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1. Změny krajinného pokryvu 

1.1 Změny a jejich vývoj 

Krajina Krušnohorského plató v nejvyšších polohách Krušných hor vykazovala po sledované období 

poměrně značnou stabilitu. Dominantní byl po celou dobu les, který ještě postupně zvyšoval svou 

dominanci, nejvíce mezi lety 1990 a 2004. Rozloha travinobylinné vegetace i orné půdy se zmenšila, 

orná půda dokonce vymizela úplně. Kvůli periferní pohraniční poloze a odsunu původně německého 

obyvatelstva došlo k vysokému poklesu rozlohy zastavěných ploch mezi roky 1950 a 1990. Poté se 

zástavba jen velmi pomalu rozrůstala (Obr. 1.1, 1.2). 

 

 

Obr. 1.1 Vývoj krajinného pokryvu v EVL Krušnohorské plató (graf)
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Obr. 1.2 Vývoj krajinného pokryvu v EVL Krušnohorské plató (mapa) 
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Obr. 1.3 Prostorové rozložení procesů v EVL Krušnohorské plató v obdobích 1950 - 1990, 1990 - 2004 a 2004 - 2017 (mapa) 
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1.2 Distribuce změn v území 

V průběhu prvního období docházelo k změnám zejména na západě a jihovýchodě území. Jednalo se 

především o vzájemné proměny dřevinné a travinobylinné vegetace. V letech 1990 až 2004 se změny 

odehrávaly v podobných lokalitách a jednalo se zejména o přeměnu travinobylinné vegetace na 

dřevinnou. V posledním sledovaném období zůstalo území téměř bez změny krajinného pokryvu 

(Obr. 1.3). 

 

 

Obr. 1.4 Dynamika krajiny EVL Krušnohorské plató: Mapa a graf stabilně využívaných ploch mezi 

časovými horizonty 1950, 1990, 2006, 2018 (podíl v %) 

 

Mapa stabilně využívaných ploch pak zobrazuje konkrétní plochy v krajině, které byly ve všech 

čtyřech sledovaných časových horizontech využívány shodně (Obr 1.4). Jde o tzv. jádrová území 

krajiny, jejichž stabilita má význam pro ochranu přírody a krajiny, pro rozhodování o managementu 

území, pro zachování či podporu biodiverzity v území. Zobrazuje i stabilně využívané zastavěné 

plochy, které představují stará jádra obcí a měst. Pro EVL Krušnohorské plató jsou charakteristické 

zejména rozsáhlé plochy stabilně využívané dřevinné vegetace, jejich podíl z celého území činí 77,2 

%. Travinobylinná vegetace má taktéž poměrně velké zastoupení mezi stabilně využívanými plochami 

(11,7 %). Pouze okrajově jsou zde zastoupeny i stabilně využívané vodní plochy a zatavěné plochy. 

Změnu využití prodělalo pouze 11,0 % území. 
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1.3 Interpretace změn 

Změny v EVL Krušnohorské plató nebyly nikterak velké. Díky vysoké nadmořské výšce, periferní 

poloze a úbytku obyvatel po druhé světové válce nebyla krajina tohoto chráněného území 

v následném období již příliš zemědělsky využívána, což vedlo k poklesu rozlohy orné půdy i 

travinobylinné vegetace a extenzifikaci krajiny s dominujícím lesem. Zastavěné plochy zaznamenaly 

pokles rozlohy po roce 1950, od roku 1990 jich díky větší otevřenosti pohraničí přibývá. Díky zvyšující 

se dominanci lesa také dochází k unifikaci krajiny, která je doložitelná např. klesajícím počtem plošek 

(Obr. 1.6). 

 

Obr. 1.6 Vybraná krajinná metrika (počet plošek) vyjadřující vývoj struktury krajiny mezi roky 1950 a 

2017 
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2. Změny říční sítě a její fragmentace 

Říční síť byla zpracována v digitální podobě na základě dostupných topografických map z 60. a 90.  let 

20. století a s využitím vektorových dat ZABAGED pro období roku 2004 a 2016. Bohužel nebylo na 

území EVL metodicky jednotně postupováno při vytváření všech mapových podkladů, proto je nutné 

prezentované výsledky kriticky zhodnotit. V doplňujícím textu jsou proto uvedeny také typové 

příklady problematického zobrazování říční sítě s možným vlivem na výsledky hodnocení změn říční 

sítě. 

