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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se 

zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou 

doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED a také 

statistickými údaji. Byla vyhotovena analýza využití krajiny a doplňkové analýzy území. 

Práce byla zpracována pro účely obce Jinačovice.  
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Abstract 

This master thesis focuses on the development of the GIS in the Jinačovice 

municipality, particularly on the Land use. The core data used for the research has been 

gathered by aerial photography since 1950. Other data sources include other types  

of maps, especially Cadastral map, ZABAGED data and statistical data. An analysis  

of the Land use has been carried out as well as addition alanalyses of the area.  

The research has been conducted specifically for the Jinačovice municipality. 
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Georeferencing, ArcGIS, Jinačovice municipality, Raster Data, Vector Data 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce GIS využití krajiny byla zpracována především pro účely obce 

Jinačovice, tedy pro potřeby zaměstnanců obecního úřadu a v neposlední řadě také  

pro samotné občany Jinačovic. Tato práce tedy vychází z jejich přání a požadavků a má  

za cíl vytvořit přehledný souhrn informací, týkající se především využití pozemků 

spadajících pod katastrální území Jinačovice. 

Obec Jinačovice se nachází severozápadně od města Brna. Dále na sever 

nalezneme město Kuřim. Obec je silně zatížena dopravou mezi těmito dvěma městy. 

Tento fakt, těsná blízkost dvou měst a také nedaleká Brněnská přehrada výrazně formuje 

charakter této menší vesničky s přibližně 600 obyvateli. Samotná obec má rozlohu okolo 

6,5 km2. Katastrální území Jinačovice je ale několikanásobně větší. Jeho velkou část tvoří 

především lesy. 

Téma GIS využití krajiny obce Jinačovice z nemalé části navazuje na diplomovou 

práci Jana Andiela, který zpracovával v roce 2010 samostatný GIS obce Jinačovice. Opět  

je zde zohledněn fakt, že obě práce byly zpracovány pro účely obce. Jejich témata spolu 

úzce souvisí a je tedy vhodná jejich návaznost a propojenost.  

Práce se věnuje problematice Land use. A to jak z hlediska teorie, tak praxe. 

Využívá získaných dat pro hodnocení krajinného krytu (Land cover) a využití půdy (Land 

use) v historickém kontextu. Na počátku je nejdůležitější sběr podkladů a potřebných 

map. Je třeba mít stále na mysli zobrazovaný časový vývoj. Tematické mapy je nutné 

získávat z různých období zkoumaného území. Je také vhodné při výběru dat uvažovat  

nad historickou situací nejen této obce, ale celé republiky. Historické mezníky jako 

světová válka, znárodňování majetku v období komunismu a následné restituce jistě velmi 

ovlivňovaly vývoj krajiny. Od dat těchto událostí se potom odvíjí výběr historických období 

mapování a výběr leteckých snímků. Je třeba volit výběr dat tak, aby tyto změny byly co 

nejlépe zobrazeny, ale zároveň myslet na ekonomickou stránku zpracování této 

problematiky.  

První kapitoly popisují zkoumané katastrální území a především teorii  

při zpracování Land use a GIS. Od kapitoly 6 práce přechází v praktickou část, kde byla 

popsána především problematika sběru dat, zpracování dat a klasifikace leteckých 

snímků. Nakonec se práce věnuje zpracovávaným analýzám a návrhu řešení zlepšení 

situace týkající se Land use v obci.  
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato diplomová práce má několik cílů. Ty byly diskutovány se starostkou obce 

Jinačovice, aby výsledky práce splňovaly její nároky a požadavky a byl vytvořen funkční 

GIS se zaměřením na Land use. 

Diplomová práce navazuje na práci Jana Andiela, který zpracovával GIS obce 

Jinačovice. Má za úkol doplnit tento GIS a rozšířit jej o historická data a problematiku Land 

use a Land cover. 

Hlavním cílem je analýza Land use, která vychází z leteckých snímků pořízených 

v rozmezí let 1950 a 2010. Pro doplnění těchto informací především statistickými údaji, 

rozšíření zkoumaného období a vytvoření co nejefektivnějších stupnice Land use, byly 

vybrány dle zadání katastrální mapy a data ZABAGED. 

Další analýza se věnuje dopravě v obci. Řeší úskalí spojená s rušnou silnicí 

procházející středem obce a dále možné následky při realizaci Hitlerovy dálnice. Má být 

proveden návrh na trasu cyklostezky v katastrálním území. 

Nakonec je práce doplněna o statistická data věnující se především vývoji obyvatel 

obce. Je zpracována analýza týkající se zastavěných ploch a budov. Nakonec budou 

provedeny návrhy na změny krajiny pro její lepší využití. 

Veškeré výsledky jsou graficky znázorněny a uvedeny v přílohách. 
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3.1

Brna. Sousedí dále s

a Rozdrojovice.

3.2

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

necelých 450

 

 

 OBEC JINAČOVICE

3.1 Vymezení zájmového území

Tabulka 

 

Přibližné 

 

Obec Jinačovice se nachází v

Brna. Sousedí dále s

a Rozdrojovice.

3.2 Charakteristika území

Přibližná nadmořská výška obce je 300

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

necelých 450

 

OBEC JINAČOVICE

Vymezení zájmového území

Tabulka 3.1: Obec Jinačovice 

Správní jednotka

Obec 

Kraj 

Okres 

Region 

Obec s rozšířenou působností

Přibližné zeměpisné 

Obec Jinačovice se nachází v

Brna. Sousedí dále s 

a Rozdrojovice. 

Charakteristika území

Přibližná nadmořská výška obce je 300

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

necelých 450 m. Zde se nachází také přírodní park

 

OBEC JINAČOVICE 

Vymezení zájmového území

Jinačovice – územní začlenění [

Správní jednotka 

 

rozšířenou působností

zeměpisné souřadnice

Obec Jinačovice se nachází v

 městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

Obrázek 

Charakteristika území 

Přibližná nadmořská výška obce je 300

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

m. Zde se nachází také přírodní park

  

Vymezení zájmového území 

územní začlenění [20

rozšířenou působností 

souřadnice (systém WGS

Obec Jinačovice se nachází v Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

Obrázek 3.1: Jihomoravský kraj 

Přibližná nadmořská výška obce je 300

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

m. Zde se nachází také přírodní park

12 

20] 

Název 

Jinačovice

Jihomoravský

Brno-venkov

Svratecko-

Kuřim 

(systém WGS-84): 49°16‘4

Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

: Jihomoravský kraj (upraveno [

Přibližná nadmořská výška obce je 300 m. Obec je směrem na východ 

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s

m. Zde se nachází také přírodní park Baba. 

Jinačovice 

Jihomoravský 

venkov 

-Kuřim 

: 49°16‘4.094‘‘

Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

(upraveno [13]) 

m. Obec je směrem na východ 

a na západ lemována rozsáhlými lesy na kopcovitém terénu s nadmořskou výškou vrcholů 

 

‘‘ N, 16°31’46

Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

m. Obec je směrem na východ 

nadmořskou výškou vrcholů 

16°31’46.149‘‘E 

Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice 

 

m. Obec je směrem na východ 

nadmořskou výškou vrcholů 

Jihomoravském kraji na severozápadním okraji města 

městem Kuřim a menšími obcemi Česká, Moravské Knínice  

m. Obec je směrem na východ  

nadmořskou výškou vrcholů 
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Rozloha samotné obce činí přibližně 0,5 km2. Katastrální území Jinačovice je ovšem 

na první pohled několikanásobně větší. Rozloha katastrálního území je v dnešní době 

necelých 6 km2. 

 

Obrázek 3.2: Katastrální území Jinačovice (upraveno [11]) 

Jinačovice leží severovýchodně od nedaleké Brněnské přehrady. Obec je rozložena 

okolo silnice vedoucí z Brna do Kuřimi. Je tedy silně zatížena hlavně nákladní dopravou 

proudící napříč vesnicí. 

[20] 

3.3 Obyvatelstvo 

Obec Jinačovice má více než 600 obyvatel. Jinačovice by si ale rády i nadále 

zachovaly ráz menší vesničky. V Jinačovicích bylo dosud vystaveno zhruba 200 domů. Nyní 

probíhá výstavba asi 28 moderních rodinných domů, čímž dojde k rozšíření obce z její jižní 

strany, a tedy i navýšení počtu místních obyvatel. Obec pro svou malou rozlohu nemá 

žádné místní části ani ulice. [10], [20] 

Jinačovice a její obyvatelé těží především z blízkosti větších měst, tím pádem 

mohou využít snadné dostupnosti veškerých služeb, pracovních příležitostí i možností 

rekreace. Je ovšem otázkou, zda není lepší některá zařízení vybudovat přímo 

v Jinačovicích, nebo zda by se tyto investice z hlediska dalšího využití nevyplatily.  

Podrobněji se obyvatelstvu obce věnuje kapitola 11.3. 

Brněnská přehrada 
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3.4 Stručná historie obce 

První zmínky o obci Jinačovice pochází z roku 1358, kdy měla obec 11 stavení. 

V katastrálním území obce byly ale objeveny také archeologické nálezy paleolitického  

a neolitického stáří. K osidlování tohoto území tedy docházelo již mnohem dříve. [7], [20] 

Po polovině 15. století připadaly Jinačovice k hradu Veveří, který najdeme  

na protějším břehu nedaleké Brněnské přehrady. Součástí veverského panství zůstaly 

Jinačovice až do zániku feudalismu.  

Na návsi obce můžeme najít kapličku sv. Máří Magdalény, která je dominantou 

obce. Byla vystavěna v roce 1854. V červenci se potom na její počest konají každoročně 

krojované hody. Jako další památky obce můžeme uvést 2 kamenné kříže a pomník 

obětem obou světových válek. 

Katastrálním územím Jinačovice měla také vést Hitlerova dálnice. Dodnes zde 

můžeme nalézt betonová torza rozestavěného mostu. 

S historií obce úzce souvisí vznik a podoba jejího znaku a vlajky. Je na nich 

zobrazeno krojidlo s radlicí, zlatý pohár s víkem a šachované orlí křídlo.  

 

Obrázek 3.3: Znak a vlajka obce [20] 

Z hlediska Land use bylo katastrální území Jinačovice ovlivněno spíše obecně 

známými mezníky v dějinách České republiky a Československa. Jedná se především  

o období scelování pozemků, tedy období známe jako „období rozorávání mezí“  

a pozdější období restitucí. Z historického hlediska dochází také nepochybně k výstavbě 

nových domů apod. Této problematice se věnují pozdější kapitoly vyhodnocující 

zpracování Land use.   

[20] 
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4 KRAJINA A JEJÍ PLÁNOVÁNÍ 

Hned na počátku práce je třeba definovat pojem krajina, jak se dělí, co ji vytváří, 

charakterizuje a především definovat způsob jejího hodnocení. Tyto pojmy úzce souvisí  

se samotným využitím krajiny, neboli Land use. Krajina je složitý systém, který je potřeba 

zkoumat systematicky, tzn. zkoumat vazby, procesy a principy.  

Krajinné plánování je obor zasahující do mnoha jiných oborů. Vyžaduje zkušenosti 

jak z teorie, tak i z praxe. Je vysoce ovlivněno subjektivním pocitem autora. Při hodnocení 

krajiny, řešení jejího využití je třeba dodržet základní postupy zpracování.  

Tuto problematiku řeší kniha Základy krajinného plánování od autora Petra 

Skleničky [2]. Pro účely diplomové práce byly vybrány jen nejdůležitější informace týkající 

se zadané problematiky. 

4.1 Krajina 

4.1.1 Pojem krajina 

V literatuře je možné najít velké množství definic o významu slova krajina. Definice 

jsou velmi ovlivněny především specializací jejich autorů. Krajinu můžeme tedy definovat 

podle různých pojetí tohoto slova.  

Pojetí krajiny: 

Právní: 

Podle § 3, písm. m, zák. č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, je krajina: 

část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky. 

Historické: 

Z historického hlediska asi nejčastěji chápeme krajinu jako část zemského 

povrchu, která se po určitou dobu politicky, hospodářsky, kulturně vyvíjela. 

Vychází ze zeměpisné polohy území. 

Demografické: 

Jde o území obývané danou lidskou populací. 

Geomorfologické: 

V tomto případě lze chápat krajinu jako pododdělení zemského povrchu, popř. 

vývojově do jisté míry stejnorodou část zemského povrchu. Krajina se potom 

vyznačuje určitou strukturou jejich jednotlivých složek a jejich vzájemnými 

přirozenými vztahy. 
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Geografické: 

Zde lze najít velké množství definic slova krajina. Obecně lze říci, že jde  

o nevelkou část zemského povrchu, která je ohraničena přirozenými hranicemi 

a tvoří jeden nedílný komplex. Tento komplex je tvořen v čase souborem 

vzájemně svázaných a podmíněných přírodních objektů a jevů.  

Ekologické: 

V tomto případě je především zkoumána struktura, funkce a dynamika krajiny. 

Krajina je v dnešní době ve velké míře utvářena člověkem. Lze tedy řešit, zda 

tyto zásahy jsou harmonické či nevyvážené vzhledem k přírodě. Krajinu lze 

potom chápat jako zemský povrch, který je formován několika faktory 

(abiotickými, biotickými i antropogenními).  

 

Další možná pojetí: umělecká, emocionální, ekonomická atd. 

 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že jednotlivé pojmy spolu velmi úzce souvisí  

a při hodnocení krajiny je třeba brát v potaz co nejvíce z nich. Ve velké míře také záleží  

na volbě měřítka, ke kterému se pojem krajina vztahuje. 

4.1.2 Kategorie krajiny 

Krajinu lze rozdělit podle několika hledisek. Nás pro tuto práci zajímá především 

rozdělení krajiny podle ovlivnění krajiny člověkem: 

a) Krajina přírodní a přirozená 

V dnešní době už nelze najít ekosystém, který by nebyl ovlivněn lidským 

faktorem. Můžeme tedy brát v úvahu spíše krajinu blízkou přirozené. Ta se 

vyznačuje převahou přirozené vegetace, která je již ovlivněna člověkem. 

b) Krajina kulturní 

Tato krajina je silně ovlivněna člověkem. Charakteristickou přeměnou přírodní 

krajiny na kulturní je lesnictví a zemědělství. Velmi zde závisí na intenzitě vlivu 

člověka. Z tohoto hlediska pak dále dělíme kulturní krajinu na: 

- vlastní kulturní krajinu – je zde zachována rovnováha mezi antropogenními 

a ostatními faktory, krajina má autoregulační schopnost, 

- narušenou kulturní krajinu – vliv člověka narušuje stabilitu přírodních 

složek, stále je ještě zachována autoregulační schopnost jednotlivých 

ekosystémů, 

- devastovanou krajinu – je významně narušena autoregulační schopnost. 
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Vývoj krajiny je tedy ovlivněn několika faktory. Je utvářena především 

dlouhodobými geomorfologickými procesy a osídlováním krajiny organismy. 

4.1.3 Faktory utvářející krajinu 

Krajina je z dlouhodobého hlediska utvářena mnoha faktory. Každý faktor v daném 

území ovlivňuje krajinu s různou intenzitou. Zde jsou uvedeny ty nejzákladnější z nich. 

Fyzikální a biologické: 

- geologické poměry, 

- reliéf terénu, 

- hydrologické poměry, 

- půdní poměry, 

- organismy. 

Antropogenní faktory: 

- Land use, 

- osídlení a výstavba, 

- historický vývoj. 

Estetické faktory: 

- vizuální – měřítko, pohledové expozice, barevnost, 

- ostatní – zvukové, pachové, hmatové vjemy… 

Asociace: 

- historické – významné události a osídlení, 

- kulturní – významné osobnosti, umění… 

4.2 Hodnocení krajiny 

Hodnocením krajiny je nazýván proces, při kterém je krajina popisována, 

klasifikována a analyzována s následnou interpretací výsledků. V první fázi hodnocení 

krajiny tedy dochází k popisu krajiny, tzn. k systematickému sběru a interpretaci 

informací. V druhé části se potom provádí klasifikace krajiny, kdy je krajina rozdělena  

do jednotek s danými charakteristikami.  

4.2.1 Kroky hodnocení krajiny 

- Přípravná fáze - shromažďování podkladů, volba metody hodnocení, 

- analýza charakteristik území, 

- terénní průzkum – dokumentace území, 

- prezentace výsledků – vyhodnocení výsledků, závěry a doporučení. 
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Jednotlivé fáze se navzájem prolínají. Je potřeba důkladně zvážit metody  

a techniky hodnocení krajiny a také zvážit např. využívané přístroje pro získávání dat, 

popř. software pro zpracování dat. Je velmi důležité zachovat objektivitu hodnocení 

krajiny. Čím méně lidí zpracovává danou problematiku, tím více musíme brát v úvahu 

přítomnost subjektivního prvku.  

4.2.2 Účel hodnocení krajiny 

Hodnocení krajiny slouží jako podklad pro zpracování dalších studií. Většinou  

se jedná o plánovací činnost, tedy územní plánování, projekty staveb, pozemkové úpravy, 

lesní hospodářské plány atd. Dále může jít o výzkumné projekty, expertní činnost nebo 

např. o poradenskou činnost pro zemědělce (tzv. management krajiny). 

Hodnocení krajiny je základem pro určení nejvhodnějšího přístupu k dalšímu 

rozvoji daného území. Lépe potom např. chápeme vztahy mezi jednotlivými krajinnými 

složkami, které vytvářejí její charakteristický ráz. 

Před začátkem hodnocení krajiny je potřeba jasně znát důvod zpracování a účel 

dalšího využití této práce, je třeba znát také cílovou skupinu uživatelů projektu  

a potřebnou podrobnost zpracování. Těmto faktorům je potom podřizována metoda 

zpracování dat. 

Důvody zpracování hodnocení krajiny mohou být různé. Nejčastěji se monitorují 

krajinné změny z důvodu hrozby úbytku nebo devastace půdního fondu. Sledují se změny 

Land use související s útlumem zemědělství a pro účely odhadů sklizně zemědělských 

plodin. 

