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NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ  
A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO 
ÚZEMÍ  
 
NEW APROACH IN SPATIAL AND FUNCTIONAL ZONATION OF ADMINISTRATIVE 
TERRITORY. 
 
Petra Pártlová, Jan Váchal 1  
 
Petra Pártlová působí jako odborný asistent na Katedře managementu na Vysoké škole 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na 
problematiku podnikového řízení se specifikací na malé a střední podniky (MSP) a regionální 
politiku. Výzkumné aktivity jsou orientovány na problematiku vlivu vnějšího prostředí na 
životaschopnost a prosperitu malého a středního podnikání v ČR. V kontextu stále 
intenzivnějších změn, které zde probíhají, jsou navrhovány změny v jejich podnikové 
architektuře. Je skutečností, že výrobní a ekonomicko-sociální základnou pro MSP je 
venkovský prostor, který je předmětem výzkumu v rámci územní regionalistiky. Profesor Jan 
Váchal je členem Katedry managementu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na problematiku podnikové strategie, 
vnější okolí firem a jejich produkčního potenciálu s diferenciací na jednotlivé sektory 
národního hospodářství. Dlouhodobě řeší energeticko-látkové toky v krajině, problematiku 
krajinného inženýrství a stanovení produkčních a environmentálních funkcí v přírodních a 
kulturních ekosystémech. Výstupy z řešení implementuje do ekonomických analýz, 
ekonomické-energetických bilancí a do finanční sektorové podpory. 
 
Petra Pártlová is a research assistant at the department of management of the Institute of 
Technology and Business in České Budějovice. Her research deals with the issues of 
corporate management, focusing on small and medium-sized enterprises (SMEs) and regional 
policy. She deals with the issues of external environment and sustainability and profit of small 
and medium sized businesses in the Czech Republic. Within the major changes, modifications 
of the corporate architecture are proposed. It is a fact that the production and economic and 
social base for SMEs is a rural area that is the subject of research within the territorial 
regionalism. Profesor Jan Váchal is a member of the department of management at the 
Institute of Technology and Business in České Budějovice. His research focuses on the issues 
of corporate strategy, environment of enterprises and production potential, in different sectors 
of national economy. In a long-term, he deals with energy-mass flows in the landscape, issues 
of landscape engineering and the determination of production and environmental functions in 
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natural and cultural ecosystems. Outputs from the research are implemented into economic 
analyses, economic-energy balances and financial sector support. 
 
Abstract 
The paper deals with a new method of zoning and its implementation in the area of 
Prachatice. The projection of the method is based on respect to the anthropological and 
ecological approach to the area, a design of a new classification of geo-ecological units. Four 
basic areas are proposed, differing by the anthropological and ecological burden and by the 
level of the protection. The approach to limit eco-crisis lines (situations) in the area, their 
mode and possibilities of sustainability for future generation is proposed. Also, the patterns 
and calculation of KES (coefficient of ecological stability and ZSES (basic degrees of 
ecological stability) are proposed, dividing the sample area into different zones. The outputs 
of the sample calculation suggest the possibilities of using the method in the area of regional 
development, landscape protection and prediction of the future development at the regional 
and multi-regional level.  
Key words: spatial planning, zonation, eco-crisis lines, ecological stability of the area  
 
Abstrakt 
V příspěvku je představena nově navržená metoda pro zonaci území a její implementace na 
vybraném území v okrese Prachatice. Východiskem pro její projekci je respektování 
antropoekologického přístupu k území, návrh na vymezení nových územních jednotek GES 
(geoekologických stanovišť). Navrženy jsou 4 základní územní zóny lišící se 
antropoekologickou zátěží a stupněm jejich ochrany. Je navržen postup pro vymezení 
ekokrizových linií (situací) v území, jejich režim a možnosti řešení v duchu jejich 
udržitelnosti pro budoucí generace. Jsou navrženy vzorce a postup pro výpočet KES, resp. 
ZSES, které testované území rozdělují do příslušných zón. Výstupy z řešení vzorového 
příkladu naznačují využitelnost navržené metody v oblasti územního plánování a rozvoje, 
ochrany krajiny i při prognózování dalšího rozvoje území v úrovni lokální i nadregionální.  
Klíčová slova: územní plánování, zonace území, ekokrizové linie, ekologická stabilita území 
 