 

Obr. 2.1 Změny říční sítě v rámci EVL Krušnohorské plató  

Říční síť v EVL Krušnohorské plató se zásadně od 60. let 20. století nezměnila. Celková délka i hustota 

říční sítě pozvolna narůstala, nicméně tento nárůst je dán spíše rozdílnými metodami mapování 

vodních toků v pramenných oblastech. Nejvýznamnější vodní toky v tomto území, tedy Blatenský 

příkop, Černá, Černá voda a Rolava nevykazovaly žádné výraznější změny v délce toku, nebyly tedy 

postiženy antropogenními zásahy s dopadem na změnu délky vodních toků. 

 

Tab. 2.1 Vývoj hustoty říční sítě na území EVL Krušnohorské plató 

Charakteristiky říční sítě 1960 1990 2004 2016 

Celková délka (km) 274,6 276,5 278,4 280,5 

Hustota říční sítě (km/km2) 2,33 2,35 2,36 2,38 

          

Délka řek na území EVL         

Blatenský příkop 9,4 9,4 9,4 9,4 

Černá 12,6 12,8 12,9 12,9 

Černá voda 9,6 9,6 9,6 9,6 

Rolava 11,8 11,7 11,8 11,8 
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3. Analýza antropogenního tlaku na krajinu 

Na území se nenacházejí žádné rekreační prvky a silniční síť se díky úbytku sídel a obyvatel zkrátila. 

Naopak cestní síť se pravděpodobně kvůli lesnímu hospodářství prodloužila. Po poklesu zastavěných 

ploch v prvním období jich od roku 1990 mírně přibylo. 

Zastavitelné plochy na území EVL Krušnohorské plató se nacházejí na jižním okraji chráněného území, 

do budoucna může jejich zastavění negativně ovlivnit míru fragmentace. 

 

Tab. 3.1 Vývoj antropogenních prvků na území EVL Krušnohorské plató 

Rok 

Délka komunikačních sítí  
(km) 

Délka technické 
infrastruktury  

(km) 

Rozloha 
zastavěného 

území  
(ha) 

Silniční síť Cestní síť Celkem Elektrické vedení 
 

1960 72,24 535,09 607,33 0,00 32,88 

1990 69,61 519,23 588,84 0,00 17,17 

2004 61,31 532,92 594,23 0,27 17,85 

2017 61,54 553,65 615,18 19,49 19,89 
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Obr. 3.1 Vývoj silniční a cestní sítě na území EVL Krušnohorské plató od r. 1960 do 2017 
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Obr. 3.2 Vývoj zastavěných ploch a prvků rekreační infrastruktury na území EVL Krušnohorské plató 

od r. 1960 do 2017 
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Obr. 3.3 Vývoj technické infrastruktury na území EVL Krušnohorské plató mezi r. 2004 a 2017 
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Obr. 3.4 Vymezení zastavitelných ploch na území EVL Krušnohorské plató 

4. Fragmentace krajiny 

Míra fragmentace krajiny byla spočtena metodou efektivní velikosti oka nad dvěma kategoriemi 

fragmentační geometrie v letech 1960, 1990, 2004 a 2017. První verze fragm. geometrie se skládá ze 

zástavby a silniční sítě (FG-a, blíže viz obecný úvod). Druhá kategorie fragm. geometrie (FG-b) 

obsahuje navíc cestní síť neboli účelové komunikace, zpevněné a nezpevněné cesty. Zahrnutí cestní 

sítě lépe přibližuje skutečný stav krajiny CHÚ, jelikož vystihuje její antropogenní ovlivnění (většinou 

hospodářského charakteru). Hodnoty efektivní velikosti oka vyjadřují v přeneseném významu 

pravděpodobnost vzájemného propojení dvou náhodně umístěných bodů (organismů) v krajině. To 

znamená, že čím větší má výsledná proměnná hodnotu, tím vyšší je pravděpodobnost setkání a 

zároveň tím menší je míra fragmentace krajiny. Výsledky jsou prezentovány pomocí map a grafů, kde 

je míra fragmentace (neboli efektivní velikost oka) rozdělena do pěti stupňů (od nuly: velmi vysoká – 

vysoká – střední – nízká – velmi nízká). Rozdělení proběhlo na základě klasifikační metody 

přirozených intervalů s referenčním obdobím 2017. Rozmezí hodnot v grafech pro jednotlivé stupně 

míry fragmentace odpovídá rozdělení hodnot míry fragmentace pro referenční období (rok 2017), se 

kterým jsou ostatní období porovnávána. V případě map je použita stejná klasifikační metoda s tím 

rozdílem, že hodnoty pro jednotlivá období odpovídají jejich přirozenému rozdělení (nikoli pouze 

referenčnímu roku). Porovnání s ostatními obdobími je u map pouze vizuální a upozorňuje na 

proměnu vymezení (ne)fragmentovaných území v prostoru a v čase.  

