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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na změny ve struktuře krajiny a
jejího vyuţití na území katastrálního města Šumperka, a to od 19. století po současnost.
K porovnání minulosti a současnosti vyuţívání ploch v krajině poslouţili vojenské a
současné letecké snímky. Další mapové podklady byly poskytnuty z Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního. Pro vytvoření potřebných map byl vyuţit program
ArcGIS 9.3 společnosti ESRI, jeţ utváří mapy. Ke kaţdému sledovanému období od 19.
století po současnost byly vytvořeny mapy právě v programu ArcGIS 9.3, které byly
následně vzájemně porovnány a zhodnoceny.
Klíčová slova:

vývoj struktury krajiny, katastrální území Šumperk, 19. století aţ
současnost, vojenské historické mapy

ABSTRACT
This bachelor thesis focuses primarily on changes in landscape structure and its
use in the cadastral Šumperk city, and from 19 th century to the present. Compare past
and present land use in the landscape has served military and present aerial
photographs. Other map sheets were provided by the Czech surveying and cadastral
office. To create the necessary maps were used by the program ArcGIS 9.3 ESRI
software that creates maps. For each reporting period from 19 century to the present day
maps have been created just in the program ArcGIS 9.3, which were subsequently
evaluated and compared with each other.
Key words:

development of landscape structure the cadastral area Šumperk,
19th century to the present, military historical maps
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Úvod a cíle
Poněvadţ se krajina v průběhu času mění, ať uţ díky lidské činnosti či nikoliv,

tak je vhodné tuto změnu určitým způsobem zaznamenat. Tyto změny s sebou nesou
moţné pozitivní či negativní dopady, jeţ se v krajině různě projevují. Předkládaná práce
se zaměřuje na změny krajiny a jejího vyuţívání v katastrálním území města Šumperka,
a to od 19. století po přítomnost.
Velké změny, které zasáhly krajinu tohoto regionu jiţ v 19. století, jsou
zachovány aţ do současnosti. Převáţně ve 2. polovině 19. století je moţné hovořit o
tom, ţe proces industrializace nabírá obrátek. Industrializace a její mnohé fenomény se
projevují například v rozvoji ţelezniční dopravy, migraci obyvatelstva, urbanizaci,
regulaci vodních toků, scelování pozemků či v inovaci v zemědělství. Samotné město
Šumperk bylo poznamenáno industrializací jiţ od 2. poloviny 18. století, kdy se zde
rozmáhal textilní průmysl. Šumperk se stal průmyslovým městem a zároveň největším
střediskem textilního průmyslu na Moravě. (Březina, 1932)
V 1. polovině 20. století můţeme pozorovat velký rozmach dopravy a obchodu.
V této době se také začíná pouţívat technika vyuţívající technologie spalovacích
motorů. Všechny tyto faktory opět ovlivnily jak změnu, tak vývoj krajiny.
Největší zásah do krajiny byl způsoben tzv. socialistickou érou. Můţeme mluvit
o období socialistického hospodářství. Začaly se rozorávat meze kvůli vytvoření větších
pozemků, poté přišlo na řadu masové hnojení minerálními substráty. Díky těmto i
dalším zásahům se mimo jiné v krajině začala objevovat intenzivní eroze, sníţila se
biodiverzita a došlo ke zvýšení solí v půdě.
Po roce 1989 dochází ke snaze o nápravu v krajině. Poklesla výměra orné i celkové
zemědělské půdy a mění se struktura vlastnických poměrů a ekonomického prostředí.
Při sledování historických změn v krajině v časových horizontech desítek aţ
stovek roků, tak vlastně sledujeme změny způsobené téměř výhradně lidskou činností
(Lipský, 1998).
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit změny ve struktuře krajiny
katastrálního města Šumperk od 19. století do současnosti za pouţití historických map a
podkladů a komparativní analýzy vyuţití krajiny v jednotlivých časových obdobích.
Vybrané sledované časové období je od roku 1834 do současnosti. Císařské
otisky stabilního katastru Moravy a Slezska zachycují nejstarší časově sledovaný
horizont, a to období 1834 - 1854. Dalším časovým vymezením je rok 1937, za kterým
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následuje rok 1977. Pro jejich vzájemné porovnání byly k oběma zmiňovaným rokům
poskytnuty

