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1. Změny krajinného pokryvu 

1.1 Změny a jejich vývoj 

V CHKO Slavkovský les lze rozlišit několik hlavních trendů kategoriálních změn krajinného pokryvu. 

V první řadě a zejména na začátku sledovaného období jde o kontinuální nárůst ploch lesa, celkově 

ze 47,5 % na 59,9 %. Dále docházelo ke změnám v rozloze orné půdy a trvalých travních porostů. 

Orná půda až do časového horizontu 2006 zůstala v téměř stejné rozloze (mezi 19,1 % a 19,8 %), pak 

její rozloha významně poklesla (na 2,4 %). Trvalé travní porosty do časového horizontu 2006 snižovaly 

svou rozlohu (z 30,8 % na 17,3 %) a v posledním sledovaném období mezi časovými horizonty 2006 a 

2019 naopak jejich rozloha značně narostla (na 33,3 %). Průběžně narůstaly rekreační plochy (z 0,02 

na 0,52 %), zastavěné plochy (z 2,1 % na 3 %) – ty zejména mezi časovými horizonty 1950 a 1990 a 

následně 2006 a 2019. V prvním období mezi časovými horizonty 1950 a 1990 narůstala rozloha 

vodních ploch (ze 1,4 % na 3,4 %) (Obr. 1.1 a 1.2). 

 

 

Obr. 1.1 Vývoj krajinného pokryvu v CHKO Slavkovský les 
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Obr. 1.2 Vývoj krajinného pokryvu v CHKO Slavkovský les (postupně řazeno, časové horizonty 50. léta 

20. století, 1990, 2006 a 2019) 
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Obr. 1.3 Prostorové rozložení procesů v CHKO 

Slavkovský les v obdobích 1950–1990, 1990–

2006 a 2006–2019 

1.2 Distribuce změn v území 

V prvním sledovaném období mezi časovými 

horizonty 1950 a 1990 docházelo k zornění 

půdy na plochách trvalých travních porostů. 

Velkou měrou např. v severozápadní části CHKO 

v okolí zaniklých sídel. Současně probíhal i 

opačný proces změny z orné půdy na trvalé 

travní porosty, a to například v okolí Ovesných 

Kladrub (Obr. 1.3). Změnou z trvalých travních 

porostů a orné půdy docházelo k rozrůstání 

lesů, například jihovýchodně od Lázní Kynžvart 

nebo západně od Bečova nad Teplou. Vodní 

plochy se rozšířily o vodní nádrž Stanovice. 

Zejména větší sídla se dále rozrůstala – 

Mariánské Lázně, Horní Slavkov, Karlovy Vary, 

Kázně Kynžvart, naopak některá jiná zanikla 

nebo se zmenšila – například Nová Ves. Vznikala 

také golfová hřiště u Mariánských Lázní a Karlových Varů. V období mezi časovými horizonty 1990 a 

2006 došlo k zornění trvalých travních porostů v jižní části území u Mariánských Lázní a naopak u 
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Horního Slavkova byla orná půda zatravněná. Po celém území se rozšiřoval les, vyšší měrou pak 

například u Nové Vsi a Lázní Kynžvart. Vzniklo golfové hřiště u Březové a dále se rozšířilo golfové 

hřiště u Karlových Varů. V posledním sledovaném období mezi časovými horizonty 2006 a 2019 

docházelo převážně k zatravňování, a to prakticky na celém území, největší měrou pak na 

jihovýchodě území (Obr. 1.4). Rozšiřoval se les, například v údolí Teplé. Rozrůstaly se i antropogenní 

struktury – zástavba u Karlových Varů, v Horním Slavkově nebo Lázních Kynžvart a také rekreace – 

golfové hřiště u Lázní Kynžvart. Z celkového pohledu od 50. let do současnosti je významné 

zatravnění orné půdy, především v jihovýchodní části území, dále pak nárůst plochy lesa na okrajích 

kompaktních lesních celků, například západně od Nové Vsi. U velkých sídel jako Mariánské Lázně, 

Karlovy Vary, Lázně Kynžvart a Horní Slavkov se rozšiřovaly antropogenní plochy zástavby a rekreace. 

Podrobnější výčet jednotlivých konkrétních změn naleznete v samostatné textové příloze. 

