých změn prostorového vzorce využití ploch ve Střední Evropě.
Výsledky mého výzkumu představuje šest vybraných článků a komentáře k nim
(kapitola 5). Tyto komentáře shrnují jak cíle a metody výzkumu, tak hlavní dosažená zjištění.
Důraz byl kladen i na kritické posouzení jednotlivých příspěvků (z hlediska použité metody i
výsledků), a na návrhy možného budoucího zaměření výzkumu. Prvních pět příspěvků je
postaveno na kvantitativních metodách, respektive na statistických analýzách používajících
„Databázi dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845 – 2000)“. První tři články se
zabývají celým územím České republiky, další dva krajem Vysočina. Šestý příspěvek se
z tohoto rámce vymyká – představuje pokus o kvalitativní analýzu chování zemědělců ve
dvou modelových územích.
Obraťme nyní svou pozornost k dosaženým výsledkům. V prvním článku (kapitola 5.1) jsem
popsal regionální vzorec využití ploch a jeho proměny během sledovaného období (1845 –
2000). Území dnešní České republiky bylo rozděleno na oblasti s intenzivním, výrazně
přechodným, mírně přechodným a extenzivním typem struktury zemědělského využití
krajiny. Ukázalo se, že každý typ vytváří poměrně kompaktní prostorové areály, jejichž
rozšíření odpovídá místním přírodním a socio-ekonomickým podmínkám (např. intenzivní typ
v nížinách a extenzivní na horách). Ve vývoji docházelo k prostorovému rozšiřování a
zcelování těchto areálů (a to podle místních podmínek); a k poklesu zastoupení obou
přechodných typů.
Druhý příspěvek (kapitola 5.2) sledoval ovlivnění struktury využití ploch blízkostí
státní hranice. Prokázal, že pohraniční regiony se ve využití ploch odlišují od vnitrozemí –
jsou využívány méně intenzivně, a změny (zejména extenzifikace po roce 1948) v nich byly
rychlejší. Nejnižší antropogenní tlak lze nalézt při hranicích s Německem; a nejvyšší při
hranicích s Rakouskem a Polskem. Poměr mezi ornou půdou a lesními plochami
v jednotlivých pohraničních oblastech do značné míry souvisí s vhodností území pro
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zemědělství; podíl zastavěných ploch zase s hustotou zalidnění. Během socialistického období
docházelo vlivem existence „železné opony“ k výrazné extenzifikaci podél hranic
s Rakouskem a bývalým Západním Německem.
Třetí článek (kapitola 5.3) se zabýval vlivem zastoupení půdních typů na využití ploch
a jeho změny. Byly sledovány dva výrazně odlišné půdní typy – úrodné černozemě a
neúrodné kyselé půdy. Výzkum prokázal vysokou závislost využití ploch na zastoupení
půdních typů. Černozemě jsou nejintenzivněji využívány pro zemědělství; intenzita využití
ploch v nich navíc rychle rostla v prvním sledovaném období (1845 – 1948). Kyselé půdy
jsou naopak charakteristické nízkou intenzitou využití, tj. vysokým podílem lesních ploch a
nízkým podílem orné půdy; po roce 1948 v nich navíc docházelo k další výrazné extenzifikaci
(zalesňování a zatravňování).
Ve čtvrtém příspěvku (kapitola 5.4) jsem se věnoval ovlivnění využití ploch třemi
ukazateli přírodních podmínek – dvěma parciálními (nadmořská výška a sklonitost) a jedním
komplexním (úřední cena zemědělské půdy). Výsledky ukázaly, že s rostoucí vhodností
přírodních podmínek pro zemědělství roste i intenzita využití ploch; tato závislost se navíc
během sledovaného období podstatně prohloubila. Charakter tohoto prohlubování se však
v jednotlivých obdobích lišil. Nejdříve (1845 – 1948) byla důležitější nadmořská výška –
docházelo k intenzifikaci využití ploch v nižších polohách. Později (1948 – 1990) se ale
dramaticky zvýšil vliv sklonitosti – docházelo k extenzifikaci ve sklonitějších územích. Vliv
sklonitosti tak převážil nad působením nadmořské výšky.
