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hranice zájmového území
hranice katastru
Pojedy název katastru
železniční trať
silnice III. třídy
vodní plocha
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Zemědělská krajina u Žitovlic.

Dymokury – rozpadající se cukrovar.

Bučický mlýn – pastvina u Potoka.

STABILNÍ KATASTR (1842)

SOUČASNÝ STAV (2019)

Velké lány orné půdy – Pojedy a Žitovlice od kaple Sv. Jana
Nepomuckého.

vodní tok
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Přehledová mapa zájmového území. Podkladová data: Data50, Ortofoto, 2019.
© Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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Změny využití krajiny mezi lety 1842 (stabilní katastr) a 2019 (současný katastr)
Kategorie využití půdy
zastavěné plochy
ostatní plochy
vodní plochy
lesní plochy
orná půda
trvalé travní porosty
trvalé kultury
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rozloha 1842 (%)
0,38
2,90
3,10
26,61
49,32
16,21
1,48

rozloha 2019 (%)
0,95
6,38
4,11
30,23
48,07
7,27
2,99

změna (procentní body)
0,57
3,48
1,01
3,61
-1,25
-8,94
1,51

Využití krajiny v katastrech Pojedy, Žitovlice a Rožďalovice období vzniku map
stabilního katastru (1842) a v současnosti (2019). Mapový podklad: Archiválie
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz.

Krajinný pokryv
zastavěné plochy

2019

vodní plochy
lesní plochy
orná půda
trvalé travní porosty
trvalé kultury
ostatní plochy
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NYMBURSKO – ZANIKLÁ KRAJINA INTENZIVNÍHO
SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ÚRODNÉM POLABÍ
Modelové území Rožďalovicka na Nymbursku reprezentuje typ české venkovské
krajiny v nížinatém Polabí, kde v minulosti i dnes převládá intenzivní zemědělské
využívání a prvořadá produkční zemědělská funkce krajiny daná příznivými přírodními
podmínkami – úrodné půdy, rovinatý reliéf a příznivé klimatické podmínky teplé oblasti s dlouhým vegetačním obdobím. V této krajině tedy nedošlo k zásadním změnám
ve smyslu funkčního využití krajiny - převládá zemědělské využívání, v rámci zemědělského půdního fondu s naprostou dominancí orné půdy.
Zásadně se ale změnila mikrostruktura využití ploch v rámci zemědělské (orné) půdy.
Letecký ortofotosnímek z roku 1954 ukazuje jemnou mozaiku úzkých pásovitých
políček ve všech katastrech sledovaného území. Tato mozaika odpovídala tradiční
historicky vyvinuté pozemkové držbě a soukromému zemědělství, kdy na půdě hospodařili výhradně její vlastníci. K zásadní změně krajinné (mikro)struktury zde došlo
v souvislosti s politickými a společenskými změnami po roce 1950, v prvé řadě kolektivizací. Rychlé změny, které dramaticky změnily původní jemnou krajinnou mozaikou
(„small-scale strip ﬁelds“) na současnou hrubozrnnou krajinu širokých otevřených
polních lánů („large-scale collective openﬁelds“), se uskutečnily v poměrně krátkém
období od konce 50. do počátku 70 let 20. století. Od té doby se již krajinná struktura
výrazněji neměnila, a to ani po roce 1990. K dílčím změnám v širším zájmovém území
patří ještě likvidace drobných ovocných sadů na okraji obcí. V některých případech
došlo k menšímu rozšíření lesa nebo vzniku tzv. nové divočiny na menších opuštěných
plochách nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu, zejména v zamokřeném okolí
vodotečí. Postindustriální nová divočina se šíří také v areálu zrušeného a zpustlého,
kdysi velkého cukrovaru Dymokury.
Se zánikem dymokurského i dalších cukrovarů a obecně omezením cukrovarnictví
v českých zemích se změnila struktura pěstování plodin. Výrazně ustoupila v celém
regionu kdysi hojně pěstovaná cukrová řepa. Stále převládá pěstování obilovin, zvýšil
se podíl řepky a kukuřice.
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Hranice jádrového území
LCF s rozlohou > 0,2 km 2

Stabilní prvky dle tříd krajinného pokryvu

trvalý travní porost -> orná půda

zastavěné plochy

trvalý travní porost -> ostatní plochy

vodní plochy

trvalý travní porost -> lesní plochy
trvalý travní porost -> vodní plochy
orná půda -> trvalý travní porost

orná půda -> ostatní plochy
© ČÚZK
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Změny využití krajiny mezi lety 1842 a 2019 pro plochy s rozlohou větší než 0,2 km2.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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orná půda -> lesní plochy
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0,75

Hranice jádrového území

změna počtu plošek

lesní plochy
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orná půda -> trvalé kultury

Nymbursko – zaniklá krajina intenzivního soukromého zemědělství v úrodném Polabí. 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 identiﬁkačním 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, Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Tomáš Janík, Jaroslav Vojta. Praha, srpen 2020.

Modely krajiny – Nymbursko v letech 1938, 1950, 2019. Letecké měřické snímky VGHMÚř Dobruška, © MO ČR,
2019; Ortofoto 2019 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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Mapa stabilních prvků využití krajiny mezi lety 1842 a 2019.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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orná půda

vysoký pokles

trvalé kultury

mírný pokles

ostatní plochy

beze změny

trvalé travní porosty

mírný nárůst

hranice jádrového území
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Změna struktury krajiny – počtu plošek – mezi lety 1842 a 2019.
Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

vysoký nárůst

