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Jablonec u Českého Krumlova

Polná u Českého Krumlova

hranice zájmového území

Polná u Českého název katastru
Krumlova
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Kaple – jediná zachovalá památka na zaniklou osadu Stará
Huť (Althütten), která patřila mezi nejstarší sklářské hutě
v Čechách.

Pohled na zachované panenské lesy z rozhledny na Knížecím
stolci.

Krajina VVP Boletice na místě zaniklé osady Jablonec.

Zaniklá obec Jablonec – 3D fotorealistický model – dle dostupných fotograﬁí z 20. a 30. let 20. století – celkový pohled.

Zaniklá obec Jablonec – 3D fotorealistický model – kostel
Nalezení sv. Kříže.

Zaniklá obec Jablonec – 3D fotorealistický model – detailní
pohled.

hranice katastru
vodní plochy
vodní tok
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SOUČASNÝ STAV (2018)

Přehledová mapa zájmového území. Podkladová data: Data50, Ortofoto, 2019.
© Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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STABILNÍ KATASTR (1826)

1947

2018
Krajinný pokryv

Změny využití krajiny mezi lety 1826 (stabilní katastr) a 2018 (současný katastr)

zastavěné plochy
vodní plochy
lesní plochy

Kategorie využití půdy

orná půda

zastavěné plochy
ostatní plochy
vodní plochy
lesní plochy
orná půda
trvalé travní porosty
trvalé kultury

trvalé travní porosty
trvalé kultury
ostatní plochy
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Využití krajiny v katastrech Jablonec u Českého Krumlova a Polná u Českého Krumlova
v období vzniku map stabilního katastru (1826) a v současnosti (2018). Mapový
podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz.

BOLETICE — ZANIKLÁ VENKOVSKÁ (LESNĚ ZEMĚDĚLSKÁ) KRAJINA
V POHRANIČÍ – VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTOR
Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice vznikl v roce 1947 jako nástupce vojenského výcvikového tábora Boletice. Vojenský újezd Boletice pak vznikl v roce
1950 jako zvlášť vyčleněné území pro potřeby obrany státu na ploše bezmála
220 km² v oblasti Šumavské hornatiny a Šumavského podhůří v okresu Český
Krumlov. Území je unikátní hustotou zalidnění (pouze 1,2 obyvatel na km²). Češi,
kteří zde před válkou tvořili pouze 1 % obyvatelstva, byli vysídleni po německém
záboru pohraničí v roce 1938. Německé etnikum bylo vysídleno po druhé světové
válce v roce 1945. Většina dnešních obyvatel byla dosídlena později. Ve vojenském
újezdu hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Horní Planá.
Původní krajina s převahou lesů a horského zemědělství se změnila v současnou
krajinu, jejíž struktura je podřízena výcviku jednotek pozemních sil. Významným
fenoménem území jsou stanoviště bezlesí na plochách, které byly dříve zemědělsky využívány. Nyní jsou plochy bezlesí v různém stupni sekundární sukcese
udržovány vojenskou činností, která se projevuje mechanickým narušováním
vegetace a povrchu půdy.
Na cvičištích a střelnicích tak vznikla poměrně pestrá mozaika ploch od mokřadních stanovišť přes vlhké pcháčové louky a mezoﬁlní stanoviště až k lesostepním
xerotermním stanovištím. Vysoké přírodovědné hodnoty tohoto území vedly k vyhlášení rozsáhlé evropsky významné lokality Boletice a ptačí oblasti Boletice. Obě
území jsou zařazena v síti chráněných území evropského významu NATURA 2000.
Boletice — zaniklá venkovská (lesně zemědělská) krajina v pohraničí – vojenský výcvikový prostor. Specializovaná mapa
s odborným obsahem Nmap – výstup Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní
a kulturní identity na léta 2016 až 2022 („NAKI II“); ﬁnancováno MK ČR pod identiﬁkační kódem DG18P02OVV008. Název
projektu: „Dědictví zaniklých krajin: identiﬁkace, rekonstrukce a zpřístupnění“. Příjemce: Univerzita Karlova – Přírodovědecká
fakulta, Ovocný trh, 560/5, 116 36 Praha 1. Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Autoři mapy: Lucie
Kupková, Zdeněk Lipský, Markéta Potůčková, Eva Štefanová, Miroslav Čábelka, Lukáš Brůha, Lucie Červená, Dušan Romportl,
Tomáš Chuman, Tomáš Janík, Jaroslav Vojta, Jakub Růžička, David Maceška, Marek Čelonk, Tomáš Starosta, Pavel Chromý.
Praha, srpen 2019.

rozloha 1826 (%)
0,25
1,74
0,36
24,07
25,86
47,41
0,31

rozloha 2018 (%)
0,01
0,90
0,37
47,81
0,00
50,92
0,00
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změna (procentní body)
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Změna využití krajiny (1826  2018)

Modely krajiny – Boletice v letech 1947 a 2018. Letecké měřické snímky VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018;
Ortofoto 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Stabilní prvky využití krajiny

Změna počtu plošek

orná půda  trvalé travní porosty

zastavěné plochy

vysoký pokles

orná půda  lesní plochy

vodní plochy

mírný pokles

trvalé travní porosty  lesní plochy

lesní plochy

beze změny

lesní plochy  trvalé travní porosty

orná půda

mírný nárůst

ostatní plochy  trvalé travní porosty

trvalé travní porosty
trvalé kultury
ostatní plochy
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Změny využití krajiny mezi lety 1826 a 2018 pro plochy s rozlohou větší než 0,2 km2.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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Mapa stabilních prvků využití krajiny mezi lety 1826 a 2018.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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Změna struktury krajiny – počtu plošek – mezi lety 1826 a 2018.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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