Pátý článek (kapitola 5.5) hodnotil vliv polohové exponovanosti – tj. blízkosti území
k hlavním centrům osídlení a dopravním tahům – na strukturu využití ploch. Prokázal, že
intenzita využití ploch klesá od jádrových oblastí k periferním. I v tomto případě závislost ve
vývoji rostla – nejdříve (do roku 1948) docházelo k intenzifikaci v exponovaných polohách;
zatímco později (po roce 1948) k extenzifikaci v oblastech periferních. Zdá se ale, že vliv
exponovanosti na strukturu využití ploch a její změny je dnes ve srovnání s vlivem přírodních
podmínek menší.
Šestý příspěvek (kapitola 5.6) představuje můj první pokus o použití kvalitativních
metod (zde rozhovorů) k analýze faktorů ovlivňujících české zemědělství, využití ploch a
krajinu. Zabýval jsem se myšlením, motivacemi a chováním zemědělců po vstupu ČR do EU
ve dvou modelových regionech (okolí Českého Brodu a Sněžného). Konkrétně mě zajímal
vztah farmářů k zemědělské politice (zvláště k podpoře zatravňování a dotacím na údržbu
krajiny); ke struktuře držby a užívání zemědělské půdy; a k alternativním funkcím
zemědělské krajiny, agroturistice, ekologickému zemědělství, ekologickým funkcím a estetice
krajiny. Sledoval jsem také rozdíly mezi oběma regiony; a rozdíly v chování a strategiích
představitelů různých typů (velikostí, právních forem) zemědělských podniků. Výsledky jsou
ovšem ve stručnosti obtížně vyložitelné, a proto odkazuji na patřičnou kapitolu.
Nyní můžeme zhodnotit platnost pracovních hypotéz, stanovených v úvodu práce (kapitola
1). První hypotézu lze považovat za prokázanou. Struktura využití ploch je v České republice
prostorově uspořádána podle určitého logického vzorce, odpovídajícího místním podmínkám
(článek 1). Intenzita využití ploch se zvyšuje se zlepšujícími se přírodními podmínkami
(články 3 a 4) i socio-ekonomickou aktivitou / atraktivitou území (články 2 a 5). V tomto
směru ubývá lesních ploch a travních porostů; a přibývá orné půdy, trvalých kultur, a
zastavěných a jiných antropogenně silně ovlivněných ploch. Přírodní podmínky se přitom
zdají být významnější, alespoň na lokální úrovni.
Za hlavní příčinu existence tohoto vzorce je třeba považovat vliv tzv. „diferenciální
renty I“ (viz kapitola 2.3; Jeleček 2002, Rozenberg 1981). Podle ní intenzita, respektive
struktura využití ploch závisí na zisku z pozemku, respektive na jeho ceně, jež vyplývá z jeho
přirozené úrodnosti a/nebo polohy vůči trhu. Tendence k určité optimalizaci využití ploch
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podle diferenciální renty jsou přitom charakteristické pro většinu ekonomických,
společenských a politických systémů – tedy nejen pro kapitalismus, ale do určité míry i pro
feudalismus či socialismus.
I druhá hypotéza byla prokázána. Regionální rozdíly ve využití ploch se během
sledovaného období postupně prohlubovaly. Docházelo k intenzifikaci v příznivějších
polohách, a k extenzifikaci v méně příznivých oblastech (články 2 až 5). Probíhalo tedy
zvětšování a zcelování „typologických regionů“, charakteristických určitým typem, respektive
strukturou využití ploch a/nebo jeho změn (článek 1). Šlo například o urbanizaci v zázemí
měst, zachování vysokého podílu orné půdy v úrodných nížinách a pahorkatinách, či o
extenzifikaci (zatravňování, zalesňování) v pohraničních horských oblastech či vyšších
vrchovinách. Z hlediska využití ploch původně relativně homogenní soubor územních
jednotek se tak během vývoje diferencoval; územní jednotky se rozrůznily a specializovaly, a
to na základě jejich přírodních i socio-ekonomických charakteristik.
Příčiny je třeba hledat na dvou úrovních. Za prvé je to důsledek modernizace
společnosti, ekonomiky a technologií, tj. proměna sociálního metabolismu. Ta vedla k růstu
dělby práce a funkcí, k diferenciaci, specializaci a koncentraci (Hampl 1998, Krausmann a
kol. 2003a). Tyto procesy jsou obecné a fungovaly po celé sledované období, bez ohledu na
aktuální politický rámec (Haberl a kol. 2001, Kušková a kol. 2008). A za druhé, tento obecný
trend byl v jednotlivých sledovaných obdobích modifikován měnícími se institucionálními a
politickými „hybateli změn“ (Jeleček 2002). V období 1845 – 1948 si fungování volného
trhu, tedy konkurence a diferenciální renty, vynutilo intenzifikaci v lepších podmínkách
(rozorávání travních porostů, urbanizace). V letech 1948 – 1990 byla charakteristická
extenzifikace v horších podmínkách (zatravňování, zalesňování), vyvolaná nezájmem o
využívání neúrodných či vzdálených pozemků, velkovýrobní koncentrací, a nástupem těžké
mechanizace, použitelné jen v lehčím terénu. V období 1990 – 2000 trend extenzifikace
v horších podmínkách pokračoval, ovšem tentokráte vlivem návratu volného trhu a
konkurence, tedy fungování diferenciální renty.
