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Sledování změn ve vývoji krajiny 
na severovýchodním okraji Hřebenů 
se zaměřením na mokřady
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SOUHRN

Tento článek se zabývá proměnami mokřadů na severovýchodním okraji 
Hřebenů za posledních 180 let. Posuzuje dynamiku těchto krajinných prvků 
v prostoru a čase. Byla vybrána katastrální území Čisovice, Řitka, Kytín a Nová 
Ves pod Pleší s celkovou výměrou 3 785,57 ha. Analýza provedená na podkladě 
Císařských povinných otisků map stabilního katastru z roku 1840, ortofotomapy 
a terénního průzkumu z roku 2020 rozlišila mokřady v řešeném území na kon-
tinuální, zaniklé a  nové. Podkladová data byla zpracována v  softwaru ArcGIS 
verze 10.7.1. Rozloha mokřadů poklesla z  289,34 ha v  roce 1840 (7,6  % výměry 
řešeného území) na 39,26 ha v roce 2020 (1,04 % výměry řešeného území). Na 
základě studia dostupných podkladů byly klasifi kovány tři typy mokřadních 
biotopů: mokré louky, mokré louky s dřevinami a rybníky.

ÚVOD - ZMĚNY KRAJINY V KONTEXTU 
VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY
Krajina se neustále mění, nejčastěji v důsledku činnosti člověka. Evropská kra-
jina zaznamenala velké změny během počátku 19. a v průběhu 20. století – od 
intenzifi kace zemědělské výroby přes budování urbánních a suburbánních zón 
až po zpětné zalesňování [1]. Krajina na území ČR není v tomto směru výjimkou. 
Za uplynulých 200 let docházelo k trvalému úbytku luk a pastvin z krajiny, nej-
častěji za účelem vzniku nové orné půdy. V 19. století byly takto rozorány i louky 
v nivních oblastech [2]. Mezi lety 1845–1948 byly louky a pastviny nejčastějším 
původním land use pro vznik nové orné půdy. Tento trend trvalého poklesu 
se změnil v  devadesátých letech 20. století, kdy docházelo naopak k  rozšiřo-
vání luk a pastvin, nejprve v horských oblastech a poté i v nížinách [3]. V prů-
běhu 19. století proběhly další zásahy do krajiny v oblasti povrchových vod. Šlo 
o první velkoplošné meliorace, napřimování a regulace vodních toků, zazem-
ňování rybníků a stavbu prvních přehrad [2]. Rybníky patří k mokřadům vytvo-
řeným člověkem. V  Čechách byly zakládány od 12. století, jejich úbytek však 
začal již po třicetileté válce a na vysušených plochách vznikaly nové pastviny 
a pole [4]. V České republice je pojem rybník defi nován zákonem 99/2004 Sb., 
jako „vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze 
regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen 
hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními“ [5]. Jednou z nejdůležitějších funkcí 
mokřadů obecně je schopnost zadržet povrchovou vodu, jež se poté uvolňuje 
do vody podzemní. Tím dochází k obohacování jejích zásob. Tato konektivita 
mezi mokřady a podzemní vodou je ovlivněna geologickým podložím, reliéfem 

a půdními vlastnostmi [6]. Doplněné zásoby podzemní vody se pomalu uvol-
ňují do okolních vodních toků, vodních nádrží a krajiny obecně, čímž poskytují 
okolí zásobu vody v období sucha [7]. Hlavním cílem výzkumu představeného 
v tomto článku bylo posoudit časoprostorovou dynamiku mokřadních biotopů. 

Řešené území

Brdská vrchovina se člení na Hřebeny, centrální Brdy a jižní Brdy [8, 9]. Do Brdské 
vrchoviny dále patří podcelky Příbramská pahorkatina a samotné Brdy, složené 
ze tří okrsků (Třemošenská vrchovina, Třemšínská vrchovina a Strašická vrcho-
vina) [9]. Hřebeny, někdy nazývané Brdské Hřebeny nebo Hřebeny Brdy, před-
stavují zalesněný pás táhnoucí se ve směru SV–JZ mezi Prahou a  Plzní, kon-
krétněji mezi údolím Vltavy u Zbraslavi a údolím Litavky. Od roku 2009 byl na 
převážné části brdských Hřebenů o  rozloze 184 km2 vyhlášen Přírodní park 
Hřebeny [10].  