vojenské

letecké

snímky

z Vojenského

geografického

a

hydrometeorologického ústavu v Dobrušce (dále jen VGHMÚs). Jak jiţ bylo výše
uvedeno, bakalářská práce se zaměřuje na změny ve struktuře krajiny katastrálního
území města Šumperk od 19. století aţ po současnost. K porovnání změn mezi
současností a vybranými historickými momenty poslouţily letecké snímky z roku
2009.
Dalším cílem této předkládané práce je také vlastní výzkum provedený na
základě relevantních literárních zdrojů a v neposlední řadě taktéţ terénní šetření.
Předkládaná práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemţ kapitola 6 je pro práci
stěţejní. V 7. kapitole je pak popsán historický vývoj šumperského průmyslu.
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Vymezení a charakteristika území
Katastrální území Šumperk se nachází na severní Moravě v okrese Šumperk

v Olomouckém kraji. Velikost tohoto vymezeného území je 2787,9 ha (dle ČSÚ,
2010a). Území se skládá ze 3 městských částí, a to Šumperka, Dolní Temenice a Horní
Temenice, které spolu navzájem tvoří jeden celek. Podle ČSÚ (2011b) ţilo k 1. 1. 2011
na území města 27 337 obyvatel.
Město Šumperk leţí taktéţ v podhůří Jeseníků, v malebném, kotlinovitě
rozšířeném údolí. V severní části je obklopeno kopci Hanušovické vrchoviny, v jiţní
části uzavírají údolí protáhlé hřbety Hraběšické a Úsovské vrchoviny. Jiţní částí území
protéká řeka Desná, jeţ vtéká do řeky Moravy. Město je také jednou ze vstupních bran
do Jeseníků, je tedy označováno jako „Brána Jeseníků“. Je to také z toho důvodu,
jelikoţ leţí na křiţovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským střediskům Skřítku, Červenohorskému Sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Kralického Sněţníku.
Průměrná nadmořská výška dosahuje 315 m n.m. Město leţí převáţně na šumperském
plutonu a na keprnické a desenské klenbě. (K. Janíček, 1985)
Z hlediska biodiverzity, konkrétně flory jsou v zájmovém regionu významné
dubo-habrové lesy, jeţ přecházejí v rozsáhlé bučiny. Původní smrkové lesy se
zachovaly jen výjimečně. Z fauny se zde vyskytuje kamzík, čáp černý či svišť.
Samotné město bylo zaloţeno v 70. letech 13. století s pojmenováním
Schönberg. Ekonomický rozvoj města narušil velký poţár v roce 1669 a o deset let
později čarodějnické procesy, kterým padlo za oběť téměř 50 lidí. Nejdynamičtěji se
město rozvíjelo v 19. století, a to díky rozmachu textilního průmyslu, který vyráběl 30
% celomoravské produkce pláten určených pro zahraniční trhy. Ve 2. polovině 20.
století dochází k útlumu textilního průmyslu. Po roce 1989 byly téměř všechny textilní
továrny uzavřeny. (K. Janíček, 1985)
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Obr. 1: Vymezení daného území (vlastní zpracování)
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Rešerše literatury
Pouţitá literatura v této předkládané bakalářské práci se dá rozdělit dle svého

charakteru do následujících skupin, a to na literaturu odbornou, literaturu regionální a
internetové zdroje.
Krajina je v odborné literatuře hojně studována, v české i zahraniční tvorbě
existuje řada knih zabývajících se touto problematikou. Z hlediska děl české
provenience se krajinou zabývá např. Semotanová, která ve svých pracích řeší zejména
historicko-geografický pohled na studium krajiny
J. Demek v díle Úvod do krajinné ekologie (1999) detailně popisuje krajinu.
Podkapitola Struktura krajiny se věnuje samotné definici a jejímu dělení na prostorovou
a časovou strukturu krajiny.
M. Havrtlant a L. Buzek řeší ve své knize Nauka o krajině a péče o ţivotní prostředí
vzájemný

(1985)

vztah

mezi

strukturou

a

dynamikou

krajiny.