Třetí hypotéza byla prokázána pouze v obecné rovině. Použité „bezprostřední“ faktory
vysvětlují prostorový vzorec využití ploch skutečně jen v omezené míře (viz články 4 a 5).
Důvody jsou v zásadě dvojí. Za prvé je to existence dalších, i nekvantifikovatelných faktorů,
zejména institucionálních, počínaje státní politikou, přes systémy vlastnictví a užívání půdy, a
konče kulturou (Mather 2002). A za druhé je to volnost, individualita, či spíše pluralita
chování jednotlivých aktérů, zejména vlastníků a uživatelů půdy.
Tyto skutečnosti byly částečně dokumentovány článkem 6. Ten poukázal například na
vlivy různých dotačních titulů; na význam rozporu mezi vlastnictvím a užíváním zemědělské
půdy; nebo na rozdíly v ekonomických strategiích, vnímání krajiny a ekologickém chování
mezi různými typy (velikostmi, právními formami) zemědělských podniků. Tyto výsledky
jsou však pouze parciální, a uvedená hypotéza bude muset být plně doložena a rozpracována
teprve v budoucím výzkumu.
Na samotný proces změn prostorového vzorce využití ploch lze tedy pohlížet – jak
z hlediska změn samotných (ontologicky), tak z hlediska přístupu k jejich výzkumu
(metodologicky) – dvěma způsoby. Za prvé je to „shora dolů“ – z pohledu celku. V tomto
smyslu dochází v důsledku změny „základních faktorů“ (ekonomických, politických,
technologických) ke změně využití ploch v celém relativně uzavřeném systému (např. České
republice). Tato změna je přitom prostorově distribuována do jednotlivých dílčích územních
jednotek tohoto celku (např. katastrů) podle jejich „bezprostředních charakteristik“ – zejména
přírodních a socio-ekonomických.27
27

Ve vývoji dochází ke zvětšování celkového systému, tj. nejmenší relativně uzavřené územní jednotky – velmi
zjednodušeně řečeno od katastru (19. století) přes stát (20. století) až po Evropskou unii (21. století).
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A za druhé je to pohled „zdola nahoru“ – z hlediska aktéra. V tomto smyslu chápeme
změnu využití ploch v určité územní jednotce jako výsledek rozhodovacích procesů
jednotlivých aktérů, především uživatelů ploch. V tomto procesu jsou přitom „bezprostřední
charakteristiky“ lokality pouze jedním z faktorů ovlivňujících rozhodnutí o změně využití
pozemku – spolu s řadou vlastností aktérů i celku.
Druhým cílem mé práce bylo poukázat na možnosti a omezení kvantitativních metod při
výzkumu využití ploch. V práci bylo užito celé spektrum statistických metod, od prostých
„vážených průměrů“ (články 2 až 5), přes korelační analýzu (článek 4), až po vícerozměrné
parametrické metody (články 4 a 5). Také byly aplikovány různé agregátní a komplexní
ukazatele využití ploch, například typologie struktury zemědělského využití krajiny (článek 1)
či koeficient ekologické významnosti / stability (články 4 a 5).
Tyto kvantitativní metody se ukázaly jako vhodné pro popis prostorového vzorce
využití ploch a jeho změn. Přesto by bylo do budoucna vhodné šířeji aplikovat vícerozměrné
statistické metody a modely, které by dokázaly porovnat význam vlivu jednotlivých
proměnných. V těchto modelech bude také nutné věnovat větší pozornost socio-ekonomickým
faktorům, jako je například populační struktura a změna, hospodářská výkonnost a úspěšnost,
podnikatelská aktivita, polohová exponovanost apod.