Aktuální geomorfologické členění:
— GMF podsoustava: Brdská podsoustava
— GMF celek: Brdská vrchovina
— GMF podcelek: Brdy, Hřebeny, Příbramská pahorkatina

Podcelek Hřebeny se nachází v  severovýchodní části Brdské vrchoviny. 
Jde o členitou vrchovinu o rozloze 125,08 km2, střední výšce 440 m a středním 
sklonu  7°. Složená ze souvrství kambrických a  ordovických břidlic, pískovců, 
drob, slepenců a křemenců, z proterozoických dacitů, andezitů a tufů tvoří jed-
notný široký strukturní hřbet směru JZ–SV s  výraznými příkrými okrajovými 
svahy (na SZ krytými balvanovými a blokovými sutěmi), příčně rozrušený hlu-
bokým údolím Vltavy a Všenorského potoka. Nejvyšším bodem je Studený vrch 
660,3 m n. m. ve Studenské vrchovině [9].

Řešené území bylo vymezeno pomocí hranic současných katastrálních 
území (dále k. ú.) (obr.  1). Ta byla zvolena tak, aby reprezentovala prediktory 
vývoje vodních toků a mokřadů v oblasti krajinného rázu „Dobříšsko-Mníšsko“ 
ležící na severovýchodním okraji Hřebenů [11]. Hlavním kritériem pro výběr 
řešeného území bylo jeho umístění v dosud málo analyzované oblasti střed-
ních Čech v geomorfologickém podcelku Hřebeny. Dalším kritériem byla lokali-
zace studijního území v mírně chladné krajině pahorkatin a vrchovin [12]. Zdejší 
krajina je mozaikou lesů, rozsáhlých lánů zemědělské půdy a menších sídel. Plní 
také významnou funkci rekreačního zázemí pro hlavní město Prahu [13]. 
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Celkem byla vybrána čtyři k. ú. o souhrnné rozloze 3 785,57 ha [14]. Přirozené 
polohopisné i  hospodářské centrum oblasti, katastrální území Mníšek pod 
Brdy, bylo z výběru záměrně vynecháno. Mníšek pod Brdy má statut města již 
od 14. století [15]. Svým charakterem neodpovídá venkovskému typu osídlení, 
a jeho území tak není vhodné ke komparaci s okolními venkovskými regiony.

Pomyslnou osou řešeného území je dálnice D4 vedoucí z  Prahy jihozápad-
ním směrem, její trasa sleduje přibližně trasu historické Zlaté stezky. Zlatá stezka 
z  Prahy do Pasova měla na kulturní vývoj zdejší krajiny zásadní vliv. Historicky 
oblast patřila ke knížecím a  později královským državám. Převládaly zde sou-
vislé lesní porosty, v nichž se nacházely královské lovecké hrádky (nynější zámek 
v Mníšku pod Brdy, Vargač v Dobříši, Tři Trubky u Strašic apod.). Množství pozemků 
v  okolí Mníšku pod Brdy se dostalo jako knížecí či královský dar do vlastnictví 
církve. Kláštery zdejší oblast kolonizovaly a zakládaly vesnice. Sledované území 
tak patřilo k později kolonizovaným oblastem středního Povltaví [16]. 

V  uplynulém dvacetiletí se pro dobré spojení, čistotu ovzduší a  blíz-
kost brdských Hřebenů mnohonásobně zvýšila nová výstavba. Počet oby-
vatel vzrostl od začátku roku 2001 do konce roku 2020 téměř dvojnásobně 

(Čisovice: 703 obyvatel => 1 104 obyvatel; Řitka: 604 obyvatel => 1 228 obyvatel; 
Kytín: 331 => 543 obyvatel; Nová Ves pod Pleší: 731 => 1 286 obyvatel) [17]. 