Získaná data při hodnocení krajiny by měla být přístupná jak pro účely krajinného 

plánování a managementu, tak veřejnosti. Je třeba zvolit dle účelu správnou formu 

prezentace výsledků, zvolit správnou míru generalizace. 

4.2.3 Krajinné jednotky 

Řešené území hodnocení krajiny je třeba rozdělit na tzv. krajinné jednotky. Jedná 

se o části tohoto území, které jsou z hlediska zkoumané charakteristiky v rámci daného 

měřítka relativně homogenní. Míra homogenity je dána především volbou měřítka  

a na podrobnosti řešení, tedy na rozsahu používané hodnotící škály. 

Otázka volby měřítka a velikosti krajinné jednotky je jistě velmi důležitá pro získání 

reprezentativních výsledků. Jednotlivá katastrální území je obecně doporučováno řešit 

v měřítkách 1 : 5 000 – 1 : 25 000. Samozřejmě opět záleží na velikosti pozorovaného 

katastrálního území. Nejefektivnější je potom postupná konkretizace krajinného 

hodnocení menších území s vazbou na územní a regionální řešení krajiny. Se změnou 
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měřítka dochází ke změnám vlivů jednotlivých faktorů na charakter krajiny. Na lokálním 

území se nejvíce projevuje aktuální stav vegetace, Land use a prostorové parametry 

krajiny. Geomorfologické charakteristiky jsou naopak dominantní až na úrovni regionální 

a nadregionální.   

4.2.4 Hodnocení přírodních charakteristik krajiny 

Krajina je utvářena několika faktory 

Klima 

Krajina je ovlivněna několika faktory: 

- Teplotními a srážkovými poměry,  

- rychlostí a směrem větru,  

- slunečním zářením. 

Reliéf (georeliéf) 

Reliéf je hlavním ukazatelem porostu, polohy a prostorových vztahů v krajině.  

Je utvářen vnitřními (endogenními) pochody, které vytvářejí nerovnosti povrchu Země  

a vnějšími (exogenními) pochody, které vedou k zarovnání povrchu a zmenšování 

výškových rozdílů. Jde tedy o tyto hlavní procesy – eroze (větrná a vodní), ukládání hmot  

a vyplňování sníženin. Mrazové zvětrávání. Reliéf tedy ovlivňuje vznik a vývoj půd, 

hydrologické poměry krajiny. 

Rozlišujeme vzhled, sklon, orientaci a expozici reliéfu.  

Geologické charakteristiky 

Popisují stavbu a složení zemské kůry. Ta je charakterizována texturou, strukturou, 

odolností proti zvětrávání, chemickou stavbou, propustností. Výzkum se provádí 

především sondami. Plošné znázornění je realizováno na geologických mapách. 

Půda: 

Půda je svrchní část zemského povrchu. Vzniká rozpadem horninového podloží 

vlivem působení biologických, chemických a fyzikálních faktorů. Je tvořena minerální  

a organickou složkou. Je charakterizována specifickým zvrstvením, morfologií a produkční 

schopností. Vývoj půdy je ovlivněn matečnou horninou a reliéfem, v průběhu je pak 

ovlivněna klimatickými a biologickými faktory a také vlivem člověka.  

U půd primárně rozlišujeme půdní typy a půdní druhy. Pro zemědělskou půdu  

bez ohledu na její využití byly zpracovány BPEJ. Kromě půdních vlastností zahrnuje také 

vliv klimatu a reliéfu. 



20 

 

 

BPEJ – Bonitované půdně ekologické jednotky  

- definují produkční potenciál zemědělských půd na podrobné úrovni, 

- jde základní mapovací a oceňovací jednotky, 

- zahrnují vlastnosti klimatu, genetické vlastnosti půd, půdotvorný substrát, 

zrnitost půdy, obsah skeletu, hloubka půdy, sklonitost a expozice. Dále byly 

vyhodnoceny údaje o nadmořské výšce, reliéfu okolí z hlediska sklonitosti, 

členitostí, stupeň využití pozemků, dostupnost pozemků, 

- zajišťují napojení na katastr nemovitostí, finanční úřady, 

- jejich údržbu provádí Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Zbraslav, 

- vlastnosti každé jednotky jsou vyjádřeny pětimístným kódem, v některých 

případech je doplněno číslo šesté. To slouží pro interní potřebu VÚMP. 

- Jednotlivá čísla číselného kódu BPEJ vyjadřují: 

1. číslo: příslušnost ke klimatickému regionu 

2. číslo: hlavní půdní jednotka 

3. číslo:  hlavní půdní jednotka 

4. číslo:  kombinace sklonitosti a orientace vůči světovým stranám 

5. číslo: hloubka a skeletovitost půdy 

6. číslo: charakterizuje antropogenní půdy a balvanitost.  

Lesy: 

Lesní půdy, lesní porost a vegetační stupně řeší systém ÚHÚL (Ústav  

pro hospodářskou úpravu lesů). Má na starost především inventarizaci lesů České 

republiky, správu dat jako např. oblastní plány rozvoje lesů (OPRL). 

Lesy mají pro Land use velký vliv. Zabraňují erozi, mají funkci rekreační apod.  

[2], [22] 

Voda: 

Vodu dělíme na povrchovou a podpovrchovou. Dále se vyskytuje ve vzduchu 

v podobě srážek a výparů. Voda je v permanentním pohybu, který označujeme jako 

koloběh vody. Voda má velký vliv na utváření krajiny. Podílí se na erozi. Velkým 

problémem mohou být např. přívalové deště. 

Vegetace: 

Vegetace plní v krajině funkci v koloběhu látek a toku energie. Z hlediska Land use 

především zabraňují erozi a přispívají k tvorbě a vývoji půdy, zmírňuje teplotní extrémy  

a reguluje výpar a vodní režim krajiny, čistí ovzduší. Významné odstranění vegetace může 

vést ke změnám proudění vzduchu a rychlejší devastaci krajiny. 
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4.3 Faktory ovlivňující krajinu 

Způsob využití krajiny ovlivňují především přírodní jevy, krajina je také výrazně 

ovlivněna činností člověka. 

Člověk může ovlivňovat přírodu několika způsoby: 

- zvyšování produkčního potenciálu půd (kultivace), 

- regulace vodního režimu půd (odvodnění a závlahy), 

- změna sklonitosti (terasování, rozorávání mezí), 

- výstavba objektů.  

Přírodní vlivy řeší předchozí kapitola týkající se hodnocení přírodních charakteristik 

krajiny. 

[2] 
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5 VYUŽITÍ KRAJINY (LAND USE) 

Termín Land use se skládá ze dvou základních částí, a to z biofyzikální  

a socioekonomické. Land use je dynamický pojem. Souvisí s vývojem jednotlivých atributů 

krajiny v čase. Zahrnuje formu analýzy aktuálního i historického stavu a zároveň 

hodnocení krajiny z hlediska vhodnosti jejího způsobu využívání, tedy zahrnuje  

tzv. krajinné plánování. 

Pro zpracování Land use rozdělujeme plochu na tzv. krajinné jednotky (Land unit). 

Jsou to plochy, které jsou relativně homogenní ve všech atributech. K popisu krajinných 

jednotek se využívají krajinné charakteristiky (např. BPEJ, sklon svahu …). Ty samy o sobě 

nevyjadřují vhodnost území pro konkrétní způsob využití. Proto se tyto charakteristiky 

s rozdílnou váhou vlivu uskupují do souborů, které se nazývají krajinné vlastnosti. 

Je nutné nezaměňovat termíny Land use a Land cover. Land cover, neboli půdní 

kryt, zobrazuje druh materiálu na zemském povrchu, např. jehličnatý les, holá půda, 

nepropustné plochy. Land use, neboli využití půdy, zobrazuje data v souvislosti s lidskou 

činností, využitím a přeměnou přírodního prostředí pro specifické účely,  

např. hospodářský les, pastvina, pole, residenční plochy, komunikace. Jednotlivé 

kategorie se mohou samozřejmě překrývat a nést stejný název. 

[2], [3] 

5.1 Analýza historických změn 

Analýza historických změn v podobě Land use a Land cover má zachytit výrazné 

změny ve způsobu hospodaření člověka ve vztahu k různým aspektům životního prostředí 

(např. vývoj jakosti vody). Výrazně se projevují politické změny a také dotační politika 

státu. Na území České republiky docházelo k největším změnám po roce 1948 a 1989. 

V dnešní době je využití půdy ovlivňováno dotačními tituly, které motivují uživatele 

pozemků k pozitivním změnám. [3] 

Z výše uvedených důvodů je nutné hodnotit vývoj využití krajiny v historickém 

kontextu. Pochopit vliv změn hospodaření v krajině. 

5.2 Zdroje vstupních dat do GIS 

Velmi často se pro analýzy GIS využívají data dálkového průzkumu. Jejich oblast 

využití je široká a stále se rozšiřuje. Další zdroje dat potom využíváme jako data podpůrná, 

popř. data pro doplnění informací nebo doplnění časových řad. K tomuto účelu také 

využíváme statistická data. Podrobně řeší tuto problematiku Metodika hodnocení 

historického vývoje Land use s využitím DPZ [3]. 
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5.2.1 Informační zdroje 

Letecké a družicové snímky 

Pro časové analýzy krajinného krytu a využití půdy využíváme data dálkového 

průzkumu. Tedy letecké a družicové snímky. Vzhledem k malé rozloze zkoumaného území 

v tomto případě družicová data nezajišťují potřebné rozlišení. V této diplomové práci jsou 

tedy využitelné pouze letecké snímky. Historická data poskytuje VGHMÚř Dobruška. 

Aktuální data vlastní ČÚZK. 

Pro doplnění časové řady a získání většího množství informací je vhodné letecké 

snímky doplnit mapami. Nejčastěji se k tomuto účelu využívají katastrální mapy a jiné 

tematické mapy.  

Výhody dat: rozlišení, jasné stáří snímků a dlouhá časová řada. Snímky zachycují 

přesně aktuální stav. Jsou dostupné a zobrazují velké územní celky. 

Nevýhody dat: složitá úprava a náročné zpracování, nutné zkušenosti  

pro zpracování, potřeba specializovaný software. 

 

Historické podklady 

První mapy se objevují v 16. až 18. století. Jedná se např. o Klaudyánovu mapu, 

Müllerovu mapu apod. Tyto mapy ale nenabízejí dostatečný tematický rozsah, 

podrobnost, ani polohovou přesnost pro možnost tvorby analýz krajinného typu. Pro tuto 

diplomovou práci tedy nejsou vhodné. 

První použitelný podklad pro hodnocení vývoje využití půdy jsou mapy  

1. vojenského mapování. Mapa byla tvořena zvětšením Müllerovy mapy, nemá 

geodetické základy a její georeferencování je tedy problematické. Bylo použito sáhové 

měřítko 1 : 2 880. Mapy vznikaly mezi roky 1763 a 1783 metodou „z koňského sedla“. 

Dochází tedy k deformacím. Především sídla jsou oproti lesním plochám neúměrně velká. 

Tematický obsah mapy ovšem může najít při analýzách vývoje krajiny své využití. 

Kategorie využití půdy jsou v mapě barevně odlišeny. 

Mezi lety 1821 a 1841 vznikaly mapy Stabilního katastru. Základem již byla 

triangulační síť. Mapováno bylo v měřítku 1 : 2 880 a vznikaly ostrůvkovité mapy 

zobrazující jednotlivá katastrální území. Dnes jsou k dispozici z tohoto období tzv. 

indikační skici. Dále je k dispozici podrobná legenda popisující jednotlivé kategorie využití 

půdy. K nahlédnutí byl také dochován přehled výměr ploch. 

V první polovině 19. století vznikaly mapové podklady během 2. vojenského 

mapování. Mapování bylo vázáno na vojenskou triangulaci a katastrální mapování.  
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Na Moravě bylo mapováno v období 1936 – 1940 v měřítku 1 : 28 800.  Podoba map  

i legenda je velice podobná s mapami 1. vojenského mapování. Transformace těchto map 

již není tolik problematická, jako u map 1. vojenského mapování. 

V roce 1867 bylo započato 3. vojenské mapování, které probíhalo do roku 1880. 

Mapováno bylo již v metrickém měřítku 1 : 25 000. Mapy vycházely z katastrálních map.  

Po roce 1918 práce přebírá Vojenský zeměměřický úřad. Dochází k reambulanci  

3. vojenského mapování. Byl zpřesněn výškopis a polohopis a došlo k počeštění 

německých názvů. Tyto mapy byly využívány až do 50. let.  

Po druhé světové válce se tvoří mapová díla využívající Křovákovo zobrazení. Jde  

o Státní mapy v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 5 000. Mapy z tohoto období nejsou vždy 

dochovány. Mapy obsahují polohopis, výškopis a popis. Stav mapy nemusí odpovídat 

skutečnému stavu v krajině. 

Dále jsou vytvářeny v rámci československého vojenského mapování topografické 

mapy v souřadnicovém systému S-1942 a S-1952 a výškovém systému Bpv. Zobrazují 

podrobně technické i přírodní prvky v krajině. Je zde rozlišena řada kultur. Proto mohou 

být dobrým podkladem pro analýzu využití půdy. 

Po roce 1968 se dělí civilní a vojenská topografická díla. Vznikají Základní mapy ČR 

v měřítku 1 : 10 000 (ZM 10). Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. 

Postupně se začínají vytvářet digitální data. Jde o tzv. digitální modely území. 

Katastrální mapy 

Pro doplnění informací je výhodné využít katastrální mapy. K dispozici jsou mapy 

Stabilního katastru, dále stav Pozemkového katastru, popř. v rámci zjednodušené 

evidence data Evidence nemovitostí. Dále samozřejmě mapy současné.  

V rámci ISKN máme k dispozici změny v katastru od r. 2001. 

Data je možné využít také pro doplnění informace v podobě WMS služeb katastru. 

Ostatní mapy 

Dalšími informačními zdroji mohou být tematické mapy, městské plány, ale  

i např. nedokončená mapování. Ta bývají k dispozici v archivech a mapových sbírkách. 

 

Výhody mapových podkladů: jednoduché zpracování, zobrazen krajinný kryt, 

cenová dostupnost. 

Nevýhody mapových podkladů: přesnost, aktuálnost, špatná kvalita starých 

podkladů, generalizace. 
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Soupisy a databáze 

Statistická data neposkytují informace v prostoru, ale doplňují geografická data  

o řadu informací. Jde například o data o katastrálním území dostupná na katastru, dále 

data Českého statistického úřadu apod. 

Výhody: snadno dostupný zdroj, velké množství dat, přesná data. 

Nevýhody: nemožnost prostorového zpracování, často malá podrobnost. 

[2], [3] 

5.2.2 Využití dat DPZ 

Data DPZ jsou jedním z rozhodujících univerzálních nástrojů pro sledování změn 

v krajině. Zajišťují možnost pozorování stavu přírodního i antropogenně ovlivněného 

prostředí, dále je umožněno sledování náhlých i pomalých změn krajiny. Pomocí dat 

dálkového průzkumu je možné sledovat dynamiku krajiny ve velkém prostorovém 

měřítku, a to i v oblastech s obtížným přístupem. 

5.3 Příprava dat v GIS 

Příprava dat DPZ je velmi důležitou součástí celé práce. Snímky je třeba upravit  

do podoby vhodné pro zpracování analýz, tedy především snímky georeferencovat a také 

vyřešit případné deformace a šum. 

K vyřešení této problematiky dobře slouží v ArcGIS např. aplikace Image Analysis.  

5.4 Klasifikace 

Po získání a zpracování podkladů v GIS, kdy jsou data připravena pro získání 

potřebných informací, je nutné před zahájením analýzy území klasifikovat. 

Definice klasifikační stupnice je velmi významnou součástí Land use a Land cover. 

Je velmi důležitá správná volba jednotek pro správné vyhodnocení požadovaných 

informací o zpracovávaném území. Při nesprávném vyhodnocení jednotlivých typů 

povrchů a určení pravidel pro jejich vymezení může dojít k nepřesnostem nebo chybám, 

popř. k zbytečnému zdlouhavému vyhodnocení. 

Land use se řídí jako ostatní disciplíny danými pravidly. Tato pravidla vycházejí 

především ze získaných zkušeností při zpracování Land use. Z těchto důvodů se využívají 

při klasifikaci oficiální klasifikační stupnice upravené k daným požadavkům na zpracování 

zadané lokality. Ukázky těchto stupnic jsou uvedeny níže v tabulce 5.1: kategorie Land use 

- DPZ v USA a tabulce 5.2: kategorie Land use – Velká Británie. Neznamená to ovšem,  

že lze použít obecná pravidla a jednoduché postupy. Klasifikaci je nutné vždy upravit  



26 

 

pro potřeby zpracovávaného území. Záleží také na podkladech, ze kterých je 

charakteristika zpracovávána. 

Výběr klasifikační stupnice je ovlivněn především účelem projektu, požadovanou 

přesností výsledků, rozlišením vstupních dat a v neposlední řadě také velikostí 

analyzovaného území. Od těchto kritérií se poté odvíjí počet kategorií a jejich kvalita, 

hierarchičnost, popř. velikost nejmenší mapované jednotky. Důležité je také myslet na to, 

zda je daná informace z použitých podkladů vůbec zjistitelná.  

Výběr klasifikační stupnice je obtížný také z toho hlediska, že musí být jednotlivé 

kategorie zjistitelné ze všech podkladů. Třídy musí být jednoznačně identifikovatelné. 

Musíme např. jednoznačně definovat, zda zastavěnou plochou myslíme pouze budovy, 

popř. budovy s přilehlými zahradami, nebo celý intravilán. 