Kvantitativní metody mají však také určitá omezení a nevýhody – viz kapitola 5,
zejména konec podkapitoly 5.5; a dále oddíl 3.1. Zde si shrňme ty nejdůležitější z nich – od
specifičtějších k obecnějším: (1) Jednotlivé „bezprostřední“ faktory působí na různých
měřítkových úrovních. (2) Mnoho z nich nemá gaussovský / normální typ rozložení hodnot;
nebo se vyznačuje vysokou mírou prostorové autokorelace. (3) Řada velmi podstatných
faktorů ovlivňujících využití ploch je kvantifikovatelná obtížně nebo vůbec. (4) Z důvodu
vzájemné souvislosti a provázanosti použitých faktorů hrozí při interpretaci výsledků záměna
korelace za příčinu, respektive existuje nebezpečí vzniku „falešné závislosti“. (5) Tyto
metody nesledují samotné reálné přírodní nebo společenské procesy, ale pouze jejich projevy
a odrazy v krajině. Jde tedy o metody více popisné než explanační, omezeně přispívající
k pochopení sledovaných jevů, a tak i k aplikaci výzkumu do praxe.
Tyto nedostatky nejsou plně odstranitelné ani aplikací složitých vícerozměrných
statistických metod, neboť jsou obsaženy v samé podstatě kvantitativního přístupu. Proto je
třeba tyto metody používat spíše pro popis využití ploch a jeho změn, a pro rozpoznání
prostorového vzorce. Ale pro jeho vysvětlení a pochopení, a pro odhalení procesů, které jej
vytvořily, je třeba aplikovat i jiné přístupy.
Jak jsem uvedl v textu práce (zejména kapitola 5), domnívám se, že je nutné rozšířit výzkum
využití ploch v České republice o dva přístupy, pomocí kterých bychom prohloubili naše
pochopení vývoje krajiny, i složitých procesů odehrávajících se na pomezí přírodních a
společenských systémů. Mám na mysli sociální (socio-ekonomický) metabolismus a
kvalitativní metody.
Předešlé kapitoly ukázaly, že dlouhodobé změny využití ploch a jejich prostorového
vzorce jsou zásadně ovlivňovány obecnými vývojovými, respektive modernizačními trendy.
Jako vhodný výzkumný rámec se zdá být v tomto ohledu socio-ekonomický metabolismus,
modelující toky materiálů a energií mezi společností a přírodou (viz kapitola 4.2; dále např.
Schandl a kol. 2002, či Fischer-Kowalski a Haberl, eds, 2007). Socio-ekonomický
metabolismus je při výzkumu využití ploch vhodný nástroj například pro: (1) rozpoznání a
kvantifikaci příčin a „hybatelů“ dlouhodobých změn využití ploch – třeba chemizace a
mechanizace zemědělství, růstu objemu dopravy, změn ve spotřebě potravin a dřeva apod.;
(2) vyjádření ekologických dopadů využití ploch – například na změny cyklů důležitých
prvků (dusíku atd.), na biodiversitu, či na globální klimatickou změnu; nebo pro (3)
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sestavování scénářů politických opatření (podpora zatravňování, produkce biomasy atd.) a
modelování jejich hypotetických dopadů na změny využití ploch i širší socio-ekonomické a
environmentální systémy.
První výsledky výzkumu změn socio-ekonomického metabolismu pro území České
republiky za poslední dvě století byly již publikovány (Kušková a kol. 2008). Řada otázek ale
zůstává nezodpovězena, včetně například (a) hlubšího vysvětlení procesů, příčin a dopadů
dlouhodobé transformace zemědělství; či (b) změn socio-ekonomického metabolismu na
nižších řádovostních úrovních (katastry, individuální farmy). Také se otevírají praktické
možnosti využití této metody, namátkou (c) pro hodnocení možností a rizik produkce
biomasy / biopaliv v českém zemědělství; (d) pro návrhy regionální optimalizace objemu,
struktury a intenzity zemědělství; či (e) pro výpočty příspěvku České republiky, zejména
jejího zemědělství, ke globální klimatické změně.
Pro vysvětlení změn využití ploch je ale podstatné pochopení nejen vývoje celkového
ekonomického, technologického a politického rámce; ale také chování jednotlivých aktérů
v tomto rámci. Klíčovými aktéry ve využití ploch jsou vlastníci a uživatelé zemědělské a lesní
půdy, zejména zemědělci; dále developeři a další hráči, mající za cíl zemědělskou půdu
zastavět; politici, úředníci, orgány místní správy a samosprávy; neziskové organizace a
představitelé občanské společnosti; a další. U všech aktérů je nutno sledovat: (a) jejich
představy, motivace, zájmy, cíle, způsoby uvažování a strategie; (b) rozhodovací proces,
probíhající v interakci s institucemi, „strukturou“, a vnějším prostředím – tj. střet představ a
zájmů na jedné straně, a možností a zábran na straně druhé; a (c) výsledek tohoto procesu,
tedy skutečné chování a jednání aktérů v krajině.
