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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem typu využití krajiny na hodnocení biotopů v lesní a zemědělské 
krajině. Cílem práce je určení a zhodnocení přírodních, přírodě blízkých a antropicky ovlivněných 
biotopů v okolí Berouna. Zájmové okolí je vytyčené mapovým listem základní mapy ČR 12-41-08 v 
měřítku 1:10 000. Určení biotopů bylo provedeno prací v terénu na základě mapového podkladu Natura 
2000. Biotopy byly následně hodnoceny metodou BVM (Biotope Valuation Method), která každému ze 
svých 192 typů biotopů přiřazuje bodovou hodnotu. Výsledkem analýzy je vlastní mapa biotopů 
vytvořená na základě kombinovaného mapování Natura 2000 – BVM, která byla porovnána s mapou 
vytvořenou na základě mapového podkladu Corine Land Cover. Sledované území bylo poté rozděleno 
pomocí pravidelné sítě na 32 stejných částí o velikosti 0,58 km2.  
Pro každý díl byla poté vypočtena peněžní hodnota získaná ze dvou mapování s rozdílnou velikostí 
zrna. Pomocí statistického rozboru získaných dat se zjistilo, od jaké velikosti území ZM 10 je možné 
nahradit podrobné mapování Natura 2000-BVM hrubším mapováním CLC a přitom získat shodnou 
peněžní hodnotu BVM (Seják a kol., 2003) pro zájmové území. Rozbor prokázal skutečnost, že hrubé 
mapování podkladů CLC sledované oblasti lze použít od 1 mapového listu. Na základě určených biotopů 
byla zjištěna míra zastoupení přírodních a přírodě blízkých biotopů, která má vliv na výslednou hodnotu 
mapového listu. Této míře odpovídá 34 % zastoupení zjišťovaných biotopů. Následně bylo celé 
mapované území porovnáno s dalšími mapovými listy jiných řešitelů, zabývající se stejnou 
problematikou. 
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Abstract 

The subject of this thesis is dealing with the use of particular landscape through a biotope evaluation 
method, namely, of the forest habitat and agricultural landscapes. The aim is to identify and evaluate 
natural and semi-natural and anthropicaly affected habitats in the area of Beroun. The interest area lies 
in the vicinity map list on the basic map of the Czech Republic, ZM10 12-41-08 at a scale of 1: 10 000. 
The determining of the habitat was carried out by field work of the base map of Natura 2000. Biotopes 
were then assessed by BVM (biotopes Valuation Method). Consequently, each of its 192 habitat types 
were assigned a value point. The analysis result is its own habitat map, created by the combined 
mapping of Natura 2000 - BVM, and as such was compared with a map created by mapping surface, 
Corine Land Cover. Monitored territory was then divided by a regular network of 32 equal parts of 0.58 
square kilometers in size.  
For each part was then calculated monetary value obtained from two mappings with different grain size. 
Using statistical analysis of the obtained data revealed what size of the ZM 10 can be replaced by 
detailed mapping of Natura 2000-BVM, rough mapping of the CLC, while achieving the same monetary 
value of the BVM (Seják et al, 2003) for the area of interest. The analysis demonstrated that the gross 
mapping background (CLC) monitored area can be used from 1 map sheet. Based on the habitat 
previously mapped, degree of representation of natural and semi-natural habitats was discovered, which 
affects the final value of the map sheet. This level corresponds to 34% of surveyed habitat 
representation. Consequently, the entire mapped area was compared with other map sheets of other 
investigators dealing with the same issue. 
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