[2], [3], [4] 

Následující kapitoly se zabývají možnostmi volby klasifikační stupnice. Volba 

klasifikační stupnice při zpracování této diplomové práce je popsána v kapitole  

8.2.3 Klasifikace leteckých snímků. 

5.4.1 Klasifikace podle údajů v katastru nemovitostí 

Jedna z možných klasifikačních stupnic je dána údaji v katastru nemovitostí. Tedy 

druhy pozemků a jejich způsobem využití. Druhy pozemků a jejich způsoby využití 

definuje příloha č. 1 a příloha č. 2 vyhlášky 26/2007 Sb. (Katastrální vyhláška), kterou  

se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dále katastrální vyhláška definuje v příloze č. 3 Typy stavby a v příloze č. 4 Způsoby 

využití stavby. Využít lze také ke klasifikaci dělení podle přílohy č. 6 Typ a způsob ochrany 

nemovitosti. Jedná se např. o národní parky, chráněné krajinné oblasti, ptačí oblasti atd. 

Tyto klasifikace se při Land use také využívají. 

Uvedená klasifikace je vhodná především pro statistické vyhodnocení území. Méně 

vhodné je toto rozdělení pro účely zpracování dat DPZ, ze kterých vychází tato diplomová 

práce. 

5.4.2 Rámcové klasifikační stupnice Land use 

Výběr popř. definice klasifikační stupnice vychází z mnoha faktorů. Nejvíce je 

klasifikace ovlivněna účelem, měřítkem, metodami zpracování a geografickou polohou 

zpracovávaného území. Liší se klasifikační stupnice pro statistické vyhodnocení Land use  

a také pro DPZ, nebo pro metody terénního šetření. Nejčastěji se tato vyhodnocení 
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prolínají. Sama o sobě totiž většinou neposkytují komplexní informaci o území.  

Např. pouhé statistické vyhodnocení nedává představu o skutečné prostorové kompozici. 

Pro ukázku je uvedena klasifikace Land use používaná v USA při vyhodnocování 

údajů z DPZ. V úrovni 2 byly vybrány jen příklady pro ukázku problematiky [2]. 

Tabulka 5.1: Kategorie Land use - DPZ v USA [2] 

Úroveň 1 Úroveň 2 
Městské nebo zastavěné plochy Obytné domy, obchod a služby, průmysl, doprava a 

komunikace, průmyslové a obchodní komplexy, zastavěné 
pozemky 

Zemědělská půda Pole a pastviny, sady, skupiny stromů, vinice, školky, jiná 
zemědělská půda 

Pastviny S bylinným porostem, s křovinným porostem, smíšené  
Lesní porosty Opadavé, stálezelené a smíšené lesní porosty 
Vody Toky a průplavy, jezera, nádrže, zátoky a ústí řek 
Mokřady Zalesněné a nezalesněné 
Neúrodná půda Suchá slaniska, pláže, písčité plochy, holé skály, doly, lomy, 

štěrkovny 
Tundra S křovitým porostem, bylinným porostem, s holou půdou, 

zamokřená tundra, smíšená tundra 
Trvalý sníh či led Trvalá sněhová pole, ledovce 

 

Další příklad je klasifikace maloplošného chráněného území na úrovni Land use 

s důrazem na terénní šetření ve Velké Británii. Tento způsob členění by jistě mohl být 

inspirací pro tvorbu kategorií v této diplomové práci. 

Tabulka 5.2: Kategorie Land use – Velká Británie [2] 

Land use kategorie 
Orná půda 

Intenzivní travní porosty 
Extenzivní travní porosty 

Travní porosty s křovinami 
Listnatý les 

Jehličnatý les 
Smíšený les 

Ostatní 

5.4.3 Klasifikace podle vhodnosti krajiny k jejímu využití 

Tento způsob klasifikace je již složitější a dle mého názoru spíše doplňuje 

klasifikace předchozí. Vhodnost krajiny může být chápána několika způsoby. Může jít  

o schopnost krajiny přizpůsobit se konkrétnímu využití. Může jít o charakteristiky  

a vlastnosti, které určují způsob využití krajinné jednotky apod. Dále při této klasifikaci 
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řešíme např. přirozenou vhodnost krajiny, aktuální vhodnost krajiny nebo třeba 

potenciální vhodnost krajiny.  

Pro charakteristiku Land use obce Jinačovice je tato klasifikace nevhodná. 

5.5 Analýzy 

Nakonec po získání vektorových dat upravených do potřebné podoby provádíme 

analýzy Land use. Jde o porovnání příbytku a úbytku jednotlivých klasifikačních jednotek 

ve zkoumaných obdobích. Výsledky je možné znázornit graficky, dále jsou zpracovávány 

výsledky číselně v podobě grafů a tabulek. V rámci Land use se často řeší svažitost terénu, 

eroze, orientace svahů apod.  

V ArcGIS je možnost získat po zadání souřadnicového systému a požadovaných 

jednotek informace o délce jednotlivých linií a rozloze polygonů. V tomto případě se jedná 

o práci v atributové tabulce jednotlivých vrstev GIS. 

Je možné provádět další analýzy vektorových a rastrových dat. Tyto analýzy 

vychází z dalších požadavků zadavatele. V tomto případě jde o návrh vedení cyklostezky. 

Nakonec se uvádějí návrhy na změny v krajině umožňující její lepší využití. 
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6 VYHLEDÁNÍ PODKLADŮ, SBĚR DAT 

Přípravné práce, tedy především získání všech potřebných podkladů je jednou  

ze základních etap tvorby této práce. Představuje jednu z časově nejnáročnějších částí. 

Pro získávání podkladů bylo využito několika metod sběru dat. Data byla získávána 

podáním žádostí na pobočky firem a institucí vlastnících potřebná data. Byly vyplněny 

potřebné žádosti a formuláře potvrzené Ústavem geodézie a zaslány na příslušná 

pracoviště. Dále bylo využito možnosti získání dat bezplatně na internetu, tzn. stažením 

dat z internetových stránek daných organizací. V případě, kdy nebylo možné získat 

samotná data, byly pro zpracování práce využity také služby WMS.  

6.1 Zeměměřický úřad 

Největší množství dat bylo poskytnuto Zeměměřickým úřadem v Praze. Bylo 

využito možnosti bezplatného získání dat studentům právě pro účely vypracování 

diplomových prací. V tomto případě je třeba vyplnit žádost o poskytnutí dat, získat 

potvrzení školy a podepsat licenční smlouvu o užívání těchto dat. Veškeré tyto dokumenty 

byly uvedeny v elektronické příloze této práce. Topografická mapa není studentům 

zdarma poskytována, vzhledem k velmi symbolické částce byla ale také objednána. 

Zeměměřický úřad tedy poskytl tato data: 

- ZABAGED – výškopis 3D vrstevnice, polohopis a výškopis GRID 10x10 

- Ortofoto ČR 

- Rastrová data nové podoby SM 5 

- ZM 10 

- Topografická mapa 

- Císařské otisky stabilního katastru 

Všechna data byla poskytnuta ve vybraném formátu. Vzhledem k tomu, že práce  

je vypracovávána v programu ArcGIS, byl primárně vybírán formát Shapefile. Tato data 

byla pro práci vybrána především pro orientaci v historickém vývoji hospodaření, 

osidlování a o celkových časových změnách krajiny k. ú. Jinačovice.  

Z dat ZABAGED byly využity všechny 3 typy poskytovaných dat. Tedy jak polohopis, 

tak výškopis ve formě vrstevnic i GRID a to především k tvorbě digitálního modelu terénu.  

Pro tvorbu digitálního modelu měl být původně vzhledem k vyšší přesnosti využit 

Digitální model reliéfu České republiky 4. Generace (DMR 4G). Jinačovice ovšem spadají 

do poslední etapy tvorby tohoto modelu. Ten měl být hotov do konce roku 2012. 

Vzhledem k technickým problémům ale tento termín nebyl dodržen a data tedy nebylo 
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možné získat. Předpokládaný termín dokončení DMR 4G byl tedy posunut na léto 2013  

a data nemohou být k této diplomové práci využita. 

Pokud nebereme v úvahu technické problémy tvorby DMR 4G, spolupráce  

se Zeměměřickým úřadem byla v tomto případě bezproblémová a velmi rychlá. Většina 

dat již byla také georeferencována, což velmi usnadnilo další zpracování. 

Bohužel zde ale dochází k jistému problému pro další využití diplomové práce.  

Pro získání dat bylo nutné podepsat smlouvu se Zeměměřickým úřadem, která nepovoluje 

poskytovat data dále třetí straně. Z tohoto důvodu nebude možné předat tato data 

Obecnímu úřadu Jinačovice.   

6.2 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

Pro možnost zpracování problematiky Land use byly vybrány především letecké 

snímky. Tyto snímky umožňují provedení řady analýz. Jejich získání je ale již oproti jiným 

datům problematičtější. Je nutné opět vyplnit oficiální žádost a zaslat potvrzení školy  

o zpracovávání diplomové práce.  

Data pro studenty ovšem nejsou poskytována zdarma. Je stanovena sleva 70% 

z ceny. Vzhledem k velkému množství dat je cena vysoká. Obec odmítla tyto snímky 

financovat, a tak bylo nutné pečlivě zvážit výběr z několika etap leteckého snímkování. 

Nabídnuta byla tato data: 

- rok 1950 - 4 černobílé snímky, 

- rok 1973 - 4 černobílé snímky, 

- rok 1981 - 2 barevné snímky, 

- rok 1990 - 1 černobílý snímek, 

- rok 2003 - 2 barevné snímky. 

Jeden snímek po studentské slevě stojí cca 200 Kč.  

Vybrány byly tyto snímky: 

- rok 1950 - 4 černobílé snímky, 

- rok 1981 - 2 barevné snímky, 

- rok 2003 - 2 barevné snímky. 

Jak již bylo uvedeno výše, snímky z roku 2010 poskytl Zeměměřický úřad, který 

tyto současné snímky spravuje. 

Původně se jako nejvhodnější zdálo vybrat roky 1950, 1973, 1990 a již zmíněný rok 

2010. Území by tedy bylo zobrazeno v přibližně dvacetiletém intervalu. Po větším uvážení 

bylo přistoupeno k výše uvedenému výběru, a to z několika důvodů.   
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Rok 1973 byl vynechán. Bylo předpokládáno, že rozdíly mezi roky 1973 a 1981 

nebudou velké, a proto byl zvolen rok 1981 vzhledem k menšímu množství snímků. 

Výhodnější pro klasifikaci jsou navíc data barevná. Ve zmíněných letech nedošlo 

k významným historickým mezníkům, které by krajinu příliš ovlivňovaly. Rok 1990 byl 

vynechán. Vzhledem k tomu, že k restitucím došlo až po tomto roce, opět by asi snímky 

nezobrazovaly dostatečně změny a byl tedy raději vybrán rok 2003. 

Největší nevýhodou při objednávce těchto dat je fakt, že se objednávají data, která 

dopředu nevidíme. Bylo by tedy vhodné mít možnost minimálně náhledu na snímky, mezi 

kterými je možný výběr, popř. kontrola objednaných snímků před jejich zaplacením. 

Pouze telefonická, popř. emailová domluva v tomto případě je nedostačující. Člověk se 

může pouze domnívat, jaké změny který snímek zobrazí. Nemůže také ovlivnit počet 

objednávaných snímků. Například při objednání dat pro tuto diplomovou práci nebyly 

využity všechny získané snímky z důvodu nevyužití překrývajících se leteckých snímků.  

Pro zobrazení katastrálního území Jinačovice v jednom roce tedy stačil menší počet 

snímků, než úřad nabídl. Vzhledem k nemožnosti kontroly objednávky tedy byly 

objednány i snímky bez kterých je možné se obejít. 

6.3 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-

venkov 

Katastrální pracoviště Brno-venkov poskytlo pro účely této diplomové práce 

změny v katastrální mapě v rozsahu k. ú. Jinačovice a to v novém výměnném formátu VFK. 

Bylo opět třeba vyplnit a potvrdit školou žádost o daná data bez úplaty. 

Tato data byla pro práci vybrána pro získání aktuálních informací z oblasti katastru 

nemovitostí. Nevýhodou je problematické zpracování výměnného formátu v programu 

ArcGIS. Je zapotřebí mít zakoupenou nástavbu tohoto programu zpracovávající výměnné 

formáty. Tento software ovšem škola nemá k dispozici.  

Vzhledem k tematice zpracování Land use na základě leteckých snímků tato data 

sloužila spíše pro doplnění informací. Byla tedy zobrazena v softwaru VKM pro orientaci 

nad současnou situací. V GIS byly využity k náhledu WMS služby katastrálního úřadu. 

6.4 Obecní úřad Jinačovice, Městský úřad Kuřim 

Dále byla zaslána žádost o poskytnutí dat Městskému úřadu Kuřim a na Obecní 

úřad Jinačovice. Bohužel žádná data poskytnuta nebyla. Jako důvod bylo uvedeno, že 

všechna data jsou propojena smlouvami, a není tedy možné je poskytovat třetí straně. 

Byly poskytnuty pouze náhledy plánu ve formátu PDF. Dále byl použit územní plán obce 

zveřejněný na internetových stránkách Jinačovic. 
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Toto tvrzení se navíc vylučuje s tvrzením ÚSES (Územní systém ekologické 

stability), kam byla také zaslána žádost o získání map souvisejících např. s biocentry 

v oblasti zpracovávaného katastrálního území. Ti ovšem odkazují právě na příslušné 

úřady, tedy na obec s rozšířenou působností, pod kterou Jinačovice spadají. Tato data  

by měla být podle ÚSES k dispozici právě na Městském úřadě Kuřim. 

Obecní úřad Jinačovice poskytl přehled názvosloví jejího katastrálního území. 

6.5 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Na brněnské pracoviště Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. byla 

zaslána potvrzená písemná žádost o poskytnutí dat v rozsahu k. ú. Jinačovice. Jednalo se  

o tato data: 

- mapy se základními charakteristikami BPEJ, 

- ceny pozemků a třídy ochrany ZPF, 

- vodní a větrná eroze půd. 

Nakonec byla zdarma poskytnuta pouze data týkající se BPEJ. A to pouze data 

aktuální, bez možnosti porovnání s minulostí. 

Tato data byla pro práci vybrána z důvodu získání informací o kvalitách půdy, 

možnosti řešení způsobu jejich využití a řešení problému eroze v lokalitě. 

6.6 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ÚHÚL poskytl pro účely této diplomové práce data OPRL – vrstvy ve formátu SHP  

a to lesní vegetační stupně a lesní typy. Pro poskytnutí dat bylo nutné vyplnit oficiální 

žádost, podepsat smlouvu o využívání poskytnutých dat a dodat potvrzení školy a zadání 

této diplomové práce. Po větším množství úředních povinností ale poskytnutí dat 

proběhlo bez komplikací. 

6.7 Laboratoř geoinformatiky – FŽP UJEP 

GEOLAB poskytl bezplatně pouze na základě potvrzení školy mapy 1. – 3. 

vojenského mapovaní. Zde jsou veškeré práce, na které byly tyto mapy poskytnuty, 

archivovány. Podmínkou získání těchto dat je tedy zaslání výsledné diplomové práce. 

Všechny mapy bylo na počátku potřeba opět transformovat.  

6.8 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

Výzkumný ústav vodohospodářský poskytuje řadu mapových dat zdarma. Většina 

dat je volně ke stáhnutí přes Hydroekologický informační systém VÚV TGM.  
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Na katastrálním území Jinačovice se nevyskytují žádné větší vodní toky. Jde pouze  

o potoky a to většinou pouze s občasným tokem. 

Pro diplomovou práci byla využita archivní data – Řád vodních toků podle 

Strahlera (formát SHP) a Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 (formát TIF). Jak 

popis naznačuje, data nejsou mapována příliš podrobně. Proto sloužila spíše k orientaci  

při zjišťování polohy potoků z leteckých snímků.  

6.9 Návaznost na předchozí diplomovou práci 

Jak již bylo uvedeno dříve, v roce 2010 student Jan Andiel vypracoval diplomovou 

práci na téma GIS obce Jinačovice. Tato diplomová práce tedy na práci Jana Andiela 

navazuje. Vzhledem k tomu, že práce byla zpracována před 3 lety, nedošlo z hlediska 

dlouhodobého vývoje krajiny k větším změnám. Existující GIS obce byl tedy doplněn  

o aktuální mapy a o mapy historické. Byly provedeny potřebné analýzy.  

6.10 Statistická data 

Nakonec byla pro doplnění informací vyhledána statistická data. Tato data jsou 

k dispozici např. v mimorámových údajích analogových map, dále byla data získána  

na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo  

na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Tato data jsou detailněji 

popsána a vyhodnocena v kapitole 11.  
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7 GIS 

GIS = Geografický informační systém 

Před detailním popisem zpracování dat by jistě bylo vhodné uvést podrobněji,  

co to samotný GIS je. Tato kapitola se také věnuje základním informacím o softwaru 

ArcGIS, ve kterém je kompletně tato diplomová práce zpracována.  

7.1 Teorie GIS 

Na počátku je jistě vhodné uvést definici GIS. Jde ovšem o moderní rychle  

se rozvíjející technologie. Definice proto zatím nejsou jasně dané a názory odborníků  

se liší. Uvádím vybrané 2 definice, které považuji za výstižné a které mě zaujaly. 

Pro GIS potřebujeme prostředky pro jeho realizaci a provoz. Tedy příslušné 

hardwarové a softwarové vybavení.  

7.1.1 Definice GIS 

Lze uvést tři různá chápání pojmu GIS. Jde o technologii, aplikační nástroj  

nebo vědecký obor. 

Obecně jde o označení geograficky orientované počítačové technologie  

a integrovaných systémů pro různé aplikace. Jde tedy o systém používající a zpracovávající 

údaje z databáze polohově vázané k povrchu Země. [1] 

ArcDATA Praha, s.r.o. uvádí na svých internetových stránkách tuto definici [9]: 

Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, 

spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území. 

Neumann (1996) [1] 

GIS je kolekce počítačového technického vybavení, programového vybavení, 

grafických údajů a personálu, určená k účinnému sběru, ukládání, údržbě, manipulaci, 

analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace.  