 

Obr. 1.4 Dynamika krajiny CHKO Slavkovský les vyjádřená stabilními a nestabilními plochami za celé 

sledované období 

1.3 Interpretace změn 

Jako u většiny ostatních území i v CHKO Slavkovský les dochází k extenzifikaci využití, kdy se na úkor 

orné půdy rozšiřují lesy a trvalé travní porosty. Rozšiřování lesa je kontinuální po celou dobu a 

obdobné jako v podobných CHKO. Oproti tomu je nárůst ploch trvalých travních porostů velmi 

koncentrován do posledního období od časového horizontu 2006, přičemž v jiných územích započal 

podobný proces většinou dříve. Zastavěné a rekreační plochy nemají v porovnání s ostatními 

kategoriemi významné zastoupení, ale jejich nárůst na okrajích velkých sídel jako Mariánské Lázně, 

Karlovy Vary, Horní Slavkov a Lázně Kynžvart je znatelný. 
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2. Změny říční sítě a její fragmentace 

Říční síť byla zpracována v digitální podobě na základě dostupných topografických map z 50. a 90.  let 

20. století a s využitím vektorových dat ZABAGED pro časové horizonty 2006 a 2019. Bohužel nebylo 

na území CHKO 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 změn a hustoty říční 

sítě. Taktéž jsou uvedeny konkrétní postupy v případě sjednocení zjevných nepřesností pro objektivní 

posouzení vývoje říční sítě v daném území. 

 

Obr. 2.1 Změny říční sítě v rámci CHKO Slavkovský les 

CHKO Slavkovský les patří v rámci chráněných území v ČR k územím s vyššími hodnotami hustoty říční 

sítě (1,20 až 1,25 km/km2). Hustota říční sítě je vysoká zejména díky klimaticky a geomorfologicky 

vhodným podmínkám a převaze lesní vegetace (Obr. 2.1). Během sledovaných 60 let se délka vodních 
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toků v celém chráněném území relativně změnila, je zde zaznamenán vzestupný trend (Tab. 2.1). To 

může být dáno částečně ponecháním přirozeného vývoje v některých úsecích vodních toků, zejména 

v nivách řek, kde je možnost větší dynamiky vývoje koryta řek. Významnější je ale spíše metodický 

rozpor v mapování vodních toků v nejstarším období kolem roku 1960, kde nebyly zakresleny některé 

toky. Další vliv na vývoj vodních toků měla i těžba cínu v okolí Horního Slavkova. Mezi nejvýznamnější 

vodní toky v tomto chráněném území patří Teplá, Dlouhá stoka, Libava (Velká Libava), Lipoltovský 

(Kynžvartský potok), Pramenský potok. Největší délku vykazuje v rámci CHKO Slavkovský les řeka 

Teplá, která pramení severně od Mariánských lázní v okolí města Teplá, krátce CHKO opouští a 

posléze od jihu k severu prochází východní polovinou řešeného území. Její délka se během 60 let 

zkrátila pouze o 600 m. Ostatní významnější řeky v tomto území zůstávaly svou délkou téměř 

nezměněny.  

 

Tab. 2.1 Vývoj hustoty říční sítě na území CHKO Slavkovský les 

Charakteristiky říční sítě 1960 1990 2006 2019 

Celková délka (km) 734,11 750,72 760,06 762,24 

Hustota říční sítě (km/km2) 1,20 1,23 1,24 1,25 

          

Délka řek na území CHKO         

Teplá 57,99 57,40 57,31 57,33 

Dlouhá stoka 22,08 22,08 22,08 22,08 

Libava (Velká Libava) 18,51 18,64 18,86 18,85 

Lipoltovský (Kynžvartský) potok 18,05 18,20 18,23 18,23 

Pramenský potok 17,04 17,02 17,02 17,02 

 

   

Obr. 2.2 Přítoky Teplé severně od města Teplá (1957, 2006)  

 

Přítoky řeky Teplé severně od města Teplá nebyly na topografické mapě z roku 1957 dostatečně 

zakresleny, zatímco na mapě z roku 2006 je zaznamenán jak levostranný přítok, tak i pravostranný 

přítok s rybníkem. Na mapě z roku 1957 jsou v ose dnešních vodních toků zaznamenány louky, 
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zamokřené louky a taktéž výše zmiňovaný rybník. Trvalý vodní tok zde není zakreslen. Tento jev má 

pak dopad i na menší hodnotu celkové délky vodních toků v tomto období (1960). 

 

  
  

Obr. 2.3 Změny v říční síti v okolí Horního Slavkova (1959, 2006)  

V okolí Horního Slavkova došlo k zásadním změnám v říční síti díky intenzivní těžbě cínu a dalších 

kovů.  Na povrchu vzniklo několik hald, odkališť, staveb důlních zařízení s přímým dopadem na vodní 

toky. 
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3. Analýza antropogenního tlaku na krajinu 

CHKO Slavkovský les se vyznačuje hornatým a lesnatým charakterem krajiny s významnými 

lázeňskými městy jako například Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart na okraji území. 