L. Milklós a Z. Izakovičová se v díle Krajina ako geosystém (1997) zaměřili na členění
struktury krajiny dle geneze, a to na krajinu primární, sekundární a terciární.
Druhotná štruktúra krajiny ako kritérium biologickej rovnováhy (1973) je významná
práce M. Růţičky a H. Růţičkové. Dílo se věnuje opět prostorové struktuře krajiny, a to
především druhotné krajině (dle geneze).
Všechna tato odborná díla napomohla svým obsahem k vytvoření této bakalářské práce
Dalším pouţitým zdrojem byla regionální literatura. Do této kategorie byla
zařazena díla jako je Šumperk (K. Janíček, 1985), Vlastivěda moravská (J. Březina,
1932) či 700 let Šumperka (F. Spurný, 1976).
K. Janíček představuje ve své knize Šumperk (1985) samotné město. Popisuje jeho
komplexní historii a současnost. Z části je v tomto díle charakterizováno i okolí
Šumperka.
J. Březina ve svých pracích popisuje soudní okresy Moravy. V díle Vlastivěda
moravská (1932) se také zabývá historií a částečným popisem Šumperka.
700 let Šumperka (1976) je práce F. Spurného. V tomto díle řeší taktéţ historii města, a
to od roku 1276.
Jako internetový zdroj byla pouţita elektronická učebnice – Krajinná ekologie,
jeţ je výstupem grantového projektu FRVŠ č. 1269/2007/G4 (2007). Následně byl
vyuţit Národní geoportál INSPIRE a v neposlední řadě byly pouţity příslušné
internetové stránky o městě Šumperk.
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Struktura krajiny – teoretický rámec
Havrlant a Buzek (1985) definují krajinu jako konkrétní část zemského povrchu,

jejíţ vzhled a charakter je podmíněn jednotnou strukturou a shodnou dynamikou.
Dynamika krajiny se vnímá jako proměna či přeměna v čase. Samotná je
ovlivňována jak přírodními, tak socioekonomickými procesy. Pro pochopení dynamiky
krajiny je třeba znát i historickou minulost, která je příčinou jejího dnešního stavu,
neboť současný vzhled je výsledkem celého vývoje Země. (Stalmanová, 1996)
Strukturu krajiny chápe J. Demek (1999a) jako vzájemné prostorové vztahy
mezi prvky, které tvoří krajinu - její tvar, velikost, uspořádání, atd.
V důsledku vzájemných vazeb nejsou jednotlivé prvky a sloţky v krajině
rozmístěny náhodně ale zákonitě. Pojem struktura krajiny označuje podstatnou vlastnost
všech jevů a spočívá v tom, ţe se skládají z částí, které se navzájem nacházejí
v relativně stálých vazbách v prostoru a čase, a tak vytvářejí určitý vnitřní pořádek.
(Demek, 1999a)
Ve struktuře krajiny rozlišujeme jednak stabilní (kvazistabilní) prvky a sloţky
(tzv. invarianty) a jednak proměnné prvky a sloţky. Za stabilní prvky a sloţky se
povaţují části krajiny, které se mění pomalu a v krajině se vyskytují po sto a více let
(např. horniny, georeiéf, jezero, les, budova). Proměnné jsou prvky a sloţky, které se
mění v řádu hodin a dní (některé organizmy, počasí, průtok vody v řece a podobně).
(Demek, 1999a)
Ve struktuře krajiny se rozlišuje struktura prostorová a časová. V prostorové
struktuře existují různé přístupy ke studiu. J. Demek (1999a) rozlišuje následující typy
geosystémů:
a) morfologické geosystémy - vznikají za sítě strukturních vztahů mezi prvky a
sloţkami,

pozornost

je

věnována

vzhledu

b) kaskádové geosystémy - tvoří řetězec morfologických subsystémů navzájem
spojených kaskádou hmoty a energie
c) geosystém pochodu a odezvy - vzniká při interakci morfologických a kaskádových
geosystémů
d) kontrolované geosystémy - především systémy, pochody a odezvy kontrolované
člověkem
e) socioekonomické geosystémy - systémy, v jejichţ středu je člověk