Původní zemědělský charakter k. ú. v řešené lokalitě byl nahrazen funkcí rezi-
denční a  rekreační. Historicky převládající orná půda ustoupila nové urbánní 
a suburbánní zástavbě. K zemědělství je v současnosti vázáno minimum oby-
vatel, většina jich za prací vyjíždí a významný podíl zástavby slouží k rekreač-
ním účelům [11]. 

Popis řešeného území z hlediska geomorfologie, klimatu, 
vegetace a vody v krajině

— Geomorfologie: na mírných svazích převážně jihovýchodní orientace se usa-
dily slabší vrstvy sprašových hlín, přecházející do svahovin. Tyto půdy jsou 
úrodnější, z toho důvodu byly ve velké většině zorněny. Úvalovitá údolí pří-
toků Vltavy (Bojovský potok, Novoveský potok, Voznický potok) a Berounky 
(Všenorský potok) jsou místy výrazněji zahloubená [11].

— Klima: podnebí je mírně teplé a mírně suché. Západní polovina středních 
Čech leží ve srážkovém stínu Brd, potažmo Krušných hor, a zájmová stu-
dijní území navíc i ve srážkovém stínu Hřebenů. Klima regionu ovlivňují také 
poměrně teplé výsušné větry (málo výrazná obdoba föhnových větrů). 
Průměrná roční teplota vzduchu činí 7–9 °C, průměrný úhrn ročních srážek 
500–600 mm [18]. 

— Vegetace: fytogeografi cký obvod území je Českomoravské mezofytikum, fyto-
geografi cký okres 35c Příbramské Podbrdsko – tvoří přechod mezi teplomil-
nou a chladnomilnou květenou, zahrnuje stupeň suprakolinní (kopcovinný) 
a submontánní (podhorský, vrchovinný) [19]. V hospodářských lesích je domi-
nantní dřevinou smrk. Na jižních svazích Hřebenů trpí místy přísuškem, to zna-
mená, že je více vystaven napadení kůrovcem. Smrkové monokultury dopl-
ňuje příměs borovice, jedle a modřínu. Roztroušeně nebo ve skupinách, místy 
i v souvislých porostech, jsou zastoupeny dub, buk, osika, bříza a javor [11]. 

— Voda v krajině: vodní ekosystémy nepatří k podstatným rysům krajinného rázu 
oblasti. Jsou tvořeny malými a velkými potoky, malými až středně velkými ryb-
níky a dále prameništi. Potoky protékající polní krajinou jsou často regulovány, 
napřímeny a zpravidla s minimem břehových porostů. Koryta potoků protéka-
jících lesní krajinou byla také podrobena napřimování a zahlubování, ale větši-
nou si udržela přírodě blízký charakter. Četná prameniště v polích byla odvod-
něna a zanikla. V lesích je pramenišť málo. Nacházejí se ponejvíce na úpatí 
Hřebenů v podmáčených lokalitách a i zde byla mnohá odvodněna [11].

METODIKA

Základem pro zpracování dat byly archivní mapové podklady, mapové pod-
klady z roku 2020 a terénní průzkum prováděný během roku 2020. Vlastní zpra-
cování získaných dat probíhalo v roce 2021.

Podklady pro zpracování dat

Základním podkladem pro tvorbu vektorové vrstvy k analýze vývoje řešeného 
území byly mapové listy Císařských povinných otisků stabilního katastru (zná-
zorňující stav území v roce 1840 v měřítku 1 : 2 880) [20] a souřadnicově připo-
jená ortofotomapa z roku 2020, ZABAGED® a Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ZM 10), 
všechny dostupné na Geoportálu ČÚZK [21] jako WMS služba. 