Důležitá je otázka volnosti chování aktérů, zejména vlastníků a uživatelů půdy – do
jaké míry jsou jejich rozhodnutí o využití ploch determinována „strukturálními“ faktory, jako
jsou přírodní či socio-ekonomické podmínky; a nakolik jsou tato rozhodnutí výsledkem právě
volnosti a individuality aktérů. Zajímavým tématem je existence a význam oboustranných
vazeb mezi aktéry a krajinou – jak aktéři krajinu ovlivňují, a jak ona zpětně ovlivňuje
je, jejich chování a rozhodování (např. skrze genius loci apod.). Podstatná je také možnost
zobecnění výsledků, tedy míra rozdílů v myšlení a jednání aktérů.
Tyto otázky lze zodpovědět pomocí behaviorálního přístupu, respektive kvalitativního
výzkumu (viz kapitola 3.1, blíže např. Hai, ed., 2000). Mezi kvalitativní metody ve výzkumu
změn krajiny a využití ploch by měly patřit: (i) biografie a interview (rozhovory s pamětníky,
farmáři, úředníky atd.); (ii) analýza textů (dokumentů, beletrie, dobového tisku či deníků); a
(iii) analýza vizuálních materiálů (obrazů, fotografií či filmů).
Jako vhodná se tak jeví kombinace tří přístupů. Za prvé je to tradiční kvantitativní
výzkum využití ploch. Za druhé je to socio-ekonomický metabolismus, jenž by vysvětloval
obecný rámec dlouhodobých ekonomických a technologických změn, ovlivňujících vývoj
interakce společnosti a přírody. A za třetí jsou to kvalitativní metody, zacílené na pochopení
chování aktéra v tomto rámci. Propojování těchto tří přístupů bych se rád věnoval ve svém
budoucím výzkumu. V nejbližší době by to měla být tři dílčí témata: (1) změny chování
českých zemědělců ve vztahu ke krajině po vstupu do EU; (2) socio-ekonomický
metabolismus malé farmy; a (3) „lidské přivlastnění čisté primární produkce“ (HANPP, viz
Schandl a kol. 2002 či Krausmann 2001) ve vybraných modelových územích.
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Souhrn disertační práce
Hlavním cílem mé disertační práce je analyzovat prostorový vzorec
využití ploch v České republice a jeho změny od poloviny 19. století.
Druhotným cílem je potom diskutovat možnosti, výhody a omezení
různých metod – zejména kvantitativních – jež mohou být
k takovému výzkumu použity. Práce byla motivována třemi
obecnými hypotézami, stanovenými v úvodu.
Práce se skládá ze šesti recenzovaných článků,
představujících hlavní výsledky mého výzkumu, a úvodního textu.
Tento text je rozdělen do dvou hlavních částí. První obsahuje přehled
literatury dotýkající se sledovaného tématu, a ve druhé popisuji a
komentuji oněch šest přiložených článků.
První, přehledová část úvodního textu se sestává ze tří
kapitol. V první diskutuji definici samotného termínu „využití
ploch“; význam a praktickou aplikovatelnost jeho výzkumu; a
především teoretické přístupy používané ve světě k vysvětlení změn
a vzorců využití ploch, a k vytváření schémat a modelů pro jejich
výzkum. Druhá kapitola zahrnuje přehled metod a datových zdrojů –
především kvantitativních – používaných ve výzkumu využití ploch,
nejdříve obecně ve světě, a potom specifičtěji ve Střední Evropě. Ve
třetí kapitole se zabývám hlavními procesy změn využití ploch –
nejprve současnými změnami na světovém měřítku, kde
vypočítávám sedm hlavních trendů; a dále změnami během
uplynulých dvou století ve středoevropském kontextu (Česká
republika, Slovensko, Slovinsko, Rakousko).
Šest přiložených článků představuje hlavní výsledky mého
výzkumu. V pěti prvních příspěvcích je použit kvantitativní přístup,
analyzující změny prostorového vzorce využití ploch v naší zemi za
pomoci „Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845 –
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2000)“. Ta obsahuje pro čtyři časové horizonty (1845, 1948, 1990 a
2000) údaje o hektarových rozlohách osmi základních kategorií
využití ploch (orná půda, trvalé kultury, louky, pastviny, lesní
plochy, vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy) v 8 903 tzv.
