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Ke čtení…



O čem MonK vlastně byl…
Projekt (2018 – 2022) podpořený smlouvou MŽP s VÚKOZ
Cíle:
1. Analýza dlouhodobých změn krajinného pokryvu
2. Analýza vývoje antropogenních struktur
3. Hodnocení fragmentace a konektivity krajiny
4. Analýza potenciálně vhodných habitatů pro klíčové 

druhy
5. Geoportál na webu www.monitoringkrajiny.cz



O čem MonK vlastně byl…

4 NP, 26 CHKO, 15 vybraných lokalit Natura 2000, 2 potenciální chráněná území



Metodika a výsledky MonK
1. Analýza dlouhodobých změn krajinného pokryvu
Manuální vektorizace dat z topografických map a leteckého 
snímkování

• minimální velikost polygonu = 0,8 ha

Čtyři databáze za čtyři časové horizonty
• 50. léta 20. století (kolektivizace, začátek územní ochrany přírody)

• okolo roku 1990 (změna politického a ekonomického režimu) 

• okolo roku 2004 (vstup do EU)

• současnost (2016 – 2020)

Výsledky
• mapy krajinného pokryvu, změn krajinného pokryvu, změn 

struktury krajiny
• identifikace hlavních procesů a land cover flows
• výpočet krajinných metrik a analýza struktury krajiny











Metodika a výsledky MonK
1. Analýza dlouhodobých změn krajinného pokryvu
Příprava prostorových databází a map vývoje říční sítě od 50. let 
20. století 



Metodika a výsledky MonK
2. Analýza vývoje antropogenních struktur
Manuální vektorizace dat z topografických map a leteckého 
snímkování

• zastavěné území a rekreační areály (minimální velikost polygonu = 0,2 ha)

• liniová infrastruktura– elektrické vedení, vleky, lanové dráhy
• silnice, cesty a ulice
• zastavitelné plochy

Zpracováno za čtyři již zmíněné časové horizonty
Výsledky

• mapy, tabulky rozloh, zprávy







Délka 
technické 

infrastruktury 
(km)

Délka 
rekreační 

infrastruktury 
(km)

 Délka 
infrastruktur 
celkem (km)

Elektrické 
vedení

Vleky, dráhy,
můstky

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

139,06 0,31 139,36

139,91 0,44 140,36

Rozloha 
zastavěného 

území (ha)

Golfové 
hřiště

Sportoviště 
a další

Kempy  Celkem

0,00 0,66 0,00 0,66 693,50

0,00 4,47 5,47 9,95 930,24

2,68 7,88 13,83 24,39 1015,75

3,05 8,56 18,07 29,68 1119,34

Rozloha rekreačních ploch (ha)

Silniční 
síť

Uliční 
síť

Cestní 
síť

Celkem

1950 215,04 86,34 1055,12 1356,50

1990 220,73 89,86 877,68 1188,27

2006 220,85 102,53 834,31 1157,69

2017 221,62 106,97 825,17 1153,76

Rok
Délka komunikačních sítí (km)



Metodika a výsledky MonK
3. Hodnocení fragmentace a konektivity krajiny



Metodika a výsledky MonK
3. Hodnocení fragmentace a konektivity krajiny

Migrační bariéry
- kategorizace
- průchodnost
- typ
- měřítková škála
- kontext (druhy)



Girvetz et al., 2008

Analýza pomocí nástroje Effective Mesh
Size (Moser et al., 2007, Girvetz et al., 2008)

• území (pravidelné, přírodní, admin.)
• jednotky (pravidelné, přírodní, admin.)
• fragmentační geometrie (soubor bariér)

Metodika a výsledky MonK
3. Hodnocení fragmentace a konektivity krajiny



Metodika a výsledky MonK
3. Hodnocení fragmentace a konektivity krajiny
Území = plocha chráněného území

Jednotky = pravidelná síť čtverců (500 x 500 m)

Fragmentační geometrie = soubor bariér v krajině
A. zástavba a silnice
B. zástavba a silnice a cesty (ulice)
C. zástavba a silnice a cesty (ulice) a rekreace

Zpracováno za čtyři již zmíněné časové horizonty













Metodika a výsledky MonK
4. Analýza potenciálně vhodných habitatů pro 

klíčové druhy
Příprava expertních a statistických modelů potenciální druhové 
distribuce vybraných druhů

• savci, ptáci, obojživelníci, plazi, měkkýši, motýli (celkem 179 modelů)

Vytvoření map potenciálně vhodných habitatů pro prioritní 
druhy modelových území

Kombinace expertních a geostatistických přístupů
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Kolik TB dat povede ke 
zvýšení kvality ŽP o 1 % bod?

?? NYNÍ ??

Kvalita životního prostředí (člověka)

Kolik dat o ŽP ještě potřebujeme?



čtyři pilíře ochrany přírody, F. Pelc (Vesmír 97, 90, 2018/2) 

VĚDA PRÁVO FINANCE

LIDSKÁ
SPOLEČNOST



D1, 95 km, Foto: Skanska

Děkuji za pozornost 