Obr. 1. Řešené území v současných hranicích k. ú. na podkladech současné ortofoto-
mapy [21] a II. vojenského mapování (mapováno 1836–1852 v měřítku 1 : 28 800) [22]
Fig. 1. Examined area (current borders of cadastral area) on the basis of the current ortho-
photo map [21] and II. military mapping (mapped 1836–1852 in the scale 1 : 28 800) [22]
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Použité programy a zpracování dat

Georeferencování archivních mapových listů Císařských povinných otisků sta-
bilního katastru v  souřadnicovém systému S-JTSK East North, připojení sou-
časných podkladů pomocí WMS služby a následná tvorba polygonové vrstvy 
formátu .shp proběhlo v prostředí ArcGIS, konkrétně v programu ArcMAP 10.7.1. 
Každý polygon byl definován svým identifikačním číslem, typem mokřadu 
a  rokem, ve kterém se na území vyskytoval. Prvotní zpracování dat proběhlo 
v prostředí GIS. Šlo o výpočet plochy polygonů a délek linií. Výsledné hodnoty 
byly vyexportovány a  interpretovány formou tabulek v  programu Microsoft 
Excel 2016. V  rámci zpracování těchto mapových a  tabelárních výstupů jsou 
v článku prezentovány výsledky týkající se změny rozlohy a lokalizace jednotli-
vých typů mokřadů. Podle stability byly mokřady diferencovány jako kontinuál- 
ní, zaniklé a nové (tab. 1). Na základě studia dostupných podkladů, tak aby bylo 
možné je identifikovat v obou sledovaných obdobích, byly klasifikovány tři typy 
mokřadních biotopů: mokré louky, mokré louky s dřevinami a rybníky (tab. 3).

Stanovení hypotézy krajinných změn v řešeném území 
a očekávané hybné síly

Byla stanovena hypotéza výrazného úbytku mokřadů v důsledku změny vy- 
užití krajiny z ryze zemědělské na převažující urbánní a na intenzifikaci zeměděl-
ství na zbylých obhospodařovaných plochách. Soubor impulzů, který k takovým 
změnám v krajině vede, nazýváme hybné síly. Koncept hybných sil využití ploch 
je základním termínem používaným pro vysvětlení důvodů změn krajiny  [24]. 
Charakteristickým znakem hybných sil je jejich propojenost, rozmanitost a obtíž-
nost jejich definování [25]. Nicméně i  přes tuto rozmanitost bývají hybné síly 
rozdělovány do různých kategorií. Základní členění hybných sil je do dvou 
kategorií podle vztahu jejich původu k lidské společnosti, a to na společenské 
hybné síly a přírodní podmínky [26]. Společenské hybné síly se pak dají rozdělit 
na čtyři základní kategorie: ekonomické, technologické, politické a kulturní [27]. 

Předpokladem bylo, že intenzifikace zemědělství a urbanizace na tomto území 
byla výsledkem prvních tří výše uvedených hybných sil a urbanizace v souvis-
losti s rekreačním využitím území byla ještě ovlivněna hybnými silami kulturními.

VÝSLEDKY

Pro všechna řešená k. ú. je společným znakem výrazný pokles celkové plochy 
mokřadů – a to z 289,34 ha v roce 1840 (7,6 % výměry řešeného území) na 39,26 ha 
v roce 2020 (1,04 % výměry řešeného území) (tab. 2, obr. 2–9). Nejdominantnějším 
ze všech mokřadních typů, včetně mokřadů zaniklých, jsou v řešeném území 
z  hlediska stability mokré louky  – rozkládají se na 283,87 ha, tj. tvoří 89,35  % 

Tab. 1. Klasifikace mokřadů podle stability výskytu v jednotlivých obdobích
Tab. 1. Wetland classification according to stability occurrence in individual periods

Typ mokřadu 1840 2020 kód

zaniklý 1 0 z

kontinuální 1 1 k

nový 0 1 n

Tab.  2. Celkové zastoupení mokřadů v  jednotlivých obdobích v  hodnotách absolut-
ních [ha] a relativních [%]
Tab.  2. Total proportion of wetlands in individual periods in absolute [ha] and rela-
tive [%] values

k. ú./mokřady 1840 [ha] 1840 [%] 2020 [ha] 2020 [%]

Čisovice (1 200 ha) 116,29 9,69 19,73 1,64

Řitka (393 ha) 13,08 3,33 3,98 1,01

Kytín (1 089 ha) 88,55 8,13 6,92 0,64

Nová Ves p. P. 
(1 102 ha)

71,43 6,48 8,63 0,78

Řešené území 
(3 784 ha) 289,34 7,65 39,26 1,04

Obr. 2. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Čisovice roku 1840. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 2. Location of wetland habitats in the Čisovice cadastral area in 1840. Background 
data OpenStreetMap [23]

Obr. 3. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Čisovice roku 2020. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 3. Location of wetland habitats in the Čisovice cadastral area in 2020. Background 
data OpenStreetMap [23]
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mezi mokřadními typy. Mokré louky s dřevinami a rybníky se nacházejí pouze 
na 27,92 ha, resp. 5,91 ha, tj. zaujímají 8,79 %, resp. 1,86 % mezi mokřadními typy.