15

V krajině se mohou vyskytovat dva i více výše uvedených geosystémů.
Prvky v krajině mohou být rozmístěny rovnoměrně, disperzně, zonálně, azonálně,
areálově, ohniskově. Rovnoměrné rozmístění nastane pouze v tom případě, pokud
hustota studovaného jevu je na celém území stálá nebo se mění jen v malé míře.
Disperzní rozloţení se vyskytuje vţdy, kdy jednotlivé prvky a sloţky jsou od sebe
rozmístěné na takovou vzdálenost, při které se vzájemné spolupůsobení podstatně
zhoršuje. O zonálním rozmístění mluvíme v tom případě, kdy na rozmístnění jevů
v krajině působí vnější činitel, jeţ určuje rozmístnění studovaných prvků. Azonální
rozloţení je takové, které se z jistých příčin odchyluje od očekávaného rozmístění.
Areálové rozmístění nastává tehdy, kdy daný prvek nebo sloţka zabírá územně
jednotnou oblast. Poslední ohniskové rozloţení prvků a sloţek vzniká v určitých
ohniscích, která jsou začátkem vývoje areálového rozmístění. (Demek, 1999a)
V prostorové struktuře krajiny taktéţ rozlišujeme její základní prvky, tj. plochy
(např. pole), sítě (např. koridory) a uzly (např. soutok vodních toků). Plochy dále dělíme
na strukturní, funkční, zdrojové, skalární a gradientové. Koridor ve struktuře krajiny
představuje část krajinné mozaiky, kterou organizmy pouţívají při pohybu, objevování,
rozšiřování a migraci. Většinou je to úzký pruh habitatu, v němţ délka převládá nad
šířkou, obklopený habitaty jiných typů. Rostliny a ţivočichové se mohou snadno
pohybovat napříč koridorem. V mnoha případech jsou však koridory vnímány ţivočichy
prostřednictvím kombinace zrakových, akustických a čichových podnětů specifických
pro daný druh. (Farina, 1998)
V prostorové struktuře krajiny taktéţ rozeznáváme členění dle geneze. Za
primární (původní) strukturu krajiny povaţujeme soubor těch prvků krajiny a jejich
vztahy, které tvoří původní a trvalý základ pro ostatní struktury. Zařazujeme sem
abiotické prvky geosystému jako geologický podklad a substrát, půdy, reliéf, vodstvo,
ovzduší. Podle původnosti sem patří i původní vegetace, taková se však prakticky u nás
nenachází - ve výzkumech se nahrazuje potenciální vegetací, která je jen logickou
myšlenkovou konstrukcí, ne reálnou hmotnou sloţkou krajiny. (Milklós, Izakovičová,
1997)
Druhotná struktura krajiny zahrnuje rozmanitý soubor těch hmotných prvků
krajiny, které v současné době vyplňují zemský povrch. Tvoří ji soubory člověkem
ovlivněných přirozených a člověkem částečně anebo úplně pozměněných dynamických
systémů, stejně jako nově vytvořené umělé prvky .(Růţička, Růţičková, 1973)
Je to sféra, o kterou má člověk nejbezprostřednější zájem, je hlavním cílem změn
16

struktury krajinného prostředí člověka. Při výzkumu a plánech můţeme analýzu
druhotné krajiny členit na výzkum reálné vegetace (lesy, travní porosty, vodní a
močálová vegetace), biotopy ţivočichů (zkoumá se zoologická sloţka prvků), vyuţití
země (tradičně je soustřeďuje zejména na zemědělskou část krajiny), technickourbanistické struktury (soustřeďuje se na technická díla v krajině). V rámci této
struktury krajiny hovoříme o LAND USE. (Milklós, Izakovičová, 1997)
Terciární

strukturu

krajiny

tvoří

prvky

a

prostorové

subsystémy

socioekonomické sféry. Je to soubor nehmotných prvků a jevů charakteru zájmů,
projevů a důsledků činností společnosti a jednotlivých odvětví v krajině, které jsou
krajinně-ekologicky relevantní, tj. váţou se na hmotné prvky prvotní a druhotné
struktury krajiny, mají prostorový projev (jsou v prostoru mapovatelné). Tyto prvky
povaţujeme za socioekonomické jevy v krajině. Při socioekonomických jevech tedy
sledujeme nehmotné aspekty prvků. Atraktivní prvek v krajině (např. prvek primární
struktury krajiny) můţe vyvolat vyhlášení rekreační zóny socioekonomických jevů, na
to navazuje plán vyuţití a nakonec se zde můţe postavit např. hotel (prvek druhotné
struktury krajiny). Nehmotný charakter socioekonomických jevů, umoţňuje jejich
prostorový překryv. (Milklós, Izakovičová, 1997)
Časová struktura krajiny se neustále mění během dne, ročního období nebo i
delších rytmů. Změny dokonce můţeme zaznamenávat svými vlastními smysly. Kdyţ si
zavzpomínáme, jak vypadala struktura krajiny na území našeho bydliště před 20-ti lety
a tuto krajinu srovnáme s dneškem, tak jistě zaregistrujeme určité změny v krajině.
Krátkodobé změny ve struktuře krajiny způsobuje například intenzita osvětlení, pod
jejímţ vlivem se mění sytost a odstín barev, ale způsobuje je i pohyb vzduchu.
Vnímáme je všemi smysly (sluchem – šum listí v korunách stromů při větru, zrakem –
vlnění obilí působením větru, aj.). (Demek, 1999a)
Rytmikou J. Demek (1999a) rozumí opakování určitých stavů a pochodů
v krajině v průběhu času. Rytmické stavy struktury krajiny se mohou opakovat:
1.) za zhruba stejné časové úseky (např. změna dne a noci, změna ročních
obdobích)
2.) za nestejné časové úseky
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5

