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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá změnami krajiny v sudetské oblasti, v území Bystřice (Fichtenbachu), 
které se nachází v pohraniční oblasti na západě České Republiky. Cílem práce bylo zmapovat krajinu 
vybraného území, provést vizuální srovnání historické a současné krajiny pomocí fotografií a zhodnotit 
krajinné změny a jejich vztah k lidským aktivitám. Mapování krajiny proběhlo terénním šetřením – 
identifikací krajinných segmentů a jejich zákresem do mapového podkladu. Následně byly získané údaje 
převedeny do GIS. Pro znázornění změn byla zvolena tři časová období a pro ně byly zpracovány mapy 
land use, jedná se o roky 1850, 1960 a 2012. Práce dokazuje, že po roce 1960, kdy muselo veškeré 
obyvatelstvo opustit Bystřici, byla většina staveb zbourána a krajina se zde dále vyvíjela pod 
extenzivním působením, a tedy došlo k velkým změnám ve využití půdy. Rozšířily se zde plochy lesů a 
luk, oproti tomu zmizela většina zastavěného území a obdělávané půdy.  Dnes se jedná o hodnotné 
přírodní území s turistickým potenciálem. 
 
Klíčová slova: změny krajiny, opouštění krajiny, Sudety, Bystřice  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with landscape changes in Sudeten area, in surrounding of Bystřice 
(Fichtenbach) village, which is located in western border region of the Czech Republic. The aim was to 
map landscape in selected locality, to compare historic and present landscape using photographs and to 
evaluate landscape changes and their relation to human activities. Landscape mapping has been 
executed by terrain survey – identification of landscape segments and plot on a printed orthophoto. The 
data have been digitalized in GIS. Three time cuts have been chosen – 1850, 1960 and 2012 – and a 
map for each period has been made. The thesis proves that after 1960, when all inhabitants had to leave 
the village, the majority of buildings were pushed down and landscape has started to develop under very 
extensive management. The great changes in land use have started. Plots of forest and meadows have 
spread out, but the majority of settled area and arable land has disappeared. Today there is a valuable 
nature area with high touristic potential. 
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