7.1.2 Vývoj 

GIS je prudce se rozvíjející a rozšiřující disciplína.  Názory na postavení úlohy  

a strukturalizaci problematiky GIS zatím nejsou ustálené. GIS úzce souvisí s kartografií, 

geografií, informatikou a dalšími technickými i humanitními obory. S tím úzce souvisí také 

vývoj GIS technologií, který je velmi ovlivněn rozvojem informačních technologií.  
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GIS jsou pravděpodobně jedním z prvních míst střetu současných trendů 

společnosti a vědy. Jednotlivé individuální vědecké disciplíny dnes hledají způsoby využití 

tohoto systému. 

Počátek GIS spadá do 60. let, kdy univerzity uskutečňovaly pokusy na toto téma. 

Postupně se tyto snahy sjednocovaly. V 80. letech dochází ke komercializaci. V 90. letech 

je potom vývoj ovlivněn rozvojem hardwaru a internetu. [1] 

7.1.3 Základní struktura 

Obrázek znázorňuje fáze tvorby a využití GIS. S tím úzce souvisí jeho základní 

struktura. 

 

Obrázek 7.1: GIS [1] 

Hardware: 

Jde o technické prostředky GIS. V dnešní době tuto funkci tvoří téměř každý 

výkonnější osobní počítač.  

Diplomová práce byla zpracována na notebooku HP ProBook 4510s s operační 

pamětí 4GB. Dostatek operační paměti je jedním z důležitých aspektů. Při zpracování GIS 

pracujeme s daty s velkou kapacitou a zpracování je tedy technicky a časově náročné.  

Při nedostatku paměti by bylo zpracování velmi zdlouhavé. Dále předpokládáme také 

výkonný procesor a dostatečnou kapacitu pevného disku.  

Software: 

Neboli programové vybavení. Dnes existuje velká škála programů pro zpracování 

GIS, jejich zobrazení apod.  

Tato diplomová práce je vyhotovena v programu ArcGIS. 

Lidé: 

GIS musí vždy někdo vytvořit a udržovat. V neposlední řadě tvoří GIS jeho 

uživatelé. 



36 

 

Data: 

Veškerá data jsou ukládána do databáze. V programu jsou dále upravována  

a zpracovávána.  

Metody: 

Jde o použité algoritmy zpracovávající data. 

7.1.4 Nástroje GIS 

Vstup dat: jde o nástroje umožňující vkládání všech typů dat v podporovaných 

formátech do databáze systému 

Management dat = správa dat, jde o uspořádání dat v databázi 

Modelovací nástroje: nástroje (algoritmy) pro transformaci, klasifikace, prostorové 

analýzy apod. 

Prezentace a vizualizace: veškeré výsledky je třeba nakonec prezentovat  

a vizualizovat aby byly přístupné cílovému uživateli. 

[5] 

7.1.5 Možnosti využití a funkce 

Dnes umožňují technologie GIS velkou řadu využití. Jak již bylo zmíněno, jednotlivé 

vědní disciplíny hledají způsob využití tohoto systému. Je snaha zdokonalovat zobrazení 

3D objektů a jednotlivé funkce a způsoby zpracování dat co nejvíce automatizovat. 

Data jsou využívána ve zdravotnictví, při řešení krizových situací, v zemědělství, 

meteorologii, při správě území, vodních toků apod. 

7.2 ArcGIS 

ArcGIS je kompletní systém pro navrhování a správu geografických informací 

prostřednictvím vzájemně propojených aplikací. Software vyvinula americká firma ESRI. 

Umožňuje shromažďování dat, provádět hloubkovou analýzu a zajišťuje větší porozumění 

zobrazovaným datům. Umožňuje zpracovávat vektorová i rastrová data. Jde o jeden 

z nejpoužívanějších softwarů tohoto typu na světě. Nabízí velké možnosti zpracování 

geografických dat. Naučit se pracovat s tímto programem není lehké. Umět veškeré 

možnosti tohoto programu je potom dle mého názoru pro jednoho člověka nemožné.  

7.2.1 Licence 

Diplomová práce byla zpracována v programu ArcGIS 10 Desktop. Tedy aplikací  

pro osobní počítače. Byla použita školní licence. 
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Je možné si zakoupit několik druhů licencí: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Liší se 

svojí funkcionalitou. Tu lze dále rozšiřovat nadstavbami, které jsou většinou samostatně 

zpoplatněny. Je také možné vyvíjet tyto nadstavby ve standardních programovacích 

prostředcích. Toho využívají především firmy, které si software upravují do podoby  

co nejlépe vyhovující jejich požadavkům. 

Pro tuto diplomovou práci využíváme licenci ArcInfo. Jde o nejrozsáhlejší řešení. 

Obsahuje všechny potřebné aplikace, tedy ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox apod. 

7.2.2 Aplikace 

ArcMap je aplikace umožňující tvorbu a editaci prostorových dat. Dále umožňuje 

provádět analýzy nad těmito daty a nakonec také vizualizaci dat. V prostředí ArcMap je 

také možné vytvořit výslednou mapu včetně jejich náležitostí jako je legenda, severka, 

měřítko apod. Dříve byly jednotlivé aplikace samostatně spouštěny. ArcGIS 10 již 

umožňuje ostatní aplikace využívat v prostředí ArcMap. Tento fakt činí práci v ArcGIS 

především pro začátečníky přehlednější. 

Dále využíváme ArcCatalog. Ten zajišťuje správu dat. Jde především o organizaci 

veškerých dat do stromové struktury. Je zde možnost tvorby nových vrstev, popř. převod 

dat mezi různými formáty. V neposlední řadě umožňuje také náhled a úpravu metadat. 

ArcToolbox obsahuje veškeré nástroje pro správu a provádění zpracování 

prostorových dat a jejich analýzy.  

Software ArcGIS je také možné využívat v mobilních telefonech, tabletech apod. 

Tomuto tématu se věnuje kapitola 12 Mobilní GIS. 

7.2.3 Zpracování dat 

ArcGIS umožňuje zpracovávat data rastrová i vektorová. Umožňuje konverzi mezi 

těmito daty a podporuje řadu formátů. Základním formátem, který program podporuje je 

vektorový Shapefile. Program umožňuje k datům přidat data popisná. U vektorových  

i rastrových dat je možnost uložení jejich vlastností (atributů) do databází. Vektorová data 

umožňují nahlédnutí těchto dat v atributové tabulce. Jednotlivá data jsou ukládána  

do stromové struktury. 

Program umožňuje mnoho možností zpracování dat prostřednictvím aplikací 

popsaných v předchozí kapitole. 

 

[8], [12], [21] 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Po nashromáždění veškerých podkladů k této práci bylo na řadě jejich zpracování. 

Na počátku je nutné zvolit vhodný software pro jejich zpracování, tvorbu GIS a také  

pro provedení požadovaných analýz. Data byla zpracována v souřadnicovém systému JTSK 

a výškovém systému Bpv. 

8.1 Použitý software 

Jak již bylo zmíněno výše, pro zpracování diplomové práce byl zvolen program 

ArcGIS 10 firmy ESRI. Tomuto softwaru se práce věnuje v kapitole 7.2. Veškeré práce, tedy 

tvorba GIS, včetně digitálního modelu, zpracování map a analýzy území byly provedeny 

pouze v tomto programu. Z ekonomického hlediska je vhodnější zvolit jediný 

zpracovatelský software. Vzhledem ke svým širokým možnostem uplatnění se zdál být 

v tomto případě pro zpracování program ArcGIS nejvhodnější. 

Pouze pro analýzu eroze byl pro výpočet LS faktoru využit volně dostupný program 

USLE 2D. 

8.2 Zpracování dat 

8.2.1 Podklady 

Na začátku bylo nutné veškeré získané podklady vhodně uspořádat do vrstev GIS. 

Většina podkladů již byla získána v souřadnicovém systému JTSK. Ostatní získané podklady 

bylo nutné transformovat v prostředí ArcMap. K tomu se využívá funkce Georeferencing. 

Jednotlivé mapové podklady byly také uspořádány vhodně do skupin, a to 

z důvodu snadnější a rychlejší orientace v GIS. Po dlouhodobém zvážení byla nakonec 

data uspořádána podle zobrazeného období. 

8.2.1.1  Císařské otisky – mapy Stabilního katastru 

Císařské otisky byly získány ve formátu JPG. Bylo nutné je v ArcMap 

transformovat. Nejprve byly jednotlivým mapovým listům ořezány okraje mapy  

na místech styku s dalšími mapovými listy. K tomu bylo využito v aplikaci Image Analysis 

funkce Clip. Jednotlivé mapové listy byly poté postupně georeferencovány do S-JTSK. 

K tomu bylo využito katastrální hranice podle map SM5 a také mapy pozemkového 

katastru připojené do systému pomocí služby WMS. Bylo zapotřebí velké množství 

identických bodů, které byly voleny co nejvíce rovnoměrně po celém mapovém listu. 

Nakonec byl zvolen vyšší řád transformace. Tento postup zajistil menší odchylky  

od podkladových map. Výsledek byl také kontrolován vzhledem k polohopisu ZABAGED.  
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Uspořádání pozemků, jejich využití a hranice lesů se za uplynulých téměř 190 let 

výrazně změnily. Výběr identických bodů vzhledem k dnešní situaci by byl téměř 

nemožný. Proto bylo přistoupeno k postupu využívající mapu WMS služeb ČÚZK.  

Jak je patrné z obrázku 8.1, liší se také hranice katastrálního území.  

Na obrázku je znázorněn rozdíl v průběhu hranic katastrálního území Jinačovice v roce 

1826 a dnes. Fialově je označena hranice katastrálního území získaná ze ZABAGED. 

Především v západní části se hranice výrazně liší. Byl tedy nutný pečlivý výběr identických 

bodů při transformaci. 

 

Obrázek 8.1: Rozdíl hranice katastrálního území v roce 1826 a dnes 

Před uložením transformace byla ještě provedena pohledová kontrola 

v intravilánu. Z obrázku 8.2 je patrné, že např. poloha budov znázorněných v indikačních 

skicech z roku 1826 se od dnešní polohy budov mírně liší. Pro lepší orientaci byl připojen 

navíc obrázek napravo, který znázorňuje pouze situaci z roku 1826. Vlevo je potom 

zobrazena navíc vrstva budov a cest současného polohopisu ZABAGED. 

 

 Obrázek 8.2: Porovnání budov ZABAGED a indikačních skic  

Indikační skici byly také klasifikovány a to z důvodu jejich převodu do vektorové 

podoby. Takto upravené snímky můžeme lépe porovnávat s klasifikovanými leteckými 

snímky a určit diference.  

8.2.1.2 ZABAGED 

Data ZABAGED byla poskytnuta ve formátu SHP, nebylo tedy potřeba je před 

vložením do GIS upravovat. 
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Polohopis ZABAGED byl využit především jako doplňková informace pro aktuální 

letecké snímky a některé z jeho vrstev byly využity pro zpřesnění klasifikace.  

8.2.1.3 Letecké snímky z let 1950, 1981 a 2003 

Historické letecké snímky byly poskytnuty, jak již bylo uvedeno výše, Vojenským 

geografickým a hydrometeorologickým úřadem. Tyto snímky byly pouze naskenovány  

a poskytnuty tedy ve formátu TIF. Proto bylo nutné provést větší množství úprav. 

Nejvhodnější by jistě bylo využít ke zpracování snímků specializovaný software  

pro fotogrammetrii, např. program Photomod. Vzhledem k tomu, že vždy 1 snímek 

zobrazil téměř celé katastrální území a ostatní snímky sloužily pouze k doplnění 

okrajových částí, byl zvolen postup upřednostňující zpracování celé diplomové práce 

v jednom programu, tedy program ArcGIS.  

Poskytnuté snímky byly nejprve transformovány do S-JTSK. Jako podklad byla 

využita současná ortofoto mapa, která již byly georeferencována poskytovatelem. Tento 

postup byl zvolen pro přesnější pozdější vyhodnocení diferencí mezi jednotlivými etapami 

snímkování. Poté byly snímkům oříznuty rámy. Snímky z roku 1950 byly nakonec pomocí 

mozaikování spojeny. Byl tedy zvolen postup podobný jako při zpracování císařských 

otisků. 

Zajistit, aby si snímky jednotlivých etap co nejlépe polohově odpovídaly, nebylo 

jednoduché. K tomu bylo nejvhodnější nejprve snímek transformovat pomocí afinní 

transformace. V tomto případě bylo voleno 10 - 20 identických bodů rovnoměrně 

rozložených v lokalitě a jejím okolí. Problematické jsou ovšem v tomto případě oblasti 

rozsáhlých lesů, kde jen těžko identické body hledáme. Výsledek transformace ovšem 

nikdy nebyl dostatečně přesný. Poloha jednotlivých prvků na snímcích různých etap 

snímkování si často neodpovídala. Např. diference u budov by v tomto případě nebylo 

možné vyhodnotit. Obrázek 8.3 zobrazuje snímek z roku 1981 s volbou identických bodů 

při afinní transformaci, identické body jsou znázorněny žlutě. 
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Obrázek 8.3: Afinní transformace leteckého snímku z roku 1981 

Vzhledem k nepřesnostem po afinní transformaci bylo přistoupeno k sekundární 

transformaci snímku. Zde bylo voleno velké množství identických bodů, vždy přibližně 50. 

Bylo dbáno na jejich rovnoměrné rozložení po celé lokalitě. K transformaci byla použita 

Spline transformace. Jde o transformaci na principu blokové transformace. Transformuje 

se přímo na identické body, které jsou definovány pevně. Tato transformace optimalizuje 

místní přesnost a ne přesnost globální. Dochází tedy k deformaci snímku. Proto je tento 

typ transformace využit až pro sekundární transformaci. Obrázek 8.4 znázorňuje rozložení 

použitých identických bodů na snímku z roku 2003. 

 

Obrázek 8.4: Sekundární transformace - volba identických bodů (snímek z roku 2003) 
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Díky volbě uvedeného postupu nebylo třeba upravovat snímky do podoby 

ortofoto mapy. Bylo zajištěno, aby si snímky různých etap polohově odpovídaly a mohla 

tedy být provedena po klasifikaci Land use analýza.  

Snímky z roku 1950 zobrazují menší území, proto bylo nutné jejich rámy ořezat  

a mozaikováním snímky propojit. Výsledek je zobrazen na následujícím obrázku 8.5. 

 

Obrázek 8.5:  Transformace a mozaikování snímků z roku 1950 

8.2.1.4 Mapy vojenského mapování 

Mapy vojenského mapování slouží v GIS pro doplnění historických informací. Bylo 

zapotřebí je opět transformovat. Byly transformovány afinní transformací. 

Mapa 1. vojenského mapování 

Transformace mapy 1. vojenského mapování je vzhledem k metodě jejich vzniku  

téměř nemožná. Dochází k velkým deformacím, sídla jsou oproti nezastavěným částem na 

mapě neúměrně zvětšena. Tato mapa byla transformována pouze tedy orientačně, jak 

znázorňuje obrázek 8.6. 

 

Obrázek 8.6: 1. vojenské mapování 
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Mapa 2. vojenského mapování 

Mapy 2. vojenského mapování už mají geodetické základy. Transformace už  

je tedy možná, i když stále dochází k deformacím. Při transformaci této mapy bylo využito 

dostupných podkladů, ale také WMS služeb, které obsahují tyto mapy transformované. 

 

Obrázek 8.7: 2. vojenské mapování 

Mapa 3. vojenského mapování 

Mapy 3. vojenského mapování byly transformovány opět afinní transformací  

na další podkladové mapy ze současnosti a na indikační skici.  

 

Obrázek 8.8: 3. vojenské mapování 
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Obecně byly mapové listy transformovány na identické body v katastrálním území 

Jinačovice a jeho okolí. Docházelo tedy k deformacím mapových listů, byla ale zajištěna 

vysoká přesnost zobrazení požadované oblasti. 

8.2.1.5 Ostatní mapové podklady 

Ostatní data byla získána ve formátu SHP. Nebylo tedy potřeba je dále  

před zpracováním upravovat. 

Výjimkou byly územní plány a zobrazení místních názvů obce. Tato data byla 

poskytnuta ve formátu PDF. Byla tedy převedena do formátu JPG a transformována  

do S-JTSK. 

8.2.2 Tvorba mapy 

Z veškerých podkladů byly vytvořeny přehledné mapy pro katastrální území 

Jinačovice. Tyto mapy byly vyhotoveny na formát papíru A3, exportovány do formátu PDF 

a chronologicky podle stáří očíslovány. Mapy byly zobrazeny v měřítku 1 : 15 000. 

Dále byly vytvořeny přehledné mapy výsledků změn využití krajiny. Je zde 

zobrazen rozsah intravilánu v jednotlivých časových obdobích, zastoupení orné půdy 

apod.  

8.2.3 Klasifikace leteckých snímků 

Letecké snímky je nutné pro jejich možnou analýzu nejprve klasifikovat a upravit 

do vektorové podoby. Klasifikace je jednou z nejsložitějších fází tvorby této práce. 

Klasifikace je technicky náročná analýza rastrových podkladů. Je třeba vhodné 

hardwarové vybavení. Neopomenutelná je zde časová náročnost zpracování. I když jde  

o řadu automatizovaných kroků, každý trvá desítky minut. 

8.2.3.1 Použitá klasifikační stupnice 

Klasifikace leteckých snímků a tvorba klasifikačních stupnic byla  

bez pochyby nejsložitější a nejzdlouhavější fází samotné tvorby této diplomové práce. Jak 

již bylo zmíněno, je důležité pracovat na výkonném počítači, práci také urychlí zkušenost 

s daným způsobem zpracování dat a správná volba klasifikační stupnice. 