Základních územních jednotkách.
V prvním článku hodnotím změny rozdělení území České
republiky do čtyřech typů struktury zemědělského využití krajiny
(intenzivní, výrazně přechodný, mírně přechodný, extenzivní). Ve
druhém příspěvku analyzuji regionální rozdíly ve změnách využití
ploch v České republice podle polohy jednotlivých územních
jednotek vůči státní hranici. Ve třetím článku se zabývám změnami
využití ploch v České republice v závislosti na zastoupení půdních
typů (zejména černozemí a kyselých půd). Čtvrtý příspěvek obsahuje
analýzu změn struktury využití ploch v kraji Vysočina podle kvality
přírodních podmínek (nadmořská výška, sklonitost, úřední cena
zemědělské půdy). V pátém článku hodnotím měnící se vzorec
využití ploch v kraji Vysočina v závislosti na socio-ekonomické
exponovanosti (poloze území vůči hlavním centrům osídlení a
významným dopravním tahům).
Šestý příspěvek se z tohoto rámce poněkud vymyká, neboť je
postaven více na kvalitativních metodách. Představuje pokus o
analýzu chování farmářů ve vztahu k hospodaření, krajině a využití
ploch ve dvou modelových územích (Český Brod a Sněžné) po
vstupu České republiky do Evropské unie (2004).
Hlavní zjištění mého výzkumu mohou být sumarizována do
třech obecnějších tvrzení, jež z větší části potvrzují hypotézy
stanovené v úvodu práce.
Za prvé, využití ploch je v České republice prostorově
uspořádáno podle logického vzorce, odpovídajícího místním
podmínkám. Intenzita využití ploch roste se zlepšující se vhodností
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přírodních podmínek pro zemědělství a zvyšující se socioekonomickou aktivitou / atraktivitou území. V tomto směru roste
podíl orné půdy, trvalých kultur, zastavěných ploch a jiných umělých
povrchů, a klesá podíl lesních ploch, travních porostů a nevyužívané
půdy. Hlavní příčinou existence tohoto vzorce je fungování tzv.
„diferenciální renty I“.
Za druhé, během sledovaného období (1845 – 2000) se
regionální rozdíly ve využití ploch zvětšovaly. Hlavními procesy
byla intenzifikace v lepších přírodních a socio-ekonomických
podmínkách (rozorávání trvalých travních porostů, zábory a zástavba
orné půdy), a extenzifikace v horších podmínkách (opouštění
zemědělské půdy, zatravňování a zalesňování). Tyto trendy vedly
k procesům diferenciace, specializace a koncentrace v rámci
původně homogennějšího systému, a k vytváření souvislejších
typologických regionů charakteristických určitou strukturou využití
ploch či jejími změnami.
Příčiny těchto trendů je třeba hledat na dvou úrovních. Na
jedné straně jsou to výsledky obecné a trvalé modernizace
společnosti, ekonomiky a technologií – tedy proměny „sociálního
metabolismu“. Na straně druhé byly ovšem tyto obecné procesy
v jednotlivých dílčích sledovaných obdobích modifikovány různými
politickými a institucionálními „hybateli změn“. V období 1845 –
1948 tak fungování ekonomiky volného trhu vyústilo v intenzifikaci
v příznivějších podmínkách (vliv „diferenciální renty“ a hospodářské
konkurence). Extenzifikace využití ploch v horších podmínkách
v období socialismu (1948 – 1990) byla způsobena zanedbáváním
nedostupných
pozemků,
velko-měřítkovou
koncentrací
v zemědělství, a nástupem těžké zemědělské mechanizace.
Pokračující extenzifikace v horších podmínkách v posledním
sledovaném období (1990 – 2000) byla naopak vyvolána obnovením
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fungování tržních sil („diferenciální renty“) a zavedením nových
státních podpůrných politik.
Za třetí, ukázal jsem, že použitá škála přírodních a socioekonomických charakteristik ovlivňuje prostorový vzorec využití
ploch pouze do určité, relativně omezené míry. Tento fakt je částečně
způsoben existencí jiných, i nekvantifikovatelných faktorů, zvláště
institucionálních. Dalším důvodem je potom volnost a pluralita
v chování jednotlivých aktérů.