Zastavěné území narůstá kontinuálně po celou dobu sledování (okolo 100 ha/10 let). Nejvíce se 

zástavba rozšířila v Horním Slavkově, Mariánských Lázních a v zázemí Karlových Varů nebo v obci 

Rovná, která byla nově založena v prvním sledovaném období mezi časovými horizonty 1950 a 1990. 

S nárůstem zástavby roste i uliční síť. Délka cestní sítě výrazně klesla v prvním mezidobí (o více jak 

450 km), a to z hustoty komunikační sítě 5,6 km na km2 na 4,9 km na km2, v dalších mezidobích však 

naopak zase narůstala (o 240 km) k hustotě 5,3 km/km2 v posledním časovém horizontu. Nové zábory 

půdy jsou plánovány u každé větší obce, nejvíce však v Teplé, v Nové Vsi, Krásně, Rovné, Horním 

Slavkově, v okolí Mariánských Lázních nebo u Lázní Kynžvart (Obr. 3.4). Často jde o velké plochy 

zasahující do volné krajiny. Rekreační plochy narostly od počátku sledování čtyřnásobně, a to 

především díky rozvoji golfových hřišť, které zde existovaly již v 50. letech minulého století (u 

Karlových Varů a Mariánských Lázních). Zatímco plocha sportovišť narostla 2,5x, plocha golfových 

hřišť se zvětšila více jak čtyřnásobně (dnes také u zámku Kynžvart, resort Cihelny a Háje jižně od 

Karlových Varů) (Obr. 3.1, 3.2, 3.3, Tab. 3.1). 

Tab. 3.1 Vývoj antropogenních prvků na území CHKO Slavkovský les  

Rok 

Délka komunikačních sítí (km) 

Délka 
technické 

infrastruktury 
(km) 

Délka 
rekreační 

infrastruktury 
(km) 

Rozloha rekreačních ploch (ha) 
Rozloha 

zastavěného 
území (ha) 

Silniční 
síť 

Uliční 
síť 

Cestní 
síť 

Celkem 
Elektrické 

vedení 
Vleky, dráhy, 

můstky 
Sportoviště 

Golfové 
hřiště 

Ostatní  Celkem 
  

1960 523,10 205,75 2691,31 3420,16 - 0,39 9,86 53,94 0,00 63,80 996,90 

1990 511,79 239,70 2223,93 2975,42 - 0,97 21,44 75,60 2,65 99,69 1359,43 

2004 500,71 258,48 2447,97 3207,16 339,15 1,38 19,99 143,18 6,56 169,73 1508,30 

2019 513,62 266,77 2461,40 3241,79 339,15 1,38 25,50 224,44 5,32 255,26 1608,94 
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Obr. 3.1 Vývoj silniční a cestní sítě na území CHKO Slavkovský les od r. 1960 do 2020
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Obr. 3.2 Vývoj zastavěných ploch a prvků rekreační infrastruktury na území CHKO Slavkovský les mezi 

r. 1960 a 2017
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Obr. 3.3 Vývoj technické infrastruktury na území CHKO Slavkovský les mezi r. 2004 a 2017 

 
Obr. 3.4 Vymezení zastavitelných ploch na území CHKO Slavkovský les 
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4. Fragmentace krajiny 

Míra fragmentace krajiny byla spočtena metodou efektivní velikosti oka (zkr. EVO) nad dvěma 

úrovněmi fragmentační geometrie v časových horizontech 1960, 1990, 2004 a 2020. První úroveň 

fragm. geometrie se skládá ze zástavby a silniční sítě (FG-a, blíže viz obecný úvod). Druhá úroveň 

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 EVO 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 EVO) rozdělena do pěti stupňů (od nuly: velmi vysoká – vysoká 

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

intervalů s referenčním obdobím 2020. Jednotlivé stupně míry fragmentace odpovídají rozdělení 

hodnot míry fragmentace pro referenční období (2020), 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 časovému horizontu). Porovnání 

s ostatními obdobími je u map pouze vizuální a upozorňuje na proměnu vymezení 

(ne)fragmentovaných území v prostoru a v čase. 