Použitá metodika
Analýza a následná interpretace dat byly utvořeny díky digitálnímu zpracování

jak historických, tak současné ortofoto mapy v programu ArcGIS 9.3 společnosti ESRI.
Díky tomuto programu byly ze všech dostupných dat vytvořeny tématické vrstvy
vyuţití území (landuse) se všemi význačnými kategoriemi. Podíly kategorií landuse
byly vypočítány z vytvořených vrstev ve výše zmíněném GIS prostředí. Všechny
mapové podklady se nachází v souřadnicovém systému S-JTSK.

5.1

Použité zdroje
Mapová díla, na základě kterých byly vektorizovány vrstvy vyuţití území, jsou

pořízena v časovém rozmezí 175 let. Nejstarším mapovým podkladem této práce jsou
Císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska, které pochází jiţ z 19. století,
přesněji z let 1834 - 1854.
Následně druhým nejstarším podkladem je vojenský letecký snímek z roku
1937. Vojenské letecké snímky byly vyuţity i pro další časové vymezení, a to k roku
1977. Kartografické prameny, zejména z 19. století a 20. století, kdy se kartografické
zobrazovací metody a tiskařské techniky značně zdokonalily a obsah kartografických
děl obohatil a zpřesnil, poskytují značný rozsah geografických a tematických údajů
(Semotanová, 2002).
Pro vymezení současného stavu krajiny katastrálního území města Šumperk byla
vyuţita ortofota pocházející z roku 2009.

5.1.1 Císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska
Jako nejstarší mapové podklady této práce lze povaţovat jiţ výše zmíněné
Císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska z let 1834-1854 (Obr.14).
Jedná se o mapy z let 1824-1836, původně určené k archivaci v Centrálním
archivu pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly po vzniku Československé
republiky v rámci archivní rozluky předány do Prahy. Na rozdíl od tzv. originálních
map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu
pozdějších změn. Dodnes patří ze strany badatelů k nejţádanějším a nejvyuţívanějším
archiváliím. Pro území Moravy a Slezska je archivováno cca 3300 katastrálních map na
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cca 15 tisících mapových listech. V katastrálních územích, pro která se tyto mapy
nedochovaly, jsou postupně nahrazovány originálními mapami stabilního katastru.
(ČÚZK, 2010).

5.1.2 Vojenské letecké snímky
Výše uvedené vojenské letecké snímky z let 1937 (Obr. 15) a 1977 (Obr. 16)
byly

poskytnuty

Vojenským

geografickým a

hydrometeorologickým

ústavem

v Dobrušce.
Všechny letecké snímky podléhaly aţ do změny politického reţimu v roce 1989
různému stupni utajení a přístup k nim měl pouze úzký okruh státních institucí.
Specifikem bylo tzv. vykrývání vojenských objektů, včetně objektů ministerstva vnitra.
V současnosti je situace zcela opačná, naprostá většina snímků je za úplatu veřejně
přístupná.
Vojenský geografický a hydrometeorologický ústav v Dobrušce (dále
VGHMÚs) spravuje největší archiv historických leteckých měřických snímků v České
republice. Vznikl 1. července 2003 jako nástupnická organizace bývalého Vojenského
topografického ústavu. Ústav v Dobrušce disponuje podle odhadů asi 800 000 originálů
leteckých měřických snímků a s nimi spojených archiválií, zejména s vojenskými
topografickými mapami různých měřítek, evidenčními knihami se zákresy obrysů
leteckých snímků a centrální databází (VGHMÚs, 2007).