Úvod 
V odborné literatuře v tuzemsku i v zahraničí se setkáme s celou řadou postupů zaměřených 
na klasifikaci správního území. Postupy se diferencují v závislosti na účelu zpracování. Pro 
účely tvorby metodického postupu pro zonaci území, můžeme provést určité zobecnění a za 
území bude v širších souvislostech považována krajina – venkovský prostor (správní celek). 
V tomto pojetí má území velice rozmanitý význam a je středem zájmu mnoha oborů, od 
územního plánování, průmyslu, lesnictví a zemědělství až ke geografii, urbanismu, ale také 
z pohledu kultury, umění, nebo sportu (Demo, M., Látečka,M. at al., 2004). Dle Skleničky 
(2003) lze krajinu členit do dvou základních kategorií – krajina přírodní (nejčastěji se 
klasifikuje podle morfometrických kritérií), přirozená (území s diferencovaným využitím) a 
krajina kulturní (taková, kde vztah mezi složkami přírodními a antropogenními se blíží 
harmonickému stavu a autoregulační schopnost přírodních složek je téměř zachována. 
S jiným pojetím přichází Zonneveld (1995), který používá pojem krajinná jednotka (land unit) 
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jakožto základní územní jednotku. Tyto jednotky lze vymezit a rozlišit do libovolných úrovní 
– podle měřítka. Pokud se vyskytuje více krajinných jednotek, lze hovořit jako o hierarchii 
krajinných jednotek (Váchal, J., 2000). Pro území je charakteristický, současně i rozhodující 
proces sukcese. Sukcesi můžeme definovat jako jednosměrný proces, při němž území 
prochází různými stádii, resp. jde o sled jeho změn na jednom místě, doprovázený změnami 
funkčními (využití) a prostorovými (rozmístění účelových typů: průmysl, zemědělství, 
lesnictví, městské aglomerace apod.) (Hadač, E., 1982; Forman, R. T., Godron, 1993; Váchal, 
J., 2002; Sklenička, P., 2003; Novotná, D., 2001; Váchalová, R., at al., 2010, Váchalova, 
Stifter, V., 2014). Počátkem tohoto století se dostaly do popředí otázky územního rozvoje 
regionu na bázi udržitelnosti území, rozvoje správních celků a s tím související zonace území. 
Pro praktické účely je nezbytné vždy zohlednit zásadu, že jednotlivé složky nebo segmenty 
území plní své funkce v území, resp. jejich účel v území (Semorádová, E., 1998). Při analýze 
území je prvotním krokem základní územní a přírodovědecká klasifikace (Váchal, J, 2000; 
Guth., J., 2002; Sklenička, P., 2003; Váchalová, R. at al. 2011). Mimo jednotlivé účelové typy 
územního plánu je nezbytné řešit i ochranu přírody (Dumbrovský, 2000; Kender, J., 2004; 
Maděra, P., Zimová, E., 2005). Za východiska při zonaci území lze považovat zajištění 
udržitelnosti území (Demo, M., Látečka,M. at al., 2004) a nové vymezení 
antropoekologického systému krajiny (Váchal, J. at al. 2006., Váchalová, R., Stifter, V., 
2014). Za hlavní cíl zonace území lze považovat zvýšení kvality života lidí a obnovení 
historické identity území, ochrana přírodních zdrojů a zachování kulturně historických hodnot 
v území, či obnova krajinného rázu (Maděra, P., Zimová, 2005., Mazín, V., 2006). Při 
podrobné rešerši metodik z hlediska prostorové a funkční zonace území bylo zjištěno, že 
v rámci různých a cílených zonací (územní, půdní, vodohospodářská, ekologická, biologická, 
biogeografická apod.), není navržena zonace, která by vyjadřovala zajištění udržitelnosti 
území za současné indikace ekokrizových situací např. povodní, erozních událostí apod. Pro 
prostorovou a funkční zonaci území či správního celku byla navržena nová „Metodika územní 
zonace“ (Váchal, J., 2000; Váchalova, Stifter, V., 2014), která je postupně ověřována v praxi. 
V metodice je uplatněn směr ekosystémový-antropoekologický. Je analyticko-syntetického 
charakteru se specifikací na studium struktury a funkce krajinných složek a území jako celku. 
(Váchal, J. at al. 2006; Váchalová, R., Stifter, V., 2014) Principem této metody je podrobná 
analýza krajiny na jednotlivé detailní segmenty, resp. dílčí celky krajiny, tzv. geoekologické 
stanoviště (označované jako GES). Jsou to nejmenší krajinné jednotky, vytvářející 
prostorovou i funkční základnu pro navazující ekooptimalizační práce. Základním hlediskem 
při hodnocení a posuzování GESů je kvalifikované ohodnocení, a to v jaké míře plní prvek 
svoji funkci v dané lokalitě (Semorádová, E., 1998). Postup prací lze rozdělit na část 
podkladovou, bioekologickou zonaci a na návrhová opatření, společně s ekooptimalizací 
území (Váchal, J. at al. 2006). Uvedenou metodou bylo zpracováno již několik oblastí 
v jižních Čechách a ve Středočeském kraji. 
 