Stav míry fragmentace krajiny v CHKO odráží částečně členitý reliéf hornatého charakteru, ale také 

rozvoj lázeňství, lázeňských měst a na ně vázané aktivity. Krajina CHKO je velmi diverzifikovaná a 

heterogenní a odpovídá tomu také rozložení silniční sítě a zástavby, neboť území s poměrně hustou 

zástavbou a silniční sítí (okolí lázeňských měst a řeky Teplé, FG-a, obr. 4.1) střídá území s relativně 

kompaktními bloky krajiny s velmi nízkou mírou fragmentace (západ CHKO, obr. 4.2). Krajina s velmi 

nízkou mírou fragmentace se nachází prakticky jen v západní části CHKO v okolí NPR Kladské rašeliny 

či vrchu Lesný (EVO dosahuje 47 km2). Krajina s velmi vysokou mírou fragmentace se logicky nachází 

v okolí Mariánských lázní a také na místech, kde se sdružuje více silnic propojující menší obce. Díky 

členitému reliéfu se v těsném okolí větších měst nachází také krajina se střední či nízkou mírou 

fragmentace, což rozhodně přispívá k atraktivitě regionu. Na severozápadě ohraničuje CHKO dálnice 

D6, která společně s oborou Studánka může zhoršovat průchodnost krajiny a kontakt s Krušnými 

horami. Vývoj míry fragmentace krajiny způsobené silnicemi a zástavbou odráží několik 

proběhnuvších procesů. Podle grafu (graf 4.1) byly hodnoty EVO v 60. letech 20. st. o polovinu vyšší 

než v současnosti. Zároveň však na území se současnou velmi nízkou mírou fragmentace byla 

hodnota EVO v 60. letech 20. st. naopak nižší (asi o 10 km2). Tento fakt nejspíše způsobil zánik 

několika obcí a silnic v západní polovině CHKO (např. obec Smrkovec). Od 90. let se na území CHKO 

projevují pozvolné a typické procesy vedoucí ke zvyšování míry fragmentace, například rozvoj 

zastavěných ploch, průmyslových areálů a zakládání chatových osad a rekreačních areálů. 

Zahrnutí cestní sítě do fragmentační geometrie (FG-b, obr. 4.1) výrazně promění rozložení míry 

fragmentace a rapidně sníží hodnotu EVO. Krajina s velmi nízkou mírou fragmentace se nachází ve 

střední (NPR Pluhův bor) a jihovýchodní části CHKO, kde dominuje otevřená extenzivně využívaná 

zemědělská krajina (louky). V CHKO převažuje vysoká míra fragmentace způsobená hustou sítí lesních 

cest (obr. 4.3). Vývoj míry fragmentace se zahrnutím cestní sítě byl velmi dynamický. Území 

se současnou velmi vysokou mírou fragmentace mělo v 60. letech 20. st. vyšší hodnoty EVO (bylo 

méně fragmentované) a naopak území se současnou velmi nízkou mírou fragmentace mělo v 60. 
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letech jen třetinovou hodnotu EVO (graf 4.2). Tento stav je výsledkem všeobecně známé 

kolektivizace zemědělství a scelování pozemků.   

Na území CHKO se také od 60. let 20. st. rozvíjela rekreační zástavba. Docházelo k výstavbě chat, 

chatových osad, či rekreačních areálů včetně lanovek např. skiareálu v Mariánských Lázních. 

Rekreační plochy většinou navazují na stávající zástavbu a zvyšují tak míru fragmentace v daném 

místě. V širším pohledu však míru fragmentace určuje především cestní a silniční síť. 

 

 

Obr. 4.1 Fragmentační geometrie CHKO Slavkovský les v roce 2020 
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Graf 4.1 Průměrná efektivní velikost oka (km2) odpovídající kategorizaci míry fragmentace krajiny 

(podle FG-a) CHKO Slavkovský les v jednotlivých letech (pozn.: 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 Průměrná efektivní velikost oka (km2) odpovídající kategorizaci míry fragmentace krajiny 

(podle FG-b) CHKO Slavkovský les v jednotlivých letech (pozn.: 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 CHKO Slavkovský les od roku 1960 do roku 2017 
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Obr. 4.3 Vývoj míry fragmentace krajiny (FG-b) v CHKO Slavkovský les od roku 1960 do roku 2017 
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5. Habitatové modelování 

Pro území CHKO Slavkovský les byly vybrány indikačně nebo ochranářsky významné druhy z několika 

taxonomických skupin (motýli, plži, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), pro které byly připraveny 

habitatové modely. V případě druhů, kde byl k dispozici dostatek nálezových dat, byly zpracovány jak 

expertní, tak i statistické modely, které pak umožňují vzájemné srovnání subjektivního odborného a 

objektivního geostatistického pohledu na habitatové preference druhu. U některých druhů je pak 

představen pouze jeden typ výstupu, který byl vyhodnocen jako více reprezentativní. 