Při výběru klasifikační stupnice bylo důležité volit takové klasifikační jednotky, 

které dostatečně zobrazí a vyhodnotí území ve všech sledovaných etapách. V této 

diplomové práci vycházíme při klasifikaci z katastrálních map. Bylo zapotřebí vytvořit 

kompromis mezi mapami stabilního katastru a současností a také vyhodnotit, zda 

jednotlivé kategorie jsou vůbec na leteckých snímcích rozlišitelné. 
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Pro jednotlivé etapy pozorování Land use byla nakonec zvolena tato klasifikační 

stupnice: 

Tabulka 8.1: Volba klasifikačních jednotek 

 

 

Každé jednotce byla přiřazena barva, která byla vždy použita. Ke změně odstínů 

barev bylo přistoupeno jen při znázornění stejné jednotky v různých etapách. 

Travní porost a ornou půdu dnes na leteckých snímcích téměř nerozeznáme. Velmi 

záleží na ročním období, kdy letecké snímkování proběhlo. Proto byly tyto 2 kategorie 

spojeny do jedné. Nejlépe je tato kategorie rozlišitelná na snímcích z roku 1981.  

Na ostatních snímcích už ale rozlišitelná většinou není. 

Jednotka Les obsahuje lesní porost a samostatné stromy. Zobrazuje jak rozsáhlé 

lesy katastrálního území, tak samostatné stromy okolo silnic a cest, popř. stromy 

v zahradách apod.  

Volba této klasifikační stupnice se jevila jako nejvhodnější především z charakteru 

získaných podkladů pro zpracování. Jak již bylo uvedeno, máme k dispozici letecké snímky, 

katastrální mapy a také ZABAGED, který s oběma těmito podklady úzce souvisí. Ostatní 

podklady slouží spíše k doplnění informací o území. 

Kategorie vodní plochy zahrnuje potoky, řeky, rybníky apod. Soukromé bazény, 

které často můžeme vidět na zahradách, byly zahrnuty do kategorie ostatní plochy, 

protože nesouvisí s Land use.  

8.2.3.2 Klasifikace jednotlivých leteckých snímků 

Samotná klasifikace leteckých snímků byla spojena s řadou problémů a nutností 

úpravy postupů pro jednotlivé snímky. Vyžaduje zkušenosti při tvorbě trénovacích 

množin, dobré technické vybavení a je časově velmi náročná. Bylo také vhodné využít 

dalších získaných mapových podkladů pro zpřesnění výsledků klasifikace. 

Klasifikace byla prováděna řízenou klasifikací v programu ArcMap. Je tedy nutné 

na počátku definovat vzorové oblasti pro jednotlivé krajinné jednotky, takzvané trénovací 

množiny. Z nich se vytváří tzv. klasifikační klíč. Poté lze spustit klasifikaci. Volba těchto 

Volba klasifikačních jednotek 
Budova 
Silnice 
Cesta 

Ostatní plocha 
Les 

Travní porost a orná půda 
Vodní plocha 



46 

 

trénovacích množin je nejdůležitější částí klasifikace. Je zapotřebí mít s jejich volbou jisté 

zkušenosti, aby byla klasifikace snímku správně provedena.  

Letecké snímky pocházejí z různých období, disponují tedy různou kvalitou 

zobrazení, jednotlivé krajinné jednotky se zobrazují na rastru jiným způsobem. Na první 

pohled je viditelný rozdíl barev snímků z jednotlivých etap. Snímky z roku 1950 jsou navíc 

jako jediné černobílé. Je tedy zřejmé, že není možné vytvořit jeden klasifikační klíč  

pro všechny snímky v důsledku různé barevnosti téhož území.  

Naopak je vhodné vytvořit několik skupin trénovacích množin i pro snímek 

z jednoho období. Poté vybíráme tu klasifikaci, která odpovídá nejvíce realitě. Ve většině 

případů jedna klasifikace na snímek nestačí. Je nutné kombinovat výsledky několika 

z nich, provádět doklasifikace a nakonec některé výsledky upravit také ručně.  

Vzhledem k obtížnosti klasifikace jednotlivých snímků byl popsán použitý postup 

jednotlivě v dalších kapitolách. 

Aktuální letecké snímky 

Jako první byly klasifikovány aktuální letecké snímky. Tyto snímky bylo nutné 

klasifikovat co nejpřesněji, sloužily jako základ pro sledování diferencí s leteckými snímky 

staršími.  

Nejprve bylo nutné zvolit co nejlépe trénovací množiny pro jednotlivé krajinné 

jednotky. Byl volen větší počet trénovacích polygonů o menším rozměru. Bylo vyzkoušeno 

několik variant volby trénovacích množin a použita nejlépe vyhovující z nich.  

O správnosti volby trénovacích ploch nám napoví ještě před klasifikací histogramy 

(obrázek 8.9). Ty znázorňují překryt jednotlivých vrstev klasifikační stupnice. V ideálním 

případě body znázorňující jednotlivé kategorie tvoří shluky a vzájemně se mezi sebou 

nemíchají. Toho ovšem při klasifikaci leteckých snímků jen těžko dosáhneme.  

To znamená, že dochází k záměně mezi klasifikovanými jednotkami při klasifikaci. Volba 

trénovacích množin tedy není dostatečně jednoznačná a dochází k chybám. Tyto chyby se 

ale snažíme co nejvíce již od počátku eliminovat. Ty, které eliminovat při první klasifikaci 

nelze, musíme odstranit jiným způsobem při dalším postupu. 

 

Obrázek 8.9: Ukázka histogramů 
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Obrázek 8.10: Výsledek automatizované klasifikace 

Po každé klasifikaci je nutná pohledová kontrola výsledku s originálem. Na obrázku 

8.10 je zobrazen rastr po první klasifikaci bez dalších zásahů do jejího výsledku. Nakonec 

byl rastr převeden pomocí funkce Raster to polygon do vektorové podoby. I přes pečlivou 

volbu trénovacích množin došlo k řadě nepřesností. Zde jsou vyjmenovány  

ty nejdůležitější z nich.  

- Veškeré stíny jsou vyhodnocovány jako les (viz obrázek 8.11). 

 

Obrázek 8.11: Chyby klasifikace 

- Dochází k záměně střech budov a silnice, popř. ostatních ploch. Jde především 

o ty střechy, které jsou rovné betonové, popř. z tmavých tašek. Z tohoto 

důvodu bylo vhodné při první klasifikaci červené střechy od ostatních typů 

střech oddělit.  

- Nejsou zobrazeny veškeré cesty. 

- Velmi se překrývají vrstvy zobrazující les a travní porost.  

Z těchto důvodů bylo nutno použít další klasifikace a také vrstvy z jiných 

poskytnutých podkladů. Při volbě různých trénovacích množin se výsledky klasifikace 
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mohou velmi lišit. Je vhodné volit různá zobrazení jednotlivých vrstev rastru. Tímto 

způsobem bylo získáno několik odlišných výsledků klasifikace rastru. Často správně 

klasifikujeme pouze některé druhy povrchu, jiné se překrývají. Naopak při druhé klasifikaci 

je lépe klasifikován jiný druh povrchu. V tomto případě je vhodné vzniklé rastry převést  

do vektorové podoby.  

Nejprve tedy byla provedena klasifikace rastru, pak tato klasifikace převedena 

pomocí funkce Raster to polygon do vektorové podoby. Poté je vhodné tyto polygony 

generalizovat. K tomu je možné využít funkce Aggregate polygons a Simplify polygon. 

Opět je vhodné provést více stupňů generalizace a využít je pro zpracování jednotlivých 

klasifikačních jednotek. Je možné nastavit minimální velikost polygonu, minimální velikost 

díry v polygonu apod. Touto funkcí je tedy možné eliminovat také řadu chyb, a pokud je 

to u řešené jednotky vhodné, vyhladit hrany polygonu. 

Pomocí funkce Select je možné po definici SQL dotazu vybrat podle atributů 

jednotlivých polygonů samostatné vrstvy pro jednotlivé krajinné jednotky. Tyto vrstvy pak 

můžeme jednoduše dále upravovat. Tyto úpravy jsou prováděny ručně.  

Cesty, silnice a budovy byly v tomto případě řešeny individuálně. Budovy a hlavní 

silnice byly převzaty z dat ZABAGED. Některé budovy byly případně upraveny, doplněny 

nebo smazány. 

Cesty byly částečně využity z klasifikace a částečně vektorizovány. Byly odhadnuty 

šířky cest a pomocí funkce Buffer potom byly zobrazeny cesty také plošně.  

Dále upravíme jednotlivé vrstvy tak, aby se nepřekrývaly a nebyly mezi nimi 

naopak mezery. K tomu bylo využito funkce Erase, kdy shodná část s definovanou vrstvou 

je smazána. Tato funkce byla využita například při úpravách ostatních ploch, aby nebyly 

duplicitně pod budovami nebo cestami. Této funkce bylo opět často využito např. u vrstvy 

ostatní plochy a budovy. Naopak u vrstvy týkající se stromů v okolí cest a zástavby použita 

nebyla.  

Nakonec je možné data opět propojit pomocí funkce Union. K tomuto kroku  

ale nakonec přistoupeno nebylo. Další analýzy byly prováděny na jednotlivých vrstvách  

a jejich propojení by práci ztěžovalo.  

Na obrázku 8.12 je zobrazen výsledek klasifikace. 
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Obrázek 8.12: Klasifikace aktuálního snímku 

Letecké snímky z roku 2003  

Snímky z roku 2003 bylo třeba prvně transformovat do S-JTSK uvedeným 

postupem, aby polohově odpovídaly snímku aktuálnímu. Poté byla provedena velmi 

podobným postupem jako u aktuálních snímků klasifikace. 

Nejprve byla provedena automatizovaná klasifikace. Zde docházelo k méně 

chybám a zpracování tedy bylo jednodušší než u aktuálního snímku. 

Poté byl rastr převeden na vektor, provedena generalizace a pomocí funkce Select 

jednotlivé klasifikační jednotky rozděleny a samostatně upraveny.  

Zobrazení budov, cest a silnice vychází z aktuálního snímku. Data byla zpracována 

obdobně a upravena do aktuální polohy. Bylo třeba mít stále na mysli, aby bylo možné 

provést analýzu změn a tomu upravovat použité postupy a zobrazovat data s tomu 

odpovídající přesností. 

Nakonec byla data opět upravena tak, aby nevznikaly topologické chyby. 

Letecké snímky z roku 1981 

Snímky z roku 1981 byly zpracovány stejným postupem jako snímky z roku 2003. 

Letecké snímky z roku 1950 

Snímky z roku 1950 byly pro zpracování opět složitější. Jak již bylo zmíněno, snímky 

bylo nutné pomocí mozaikování po transformaci propojit, aby bylo zobrazeno celé území.  
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Klasifikace byla složitá, jde o nejstarší snímky, to se podepisuje na jejich kvalitě  

a také jde o jediné zpracovávané černobílé snímky. I přes snahu co nejlépe definovat 

trénovací množiny, došlo při automatizované klasifikaci k řadě chyb. Bylo tedy zapotřebí 

pří dalším postupu věnovat úpravám více času. Postup dalšího zpracování se ale  

od předchozích snímků nelišil.  

Problémové jsou na tomto snímku budovy, které jsou v některých případech 

špatně rozlišitelné i okem. Jde tedy opět o subjektivní pocit, zda budova na daném místě 

byla nebo ne. Výhodné je v tomto případě situaci srovnávat s dalšími snímky. 

8.2.3.3 Vodní plocha 

Vodní plocha v podobě rybníků nebo například řeky se ve zkoumaném území 

nevyskytuje. Během samotné klasifikace tato jednotka zůstala nevyřešená. V katastrálním 

území se vyskytují pouze potoky. Často jde navíc o potoky občasné. Nejsou tedy  

na snímcích při klasifikaci viditelné. Můžeme ale odhadnout koryto Mnišího potoka podle 

remízků a dalších obrazců na snímcích. Potoky bylo nutné vektorizovat ručně. 

 

Obrázek 8.13: Vektorizace koryta potoka 

V katastrálním území navíc dochází k postupnému zatrubnění potoků. Proto bylo 

při vektorizaci využito dat Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a také 

katastrálních map pro co nejpřesnější zobrazení koryta potoka. Kdy probíhaly jednotlivé 

etapy zatrubnění a průběh potoka byl proto konzultován s obyvateli obce. Zatrubněný 

potok je v GIS zobrazen tenkou tečkovanou čarou. 

Vše bylo provedeno opět pro jednotlivá zkoumaná období. Jednotlivým liniím byl 

přidán atribut popis. Zde potok dělíme podle jeho toku. Toto rozdělení bylo také využito 

při vizualizaci potoka, jak znázorňuje obrázek 8.14. 
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Obrázek 8.14: Popis potoka 

Nakonec byla vypočtena délka potoka. Hodnoty jsou zobrazeny v metrech. 

Na obrázku 8.15 je znázorněn červeně průběh potoka dle VÚV TGM a modře 

koryto potoka vektorizované. Je viditelný systematický posun zákresu dat VÚV TGM 

směrem na jih. Přítok, který je zakreslen v západní části katastrálního území na snímcích 

viditelný není.  

 

Obrázek 8.15: Srovnání koryta potoka dle VÚV TGM (červeně) a z vektorizace (modře) 
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8.2.3.4 Použité funkce při klasifikaci 

Klasifikace byla vždy prováděna prostřednictvím panelu nástrojů Classification. 

Nejprve byly definovány na snímcích trénovací množiny, poté byla provedena samotná 

klasifikace. 

Výsledek klasifikace rastru dostaneme opět v rastrové podobě. Je tedy vhodné jej 

pro další úpravy pomocí funkce Raster to polygon převést do podoby vektorové.  

Poté využíváme funkce Select. Tato funkce umožňuje vytvořit samostatnou 

Shapefile vrstvu výběrem prvků daných vlastností. Výběr požadovaných prvků definujeme 

pomocí SQL dotazu.  

Vzhledem k složitosti klasifikace leteckých snímků bylo rozhodnuto, že budou dále 

vrstvy upravovány samostatně. Bylo tedy třeba využít funkcí Clip a Intersect, které zajistí, 

aby se jednotlivé vrstvy nepřekrývaly.  

Vhodné bylo také využít funkce Snap. Ta umožňuje dotažení hrany polygonu 

k polygonu jinému. Této funkce bylo využito např. pro vrstvu ostatní plocha, která byla 

připojena k hraně budov. Tímto bylo odstraněno několik nesprávně klasifikovaných stínů.  

Další funkcí, která byla hojně využívána, byla funkce Generalization. Jak již název 

napovídá, umožňuje vyhlazení klasifikovaných polygonů, vymazání nežádoucích děr v nich 

a smazání polygonů menších než zadaná velikost.  

Jednou z posledních funkcí byla funkce Union. Ta opět spojí požadované vrstvy  

do jednoho zobrazení. Je ale zapotřebí zachovat atributy jednotlivých prvků. 

Poslední fáze se věnovala topologickým kontrolám, které jsou při tvorbě 

podobných map nezbytné. K tomu slouží panel nástrojů Topology. 

Pokud pracujeme s větším objemem dat, všechny výše zmíněné operace jsou 

technicky a tedy i časově velmi náročné. Většina z nich trvá desítky minut a je třeba 

s tímto faktem při zpracování počítat.  

8.2.3.5 Shrnutí problematiky 

Jednotlivé letecké snímky byly vždy nejprve klasifikovány pomocí funkce 

Classification v programu ArcMap. K tomu bylo nutné vytvořit vhodné trénovací množiny, 

které slouží jako vzor pro automatizovanou klasifikaci. 

Takto klasifikované snímky vždy obsahovaly několik chyb. Proto bylo nutné 

výsledky klasifikace dále upravit. Bylo tedy využito pro aktuální snímky dat ZABAGED, dále 

dat ze správně klasifikovaných snímků a zbytek nepřesností byl upraven pomocí nástrojů 

ArcToolbox a ručně. V daném katastrálním území bylo vhodné řešit jednotlivé krajinné 

jednotky zvlášť.  
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Použitá klasifikace po jednotlivých vrstvách, případná vektorizace cest a ruční 

úprava některých výsledků automatizované klasifikace by jistě nebyla vhodným postupem 

pro každé území. Zejména u rozsáhlejších území by tento způsob byl velmi časově 

náročný. Vzhledem k rozsahu katastrálního území Jinačovic se ovšem tento způsob zdál 

být tím nejlepším i přes jeho nemalou časovou náročnost.  

Je také zapotřebí brát v úvahu potřebnou přesnost klasifikace. Pokud bychom  

do výsledků klasifikace po tvorbě trénovacích množin již nezasáhli, došlo by k řadě 

nepřesností. Při posuzování větších území by jistě nešlo o zásadní problém. V katastrálním 

území Jinačovice ale například pouze nesprávně vyhodnocené stíny objektů znamenají 

podstatné chyby. Zastoupení lesů v katastrálním území poté narůstá o několik procent. 

Také při řešení diferencí mezi jednotlivými etapami snímkování by docházelo k řadě 

nesprávně vyhodnocených situací.  
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9 LAND USE 

Po provedené klasifikaci všech etap leteckých snímků a indikačních skic došlo 

k vyhodnocení Land use. Byly vytvořeny přehledné mapy znázorňující úbytek  

popř. příbytek zastoupení jednotlivých klasifikačních jednotek. Ty jsou zobrazeny 

v přílohách 5 až 10 na konci diplomové práce.  

Výsledky z hlediska jednotlivých klasifikačních jednotek jsou popsány 

v následujících podkapitolách. Výsledek analýzy byl zpracován také statisticky v kapitole 

9.6. Nakonec byly provedeny návrhy na změny. 

9.1 Zastavěná plocha 

Intravilán 

V rozsahu všech získaných mapových podkladů byla vyhodnocena rozloha 

zastavěné plochy (intravilánu) obce. Do této kategorie zařazujeme budovy, ostatní plochy 

v obci a také přilehlé zahrady.  