Mokré louky podle stability výrazně převažují – zaniklé mají plochu 271,57 ha 
(95,67 %), zatímco kontinuální a nové zabírají 9,49 ha (3,34 %), resp. 2,81 ha (0,99 %).

Minoritní mokřadní typy, tedy mokré louky s dřevinami a  rybníky, naopak 
zaznamenávají nárůst jejich celkové plochy v čase, nicméně vzhledem k jejich 
malé rozloze v  řešeném území nemohou zvrátit celkový trend pro mokřady 
daný převažujícími mokrými loukami.

Mezi mokrými loukami s dřevinami podle stability výrazně převažují nové – 
na ploše 22,39 ha (80,19 %), naopak zaniklé zabírají 5,53 ha (19,81 %). Jako kon-
tinuální typ mokřadu podle stability se mokré louky s dřevinami nevyskytují. 
Rybníky podle stability jsou nejvíce zastoupeny novými  – na ploše 3,16 ha 
(53,47 %), kontinuální a zaniklé zabírají 1,41 ha (23,86 %), resp. 1,34 ha (22,67 %).

Ve všech čtyřech k. ú. jsou výsledky a trendy obdobné jako na celém řeše-
ném území, tedy největší rozloha zaniklých mokřadů a  nejmenší rozloha 
mokřadů kontinuálních. Jsou tu však drobné rozdíly, např. v k. ú. Řitka a Kytín 
se mokré louky s dřevinami vyskytují pouze jako nové mokřady. V k. ú. Řitka se 
mokré louky coby kontinuální typ téměř nevyskytují a mají menší rozlohu než 
mokré louky nové. Totéž platí v případě rybníků v k. ú. Nová ves pod Pleší. V k. ú. 
Řitka je celková rozloha mokřadů podle stability značně menší než u ostatních 
k. ú. (4,7krát menší než v k. ú. Nová Ves pod Pleší, 5,6krát menší než v k. ú. Kytín 
a 7,9krát menší než v k. ú. Čisovice). Samotná rozloha celého k. ú. Řitka je přitom 
cca 3krát menší v poměru ke všem ostatním jednotlivým k. ú. (tab. 3, obr. 2–9). 

Obr. 5. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Kytín roku 2020. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 5. Location of wetland habitats in the Kytín cadastral area in 2020. Background data 
OpenStreetMap [23]

Obr. 6. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Řitka roku 1840. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 6. Location of wetland habitats in the Řitka cadastral area in 1840. Background data 
OpenStreetMap [23]

Obr. 4. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Kytín roku 1840. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 4. Location of wetland habitats in the Kytín cadastral area in 1840. Background data 
OpenStreetMap [23]

Obr. 7. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Řitka roku 2020. Podkladová data 
OpenStreetMap [23]
Fig. 7. Location of wetland habitats in the Řitka cadastral area in 2020. Background data 
OpenStreetMap [23]
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Na zaniklých plochách mokrých luk, tj. převažujícího mokřadního biotopu, 
se v  současnosti v  k. ú. Kytín vyskytují nejčastěji trvalé travní porosty (TTP) 
(42 %), les a křoviny (18, resp. 17 %), v k. ú Nová Ves pod Pleší TTP (38 %), orná 
půda a  les (30, resp. 27 %) a v k. ú. Čisovice TTP a orná půda (40, resp. 28 %), 
avšak les a zástavba včetně zahrad na místě zmizelých mokřadů zaujímají také 
významný podíl (14, resp. 13 %). V k. ú. Řitka jsou na místě mokrých luk TTP (35 %), 
les a  zástavba včetně zahrad (shodně 27 %), orná půda 12 % a  také poměrně 
významná plocha zaniklých mokrých luk s dřevinami. Na jejich místě se nachá-
zejí rovným dílem orná půda a zástavba včetně zahrad.