Rys ostrovid (Lynx lynx) je druh rozsáhlejších lesních celků a odlehlejších oblastí. Zatímco expertní 

model vyhodnocuje jako nejvhodnější zejména centrální odlehlé oblasti CHKO, statistický model, 

zohledňující vedle struktury lesních porostů i vertikální členitost reliéfu, predikuje spíše nižší 

habitatovou vhodnost vzhledem k spíše plochému reliéfu a převažujícím monokulturním lesům (Obr. 

5.1). 

 

Obr. 5.1 Expertní a statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu rysa ostrovida (Lynx lynx) 
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Vlk obecný (Canis lupus) jako habitatový generalista vykazuje širokou škálu typů prostředí, které je 

schopen obývat. Statistický model tak predikuje nadprůměrný potenciál v celé CHKO, jako 

nejvhodnější habitaty jsou pak vyhodnoceny lesní komplexy na členitém reliéfu s blízkostí otevřených 

ploch (jako potenciálních lovišť) (Obr. 5.2).  

 

Obr. 5.2 Statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu vlka obecného (Canis lupus) 
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Chřástal polní (Crex crex) vyhledává především extenzivně využívané mezofilní či aluviální a vlhké 

louky. Tyto biotopy expertní i statistický model dosti dobře zachycují. Druh je citlivý na seč v období 

sezení na vejcích a vyvádění mláďat (faktor, který v rámci modelů nelze zachytit). Vyhovuje mu 

heterogenní prostředí (příkopy, křoviny, prameniště), které znesnadňuje velkoplošnou strojovou seč 

a následně tak přispívá k zachování vyšší bylinné vegetace na lokalitě. Pozdní načasování seče a 

zachování heterogenit lokality, které uchovají vyšší bylinnou vegetaci, představují zásadní 

managementová opatření, která přispívají k přežití či stabilizaci populací tohoto druhu (Obr. 5.3). 

  

Obr. 5.3 Expertní a statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu chřástala polního (Crex 

crex) 
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Výr velký (Bubo bubo) je obyvatelem všech typů lesů včetně těch hospodářsky využívaných. Hnízdí 

v členitém reliéfu kamenitých strání, na skalách, případně v sekundárních biotopech kamenolomů 

a skalních zřícenin. Statistický i expertní model, které zahrnují jako prediktor i nadmořskou výšku, 

však poněkud uměle omezují potenciál výskytu v nejvyšších polohách CHKO, naopak mírně 

nadhodnocují význam vzdálenosti ke skalám a k vodním tokům, resp. vertikální heterogenitu reliéfu 

(Obr. 5.4).  

 

Obr. 5.4 Expertní a statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu výra velkého (Bubo bubo) 
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Zmije obecná (Vipera berus) obývá široké spektrum lesních a travinných biotopů s dostupností 

slunných míst, na kterých se může vyhřívat, ale současně i vlhkých stinných úkrytů. Nalezneme ji na 

pasekách, v lesních lemech a otevřených prostranstvích u lesních potoků. Preferuje střední a vyšší 

nadmořské výšky, v nížinách má menší potenciál výskytu. Expertní i statistický model (Obr. 5.5) 

přiřazuje tomuto druhu v zájmovém území nadprůměrný potenciál. Ve vymezení potenciálně 

nejvhodnějších habitatů se oba modely dobře shodují. Statistický model se opírá o typ habitatu, 

nadmořskou výšku a průměrné roční srážky. 

 

Obr. 5.5 Expertní a statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu zmije obecné (Vipera 

berus) 
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Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) vyhledává mokré rašelinné a slatinné louky a vlhké 

podhorské pastviny, případně i vysýchavější stanoviště s výskytem živné rostliny – čertkusem lučním. 

Lokality ve Slavkovském lese jsou důležitou oblastí jeho fragmentárního výskytu v západních Čechách 

(Obr. 5.6). Expertní model vystihuje bazální potenciál habitatů, pro reálné fungování populací je však 

klíčová přítomnost živné rostliny a odpovídající management – tyto faktory však není možné 

v modelu podchytit. 

 

Obr. 5.6 Statistické hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu hnědáska chrastavcového 

(Euphydryas aurinia) 

 


