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Abstrakt 

Diplomová práce „Využití starých map a leteckých snímků pro sledování změn ve vývoji lesa (Lesní 
správa Vodňany)“ je zaměřena na podrobnou analýzu zájmového území katastrů obcí – Krajníčko, 
Měkynec a Záluží u Vodňan, nacházející se v Jihočeském kraji.  
Cílem této diplomové práce je analýza změn makrostruktury a mikrostruktury lesních porostů a 
především ověření aplikability navržené metody.  
Grafické zpracování dat je provedeno pomocí programu Microstation. Zdroj pro sledování změn vývoje 
lesa tvoří tři mapové podklady. První jsou císařské otisky map stabilního katastru z období roku 1839, 
druhé jsou historické letecké snímky pořízené v roce 1949 a poslední jsou současné ortofotomapy z 
roku 2008.  
Ve výsledcích diplomové práce uvádím grafy, sestavené ze získaných údajů, např. vývoj rozlohy lesů a 
dřevinných porostů rostoucích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa, počty plošek, průměrná 
velikost plošky a relativní počet plošek. Podrobněji je analyzována podkladová vrstva ortofotomapy z 
roku 2008, kde je uvedeno členění pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové rozloze 601,89 ha 
na bezlesí (4,76 ha), porostní půdu (592,74 ha) a jiné pozemky (4,39 ha). Hodnocením vývoje 
zájmového území podle jednotlivých podkladových vrstev byl zjištěn celkový nárůst ploch lesů a 
dřevinných porostů rostoucích mimo les o 102,95 ha. Zároveň bylo zaznamenáno zvýšení počtů plošek 
o celkem 226 kusů, naopak průměrná plocha plošek se zmenšovala z původních 9,09 ha na 2,19 ha.   
Vlastním přínosem diplomové práce jsou poznatky o historickém vývoji lesních porostů v zájmovém 
území a dále posouzení vhodnosti výběru správného druhu map nebo snímků k analýze vybraného 
území. Tyto poznatky by mohly ovlivnit přístup vlastníků při rozhodování o způsobu využívání jejich 
pozemků. Nabízí se například možnost těžko obdělavatelné a neúrodné zemědělské půdy postupně 
převádět na lesní pozemky. V současnosti je toto velice dobře finančně podporováno z fondů Evropské 
unie. 
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Abstract 

Diploma thesis "Using old maps and aerial photographs to monitor changes in the forest development 
(Forest Administration Vodňany)” is focused on a detailed analysis of cadastral areas of municipalities - 
Krajníčko, Měkynec and  Záluží u Vodňan, located in the South Bohemian region.  
The purpose of this thesis is to analyze the changes in microstructure and macrostructure of forest 
stands and especially the verification of applicability of the proposed method. 
The graphic data processing is carried out using the program Microstation. The source for monitoring 
changes in the forest development is the data obtained from three maps. The first source is imperial 
imprints of maps of stable cadastre from the year 1839, the other source is historical aerial photographs 
taken in the year 1949 and the last is the current orthophotomaps from the year 2008. 
In the results of the thesis I present charts, compiled from the obtained data, e.g. the development of the 
forest area and the woody plant vegetation area growing outside the lands intended for forestry, the 
number of forest patches, the average size of forest patches and a relative number of forest patches. In 
detail the foundation layer of the orthophotomap from the year 2008 has been analyzed, where 
structuring of lands intended for forestry is of the total area of 601,89 ha, forestless area (4,76 ha), 
vegetation lands (592,74 ha) and other lands (4,39 ha). By evaluating the development of the area 
according to individual foundation layers, the overall increase by 102,95 ha in the forest area and the 
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woody plant vegetation area growing outside the forest area has been found. In forest patches the 
increased number by 226 has been recorded, while the average size of forest patches has diminished 
from the original 9,09 ha to 2,19 ha. 
The main contribution of the thesis is findings about the historical development of forest stands in the 
area of interest and evaluating the appropriateness of choosing the right kind of maps or images to 
analyze the selected area. These findings could affect the approach of the owners when deciding on 
how to use their land. There is a possibility, for example, to gradually convert unproductive and barren 
agricultural land into forest land. At present this intention is very well financially supported from the EU 
funds. 
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