Na samotný proces změn prostorového vzorce využití ploch
lze tedy pohlížet dvěma způsoby. Za prvé je to „shora dolů“ – z
pohledu celku. V tomto smyslu dochází v důsledku změny
ekonomických, politických či technologických faktorů ke změně
využití ploch v celém relativně uzavřeném systému (např. České
republice). Tato změna je přitom prostorově distribuována do
jednotlivých dílčích územních jednotek tohoto celku (např. katastrů)
podle jejich přírodních a socio-ekonomických charakteristik. A za
druhé je to pohled „zdola nahoru“ – z hlediska aktéra. V tomto
smyslu chápeme změnu využití ploch v určité územní jednotce jako
výsledek rozhodovacích procesů jednotlivých aktérů, především
uživatelů ploch. V tomto procesu jsou přitom přírodní a socioekonomické charakteristiky lokality pouze jedním z faktorů
ovlivňujících rozhodnutí o změně využití pozemku – spolu s řadou
vlastností aktérů i celku.
Použití různých kvantitativních metod odhalilo nejen jejich
výhody, ale též omezení a nedostatky. Na tomto místě bych rád
zmínil alespoň dva z nich. Za prvé, existuje zde nebezpečí záměny
korelace za příčinu, tedy vzniku „falešné / zdánlivé závislosti“. To je
dáno vzájemnými souvislostmi mezi jednotlivými přírodními a
socio-ekonomickými faktory ovlivňujícími využití ploch. A za
druhé, pomocí kvantitativních metod nesledujeme přírodní či sociální
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procesy samotné, ale pouze jejich projevy či odrazy v krajině. Tyto
metody jsou tedy více popisné než explanační, a nedostatečně
přispívají jak k našemu chápání reality, tak k vytváření potřebných
praktických aplikací a nástrojů.
Na závěr práce jsem proto navrhl obohatit výzkum změn
využití ploch v České republice o dva přístupy, které by prohloubily
naše chápání procesů odehrávajících se v krajině. Za prvé je to
sociální metabolismus, který může přispět k popisu a vysvětlení
obecného rámce modernizace a změn české ekonomiky, zemědělství,
a materiálových a energetických toků mezi společností a přírodou. A
za druhé je to behaviorální přístup, respektive kvalitativní metody,
které by analyzovaly chování a rozhodovací procesy jednotlivých
aktérů pohybujících se v tomto rámci.
Ve své další práci bych rád zkombinoval tyto tři přístupy –
tradiční popisný / kvantitativní výzkum využití ploch (tak jak byl
aplikován v této práci), socio-ekonomický metabolismus, a
kvalitativní metody.
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Summary of dissertation thesis
The main objective of my dissertation thesis is to analyse changes of
spatial pattern of land use in the Czech Republic since the mid-19th
century. My secondary aim is to discuss advantages and limits of
various methods that can be used for this research, especially of
quantitative ones. For these purposes, three general hypotheses were
set at the beginning of the work.
The thesis consists of six peer-reviewed articles, representing
main results of my research, and of an introductory text. This text is
divided into two main sections. The first one includes an overview of
literature on the given issue, and the second one describes and
comments the six attached articles.
The first section of the introductory text consists of three
chapters. In the first one I discuss the term “land use” itself;
importance and practical applicability of its research; and, most
importantly, theoretical approaches used throughout the world to
explain patterns and changes of land use, and to create schemes and
models for its research. Chapter Two includes an overview of
methods and data sources used in land use research, especially of
quantitative ones, in the whole world in general and in Central
Europe in particular. In the third chapter I summarize the main
processes of land use changes – of current changes at global level,
where seven main trends are recognised; and of changes during last
two centuries within the Central European context (Czech Republic,
Slovakia, Slovenia and Austria).
The six attached articles represent main findings of my
research. In five of them I applied a quantitative approach, analysing
changes of regional pattern of land use within our country with the
help of the “Database of long-term land use changes in Czechia
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(1845 – 2000)”. In this database, areas of eight basic land use
categories (arable land, permanent cultures, meadows, pastures,
forested areas, water areas, built-up areas, remaining areas) are
recorded for 8 903 so-called Basic Territorial Units in four time
horizons (1845, 1948, 1990 and 2000).
