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Identifikační list ke specializované mapě s odborným obsahem 

 

Název mapového díla Historické aspekty vývoje a percepce kulturní krajiny 

Autor (autorský tým) 

Doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mgr. Ing. Hana 

Vavrouchová, Ph.D., Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D., Doc. 

RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Ing. Silvie Kozlovská, 

Ph.D., Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D., Ing. Helena 

Lincová, Mgr. Veronika Stodolová, Michaela Tichá 

Dedikace (podpora 

z projektu/výzkumného záměru 

Projekt TD020211 Krajinná paměť jako dědictví venkova – 

proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích 

obyvatel (2014-2015, TA0/TD) 

Popis nových datových 

informací 

Mapové dílo prezentuje metodický postup a výsledky GIS 

vizualizace vývoje kulturní krajiny v čase, identifikaci 

hodnot krajiny kategorizovaných na hodnoty objektivní, 

subjektivní a vymezení objektů se stanoveným 

potenciálem. Vzorově je jako modelové území 

prezentováno katastrální území Moravské Křižánky 

mikroregionu Novoměstsko. Mapové dílo je dílčím 

podkladem pro krajinné a územní plánování. 

 

 

 

 



HISTORICKÉ ASPEKTY VÝVOJE A PERCEPCE KULTURNÍ KRAJINY 

 

 

4 

Zpracování mapových podkladů v prostředí softwaru GIS 

Zpracování mapových podkladů je vhodné provádět v programu ArcGIS či v jiných volně 

dostupných softwarech pro GIS jako např. Janitor, OpenJUMP, QuantumGIS, GRASS GIS a 

dalších. Operace při tvorbě mapových výstupů v programu ArcGIS pomocí aplikací ArcMap, 

ArcCatalog a uživatelského rozhraní ArcToolbox vycházejí z principů a postupů uvedených 

v publikacích Booth, Mitchel (2001), Dumbrovský (2009), Geletič a kol. (2013), Mašíček, 

Ždímal (2014) a Schmidts (2013). 

Kartografická prezentace v podobě vektorových datových vrstev zahrnuje GIS vizualizace 

současné struktury krajiny katastrálních území, historické struktury krajiny katastrálních 

území z poloviny 20. století a historické struktury krajiny katastrálních území z první 

poloviny 19. století (Obr. 2). Prezentovat lze katastrální území také přímo na podkladě 

ortofotomapy, leteckých měřických snímků (LMS) a císařských otisků stabilního katastru 

Čech, císařských otisků stabilního katastru Moravy a Slezska či indikačních skic (Obr. 1). Na 

podkladě ZM 10 je možné kartograficky vizualizovat hodnoty krajiny (Obr. 3) a vymezení 

objektů se stanoveným potenciálem (Obr. 4). 

Pro znázornění zájmových mikroregionů a modelových katastrálních území je vhodné využít 

vektorovou vrstvu Katastrální území ze souborové geodatabáze 

AdministrativniCleneni_v12.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky 

ArcČR 500 (© ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad). 

Jako podklad pro vyhotovení map zachycujících současnou strukturu krajiny dotčených 

katastrálních území je nejvhodnější ortofotomapa
1
 a ZM 10 (© ČÚZK

2
, www.cuzk.cz), 

dostupné prostřednictvím prohlížecí služby WMS, a pro identifikaci druhu kultury LPIS
3
  (© 

MZe
4
, www.eagri.cz). Výsledkem vektorizace je polygonová datová vrstva znázorňující 

plošnou krajinnou strukturu s kategoriemi orná půda, TTP, lesní pozemek, vinice, ovocný sad, 

plošná/liniová zeleň, mokřad, vodní plocha, intravilán/rozptýlená zástavba, průmyslový areál, 

lom, dálnice, silnice (v rámci intravilánu pro ilustraci pouze hlavní komunikace navazující na 

cestní síť mimo intravilán), polní cesta a železnice. Tuto datovou vrstvu je možné doplnit 

zákresem hydrografické sítě s využitím dat A02_Vodni_tok_JU z DIBAVOD
5
 (© VÚV 

TGM, v.v.i.
6
, www.dibavod.cz). Druhou variantu mapových výstupů vyhotovených na 

podkladě ortofotomapy či ZM 10 reprezentuje liniová datová vrstva zobrazující cestní síť s 

rozlišením na kategorie silnice (doplněné zákresem i ostatních hlavních komunikací uvnitř 

intravilánu), polní cesta a železnice a polygonová datová vrstva se zákresem lesních pozemků, 

vodních ploch a ploch intravilánu/rozptýlené zástavby. Při tvorbě polygonových či liniových 

vrstev zachycujících současnou strukturu krajiny je možné využít vektorová data Lesy, 

SidlaPlochy, VodniPlochy, Silnice, Zeleznice a další ze souborové geodatabáze 

ArcCR500_v32.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky ArcČR 500 (© 

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad). 