Na obr. 10–13 jsou prezentovány příklady typů mokřadních biotopů z terén-
ního průzkumu v řešeném území.

Obr. 8. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Nová Ves pod Pleší roku 1840. Podkladová 
data OpenStreetMap [23]
Fig. 8. Location of wetland habitats in the Nová Ves pod Pleší cadastral area in 1840. 
Background data OpenStreetMap [23]

Obr. 9. Lokalizace mokřadních biotopů v k. ú. Nová Ves pod Pleší roku 2020. Podkladová 
data OpenStreetMap [23]
Fig. 9. Location of wetland habitats in the Nová Ves pod Pleší cadastral area in 2020. 
Background data OpenStreetMap [23]

Tab. 3. Zastoupení jednotlivých klasifi kačních typů mokřadních biotopů podle stability 
v řešeném území a v jednotlivých k. ú. [ha]
Tab. 3. Representation of individual classifi cation types of wetland habitats according 
to stability in the examined area and in individual cadastral areas [ha]

Čisovice (1 200 ha) z [ha] k [ha] n [ha] celkem [ha]

Mokré louky 105,35 4,86 1,33 111,54

Mokré louky 
s dřevinami 

5,27 0 12,1 17,37

Rybníky 0,21 0,59 0,85 1,65

Mokřady celkem 110,83 5,45 14,28 130,56

Řitka (393 ha) z [ha] k [ha] n [ha] celkem [ha]

Mokré louky 12,53 0,04 1,45 14,02

Mokré louky 
s dřevinami 

0 0 1,48 1,48

Rybníky 0,08 0,43 0,58 1,09

Mokřady celkem 12,61 0,47 3,51 16,59

Kytín (1 089 ha) z [ha] k [ha] n [ha] celkem [ha]

Mokré louky 85,64 2,57 0,03 88,24

Mokré louky 
s dřevinami 

0 0 3,68 3,68

Rybníky 0,08 0,26 0,38 0,72

Mokřady celkem 85,72 2,83 4,09 92,64

Nová Ves p. Pleší
(1 102 ha)

z [ha] k [ha] n [ha] celkem [ha]

Mokré louky 68,05 2,02 0 70,07

Mokré louky 
s dřevinami 

0,26 0 5,13 5,39

Rybníky 0,97 0,13 1,35 2,45

Mokřady celkem 69,28 2,15 6,48 77,91

Řešené území
(3 784 ha)

z [ha] k [ha] n [ha] celkem [ha]

Mokré louky 271,57 9,49 2,81 283,87

Mokré louky 
s dřevinami 

5,53 0 22,39 27,92

Rybníky 1,34 1,41 3,16 5,91

Mokřady celkem 278,44 10,9 28,36 317,7
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DISKUZE

Vybrané lokality v řešeném území se vyznačují specifi ckým atributem – jejich 
plocha je téměř z 50 % zalesněna a vzhledem k umístění na úpatí Hřebenů plní 
funkci pramenišť pro část povodí Dolní Vltavy a Berounky. Brdské lesy nebyly 
doposud systematicky a soustavně zkoumány (vyjma CHKO Brdy). Tato práce 
tudíž nemohla zcela objektivně posoudit historické lokace lesních mokřadních 
stanovišť. Nicméně klesající trend výskytu mokřadů zachytila na současné lesní 
i nelesní ploše zájmového území. Zvolená metoda detekce mokřadů v krajině je 
vzhledem k jisté nepřesnosti map stabilního katastru (především kvůli nedosta-
tečnému historickému zachycení podmáčených lesů) [28] použitelná jen v ome-
zené míře. S ohledem na dostupnost historických podkladů k dané tematice je 
však dobrým prostředkem pro získání základů k  následné analýze. Vzhledem 
k časové i prostorové obsáhlosti tohoto výzkumu je možné označit použitou 
metodu jako relativně rychlou. Výsledky verifi kace odhalily nedostatky při loka-
lizaci historických mokřadů, ale pro identifi kaci současných mokřadních ploch 
je kombinace terénního průzkumu spolu s vrstvou ZABAGED®, ZM 10 a součas-
nou ortofotomapou dostatečně objektivní. 