 EVL je rozdělena na dvě části, přičemž pomyslné spojení mezi nimi kříží silnice II. třídy a 

železnice. Na území EVL se nachází minimum zástavby a několik silnic III. třídy (obr. 4.1). Míru 

fragmentace EVL zástavbou a silnicemi (FG-a) určuje stav silniční sítě. Oblasti s velmi nízkou mírou 
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fragmentace se nacházejí ve východní části EVL (Tetřeví hora, Pískovcová skála, efektivní velikost oka 

30,4 km2). Mezi roky 1990 a 2004 se v této oblasti výrazně projevilo uzavření Milovské silnice spojující 

Boží Dar a Potůčky, což zapříčinilo navýšení efektivní velikosti oka o ca 10 km2. Efektivní velikost oka 

kolem 20 km2 a hodnotu nízké míry fragmentace má okolí NPR Božídarské rašeliniště a NPR Rolavské 

vrchoviště severně od Přebuze (obr. 4.2). Pro vývoj míry fragmentace je charakteristická minimální 

změna pro vyhlášení EVL v období 2004 a 2017 a celkově dobrý stav po celé sledované období (graf 

4.1).  

 Zahrnutím cestní sítě do analýz (FG-b) se obraz míry fragmentace rapidně změní (obr. 4.3). 

Nejvýznamnější plochy s velmi nízkou mírou fragmentace se nacházejí západně od Božího Daru. 

Jedná se o obě části NPR Božídarské rašeliniště (efektivní velikost oka ca 4 km2), které odděluje 

zpevněná cesta Jáchymovská spojka. Vývoj míry fragmentace však ukazuje zhoršující se trend 

zvyšování míry fragmentace (graf 4.2), kdy od 60. let 20. st. narůstá počet čtverců s velmi vysokou 

mírou fragmentace. Nárůst míry fragmentace nejspíš souvisí se zakládáním lesních cest pro 

hospodářské účely (těžba a úprava smrkových porostů).  

 

 

Obr. 4.1 Fragmentační geometrie EVL Krušnohorské plató v roce 2017 
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Graf 4.1 Počet čtverců rozdělených podle míry fragmentace (FG-a) EVL Krušnohorské plató 

v jednotlivých letech (pozn.: Interval s velmi vysokou mírou fragm. je u osy Y, následuje vysoká míra, střední, 

nízká a velmi nízká. Hranice intervalů odpovídají mapě pro rok 2017 a byly vytvořeny klasifikační metodou 

natural breaks (Jenks). Hodnoty pro ostatní roky jsou rozděleny do těchto intervalů. Bližší popis je uveden 

v textu.) 

 

Graf 4.2 Počet čtverců rozdělených podle míry fragmentace (FG-b) v EVL Krušnohorské plató 

v jednotlivých letech (pozn.: Interval s velmi vysokou mírou fragm. je u osy Y, následuje vysoká míra, střední, 

nízká a velmi nízká. Hranice intervalů odpovídají mapě pro rok 2017 a byly vytvořeny klasifikační metodou 

natural breaks (Jenks). Hodnoty pro ostatní roky jsou rozděleny do těchto intervalů. Bližší popis je uveden 

v textu.)  
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Obr. 4.2 Vývoj míry fragmentace krajiny (FG-a) v EVL Krušnohorské plató od roku 1960 do roku 2017 
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Obr. 4.3 Vývoj míry fragmentace krajiny (FG-b) v EVL Krušnohorské plató od roku 1960 do roku 2017 
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5. Habitatové modelování   

EVL Krušnohorské plató je pokryté řadou vrchovištních společenstev s horskými podmáčenými 

smrčinami a rašelinnými lesy. Typickou krušnohorskou krajinu dotvářejí místa zaniklých obcí, 

charakteristická velkými otevřenými plochami horských sečených luk s rozptýlenými stromy. Plošně 

významný je i podíl dalšího bezlesí, zejména rašelinišť a pramenišť.  