Analýzu vyhodnocujeme od r. 1777, tedy z mapy 1. vojenského mapování. Jak již 

bylo zmíněno, tuto mapu nelze přesně transformovat. Pro získání rozlohy intravilánu 

vycházíme z mimorámových údajů, které uvádějí, že v obci v této době bylo 33 stavení. 

Předpokládáme, že čísla domů uvedených v indikačních skicách jsou v pořadí podle data 

vzniku budovy. Potom je možné zakreslit přibližný předpokládaný rozsah intravilánu obce 

v roce 1777 na podkladu map Stabilního katastru. Pro přesnější analýzu bychom museli 

získat informace např. z archivů. Zákres intravilánu z roku 1777 má spíše tedy informativní 

charakter a může se v některých místech lišit. 

Rozlohu intravilánu z roku 1826 získáme z indikačních skic. Zde není identifikace 

složitá. K intravilánu v tomto případě přiřazujeme i odlehlejší stavení, jde totiž  

o znázornění zastavěné části obce pro účely analýzy. Rozloha intravilánu z map  

2. a 3. vojenského mapování nebyla samostatně řešena, vzhledem k datům z indikačních 

skic nedochází k velkým změnám.  

Dále byla rozloha zastavěné plochy řešena na základě klasifikovaných leteckých 

snímků. Zde bylo obtížné rozeznávat zahrady od polí, opět jde tedy o přibližnou analýzu, 

která je ovlivněna subjektivním názorem při zpracování. Bylo využito doplňujících map, 

především katastrálních map, aby údaje byly co nejpřesnější. Ve vrstvě současnosti byla již 

do intravilánu zobrazena také oblast stavby 28 rodinných domů. 
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Budovy 

Analýza počtu budov by byla z podkladových materiálů téměř nemožná. Klasifikace 

není natolik přesná, aby zobrazila každou budovu zvlášť. Proto byl počet budov v obci 

řešen na základě získaných statistických údajů, které jsou uvedeny v kapitole 10.4 Bydlení. 

Výsledek analýzy budov je zobrazen v příloze č. 6. Rozloha intravilánu  

ve sledovaných obdobích je zobrazena v příloze č. 5.  

                                   

Obrázek 9.1: Budovy v letech 1950 a 2013 

Ostatní plocha 

Kategorie ostatních ploch vyplňovala blíže neurčená území intravilánu. Tato 

kategorie byla vyhodnocena pouze z hlediska jejího plošného zastoupení v jednotlivých 

etapách v kapitole 9.6. Na některých snímcích je tato kategorie špatně rozlišitelná. 

Obecně ale ostatních ploch v obci přibývá. Např. na snímku z roku 1981 jsou okolo 

budov pole a travní porost, dnes okolí budov pokrývá ostatní plocha.   

9.2 Silnice a cesty 

Silnice 

Silnice č. 3846 se na leteckých snímcích po celou sledovanou dobu nemění. Jde  

o zpevněnou asfaltovou silnici. Na dřívějších mapových podkladech je její průběh zřejmý 

také a charakter silnice se opět nemění, samozřejmě je ale cesta nezpevněná. Jde tedy  

o jedinou vrstvu, která se mezi lety 1950 a 2013 nezměnila.  
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Cesty 

Vrstva cest ovšem naopak doznala velkých změn. Jde především o změny mezi lety 

1950 a 1981. Došlo ke scelování pozemků a rozorávání mezí. To má za důsledek zrušení 

velkého množství polních cest. Celková délka cest se tehdy zmenšila téměř o třetinu. Dnes 

je snaha opět vrátit krajinu částečně do původního stavu. Pokud přihlédneme k analýze 

eroze (kapitola 10.2), je zřejmé, že některé cesty by bylo vhodné obnovit. Spolu s vegetací 

na jejich okraji zabraňují těmto nepříznivým vlivům. 

 

Obrázek 9.2: Úbytek cest mezi lety 1950 a 1981 

Byly zakresleny také cesty podle map Stabilního katastru. Aby byla tato data 

porovnatelná s daty z leteckých snímků, nebyly zakresleny cesty v oblasti lesa. 

9.3 Orná půda a travní porost 

Ornou půdu a travní porost lze v mladších snímcích stále hůře rozpoznat. Právě 

proto byly tyto 2 kategorie spojeny do jedné.  

Samotná rozloha této kategorie se příliš nemění, je ovlivněna především rozšiřující 

se zástavbou obce. Velmi by byla ovlivněna rozloha polí, pokud by došlo k realizaci 

původně plánované Hitlerovy dálnice, které se věnuje kapitola 10.2.2. Zde je také popsán 

její případný dopad na okolní přírodu a obyvatele.  

Historicky se také mění systém obdělávání polí, tedy jejich velikost. Tento fakt 

znázorňuje následující obrázek. 

1950 1981 
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: Velikost obdělávaných polí v letech 1950, 1981, 2003, 2010
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soukromé bazény na zahradách. Ty ale byly klasifikovány jako ostatní plocha, protože 

s charakteristikou Land use nesouvisí. 

Pro jednotlivá období byla vektorizována koryta potoků. Ta byla dále porovnána. 

Postupně se koryto potoka vytrácí a vody v něm ubývá. Největší vliv má na potoky nová 

zástavba. Dá se předpokládat také vliv výstavby studen na úbytek vody v místních tocích. 

Koryta byla také viditelně přerušena stavbou pilířů plánované dálnice. Zatrubnění potoka 

také jistě na jeho charakter působí. 

Potoky jsou zobrazeny také např. na mapě 3. vojenského mapování.  

Zde je viditelné, že proudí napříč celým katastrálním územím. V dnešní době potoky 

z katastrálního území postupně mizí.  

Poloha koryta potoka se od roku 1950 příliš nemění. Menší změny ale viditelné 

jsou, dále přibývá délka potoka zatrubněného, koryto je tedy upravováno a jeho přírodní 

forma mizí. 

 

Obrázek 9.4: Rozdíl polohy koryta potoka v r. 1950 (hnědá) a dnes (modrá) 

9.6 Statistické vyhodnocení 

Na závěr byly vyhotoveny grafy a tabulky znázorňující zastoupení jednotlivých 

klasifikovaných jednotek v katastrálním území Jinačovice v pěti sledovaných etapách.  

Jako první byla sledována délka liniových prvků.  

Délka silnice v roce 1826 uvedena není, jde o nezpevněnou cestu. Délka cest je 

v roce 1826 nižší, dá se předpokládat, že je tento fakt ovlivněn jiným typem podkladů. 



59 

 

Délka potoka se obtížně určuje, může dojít k nepřesnostem. Jistý je ale trend, že 

délka potoka se zkracuje, dále ubývá také vody v něm. Naopak přibývá oblastí, kde je 

potok zatrubněn. 

Tabulka 9.1: Porovnání délek liniových prvků 

Porovnání délek liniových prvků [m] 
Rok 

1826 1950 1981 2003 2013 
Klasifikovaná jednotka 

Silnice 0 2 116 2 116 2 116 2 116 
Cesta 9 557 24 220 16 765 15 918 15 909 
Potok 5 191 4 791 4 580 4 581 4 786 

Z toho zatrubněný potok 0 31 679 1 069 1 094 

 

 

Obrázek 9.5: Porovnání délek liniových prvků 

 

Dále bylo porovnáno zastoupení klasifikovaných jednotek v katastrálním území 

z hlediska jejich rozlohy.  

K největším změnám krajiny došlo mezi lety 1950 a 1981. Tyto změny byly 

vyvolány politickou situací. Byly rozorány meze a scelena pole. Byl také vybudován areál 

Zemědělského družstva Jinačovice. 
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Tabulka 9.2: Porovnání rozlohy plošných prvků 

Porovnání rozlohy plošných prvků [m2] 
Rok 

1826 1950 1981 2003 2013 
Klasifikovaná jednotka 

Budova 8 143 36 694 51 197 62 803 71 905 
Silnice - 25 391 25 391 25 391 25 391 
Cesta 48 026 109 086 80 557 78 718 78 645 

Ostatní plocha 21 086 33 248 28 728 48 566 84 840 
Intravilán 95 871 260 827 404 492 452 314 539 310 

Les 3 758 325 3 338 035 3 436 025 3 475 342 3 438 684 
Travní porost a orná 

půda 
2 909 590 2 394 464 2 315 020 2 246 098 2 237 453 

Katastrální území 6 745 170 5 396 918 5 396 918 5 936 918 5 936 918 

 

 

Obrázek 9.6: Porovnání rozlohy plošných prvků 

 

Grafy porovnání rozlohy plošných prvků podrobněji zobrazuje příloha 11. 
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9.7 Návrhy na změnu 

Na závěr je třeba vyhodnotit možné změny využití krajiny ve sledovaném 

katastrálním území.  

Asi největší dominantou celého katastrálního území Jinačovice jsou jeho rozsáhlé 

lesy. Jejich charakter se z dlouhodobého hlediska příliš nemění a z hlediska vývoje krajiny 

by měly být jistě nadále zachovány. 

Oblast zástavby se postupně pomalu rozšiřuje. Jak již ale bylo několikrát zmíněno, 

Jinačovice by si rády zachovaly ráz malé vesničky. To je z hlediska Land use opět jistě 

vyhovující.  

Velký dopad má ale rozšiřující se zástavba na místní potok. Ten je zatrubňován, 

koryto je upravováno a postupně se v něm ztrácí voda. Z tohoto hlediska bych doporučila 

opačný trend, kdy by se naopak mělo dle mého názoru postupně obnovovat původní 

koryto potoka. Úprava koryta potoka může mít vliv na erozi a může docházet k bleskovým 

povodním. Zatrubnění může mít také vliv na kvalitu vody. 

Dalším problémem jsou místní cesty a silnice č. 3846. Silnici se lépe věnuje kapitola 

11.2. Z hlediska Land use nelze příliš tuto silnici hodnotit. Naopak cesty jsou jedním ze 

zásadních problémů Land use. Kapitola 9.2 zobrazuje snížení počtu cest v katastrálním 

území. Jde především o cesty v oblasti orné půdy a travního porostu. Jejich odstranění má 

vliv na zvýšení eroze v lokalitě (kapitola 10.2). Proto bych navrhla několik těchto cest 

obnovit. Pro zvýšení efektivity by bylo vhodné v jejich okolí obnovit meze s keři a stromy. 

Návrh zobrazuje následující obrázek.  

 

Obrázek 9.7: Návrh cest a mezí (oranžová) 

Zbývá oblast orné půdy a travního porostu. Z hlediska Land use je třeba dbát  

na správné obdělávání půdy. V posledních letech byly opět scelené pozemky částečně 

rozděleny. Větší část půdy už má spíš charakter louky než polí, to Land use opět jistě 

přispívá a tento trend bych podpořila. 



62 

 

10 DOPLŇKOVÉ ANALÝZY 

Po analýze Land use byly provedeny doplňkové analýzy území. Na žádost paní 

starostky obce byla řešena otázka eroze. Dále byly navrženy trasy cyklostezek  

a turistických stezek v katastrálním území. 

10.1 Tvorba TIN modelu 

Pro doplnění analýz byl vytvořen digitální model terénu. K tomu slouží funkce 

Create TIN aplikace ArcToolbox. K tvorbě modelu bylo využito dat ZABAGED. Jako výchozí 

body byly využity body GRID výškopisu ZABAGED. Dále bylo potřeba definovat singularity, 

tedy hrany, kde se lomí vrstevnice ostře (hardline) a hladce (softline). K tomu bylo využito 

dalších vrstev ZABAGED výškopisu.  

 

Obrázek 10.1: Create TIN 

Dále bylo využito k zadání singularit vrstev ZABAGED polohopisu. V tomto případě 

ale dochází k výřezu těchto linií v modelu. Jejich výška je zadána jako nulová. Proto byl 

zvolen alternativní postup. Ten vychází z aktuálních klasifikovaných jednotek. Byly 

převedeny do 3D geodetických křivek a až poté použity při tvorbě TIN modelu. Tento 

způsob ale samozřejmě není tolik přesný. Výsledek je zobrazen na obrázku 10.2. V GIS 

byly ponechány oba modely. 
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Obrázek 10.2: Zadané singularity při tvorbě TIN modelu 

Po zadání všech potřebných údajů je vytvořen TIN model.  

 

Obrázek 10.3: Výsledný TIN model 

Vizualizaci modelu lze dále upravovat. Můžeme zobrazit např. sklonitost svahů, 

expozici apod. Výsledky jsou zobrazeny v tištěných přílohách práce. 

Dále byly vyhotoveny vrstevnice pomocí funkce Surface Contour. Hlavní vrstevnice 

jsou v intervalu 10 m, základní v intervalu 2 m. 
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10.2 Vodní eroze 

Půda v Jinačovicích podléhá vodní erozi. Tato problematika byla řešena na základě 

dvou samostatných analýz.  

První analýza vychází opět z leteckých snímků. Na nich jsou viditelné linie smyvu 

půdy, které vznikají v důsledku vodní eroze. Tyto oblasti byly na snímcích vektorizovány.  

 

Obrázek 10.4: Vodní eroze na leteckých snímcích 

Druhá analýza vychází z univerzální rovnice Wischmeier – Smith. Pomocí 

jednotlivých faktorů byla vypočtena a vizualizovaná průměrná roční ztráta půdy. [2],[6] 

10.2.1  Univerzální rovnice Wischmeier – Smith 

Rovnice definuje dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí na jednotlivých 

pozemcích.  

Základní tvar rovnice: G = R*K*L*S*C*P 

G ........... dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy [t*ha-1*rok-1], 

R ........... faktor erozní účinnosti deště, 

K ............ faktor náchylnosti půdy k erozi, 

L ............ faktor délky svahu, 

S ............ faktor sklonu svahu, 

C ........... faktor ochranného vlivu vegetace, 

P ............ faktor protierozních opatření. 
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Postup: 

Pro analýzu eroze potřebujeme vytvořený digitální model terénu, dále vektorová 

data BPEJ a vektorová data o půdních blocích.  

Digitální model terénu byl vytvořen z dat ZABAGED, této problematice se věnuje 

kapitola 10.1. Data BPEJ poskytl na základě žádosti VÚMOP, v.v.i. a data o půdních blocích 

jsou volně ke stažení na portálu LPIS (veřejný registr půdy). K dispozici jsou zde data  

ve formátu SHP. Po zadání požadované oblasti jsou data zaslána na email. Bylo zapotřebí 

tato data upravit pro další zpracování.  

LS faktor 

Jako první byl zpracován LS faktor. Jde o topografický faktor obsahující informaci  

o sklonu a délce svahu. Jde o nejsložitější část analýzy. Nejprve byla provedena kontrola, 

zda jsou k dispozici informace o všech půdních blocích v lokalitě. Pokud některý chyběl, 

byl dokreslen a byly mu vyplněny příslušné atributy. Dále bylo zapotřebí rozdělit půdní 

bloky na všech cestách a místech s terénní překážkou. Nakonec byla vektorová vrstva 

převedena pomocí funkce Polygon to Raster na rastr. Byly zadány tyto parametry: Cell 

SIze = 5, Cell Assignment Type = Maximum Area, Priority Field = ID. 

Po úpravě půdních bloků bylo třeba upravit také digitální model. Ten musí být 

převeden opět na rastr (funkce Topo to Raster). Zároveň musí být zachován stejný rozměr 

s rastrem půdních bloků.  

Poslední krok před výpočtem LS faktoru byl převod rastrových dat do formátu ASC 
pomocí funkce Raster to ASCII. 

Dále bylo zapotřebí využít LS 
Converter pro převod obou souborů 
z formátu ASC do formátu RST. Poté byl 
v programu USLE 2D vypočten LS faktor. 
Nastaven byl McCoolův LS Algorithm, 
Routhing Alghorithm byl nastaven Flux 
Decomposition. Ten umožňuje větvení 
odtokové dráhy. Takto vznikl soubor 
vyjadřující LS faktor lokality ve formátu 
IMG. Po jeho převodu přes LS Converter 
byl zobrazen zpět do GIS. Tmavé části 
zobrazují oblasti s vysokým LS faktorem. 

 

Obrázek 10.5: LS (topografický) faktor 
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K faktor 

Pro výpočet K faktoru byla využita vrstva BPEJ. Zde byl doplněn atribut HPJ a K. HPJ 

neboli hlavní půdní jednotka je 2. a 3. číslo kódu BPEJ. K faktor potom vyplníme  

na základě převodní tabulky (Tab. 51 [2]). Vrstva je opět převedena na rastr,  

Priority Field = K_faktor. 

C faktor 

C faktor zobrazuje vliv vegetace na ochranu půdy. Koeficient byl opět doplněn  

do atributové tabulky vrstvy půdních bloků. Je zadán podle způsobu využití půdy, opět  

na základě převodní tabulky. Vektorová vrstva je opět převedena do rastrové podoby, 

Priority Field = C_faktor. 

R faktor 

Faktor erozní účinnosti deště je zadáván pro celou oblast konstantní. Volí se 

v rozmezí 20 – 25. Zde byl zvolen 24. 

P faktor 

V katastrálním území nejsou provedena protierozní opatření. Proto je koeficient 

roven 1. 

 

Na závěr byly všechny podklady vynásobeny dle rovnice. K tomu slouží funkce 

Raster Calculator. Výstupem je znázornění průměrného úbytku půdy v jednotkách tuna  

na hektar za rok (Obrázek 10.6). 

 

Obrázek 10.6: Vodní eroze 

t/ha/rok 
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10.2.2  Letecké snímky 

Oblasti ovlivněné erozí byly na jednotlivých snímcích vektorizovány. Obrazce vodní 

eroze vznikající v důsledku tzv. povrchového ronu na leteckých snímcích zobrazuje 

obrázek 10.4. Opět byly výsledky v jednotlivých sledovaných etapách porovnány.  

Velmi viditelné jsou důsledky vodní eroze na snímcích z roku 1981. Na těchto 

snímcích jsou rozorány meze a je zde největší zastoupení orné půdy bez vegetace. Naopak 

nejmenší vliv má eroze na krajinu v roce 1950. V tomto období je v oblasti velké množství 

cest a mezí, které smývání půdy brání. Je vidět výrazné zmenšení obrazců eroze. 

