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Abstrakt 
Diplomová práce zahrnuje analýzu fragmentace krajiny a průchodnosti krajiny spolu s významem cest 
jako bariér a koridorů v krajině. Pro sledování byla vybrána dvě území v Plzeňském kraji s podobnou 
krajinou, ale rozdílným vývojem osídlení po II. světové válce. Jedno území zahrnuje oblast Nýřanska, 
kde po II. světové válce došlo k odsunu původních hospodářů a druhé území je oblast Kralovicka, kde k 
odsunům nedocházelo. Pro získání potřebných informací byly získány veškeré dostupné mapové 
podklady tj. data ZABAGED a historické letecké snímky z let 1947-1962. Pro zpracování map byl využit 
program ArcGIS.  Poté byla provedena tzv. vektorizace pro zjištění délky linií historických cest  ve 
zvolených území. Získané údaje byly podkladem pro zjištění fragmentace krajiny. Nejprve byla zvolena 
metoda výpočtu fragmentace, kdy byly v každém období a území vytvořeny polygony, dle kterých byl 
vypočten indikátor meff - Effective Mesh Size. Tím byl získán přehled o fragmentaci krajiny způsobené 
dopravní infrastrukturou. Výsledné údaje ukazují, že v daných zájmových území doprava v současné 
době nepatří k rozvíjejícím se oblastem tzn., že nedošlo po II. světové válce, kdy proběhl odsun 
původních hospodářů, k nárůstu fragmentace krajiny vlivem cest jako bariér a koridorů v krajině, neboť 
zde došlo k minimální výstavbě komunikací. Dále byla zkoumána průchodnost krajiny, kde byly 
především využity podklady z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Z těchto podkladů je patrné, že není v daných zájmových 
územích narušena průchodnost krajiny. Zpracované údaje o fragmentaci a průchodnosti krajiny 
zvolených území mohou být podkladem pro analýzu vývoje krajiny a potenciál oblastí s narušenými 
vlastnickými vztahy střední a východní Evropy. Další použití je možné i v souvislosti s výstavbou nových 
cest anebo jiných rozvojových záměrů. 
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Abstract 
This final thesis is dedicated to an analysis of fragmentation of landscape. This work is also focused on 
passageway of landscape and the meaning of the roads and corridors in the landscape. The research is 
concentrated on two areas in Pilsen region. The areas have the similar landscape, but different 
development in settlement after the WWII. The first area is the area around the town Nýřany. This region 
is very unusual, because after WWII the Sudeten Germans, who were mostly farmers, were relocated 
from this area. The second area is the area near the city of Kralovice. This second region did not have 
the same history and it is not connected with relocation. Not only all possible available maps were used 
for this thesis, but also photos made from the planes between years 1947-1962. The program ArcGIS 
was used to process all data and information. Another method which was used was vectorization. This 
method was used for measuring the historical roads and areas. Method called meff - Effective Mesh Size 
was used to find out the vectorization. The results show that in both cases the transport is not developing 
at the moment. After the WWII there were hardly any new roads built. The fragmentation did not increase 
since then. Another thing which was a part of this research was passageway in the landscape. The data 
from organizations: AOPK ČR and ŘSD ČR were used for this second part of research. The 
passageway of the landscape was not damaged. The results of this thesis could be used for building 
new roads or another development of the countryside in future. The data provided in this thesis could be 
useful for research of areas in Middle and East Europe.  
 
Key word: fragmentation of landscape, land use, Pilsen region, relocation of Sudeten Germans 