Materiál a metody 
Testovacím územím bylo povodí Zdíkovského potoka v okrese Prachatice, kde probíhali 
práce v letech 2000-2015. Základní metodický postup je uveden v Metodice prostorové a 
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funkční zonaci povodí s využitím metodického postupu územní zonace krajiny. K třídění 
území se využily lokalizační charakteristiky. Vydefinovaly se typy účelového subsystému:  

1. zemědělský – úsz, 

2. lesní – úsl,  

3. sídelní – úss.  

 Výměry u polygonů jsou vypočteny programem GIS. Prostorového vymezení území bylo 
provedeno metodou vektorizací. U linií je šířka zjištěna v terénu a programem se spočítá 
pouze délka, jež se vynásobí šířkou pro určení výměry. Pro body jsou oba rozměry určovány 
v terénu. Zóny A, B, C, D se jednotlivým stanovištím přiřazují pomocí výsledného základního 
stupně ekologické stability (ZSES), který se rozdělí na čtyři intervaly, jak uvádí tabulka1.  

Bioekologická zóna Výsledný ZSES 

A 8,1 – 10 

B 6,1 – 8 

C 3,1 – 6 

D 0 - 3 

Tabulka 1. Bioekologické zóny dle celkového ZSES 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledkem zonace a vymezením zón A až D je stanovení ekokrizových zón, což jsou ty části 
území, které vedou ke vzniku ekokrizových situací. Za ekokrizovou situaci je považován 
takový stav, který ve svém současném nebo budoucím projevu znamená poškození, ohrožení 
nebo negaci existenčních zájmů a potřeb člověka. (Váchal, J., 2000). Prakticky se ekokrizové 
zóny nacházejí na neplynulých přechodech bioekologických zón. Vznikají tedy na přímém 
styku zón A-D, A-C a B-D. Pomocí programu GIS se tyto zóny vymezí tak, že jsou všechny 
GES rozlišeny z hlediska zón jako atributové charakteristiky. Ekokrizové zóny jsou pak 
editovány do samostatné vrstvy. Překrytím vrstvy ekokrizových zón jednotlivě s vrstvami 
ÚSES, PHOV a vrstvou rizikových infiltračních oblastí jsou definována ta místa, u kterých je 
potřeba navrhnout komplexní opatření, směřující k posílení stability řešeného území. 

