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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny  
v katastrálním území obce Mezná u Hřenska a to pomocí geoinformačního software ArcGis. První části 
se věnuje především obecnému vymezení pojmů, historii a charakteristice modelového území. V druhé 
části se tato práce zabývá samotným zpracováním, včetně postupu vektorizace – převodu rastrových 
map, kategorizace jednotlivých územních prvků a následnou analýzou získaných dat. Výsledky pak 
ukazují na změny ve využití orné půdy, zastavěných oblastí a především trendy změn krajinné struktury 
v modelovém území.  Při hodnocení byly využity mapy Stabilního katastru, jež bylo před použitím ještě 
nutno georeferencovat a mapy a letecké a družicové snímky z let 1953 a 2005. Výsledky pak ukazují 
vzrůstající koeficient míry antropogenního ovlivnění, vzrůstající zalesněnou plochu a úbytek využití orné 
půdy. 
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Abstract 
Following Diploma Thesis is concerned with monitoring and evaluation of time-spatial changes of the 
landscape development in the cadastral area of Mezná u Hřenska and that with a help of the dedicated 
geoinformational software of ArcGis. The first part addresses mainly the general terminology, history and 
characteristics of the model area. The second part addresses the process itself, including a vectorization 
process – a raster map transfer, categorization of each area element and following analysis of gathered 
data. Results then show the changes in usage of ploughland, settlement areas and particularly the 
trends of changes in the model area landscape structure. When evaluating, the Stable cadastre maps 
were used which had had to be georeferenced before and also the satellite and aerial pictures from 1953 
to 2005. The results show an increasing coeficient of antropogennic influence, increasing forested area 
and decreasing usage of ploughland. 
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