 

Obrázek 10.7: Porovnání eroze z leteckých snímků 

Jasně zřetelný je podobný trend výskytu eroze. Opět jsou výsledky ovlivněny 

přírodními faktory při leteckém snímkování. 

V roce 1950 se eroze vyskytuje pouze lokálně. Velmi brzo je smývaná půda 

zadržena cestami a mezemi. V roce 1981 dochází k opačnému efektu. Obrazce jsou  

na první pohled dlouhé a protáhlé. V tomto období byla půda erozí ovlivňována nejvíce. 

Dnes se situace mírně stabilizovala. 
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10.2.3  Porovnání výsledků 

Nakonec můžeme porovnat výsledky obou postupů analýzy výskytu vodní eroze. 

Nejlépe jsou výsledky porovnatelné na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 10.8: Porovnání analýzy eroze 

Oba výsledky byly v GIS zobrazeny nad sebou. Na první pohled je zřejmé, že se 

výsledky první i druhé metody velmi shodují. Výsledky první analýzy ale mají jistě vyšší 

vypovídací schopnost. Došlo tedy k vzájemné kontrole výsledků a dá se předpokládat 

jejich správnost.  

Výskyt eroze úzce souvisí s charakteristikou Land use. Proto bylo k tomuto faktoru 

přihlíženo při návrhu změn v lokalitě (viz. kapitola 9.7). 

10.3 Návrh cyklostezek 

Po klasifikaci aktuálního snímku mohl být proveden návrh cyklostezky  

a turistických stezek v katastrálním území. Cesty nebyly klasifikovány v oblasti lesů. Zde 

bylo využito podkladových map. Cyklostezky byly navrženy a pochůzkovány. Poté byly 

zakresleny v GIS a byly vyhotoveny profily. 

Všechny trasy byly navrženy tak, aby vedly přes centrum obce, kde je možnost 

občerstvení. Dále je zde možnost prezentace obce. Dále bylo dbáno na to, aby trasy 

navazovaly na infrastrukturu okolních obcí a směřovaly k zajímavým turistickým bodům 

v okolí. Jde především o golfové hřiště Kaskáda, odkud může cyklostezka vést dále  

do Kuřimi. Dále je zajímavým bodem Brněnská přehrada, kde je opět obnovena možnost 

koupání, je zde přes rok řada kulturních a sportovních akcí. Nakonec rodinná trasa 

navazuje na cestu ze ZOO.  Jde opět o propojení Brna a jeho okolí s Kuřimí. 

t/ha/rok 
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Bylo navrženo více variant cyklostezek, ty byly rozděleny podle úrovně obtížnosti.  

                                 

Obrázek 10.9: Návrh tras cyklostezek 

Rodinná trasa 

Rodinná trasa byla navržena na stávající cestě podél Mnišího potoka. Vede napříč 

katastrálním územím z Jihu na Sever. Může být například využita pro spojení brněnské 

ZOO a přehrady s golfovým hřištěm Kaskáda (na obrázku 10.5 je znázorněna hnědou 

barvou). 

Tato trasa ovšem 

vyžaduje mírné úpravy. Jde  

o nezpevněnou cestu, pomohlo 

by např. mírné rozšíření této 

cesty a její zpevnění štěrkem. 

Tímto způsobem je řešena řada 

cyklostezek v Brně. Délka trasy 

je 2 443 m, převýšení je pouze 

80 m. 

 

         Obrázek  10.10: Profil rodinné cyklostezky 1 

Další variantou rodinné trasy (na obrázku 10.2 je znázorněna zeleně) je vybudovat 

cyklostezku souběžně s hlavní silnicí. V oblasti zástavby je nutné odklonit cestu do krajních 

částí obce, z důvodu nedostatku místa v okolí hlavní silnice. Takto jsou řešeny cyklostezky 

např. v Rakousku. V tomto případě by ale šlo o větší investici. Cyklostezka by musela být 

kompletně vybudována. Jde ale o velmi přehlednou variantu pro turisty, pokud by trasa 

pokračovala do okolních obcí a měst. Délka trasy je 2 727 m, převýšení je 25 m. 
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Obrázek 10.11: Profil rodinné cyklostezky 2 

Obě cyklostezky potom spojuje cyklostezka znázorněná oranžovou barvou. Vychází 

z centra obce a vede směrem na západ, 

kde se nachází opět rozsáhlé lesy 

s upravenými cestami vhodnými  

pro cyklistiku. Délka trasy je v tomto 

případě 1 594 m, převýšení 35 m. 

 

 

Obrázek  10.12: Profil rodinné cyklostezky 3 

Sportovní trasa 

Sportovní trasa má dvě varianty. Obě navazují na hnědou trasu rodinnou. Místo  

do brněnské městské části Bystrc vede růžová trasa do městské části Medlánky a žlutá 

trasa do městské části Ivanovice. Jde o členité trasy s větším převýšením a neupraveným, 

ovšem sjízdným terénem. Výhodou je, že tyto trasy nevyžadují velké investice obce  

pro jejich případnou výstavbu. Jsou také vhodné jako trasy turistické a mohly  

by navazovat také na naučné stezky, které jsou v katastrálním území obcí budovány.  

Žlutá trasa má délku 2 578 m a převýšení 120 m. Růžová trasa navazuje na žlutou 

trasu a její délka je 1 107 m a převýšení opět v návaznosti na žlutou trasu 120 m. 

 

Obrázek 10.13: Profil sportovní cyklostezky 1 
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Obrázek 10.14: Profil sportovní cyklostezky 2 

Tvorba profilů 

Nakonec byly pomocí 3D Analysis vyhotoveny profily jednotlivých tras. Pro tvorbu 

profilu musí být vytvořen 3D model území. Dále je zapotřebí linie zobrazující trasy 

cyklostezek převést na geodetické křivky pomocí funkce Construct Geodetic. Nakonec tyto 

křivky převedeme do 3D pomocí funkce Features to 3D.  

K takto vytvořeným 3D křivkám v aplikaci 3D Analysis je možné vytvořit profil trasy 

pomocí funkce Profile Graph. Zobrazené profily byly zobrazeny u popisu jednotlivých 

cyklostezek. 

 

Obrázek 10.15: Trasy cyklostezek na podkladu TIN modelu 

Trasy byly v terénu pochůzkovány. Rodinné trasy vyžadují pro jejich využití  

a atraktivitu větší investice při výstavbě. Úpravy by zajistily také vyšší bezpečnost cyklistů. 
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11 VYUŽITÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ 

11.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí uvádí na svých internetových stránkách aktuální informace 

týkající se statistických údajů jednotlivých druhů pozemků. Podobné údaje také 

nalezneme v údajích stabilního katastru. Tato data byla porovnána a vyhodnocena 

v následujícím grafu. 

 

Obrázek 11.1: Graf porovnání výměr ploch 

Tabulka 11.1: Porovnání výměr ploch [17],[19] 

druh pozemku 1845 [m2] 1948 [m2] 2013 [m2] 

orná půda 2301479 2431079 1944660 
zahrada 63265 105426 202371 

ovocný sad 1942 neuvedeno 11683 
travní porost 458825 247520 98193 
lesní porost 3231278 3229836 3232938 

vodní pl. neuvedeno neuvedeno 15386 
zastavěná plocha 28569 41593 95979 

ostatní plocha 59646 88486 334106 
celkem 6145004 6143940 5935316 



73 

 

Pro úplnost byly dále uvedeny tabulky s přesnými statistickými údaji. Tabulka 11.2 

znázorňuje Přehled výměr jednotlivých typů ploch z roku 1845 a 1948. 

Tabulka 11.2: Výkaz výměr ploch (1845,1948) [19] 

 
1845 [m2] 1948 [m2] 

role 

role 2300601 
 

s ovocnými stromy 878 
 

s vinnou révou 
  

střídavě louka 
  

střídavě pastvina (úhor) 
  

s úžitkovým dřívím (požářiště) 
  

celkem 2301479 2431079 

louky 

louky 6007 
 

s ovocnými stromy 1942 
 

s úžitkovým dřívím (požářiště) 
  

celkem 7949 6499 

zahrady 

zeleninové 385 
 

ovocné 62880 
 

okrasné 
  

chmelnice 
  

celkem 63265 105426 

vinice 

vinice 
  

s ovocnými stromy 
  

s výtěžkem rolí 
  

s výtěžkem luk 
  

celkem 0 0 

pastviny 

pastviny 452818 
 

s ovocnými stromy 
  

s užitkovým dřívím 
  

alpy 
  

celkem 452818 241021 

močály, 
jezera a 
rybníky 

rybníky a jezera s rákosem 
  

jezera bez rákosu 
  

rybníky bez rákosu 
  

rašeliniště a slatiny 
  

celkem 0 0 

lesy 

vysokokmenné  
  

nízkokmenné 3228588 
 

palouky 
  

křoviny 2690 
 

anglické parky 
  

lesní a olšová požářiště 
  

celkem 3231278 3229836 
zastavěné plochy a nádvoří 28569 41593 

neplodná 
půda 

holé skály 12138 
 

kamenné lomy 
  

štěrkoviště, pískoviště, hliniště 
  

celkem 12138 0 

jiné 
p.p.d.n. 

řeky a potoky 
  

silnice a cesty 47508 
 

dráhy 
  

celkem 47508 88486 
úhrnná výměra katastrálního území 6145004 6143940 
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Tabulka 11.3 znázorňuje přehled výměr jednotlivých ploch a další aktuální 

statistické informace v katastrálním území. 

Tabulka 11.3: Přehled výměr k 26.2.2013 [17] 

druh 
pozemku 

způsob využití 
počet 
parcel 

Výměra 
[m2] 

Výměra [%] 

orná půda 
 

168 1944660 32,76 

zahrada 
 

363 202371 3,41 

ovoc. Sad 
 

4 11683 0,20 

travní p. 
 

50 98193 1,65 

lesní poz les s budovou 12 961 0,02 

lesní poz 
 

173 3231977 54,45 

vodní pl. tok přirozený 17 15386 0,26 

zast. pl. společný dvůr 4 372 0,01 

zast. pl. zbořeniště 4 842 0,01 

zast. pl. 
 

351 94765 1,60 

ostat pl. dobývací prostor 2 12023 0,20 

ostat pl. jiná plocha 66 62532 1,05 

ostat pl. 
manipulační 

plocha 
14 53897 0,91 

ostat pl. neplodná půda 46 62159 1,05 

ostat pl. ostat. Komunikace 94 110100 1,85 

ostat pl. silnice 2 27653 0,47 

ostat pl. sport. A rekr. Pl. 3 3688 0,06 

ostat pl. zeleň 5 2054 0,03 

 

 

 

11.2 Doprava 

Obec Jinačovice se rozprostírá okolo silnice č. 3846 mezi městskou částí  

Brno - Bystrc a městem Kuřim. Jde o zatěžovaný dopravní koridor, který tedy výrazně 

ovlivňuje místní obyvatele. Na obrázku je zvýrazněna červeně. 

 

Obrázek 11.2: Silnice č. 3846 

typ údaje způsob 
využití 

počet 

č.p. bydlení 140 

č.p. jiná st. 2 

č.p. obč. vyb 4 

č.p. rod. Dům 87 

č.p. ubyt. Zař 1 

č.p. víceúčel 1 

č.e. garáž 10 

č.e. jiná st. 4 

č.e. prům. obj 1 

č.e. rod. Rekr 3 

č.e. tech. Vyb 1 

č.e. výroba 2 

bez čp/če adminis. 1 

bez čp/če garáž 8 

bez čp/če jiná st. 24 

bez čp/če obč. vyb 1 

bez čp/če tech. Vyb 4 

bez čp/če výroba 8 

bez čp/če zem.stav 14 

rozestav.   14 

celkem BUD   330 

LV   481 

spoluvlastník   682 
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11.2.1  Silnice č. 3846 

Obec Jinačovice se rozprostírá podél silnice č. 3846. Je tedy v celém svém rozsahu 

zatížena intenzivní dopravou. V letech 2000, 2005 a 2010 provedlo Ředitelství silnic  

a dálnic ČR vyhodnocení intenzity dopravy v rozsahu celé republiky. Z těchto výsledků  

je možné vyhodnotit vývod dopravy v obci a posoudit tak vliv na místní obyvatele. 

Tabulka 11.4: Intenzita dopravy (http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy) 

Silnice č. 3846 – intenzita dopravy: počet vozů / 24hodin 

rok 

Těžká 

motorová 

vozidla 

Osobní a 

dodávková 

vozidla 

Jednostopá 

motorová 

vozidla 

celkem Kategorie 

2000 392 2188 46 2626 1001-3000 

2005 673 3593 41 4307 3001-5000 

2010 592 5204 94 5890 5001-7000 

 

Tabulka zobrazuje, kolik různých druhů vozidel průměrně projede obcí v průběhu 

24 hodin. Je patrné, že se při každém sčítání intenzita dopravy zvýšila. Vždy se posunula  

o kategorii výše. Doprava tedy obec zatěžuje čím dál tím více. Kladnou stránkou je ale 

fakt, že mezi lety 2005 a 2010 se podařilo snížit intenzitu nákladní dopravy proudící obcí, 

která má na obec největší dopad. Pro lepší znázornění vývoje byl vytvořen následující graf. 

Za posledních deset let se tedy zvýšila intenzita dopravy více než dvojnásobně. 

 

 

Obrázek 11.3: Graf vývoje intenzity dopravy 

 

Dnešní silnici č. 3846 můžeme téměř ve stejné podobě nalézt ve všech získaných 

podkladech. Tedy už i v mapách 1. vojenského mapování. Historicky mohlo dojít 

k velkému ovlivnění tohoto koridoru, a to stavbou plánované Hitlerovy dálnice.  
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11.2.2  Hitlerova dálnice 

 

 

Obrázek 11.4: Plánovaná trasa dálnice 

 

Velký dopad nejen na krajinu a obyvatelstvo v katastrálním území Jinačovice  

by měla plánovaná Hitlerova dálnice. Její průběh je velmi zřetelný na leteckých snímcích 

z roku 1950. Hitlerova dálnice měla vést přímo mezi Vídní a Wroclaví. Díky známým 

historickým událostem ale tato dálnice nebyla dokončena, a tak v katastrálním území 

Jinačovice dnes zbyly „pouze“ vybudované betonové pilíře.  

Pokud srovnáme letecké snímky z roku 1950 a mapou stabilního katastru, popř. PK 

stavem katastrální mapy, je patrné, že stavba Hitlerovy dálnice měla na vývoj krajiny  

i přes její nedokončení vliv. Byla například přerušena koryta potoků. 

Dnes je ovšem znovu otázka výstavby této dálnice otevřena. Pokud by byla dálnice 

dokončena, měla by bez pochyby na krajinu velký dopad. Zastupitelstvo obce tedy jedná 

alespoň o odklonění dálnice směrem na západ. Ochranné pásmo 100 m od osy dálnice jen 

těsně míjí zastavěnou část obce. Odklonění vyřeší problémy občanům, ovšem krajina 

v katastrálním území bude jistě nemálo narušena. Průběh dálnice zobrazuje obrázek  

11.4: Plánovaná trasa dálnice. Osa dálnice je zde zobrazena hnědě. Pomocí funkce Buffer 

bylo také znázorněno ochranné pásmo 100 m od osy stavby. Na obrázku je zvolena barva 

béžová. 
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S výstavbou liniových staveb je spojena řada známých problémů: 

- zvýšení hluku, 

- snížení kvality ovzduší, 

- vliv na kvalitu půdy, snížení množství orné půdy, 

- snížení cen pozemků a bydlení, 

- narušení biokoridorů. 

Na druhou stranu je nutno podotknout, že výstavba dálnice by jistě zlepšila 

dopravní situaci na zmiňované silnici č. 3846. Také pokud by byl v blízkosti obce sjezd 

z této dálnice, stala by se jistě obec atraktivnější pro turisty a podobně. V tomto případě 

by jistě obec měla zvážit výstavbu penzionu, popř. restaurace pro možné občerstvení. 

Brněnská přehrada především v letních měsících láká velké množství turistů. 

11.2.3  Parkovací místa 

Obec Jinačovice má velký problém s parkováním v okolí rodinných domů. Zástavba 

je situována podél hlavní silnice. Domy jsou staré a s vlastnictvím aut se v rodinách 

nepočítalo. Pokud tedy rodinný dům nemá garáž, popř. rodiny vlastní větší počet aut, 

nemají kde parkovat. Tento problém také příliš nepodporuje turistický ruch obce. 

Na přání starostky obce měl být proveden návrh řešení této situace. Parkovat  

je možné v centru obce v blízkosti obecního domu. Co se týká parkování u rodinných 

domů v blízkosti silnice, musí tento problém dle mého názoru řešit především sami 

občané. Zástavba obce je hustá a parkovací místa je možné vybudovat pouze v okrajových 

částech obce.  

11.2.4  Obslužnost 

Občané obce mohou využít hromadnou dopravu, tedy integrovanou dopravu 

Jihomoravského kraje. V současné době se jedná o autobus č. 302 s trasou z Brna  

do Kuřimy a zpět. K dispozici je také noční autobus z centra Brna. Obec Jinačovice musí  

na hromadnou dopravu přispívat. Není využita tolik, aby vystačilo jízdné na pokrytí 

nákladů. Z tohoto důvodu jezdí autobusy pouze jednou za hodinu mimo dopravní špičku. 

V době dopravní špičky autobus jezdí 3x za hodinu. 

[15] 

11.2.5  Cyklostezky, turistika, cestovní ruch 

Okolní příroda Jinačovic láká cyklisty a turisty k jejímu poznávání. Také jistě občané 

Jinačovic by využili cyklostezek k alternativní možnosti dopravy. Bohužel cyklostezky jako 
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takové v okolí obce nebo v obci vybudované zatím nejsou. Jízda po silnici je vzhledem 

k její vytíženosti nebezpečná a ne příliš příjemná.  