Z hlediska časové stability mokrých luk analýza jejich trajektorií na řešeném 
území ukázala, že historicky patřily mezi nejvíce rozšířenou mokřadní katego-
rii (281,06 ha v roce 1840). Zároveň se jejich zastoupení v současné krajině řeše-
ného území výrazně snížilo (na 12,3 ha). V kategorii zmizelých mokřadů jsou nej-
častějším typem (tab. 3). Tento fakt odpovídá i zjištěním obdobných studií na 
území ČR i v zahraničí [29–32].

Nejvyšší stabilitu a  kontinuitu v  čase vykazují rybníky. Na základě analýzy 
jejich dynamiky je patrné, že jim též můžeme připsat nejvyšší nárůst rozlohy 
vzhledem k  jejich historickým výměrám (z  2,75 ha v  roce 1840 na 4,57 v  roce 
2020), a to navzdory skutečnosti, že představují pouze 0,95 % celkové výměry 
mokřadů v mapách stabilního katastru. Se zřetelem na pokles výměr ostatních 
typů mokřadních stanovišť stoupl podíl rybníků na celkové rozloze mokřadů 
v současnosti na 11,64 %. 

Rybníky jako typ mokřadů nemusely být uvažovány. Z  hlediska krajinně 
ekologického i  vodohospodářského jsou rybníky řazeny mezi vodní plochy. 
Nicméně zároveň splňují defi nici mokřadů [5]. Na mapách stabilního katastru 
jsou všechny vodní plochy, jak v řešeném území, tak i obecně řazeny k rybní-
kům. V současnosti je podle mapových podkladů a terénního průzkumu situa-
ce v řešeném území obdobná (obr. 13). 

Obr. 10. Mokrá louka v lokalitě Andělské schody v k. ú. Nová Ves pod Pleší
Fig. 10. Wet meadow in the locality Andělské schody in the Nová Ves pod Pleší cadastral aea

Obr. 11. Široká niva Bojovského potoka v k. ú. Čisovice klasifi kovaná jako mokrá louka
Fig. 11. The wide fl oodplain of the Bojovský creek in the Čisovice cadastral area classifi ed 
as a wet meadow

Obr. 12. Niva potoka Chouzavá v k. ú. Kytín klasifi kovaná jako mokrá louka s dřevinami
Fig. 12. The fl oodplain of the Chouzavá creek in the Kytín cadastral area classifi ed as 
a wet meadow with woody plants

Obr. 13. Litorální pásmo rybníka Mlýnec v k. ú. Řitka 
Fig. 13. The littoral zone of the Mlýnec pond in the Řitka cadastral area
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Zajímavý jev byl shledán při komparaci poklesu ploch mokrých luk s nárůs-
tem ploch mokrých luk s  dřevinami. Mokřadní typ mokré louky s  dřevinami 
vykazuje nejvyšší zjištěnou dynamiku trajektorií. Mokré louky s dřevinami, jež 
se v mapách stabilního katastru rozkládají jen na 5,53 ha, a to pouze na území 
k. ú. Čisovice a Nová Ves pod Pleší, navýšily do roku 2020 svou rozlohu na 22,42 ha 
a nyní se nacházejí na území všech čtyř k. ú. To znamenalo nárůst z 1,91 % na 
57,03 % plochy všech mokřadů na řešeném území (tab. 3). Možné vysvětlení spo-
čívá v historickém upuštění od sečení mokrých luk a  jejich následném zarůs-
tání sukcesními dřevinami, ale také v zalesňování méně úrodných lokalit [33, 34].