Územní zóny 
Zóna A zahrnuje přírodovědecky nejcennější lokality v rámci tohoto subsystému. 
Hospodářská činnost je zcela podřízena zájmům ochrany přírody. Je přípustná pouze 
v rozsahu nutném pro udržení optimálních podmínek prostředí v zóně a pro rekonstrukci 
biologických společenstev jinak ponechávaných přirozenému vývoji. Z nehospodářských 
činností je přípustná činnost kulturně-výchovná (značené trasy). Zemědělská půda není do 
této zóny zahrnována. 
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Zóna B zahrnuje slabě narušená přírodovědecky cenná společenstva, vesměs na lokalitách 
v minulosti intenzivně využívaných, nicméně v současné době zpravidla již 
neobhospodařovaných.  
Zóna C zahrnuje území na přechodu mezi přírodní a kulturní krajinou, s výraznějším 
narušením složek prostředí (půdy, vody, ovzduší a především vegetace) s intenzivnější 
hospodářskou činností, jež by měla k zájmům ochrany prostředí přihlížet. 
Zóna D zahrnuje území vysoce intenzívně hospodářsky využívané, se složkami prostředí 
(půdou, vodou, ovzduším, vegetací) silně narušenými hospodářskou činností, jejíž zájmy jsou 
preferovány, nicméně vzhledem k polyfunkčnosti území by se i v této zóně mělo požadovat 
striktní dodržování opatření zaměřených na ochranu prostředí. 
 
Výpočet SES a KES 
Výpočet SES se stává ze ZSES, který zohledňuje rozdílný stupeň stability jednotlivých složek 
agroekosystému a z výměry, která slouží jako váha pro každý ZSES, viz. tabulka 2.  
 

∑
∑ ∗

=
výmer

ESvýslednýZSvýmeraGES
SES

)(
 

 

Hodnota SES Slovní hodnocení 

0 - 1 Krajina nestabilní 

1,1 - 3 Krajina velmi málo stabilní 

3,1 - 5 Krajina málo stabilní 

5,1 - 7 Krajina stabilní 

7,1 - 9 Krajina velmi stabilní 

9,1 - 10 Krajina nejstabilnější 

Tabulka 2 - Hodnoty SES 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Koeficient ekologické stability je poměr ekologicky stabilních kultur v území vůči méně 
stabilním: 

PlochyNestabil
PlochyStabil

KES
.

.

∑
∑=  

podrobněji to znamená:  

plochazastavenávinicechmelpudaorná
sadyzahradypastvinyloukyplochyvodostrybníkypudalesníKES
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++++++

=
.
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KES je hrubým ukazatelem předpokladů pro stabilitu bioekologických vztahů. 

− při hodnotě KES do 0,39 se jedná o krajinu zcela přeměněnou lidskou činností; 

− při hodnotě 0,90 – 2,89 jde o krajinu označovanou jako „harmonická“, tj. 
s vyrovnaným vztahem mezi lidskými díly a relativně přírodními objekty; 

− při hodnotách nad 6,20 je krajina na poměry ČR relativně přírodní. 

 
Výsledky a diskuse  
Povodí Zdíkovského potoka bylo zpracováno pomocí programu ArcGIS 9.0. Území bylo 
rozčleněno na jednotlivá geoekologické stanoviště, jejichž sumarizace je uvedena 
v následující tabulce 3. 

ROZMĚR STANOVIŠTĚ VÝMĚRA STANOVIŠŤ POČET STANOVIŠŤ 

polygony 16 923 576 764 

linie 537 533 332 

body 2 007 39 

∑ 17 463 116 1 135 

Tabulka 3 - Sumarizace GES 
Zdroj: vlastní zpracování 

Účelové subsystémy 
Území povodí bylo rozděleno na účelové subsystémy: 1. zemědělský, 2. lesní a 3. sídelní. 
Průmyslový subsystém se v zájmové oblasti nenachází (tabulka 4).  

SUBSYSTÉM VÝMĚRA/m2 POČET BODŮ POČET LINIÍ POČET POLYGONŮ 

zemědělský 6 158 805 3 47 362 

lesní 10 018 450 17 130 259 

sídelní 1 285 860 19 155 143 

∑ 17 463 116 39 332 764 

 Tabulka 4 - Zastoupení subsystémů 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zastoupení kultur 
Typ kultury byl jedním z atributů, který společně s ostatními charakterizoval geoekologická 
stanoviště. Z výměr kultur byl následně spočten koeficient ekologické stability (KES) 
vyhodnocovaného povodí, viz. tabulka 5.  
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kultura výměra /m2 