 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený (O). Je 

to pták velikosti kosa s velmi dlouhým zobákem. Tento druh je zařazen jako modelový, protože je 

citlivý na narušení svých biotopů a jeho prostředím pro danou oblast cenné biotopy vlhkých luk a 

rašelinišť. Pozorování bekasin jsou soustředěna do lučních oblastí okolo Božího daru, Ryžovny, 

Rolavy, Chaloupek u Přebuze apod. Vysoké hodnoty potenciálu výskytu se velmi dobře shodují 

s oblastmi, odkud pocházejí nálezová data. 

Čolek horský (Ichthyosaura alpestris) patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený 

(SO). Ocasatý obojživelník vázaný výskytem spíše na vlhčí a více zalesněné regiony. Do modelu byl 

zařazen proto, že jeho životaschopné populace indikují výskyt poměrně vzácných prvků v krajině, jako 

jsou tůňky, lomová jezírka, studánky, prameniště, hluboké, trvale zatopené koleje na lesních cestách 

apod. Tento druh představuje typického obojživelníka dané oblasti. Nálezy ve východní části EVL 

Krušnohorské plató jsou soustředěné např. do polootevřených biotopů jižně od komunikace spojující 

Boží dar a Ryžovnu a celkem dobře korespondují s modelem potenciálu výskytu. Poměrně rozsáhlé 

plochy s vysokým potencionálem výskytu na jihozápadě východní části EVL (prameniště Bílé Bystřice) 

jsou však bez nálezových dat. V západní části jsou nálezy z oblasti Rolavy, ze slatin severovýchodně 

od Rolavy (okolí Sauersacku), Jeřábí slatiny a z luční enklávy Jelení u Černé vody východně od 

Sauesacku. Model tuto situaci dobře reflektuje a je v souladu s nálezovými daty. Jako ukázkové zvíře 

byl zařazen i z toho důvodu, že model je schopen zachytit i poměrně malé enklávy s vhodnými 

podmínkami (Červená Liška, Zlatý Kopec) a validita modelu je podpořena nálezovými daty z těchto 

lokalit. 

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený 

(SO). Je to šplhavec velikosti přibližně strakapouda velkého. Jako modelový druh byl vybrán z toho 

důvodu, že jeho prostředím jsou především pro danou oblast typické horské smrkové lesy, kde často 

indikuje cennější a přirozenější oblasti, které mají nezřídka pralesovitý charakter se suchými či jinak 

poškozenými stromy. Pozorování jsou v EVL Krušnohorské plató soustředěna do oblasti severně od 

Rolavy a západojihozápadně od Božího Daru. Model klasifikuje jako vhodné v podstatě všechny 

rozsáhlejší lesní porosty v EVL a ukazuje se tak být příliš hrubý. Je to zřejmě způsobeno tím, že místa 

s poškozenými porosty nejsou v modelu zohledněna. 

Zmije obecná (Vipera berus) patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený (KO). 

Náš jediný jedovatý had vyhledává především otevřené a polootevřené biotopy středních a vyšších 

poloh jako jsou vlhké louky, prameniště, lesní lemy, paseky, nivy potoků apod. Do výběru byla zmije 

zařazena, neboť tento představuje typického zástupce plazů této oblasti. Její životaschopné populace 

ukazují na přítomnost dostatečného množství cenných zachovalých otevřených a polootevřených 

stanovišť. Ve východní části EVL jsou nálezová data z okolí komunikace Boží Dar-Ryžovna a z lučních 

enkláv Ryžovna, Háje, Zlatý kopec a Bludná. Několik nálezů je známo z oblasti severně od Hřebečné. 

V západní části EVL jsou nálezy známy z lučních enkláv jako je Rolava, Rolavský rybník, Jelení, 

Chaloupky u Přebuze a Přebuz. Další záznamy pochází z polootevřených biotopů (Sauersack, Jeřábí 

slatina). Celkově se model velmi dobře shoduje s nálezovými daty. 
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Obr. 5.1 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu bekasiny otavní (Gallinago gallinago) 

 

Obr. 5.2 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu čolka horského (Ichthyosaura alpestris) 
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Obr. 5.3 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) 

 
Obr. 5.4 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu zmije obecné (Vipera berus) 

 