Na plochách zaniklých mokřadů převládají TTP, významný podíl také zau-
jímá les. Orná půda rovněž tvoří významnou plochu původních a  nyní zmi-
zelých mokřadů s výjimkou k. ú. Kytín, kde se naopak ve velké míře vyskytují, 
na rozdíl od zbytku řešeného území, křoviny. Zástavba včetně zahrad zau-
jímá významný podíl pouze v k. ú. Řitka a Čisovice. Hybnými silami bylo tedy 
na celém území opouštění hospodářsky využívaných ploch a  jejich zarůstání 
lesem, resp. odvodňování podmáčených lokalit v rámci intenzifikace zeměděl-
ství, tj. přeměna „mokrých“ luk v louky „suché“. V k. ú. Kytín byla odlišná skladba 
land use na plochách historických mokřadů, neboť se tu téměř nevyskytuje 
zástavba ani orná půda. Je to dáno rekreačním využitím tohoto území a také 
zde není takový tlak na přeměnu lokality pro hospodářské využití. Naopak 
zástavba včetně zahrad se na místě historických zaniklých mokřadů vyskytuje 
v podstatě jen v k. ú. Řitka a Čisovice. Je to dáno současným tlakem na výstavbu 
pro jejich významnou rezidenční funkci díky jejich blízkosti přírodě i  snadné 
dopravní dostupnosti do Prahy. 

V  případných navazujících studiích by bylo zajímavé provést podrobnější 
hydrologická měření pro zjištění přímého vlivu odlesňování na stav pramenišť, 
potažmo celého území na úpatí Hřebenů. Výsledky by mohly být komparovány 
s dalšími oblastmi podhůří v ČR i v zahraničí. 

ZÁVĚR

V  řešeném území došlo k  výraznému poklesu celkové plochy mokřadů 
z 289,34 ha v roce 1840 na 39,26 ha v roce 2020, což znamená 7,6 %, resp. 1,04 % 
výměry řešeného území. Nejdominantnějším mokřadním typem v  daném 
území podle stability, tedy včetně zaniklých mokřadů, jsou mokré louky, roz-
kládající se na 283,87 ha, tj. tvořící 89,35 % mezi mokřadními typy. Mokré louky 
s  dřevinami a  rybníky zaujímají rozlohu pouze 27,92 ha, resp. 5,91 ha, tj. tvoří 
8,79 %, resp. 1,86 % mezi mokřadními typy.

Mokré louky jsou v  řešeném území klasifikovány převážně jako zaniklé na 
ploše 271,57 ha (95,67 % plochy typů mokrých luk podle stability), kontinuální 
a nové mokré louky se nacházejí na ploše 9,49 ha (3,34 %), resp. 2,81 ha (0,99 %).

Další mokřadní typy – mokré louky s dřevinami a rybníky – naopak zazna-
menávají mírný nárůst jejich celkové plochy v  roce 2020 oproti stavu z  roku 
1840, nicméně vzhledem k jejich zanedbatelné rozloze oproti mokrým loukám 
v  řešeném území nemohou zvrátit celkový trend silného poklesu souhrnné 
plochy pro mokřady jako takové.

Výsledky prezentované v tomto článku by měly být prakticky využitelným 
podkladem pro navazující monitoring vodních prvků v daném regionu s cílem 
návratu vody do krajiny. Mohou být nápomocny obnově zaniklých mokřadů 
a zároveň pro péči o mokřady současné. Neboť právě tyto krajinné prvky jsou 
řešením, jak se adaptovat na problémy, jež působí současná klimatická změna. 
Živá a pestrá krajina významně přispívá k zadržování vody a udržování stabil-
ního klimatu.
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This article deals with the changes of wetlands on the northeastern edge of 
the Hřebeny Mountains over the past 180 years. It assesses the dynamics of 
the landscape elements in space and time. The cadastral districts of Čisovice, 
Řitka, Kytín and Nová Ves pod Pleší were selected with a total area of 3,785.57 ha. 
The analysis performed on the basis of Imperial obligatory imprints of maps of 
the stable cadastre from 1840, orthophotomaps and field research from 2020. 
It categorized the water features in the examined area into continuous, extinct 
and new. The underlying data has been processed in ArcGIS software, ver-
sion 10.7.1. The area of wetlands has decreased from 289.34 hectares in the year 
1840 (7.65 % of the examined area) to 39.26 hectares in 2020 (1.04 %). Based on 
the study of available documents three types of wetland habitats were classi-
fied: wet meadows, wet meadows with woody plants and ponds. 