lesy 9 693 443 

mokřady 82 591 

vodní plochy a vodoteče 68 466 

NP 476 736 

TTP 4 467 637 

RZ a zeleň sídel 305 239 

sady 18 779 

orná půda 1 059 721 

sídla a komunikace 1 290 504 

Tabulka 5 - Výměry jednotlivých kultur 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet KES 
Koeficient ekologické stability zpracovávaného povodí byl spočítán pro celé území. Součet 
ploch stabilních (tj. lesy, mokřady, lesní plochy a vodoteče, neobdělávaná půda, trvalé travní 
porosty, rozptýlená zeleň, zeleň sídel a sady) je: ∑ = 15112891,6 m2. Součet ploch 
nestabilních (tj. orná půda, sídla a komunikace) je ∑ = 2350224,9 m2 

KES = 6,43 

Na zájmovém povodí je více než šestinásobek ploch stabilních než ploch nestabilních. Dle 
Míchala a Kopecké (1996) je tato krajina na poměry ČR relativně přírodní. Vysoká hodnota 
KES je dána především převahou lesních porostů nad všemi ostatními kulturami. 

Výpočet SES 
Následně bylo provedeno prostorové vymezení celkových ZSES včetně jednotlivých hodnot 
pro nejmenší, největší, průměrnou hodnotu ZSES. Dále byl vypočtený vážený aritmetický 
průměr.  

− Nejmenší hodnota celkového ZSES: 0,01 
− Největší hodnota celkového ZSES: 10,0 
− Průměrná hodnota celkového ZSES: 4,577 
− Vážený aritmetický průměr hodnot celkového ZSES – SES = 5,94 
 

V zájmovém území je krajina stabilní. Hodnoty stupně ekologické stability jsou jednak 
zvyšovány velkým zalesněním území, zároveň jsou však snižovány tím, že většina lesů jsou 
smrkové monokultury. Dále je pak tato hodnota negativně ovlivňována i ornou půdou, která i 
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přes malé plošné zastoupení v tomto řešeném vrchovinatém podhorském regionu, s ne příliš 
kvalitními půdními typy, nevhodnou kulturou. 

Územní zóny  
Podle celkového ZSES byl každý GES zařazen do odpovídající zóny A až D dle intervalů a 
výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Pro přehlednost a pro větší vypovídací hodnotu jsou 
uváděny výsledky jednotlivě pro body, linie a polygony (tabulka 6).  

 A B C D 

Počet bodů 0 3 10 26 

Výměra bodů /m2 0 345 398 1 264 

Počet linií 21 71 80 160 

Výměra linií /m2 6 469 83 141 51 263 396 660 

Počet polygonů 45 284 229 206 

Výměra polygonů /m2 2 214 179 8 259 000 3 616 765 2 833 632 

∑ počtu prvků 66 358 319 392 

∑ výměr /m2 2 220 648 8 342 486 3 668 426 3 231 556 

Tabulka 6 - Zastoupení bioekologických zón 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrno z tabulky 6, největší počet bodů a linií spadá do zóny D. U linií jsou to 
především komunikace a u bodů pak malé stavby, např. kapličky. Celkové zastoupení 
ovlivňují nejvíce polygony, u nichž převažuje zóna B. V této zóně převažují nejvíce kulturní 
lesní porosty a některé ekologicky hodnotné trvalé travní porosty. Zóna C představuje méně 
hodnotné TTP, jako jsou např. pastviny. „D“ je tvořena hlavně sídly a ornou půdou. 

Ekokrizové linie 
Ekokrizové linie jsou tvořeny neplynulými přechody bioekologických zón, tedy stykem zón 
AC, AD a BD. V řešeném povodí bylo vymezeno 58 ekokrizových linií. Jejich sumarizace je 
uvedena v následující tabulce 7.  