Pro vizualizaci historické krajinné struktury je možné využít georeferencované LMS 

(VGHMÚř
7
 Dobruška, © MO ČR

8
 2014), stejně jako georeferencované mapové podklady 

císařských otisků stabilního katastru Čech (1826–1843) a stabilního katastru Moravy a 

Slezska (1824–1836) (Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz), 

či indikačních skic (© Moravský zemský archiv v Brně) v případě nedochování císařských 

otisků stabilního katastru. Na jejich podkladě lze vyhotovit liniovou datovou vrstvu se 

zákresem cestní sítě v kategoriích silnice, polní cesta a železnice, doplněnou polygonovou 

                                                 
1
 aktualizace 2014 

2
 Český úřad zeměměřický a katastrální 

3
 Land Parcel  Identification System 

4
 Ministerstvo zeměděství 

5
 Digitální báze vodohospodářských dat 

6
 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

7
 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

8
 Ministerstvo obrany České republiky 

http://www.cuzk.cz/
http://www.dibavod.cz/
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datovou vrstvou znázorňující lesní pozemky, vodní plochy a plochy intravilánu/rozptýlené 

zástavby. Transformaci LMS do souřadnicového systému S-JTSK Krovak EastNorth je nutné 

provést na podkladě ortofotomapy připojené prostřednictvím WMS. Souřadnicové připojení 

rastrových souborů zobrazujících katastrální území sestavená ze segmentů císařských otisků 

stabilního katastru Čech, stabilního katastru Moravy a Slezska případně indikačních skic, po 

jejich předchozí přípravě v některém z grafických editorů (GIMP, Photoshop, …), je možné 

provést na podkladě vrstvy Katastrální území ze souborové geodatabáze 

AdministrativniCleneni_v12.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky 

ArcČR 500 či ortofotomapy. 

Vlastní vektorizace rastrových mapových podkladů (Ortofoto, LMS, císařských otisků 

stabilního katastru Čech, stabilního katastru Moravy a Slezska případně indikačních skic) 

zobrazujících uspořádání cestní sítě a plošnou krajinnou strukturu a tvorba vrstev 

znázorňujících hodnoty krajiny v katastrálních území a vymezujících objekty se stanoveným 

potenciálem na podkladě ZM 10 je prováděna v rámci editačního režimu. Při zákresu 

bodových, liniových či polygonových prvků v jednotlivých datových vrstvách v softwaru 

ArcGIS je možné využít editační nástroje Polygon, Auto Complete Polygon, Cut Polygons 

Tool, Line, Split Tool, Point, Merge, Edit Tool, Add Vertex a Delete Vertex. Každému nově 

vytvořenému prvku (bodu, linii, polygonu) je pak do nově přidaného pole v atributové tabulce 

příslušné vrstvy vždy přiřazen atribut druhu pozemku, cestní sítě, či atribut identifikující 

hodnotu krajiny a plošné vymezení objektů se stanoveným potenciálem. Definování kategorií 

zobrazovaných prvků včetně volby jejich barevného vyobrazení je prováděno v rámci 

vlastností příslušné vrstvy. Výsledky editace nad rastrovými mapovými podklady je vhodné 

ukládat jako třídy prvků do osobní geodatabáze, účinného prostředku pro ukládání a správu 

geografických dat. 
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Obr. 1: Struktura krajiny kú Moravské Křižánky v roce 2014, v polovině 20. století 

a v 1. polovině 19. století 
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Obr. 2: Struktura krajiny kú Moravské Křižánky v roce 2014, v polovině 20. století 

a v 1. polovině 19. století 
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Obr. 3: Hodnoty krajiny kú České Křižánky, Moravské Křižánky, České Milovy 
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Obr. 4: Vymezení objektů se stanoveným potenciálem kú České Křižánky, Moravské 

Křižánky, České Milovy 
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Vysvětlivky k legendě Obr. 4: 

kategorie 1 objekty se zaniklými hodnotami s potenciálem pro obnovu a tvorbu 

kategorie 2 objekty s negativními změnami hodnot s potenciálem pro obnovu a tvorbu 

kategorie 3 objekty s ohroženými hodnotami s potenciálem pro ochranu, obnovu či tvorbu 

kategorie 4 objekty se zachovalými hodnotami s potenciálem pro tvorbu 

kategorie 5 objekty se zachovalými dosud nechráněnými hodnotami s potenciálem pro 

ochranu 
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