V okolí obce vedou trasy vedené na cyklistických portálech jako možné  

pro cykloturistiku. Jde většinou o lesní cesty spíše pro horská kola, nebo naopak trasy 

vedené přes rušnou silnici. 

Této problematice se věnuje jedna z analýz (kapitola 10.3). Měla být navržena 

trasa pro co nejefektivnější vedení cyklostezky. Její vybudování by opět jistě přispělo 

k turistickému ruchu. Především nedaleká Brněnská přehrada, kterou cyklisté a turisté 

v Brně rádi navštěvují, zajišťuje především v létě velké množství turistů. Pokud  

by Jinačovice nabídly něco zajímavého, jistě by neměli důvod nezamířit při svých cestách 

také sem. 

Cestovnímu ruchu také přispívá golfový areál Kaskáda. Tento areál částečně 

zasahuje na severu do katastrálního území Jinačovice. Toto golfové hřiště je velmi 

oblíbeným místem pro sport i odpočinek.  

Pro zvýšení atraktivity obce by mohlo přispět například vybudování lanového 

centra. Vhodná by mohla být například oblast Mnišího potoka a jemu přilehlého lesa. Jde 

o členitý a zajímavý terén. V okolí této oblasti je navržena také rodinná trasa cyklostezky. 

11.3 Obyvatelé 

Jinačovice mají snahu zachovat si ráz malé vesničky. Nestojí tedy o příliš rostoucí 

zástavbu a počet obyvatel. Velké množství rodin je také původních a nestojí o větší 

množství přistěhovalců. Nejde tedy o typickou satelitní vesnici Brna, podporující trend 

stěhování Brňanů na venkov, jak tomu v poslední době v jiných okolních obcích Brna 

velmi často bývá. Naproti tomu právě probíhá výstavba 28 nových moderních rodinných 

domů v jihovýchodní části obce. 

Údaje týkající se obyvatelstva jednotlivých obcí v ČR lze získat celkem snadno. 

V této práci bylo čerpáno především z internetových stránek Českého statistického úřadu. 

Zde je k dispozici mnoho zajímavých informací o obyvatelstvu v ČR, historii sčítání lidu 

apod. Dále bylo využito informací uvedených v Historickém lexikonu obcí České republiky, 

který opět vydává Český statistický úřad. 

Číselná data získaná z výše uvedených zdrojů byla graficky zpracována pro lepší 

přehlednost. První graf znázorňuje přírůstek počtu obyvatel od roku 1869. Významný 

nárůst počtu obyvatel tedy obec zaznamenala mezi roky 1869 a 1930. Přesná statistická 

data v podobě tabulek jsou uvedena v příloze V. 
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Obrázek 11.5: Graf vývoje počtu obyvatel [10] 

Druhý graf znázorňuje věkové zastoupení obyvatel obce. Tyto údaje uvádí 

statistický úřad na svých stránkách až od roku 2006. Od tohoto roku tedy zatím nedošlo 

nepochybně k větším změnám. I zde je ovšem patrný nárůst počtu obyvatel z posledních 

let. 

 

 Obrázek  11.6: Graf Věku obyvatel obce [10]  

Poslední graf znázorňuje zastoupení mužů a žen v obci. Tyto dvě skupiny jsou  

na první pohled téměř vyrovnané. 

 

Obrázek 11.7: Vývoj počtu obyvatel obce – muži, ženy [10] 
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Obyvatelé obce nejčastěji dojíždí do práce a do školy do Brna popř. Kuřimi. Jak již 

bylo několikrát zmíněno, obě tato města leží ve velké blízkosti a dopravní obslužnost  

je také občanům zajištěna.  

11.4 Bydlení 

Lokalita obce je pro bydlení jistě atraktivní. Jde o malou vesnici v těsné blízkosti 

Brna a Kuřimi. Velkou část území a její okolí tvoří lesy. V blízkosti obce nalezneme 

Brněnskou přehradu, která především v létě láká na sportovní aktivity i možnost 

odpočinku. V katastrálním území se nachází přírodní park Baba. Na sever od katastrálního 

území potom nalezneme známý golfový areál Kaskáda. 

Český statistický úřad a katastrální úřad řeší také otázku týkající se počtu budov 

v obci. K tomuto tématu byl vytvořen následující graf. 

 

Obrázek 11.8: Počet budov v obci[7] 

Zajímavá je také jistě informace, kterou můžeme vyčíst z mapy stabilního katastru. 

V roce 1826 bylo v obci Jinačovice 31 budov dřevěných (spalných) a 41 budov zděných 

(nespalných). Dříve byly tyto typy budov v mapách jasně rozlišovány. Budovy spalné jsou 

v mapách stabilního katastru znázorněny žlutě, budovy nespalné červeně. Dnes v obci dá 

se říci jiné, než zděné budovy nenalezneme. Tento trend je zřejmý a v katastrální mapě již 

toto dělení nerozlišujeme. Výše uvedený graf z největší pravděpodobnosti uvádí pouze 

počet budov zděných, bohužel tato informace nebyla nikde uvedena. Bylo tak usouzeno 

z porovnání roku 1826 a 1869. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v obci právě probíhá výstavba 28 

nízkoenergetických moderních domů. Vzhledem k velikosti obce tedy dojde k nemalému 

zvýšení počtu domů a obyvatel. Jde o samostatné rodinné domy s vlastními pozemky. 
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Dojde také k rozšíření intravilánu obce. Vyzdvihnut by měl být jistě fakt patrný ihned 

z obrázku, že přes rozsáhlou výstavbu je opět snaha o zachování velmi blízkého lesa. 

 

Obrázek 11.9: Výstavba nových RD [16] 

Oblast okolí Brněnské přehrady je velmi proslulá svou chatovou zástavbou 

především v okolních lesích. V katastrálním území Jinačovice ovšem těchto chat příliš 

nenajdeme. Jedná se spíše o sousední lesy oblasti Kníniček a Rozdrojovic. Většina domů 

v obci je trvale osídlená. Pouze výjimečně jsou domy využívány jako chalupy. 

V obci momentálně nenajdeme možnost ubytování. Tento fakt turistický ruch opět 

příliš nepodporuje. 
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12 MOBILNÍ GIS 

Problematika Mobilních GIS byla zařazena na konec této práce jako jakýsi námět 

pro možnost dalšího využití vytvořených GIS, výsledků Land use a Land cover. Jde  

o moderní a jednoduché aplikace přístupné i základním uživatelům. Jde o aplikace GIS 

spravující a využívající geografická data v mobilních telefonech, přenosných počítačích  

a tabletech. Software v přenosných počítačích a mobilních telefonech umožňuje provádět 

sběr a aktualizaci dat přímo v terénu, a to jak formou práce s off-line daty, tak i přímým 

připojením na server poskytovatele. 

12.1 Možnosti využití Mobilních GIS 

Mobilní GIS mají v dnešní době velké možnosti využití a to přes fakt, že se teprve 

spíše tyto aplikace vyvíjí. Zde jsou uvedeny některé z jejich funkcí a možností využití. 

- Vyhledávání, lokalizace, editace v terénu, 

- aplikace GIS podporující mobilní mapování, 

- inspekce nebo sběr dat (polohu zakreslujeme do mapy, nebo je určována 

pomocí GNSS), 

- možnost okamžitého zpracovávání dat, 

- možnost doplnění dat o fotografie a popisy, 

- poskytuje mapy a data v terénu (offline / online), 

- jednoduchá kontrola a aktualizace dat, 

- odpadá nutnost přepisu pořízených dat v kanceláři, 

- jednoduché a intuitivní ovládání přístrojů, 

- integrace s GPS a vzdálená synchronizace dat s geodatabází GIS, 

- volitelný výběr prvků interaktivně v mapě nebo přes atributové podmínky, 

- konfigurovatelné prostředí, 

- editace vybraných atributů výběrem z číselníků, 

- možnost určení povinných atributů a vynucení jejich editace. 

[14] 

12.2 GIS pro Android 

Existuje již poměrně velké množství aplikací GIS pro telefony a tablety. Je možné 

získat je jak za poplatek, tak zdarma. Jejich základními funkcemi jsou obecně zobrazování 

online mapových podkladů ze serverů poskytovatelů (nejčastěji mapy od ESRI,  

popř. Google maps), vkládání vytvořených vlastních Shapefile, vkládání fotografií a videí 

pořízených telefonem, popř. uložených v telefonu a také propojení s GPS. Tedy zjišťování 
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informace o aktuální poloze nebo využití navigace na mapách. Bohužel je ale zatím 

obtížné najít aplikaci, která by splňovala všechny tyto funkce zároveň.  

Aplikace GIS pro telefony se teprve rozvíjejí, ale musíme konstatovat, že většina 

z nich existuje pro telefony a tablety se systémem Windows mobile. Větší množství 

aplikací existuje také pro iPad a iPhone. Pro běžné uživatele telefonů oblíbený Android 

v tomto směru zůstává stále mírně pozadu.  

Existuje několik poskytovatelů GIS pro telefony. Jde o ArcGIS pro telefony od firmy 

ESRI, Geo Coach Systems Inc., OpenMap, SHP Viewer, Geomobile for ArcGIS apod. 

Veškeré aplikace a jejich případnou cenu je možné najít v obchodech příslušných 

operačních systémů. 

Pro co nejefektivnější zobrazení výsledků práce je možné vybrat mezi několika 

aplikacemi pro Android. Vybrané aplikace, které byly uvažovány, jejich vlastnosti, proč 

byly, popř. nebyly vybrány, bylo uvedeno v dalších podkapitolách. 

[14], [18] 

12.2.1  Geo Coach Systems Inc. 

Geo Coach Systems Inc. Je aplikace placená. Jde o aplikaci pro mobilní telefony se 

systémem Android, kde na podkladu Google maps můžeme zobrazit vytvořené soubory 

typu SHP, DBX, SHX. Celá aplikace je propojena s GPS telefonu. Je tedy možné využít 

zobrazení aktuální polohy, popř. navigaci. Je také možné zobrazovat veškeré atributy 

zobrazených vrstev. Např. pro využití navržených cyklostezek, popř. plánovaných 

naučných stezek obce mají tyto aplikace při jejich vylepšení jistě možné využití. 

Bohužel tato aplikace nepodporuje vkládání aktuálních fotografií a popisů,  

popř. vyznačení území apod. To vzhledem k ceně aplikace, která je asi jedna z nejvyšších 

z nabízených aplikací, je jistě velkou nevýhodou. Nutno je ale podotknout, že ceny aplikací 

GIS pro mobilní telefony jsou velmi přijatelné. Nebylo by ovšem na škodu mít možnost 

vyzkoušet si program v demo verzi nebo něčem podobném, než si ji člověk rozhodne 

zakoupit.  

[14] 

12.2.2  GeoMobile for ArcGIS 

Tato aplikace vznikla ve spolupráci s firmou ESRI. Každý si ji může stáhnout 

zdarma. Její nevýhodou ale je nekompatibilita se všemi telefony s Androidem. Je 

zapotřebí vlastnit tzv. smartphone, popř. tablet. 
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Geomobile splňuje veškeré výše popsané požadavky. K propojení systému 

s vlastním Shapefile ovšem musíme využít online ArcGIS Server, kam si uživatel nahraje 

své soubory a později je může propojit s GIS v telefonu. 

Informace a návody na práci s programem je možné nalézt na oficiálních 

internetových stránkách www.geolocationsolutions.com. 

[14] 

12.2.3  ArcGIS 

Další možností GIS v mobilních telefonech je originální aplikace firmy ESRI. Její 

funkce jsou: 

- navigace map, 

- využití map serveru ArcGIS.com, 

- přístup k vlastním GIS datům, 

- sběr dat a editace – propojení s GPS, připojení fotografií a filmů, inteligentní 

formuláře pro vkládání dat, 

- aktuální pozice, 

- změna viditelnosti vrstev, 

- přístup do databází, 

- správa metadat. 

Aplikace je zdarma a lze nainstalovat i na základní telefony s Androidem. ESRI  

ji vytvořila zároveň jak pro iPady tak pro Windows Mobile. Tato aplikace byla nakonec 

vybrána a doporučena pro možné zobrazení výsledků. 

[14] 

Níže je uveden obrázek 12.1 zobrazující možnosti využití ArcGIS firmy ESRI. 

 

Obrázek 12.1: Možnosti využití ArcGIS [18] 
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12.3 Možnosti využití mobilních GIS v budoucnosti 

Do budoucna by byla jistě zajímavá možnost využití mobilních GIS jako 

informačního prostředku obce. Bylo by možné využít informace v těchto aplikacích 

v mnoha směrech, jako je např.: 

- navigace automobilů, 

- navigace po přírodních naučných stezkách obce, zobrazení příslušných dat  

a informací o území a fotografií, 

- navigace na cyklostezkách, zobrazení profilů tras, možnostech odpočinku  

a případného občerstvení, 

- informace o rekreačních místech, tipy na výlet, historické památky, 

občerstvení, ubytování, 

- odkazy na nejbližší zdravotní střediska, benzínové pumpy, koupaliště, golfová 

hřiště apod. automaticky vyhodnocované dle aktuální polohy. 

Smysl má tato aplikace podle mého názoru především po propojení co nejvíce 

možností jejich využití a možnosti doplnění GIS obce o vlastní fotografie a poznámky. 

Aplikace na principech uvedených výše již existují. Jejich nevýhodou je podle mého názoru 

především již zmíněná jednostrannost.  

Při propojení podobného informačního systému na bázi GIS s okolními obcemi  

by jistě došlo k usnadnění orientace a podpoře turistického ruchu nejen v Jinačovicích  

a jejich okolí. Každý by si mohl GIS doplnit vlastními fotografiemi a komentáři. 
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13 ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší problematiku Land use zpracovaného ve formě GIS v obci 

Jinačovice. Její výsledek bude předán starostce obce a bude tedy dále využíván. Práce 

navázala na diplomovou práci Jana Andiela, který zpracoval GIS obce Jinačovice  

před třemi lety. Při zpracování Land use je možné vytvořený GIS využít jako doplňkovou 

informaci, je tedy vhodné jej zpracovat před analýzou Land use. Celá práce byla 

vyhotovena v programu ArcGIS 10. 

Na počátku bylo zapotřebí získat informace o zpracovávané problematice. Téma 

bývá zpracováváno spíše přírodovědnými obory, a proto některá témata byla pro mě 

novinkou nebo alespoň podmětem k hlubšímu zamyšlení se nad zpracovávaným 

problémem. V další fázi jsme se setkaly s paní starostkou obce, kde byly řešeny její 

požadavky na výsledek práce. 

Podstatnou částí tvorby diplomové práce bylo získání podkladů pro další 

zpracování. Už v této fázi narážíme na řadu problémů. Veškeré podklady byly obdrženy  

na základě smluv a oficiálních žádostí. V některých případech jsou data také pro studenty 

zpoplatněna. Je tedy důležité dopředu promyslet, která data a v jakém rozsahu jsou  

pro zpracování vhodná. V některých případech není možné získat data pro účely této 

práce vůbec. Úřady a firmy se snaží pro studijní účely data poskytovat. Samy jsou ale stále 

přísněji smluvně vázáni. Získávání dat je zdlouhavé a je třeba jej řešit s velkým 

předstihem.  

Po shromáždění všech podkladů je třeba získaná data zpracovat. Data je nutné 

upravit, transformovat a uspořádat je přehledně do GIS. Tak aby mohla být využita 

k analýzám a klasifikacím. 

Nejtěžší fází této práce byla klasifikace leteckých snímků. Jde o složitý proces 

náročný na technické vybavení a jde o časově náročné zpracování. Byly klasifikovány 

letecké snímky ze čtyř období od roku 1950 po současnost. Snímky jsou velmi odlišné  

a vyžadují tedy individuální úpravy postupu při jejich zpracování a klasifikaci. Bylo 

zapotřebí využít další mapové podklady pro zpřesnění výsledků. 

Po zpracování snímků a dostupných mapových podkladů byla provedena analýza 

Land use. Byly provedeny analýzy v GIS, které paní starostka požadovala.  

Nakonec byly výsledky analýz doplněny zpracovanými statistickými údaji. Ty slouží 

k doplnění informací, které není tolik výhodné geograficky vyjádřit, ale s tématem Land 

use velmi úzce souvisí.  
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Veškeré výsledky byly zpracované do podoby map a jsou obsahem tištěných  

a elektronických příloh. Přehledně byly také zpracované získané mapové podklady  

a letecké snímky. Ty jsou k práci přiloženy elektronicky. 

Tvorba této diplomové práce mi dala velké množství zkušeností. Při zpracování 

bylo především zapotřebí mít znalosti práce v programu ArcGIS. Zpracování bylo technicky 

i časově velmi náročné a neznalost některých potřebných aplikací jen práci ještě více 

prodlužuje. 

Téma GIS a Land use se zabývá rozsáhlou problematikou, které bychom se mohli 

věnovat velmi dopodrobna po dlouhou dobu. Moderní technologie a tedy i GIS zažívají 

velmi rychlý rozvoj a mají velkou škálu využití. I přes téměř rok, který byl zpracování 

zadaného tématu věnován, by bylo stále dále o čem psát, možné zpracovat další zajímavé 

analýzy a témata týkající se současnosti a historie Jinačovic. 

Poslední kapitola práce se věnuje tématu Mobilních GIS. Bylo by jistě zajímavé, 

pokud by například další studenti pokračovali ve zpracování katastrálního území 

Jinačovic a zpracovali například GIS využitelný v mobilních aplikacích, který by byl jistě  

ve výsledku přístupnější občanům a turistům. Paní starostka se o rozvoj turistického ruchu 

obce velmi zajímá a toto by mohla být dle mého názoru jedna z cest, jak místo 

zatraktivnit. Využití by jistě našel například u budovaných naučných stezek, cyklostezek 

nebo i jako informace o historických událostech vztažených k danému místu na mapě. 
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