přechod zón A-D A-C B-D CELKEM 

počet 5 6 47 58 

∑ délek /m 1 135 1 101 17 115 19 351 

Tabulka 7 - Ekokrizové linie 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezi ekokrizové zóny nebyly započítávány neplynulé přechody u komunikací, které patří do 
zóny D a není možno je stabilizovat. Rovněž se ze stejného důvodu nebyla zařazena 
osamocená sídla (například stavby uprostřed lesa). Výrazně neplynulé přechody na styku zón 
A-D se nacházejí ve třech oblastech povodí. První z nich je v jihozápadní části zalesněného 
území a tvoří ji okraj nedávno vysazené smrkové školky v sousedství ekologicky cenného 
mokřadu. Druhou oblastí je mokřad v centru obce Zdíkov, který je jednak z větší části 
obklopen sídelním subsystémem, zároveň přímo sousedí ze severovýchodu s ornou půdou. 
Poslední nejohroženější ekokrizové linie představuje styk svažitého pozemku orné půdy 
s cennými lesními společenstvy a mokřadem, jež jsou součástí PHOV I. a II. stupně.  

Ekokrizové linie A-C jsou v severní části povodí rozdělitelné do dvou území. Prvním z nich je 
břehové a nivní společenstvo olší a vrb u Zdíkovského potoka, podél kterého je pastvina a 
nesečené ruderální plevele. Druhým je pak nekulturní, druhově bohatý les v infiltrační oblasti, 
který přímo sousedí s pastvinou. V jihovýchodní části povodí je tento typ ekokrizových linií 
tvořen neplynulým přechodem mezi zalesněnou pramennou oblastí Zábrodského potoka a 
kulturní, odvodněnou loukou. 

Přechody zón B-D jsou nejčastějším typem ekokrizových linií na řešeném povodí. Tyto 
přechody jsou jednak tvořeny přímým kontaktem lesních společenstev se sídelním 
subsystémem, zároveň se tento typ vyskytuje téměř podél celé severní části Zdíkovského 
potoka. V prvé řadě jsou to především pastviny, jež v některých místech znehodnocují nejen 
břehová společenstva, ale i koryto. Tyto pastviny jsou ve většině případů odvodněny, což 
negativně ovlivňuje jakost vod ve vodoteči. V místě zvaném U Vaňků se nachází mokřadní 
společenstvo, které je přímo znehodnocováno přítokem drenážní vody z vedlejší pastviny.  

Závěr 
V testovaném území bylo vymezeno1135 geoekologických stanovišť, kterým byly přiřazeny 
jednotlivé charakteristiky, pomocí nichž se území hodnotilo. Všechna data získaná při 
terénním mapování byla zpracována v programu ArcGIS a výsledkem jsou datové podklady 
propojené s databází charakteristik GES. 

Z účelových subsystémů zde nejvíce převládá lesní, což je u nižších řádů povodí 
žádoucí. Také vysoké zastoupení TTP je v těchto geografických podmínkách velmi vhodné. 
Z toho plyne i vysoká hodnota KES, jež se rovnala téměř 6,5.  

Pomocí výpočtu SES byla krajina, v řešeném povodí, stanovena jako stabilní. Její 
stabilita je negativně ovlivňována především kulturností lesních porostů a nevhodností 
jakékoliv orné půdy v těchto podmínkách. Hodnotu SES rovněž snižovaly pastviny, které jsou 
ve většině případů odvodněny, což má negativní vliv na jakost vod. Také je třeba zmínit 
relativně malý počet mokřadů a malých vodních nádrží na hodnoceném území. 

Poměr územních zón A, C, a D je vyrovnaný, zóna B tvoří téměř polovinu území. Na 
neplynulých přechodech bylo stanoveno 58 ekokrizových linií, které poukazují např. na 
problém smrkových školek v ekologicky hodnotných lokalitách. Dále jsou tyto linie, 
v povodí, tvořeny střety sídel a orné půdy s mokřadními a lesními společenstvy. Závažným 
problémem jsou zde také neoplocené pastviny v sousedství lesů a vodních toků. 

Hodnocení krajiny pomocí GES se zdá být vhodným podkladem pro územní plánování 
a zonaci správních celků. V předloženém příspěvku bylo snahou autorů představit zejména 
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novou metodu pro územní zonaci a na dílčích, orientačních výstupech dokumentovat její 
vhodnost a značnou vypovídací schopnost.  
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  
Ing. Jarmila Straková, PhD. 
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