In the first article, I assessed changes of distribution of the
area of the Czech Republic into four types of structure of agricultural
land use (intensive, sharply intermediate, moderately intermediate
and extensive). In the second article, I analysed regional differences
of land use changes in the Czech Republic in relation to proximity to
state borders. The third paper includes an analysis of land use
changes in the Czech Republic according to distribution of soil types
(chernozem and acid soils in particular). The fourth article examined
land use changes in the Vysočina region based on quality of natural
conditions (altitude, slope, official price of agricultural land). In the
fifth article, I examined changing land use pattern in the Vysočina
region according to socio-economic exposedness (proximity to main
centres of settlement and to important traffic lines).
The last article is different, based on a more qualitative
approach. It analyses opinions and behaviour of farmers in relation to
farming, landscape and land use in two model regions (Český Brod
and Sněžné) after the accession of the Czech Republic to the
European Union (2004).
Main findings of my research can be summarised into three
general statements, mostly confirming three hypotheses given at the
beginning of the thesis.
Firstly, land use in the Czech Republic is spatially structured
into a logical pattern corresponding to local conditions. Intensity of
land use grows with improving natural conditions and growing
socio-economic activity / attractiveness. In this direction, the shares
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of arable land, permanent cultures, built-up and other artificial areas
increase, whereas the shares of forested areas, permanent grasslands
and unused land decrease. The influence of the so-called “differential
rent I” is the main force forming this pattern.
Secondly, regional differences in land use grew during the
examined period (1845 – 2000). The main processes were
intensification in better natural and socio-economic conditions
(conversion of grasslands to arable land and permanent cultures; and
of arable land to built-up and other artificial areas) and
extensification in worse conditions (land abandonment, grassingover, afforestation). These trends led to a differentiation,
specialisation and concentration within a previously more
homogenous system, and to a creation of more compact typological
land use regions.
Causes of these trends lie at two levels. On the one hand, it
was a result of a general and permanent modernisation of society,
economy and technology – of a long-term transition of “social
metabolism”. On the other hand, different political and institutional
“driving forces” modified this general trend in partial time periods.
During the years 1845 – 1948, the free trade economy resulted into
intensification in better conditions (influence of “differential rent”
and market competition). Extensification in worse conditions
between the years 1948 – 1990 was caused by a socialist neglect of
inaccessible plots, by a large-scale agricultural concentration, and by
a massive mechanisation of farming. Continuing extensification in
worse conditions during last time period (1990 – 2000) was a result
of the restored functioning of market forces (the “differential rent”)
and of new state policies.
Thirdly, I showed that the wide range of used natural and
socio-economic characteristics influences land use pattern only to a
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certain extent. This fact is partly caused by an existence of other,
even non-quantifiable factors, especially institutional. Another
reason is a plurality of behaviour of individual actors.
Thus, the processes of changes of spatial patterns of land use
can be understood in two ways. Firstly, it is a “top-down” view –
from the perspective of a whole. In this sense, land use changes are
occurring in a whole integrated system (e.g., in the Czech Republic)
due to economic, political or institutional trends. These land use
changes are spatially distributed among individual partial units of
this system (e.g., cadastres) according to their natural and socioeconomic characteristics. Or, secondly, it is a “bottom-up” view –
from the perspective of an actor. In this sense, land use change in a
given spatial unit is a result of decision-making processes of
individual actors, especially land users. In this process, natural and
socio-economic characteristics of the unit are only one factor
influencing a decision on use of a land-plot – together with a cluster
of attributes of both the actors and the whole.
Application of various quantitative methods revealed not
only their advantages, but also constraints and limits. Two of them
are worth mentioning here. Firstly, there exists a danger of a
confusion of causality with mere correlation, and thus of an
emergence of a “false / virtual dependency”. This is given by
significant and complex interconnections between individual natural
and socio-economic variables influencing land use pattern. Secondly,
with quantitative methods we do not examine natural nor social
processes themselves, but only their manifestations and reflections in
landscape. Thus, these methods tend to be more descriptive than
explanatory, less contributing to our understanding of reality and to
needed practical applications.
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Therefore, I suggested enriching our research of land use
changes in the Czech Republic by two approaches, which would lead
us to a better and deeper understanding of processes occurring in
landscape. The first one is social metabolism, which can serve to
outline a general pattern of modernisation and transformation of
Czech agriculture, economy, and material and energy flows between
society and nature (environment). The second one is behavioural
approach, or qualitative methods to be precise, that would explain
behaviour of individual actors, and their decision-making processes
within this general frame.
In my further studies, I would like to combine these three
approaches – the traditional descriptive / quantitative land use
research (as presented in my thesis), socio-economic metabolism,
and qualitative methods.
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