5.1.3 Ortofota
Ve snaze o objasnění současného stavu a vzhledu krajiny v katastrálním území
města

Šumperka

zeměměřičského.

byla

vyuţita

ortofota

z Českého

úřadu

katastrálního

a

Ortofota České republiky se vytvářela z původních leteckých

měřických snímků. Od roku 2003 je kaţdoročně snímkována a následně aktualizována
třetina datových sad území ČR. Ortofota se v České republice v současné době dělí na
ortofota se stavem k roku 2008 (pásmo "Západ"), ortofota se stavem k roku 2009
(pásmo "Východ") a 2010 (pásmo "Střed"). Počínaje rokem 2010 je navíc snímkování
prováděno digitální kamerou, coţ způsobilo významné zvýšení kvality produktu, patrné
nyní právě v prostoru pásma "Střed". (ČÚZK, 2010).
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Obr. 2: Dílčí aktualizace leteckých snímků České republiky (vlastní zpracování)
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6

Analýza změn ve vývoji krajiny
Změny v krajině byly analyzovány v GIS prostředí na základě všech výše

zmiňovaných podkladů pro čtyři různé časové horizonty. Pro kaţdý z nich byla
vytvořena vrstva vyuţití území (landuse), která obsahovala vţdy stejné kategorie:
- zastavěné plochy (rezidenční, průmyslové a zemědělské objekty)
- zahrady a sady
- orná půda
- trvale travnaté porosty (pastviny a louky)
- lesy (zalesněné plochy a parky)
- vodní plochy (rybníky, řeky)

6.1

Analýza makrostruktury krajiny
Po vymezení všech zmiňovaných kategorií se v programu ArcGIS 9.3 vypočítala

rozloha jednotlivých ploch landuse (v ha). Vypočítané výměry se následně pro kaţdou
kategorii sečetly a přepočítaly do procentuální podoby. K porovnání dat v rámci
jednotlivých kategorií v průběhu sledovaných let byl vytvořen graf a následné tabulky
s relativními a absolutními čísly. Všechny zjištěné údaje o nastalých změnách v krajině
v průběhu sledovaných let (1834 - 1854, 1937, 1977 a 2009) byly vzájemně porovnány
a také byly objasněny jejich příčiny.

Tab. 1 Procentuální podíl kategorií vyuţití území v letech 1834-1854 , 1937, 1977 a
2009 na území města Šumperk
1834-1854

1937

1977

2009

Zastavěné plochy (%)

1,77

22,83

25,83

26,17

Zalesněné plochy (%)

19,8

24,68

28,97

32,74

Orná půda (%)

56,56

43,78

34,27

31,97

TTP (%)

19,59

6,87

9,19

7,47

Zahrady a sady (%)

1,99

1,51

1,37

1,35

Vodní plochy(%)

0,29

0,33

0,37

0,3

100,00

100,00

100,00

100,00

∑
(Zdroj: vlastní zpracování)
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Tab. 2 Podíl zastoupených kategorií vyuţití území v letech 1834-1854, 1937, 1977
a 2009 ve vymezeném území
1834-1854
54,6
609,6
1602,0
452,0
11,7
58,0
2787,9

Zastavěné plochy (ha)
Zalesněné plochy (ha)
Orná půda (ha)
TTP (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady a sady (ha)
∑

1937
612,0
607,0
1294,0
213,0
10,0
51,9
2787,9

1977
713,0
787,0
997,0
240,0
9,3
41,6
2787,9

2009
797,0
844,0
873,7
224,0
9,0
40,2
2787,9

Zdroj: vlastní výpočet
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Obr 3: Podíl kategorií landuse ve vymezeném území v letech 1834-1854, 1937,1977
a 2009 (vlastní výpočet)
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6.1.1 Zastavěné plochy
Jako první definovanou kategorii vyuţití území můţeme jmenovat zastavěné
plochy. U této kategorie pozorujeme velmi vysoký nárůst, a to začátkem 20. století. Na
počátku sledovaného období (ve 2. polovině 19. století) se podílely zastavěné plochy
jen 1,77 % na celkové ploše vymezeného území, naopak v roce 1937 byla hodnota
tohoto podílu jiţ 22,83 %. Tento vysoký nárůst zastavěné plochy byl zapříčiněn
hospodářským rozvojem města. Velmi nápadně a rychle se v Šumperku rozvíjel textilní
průmysl, který nabídl mnoho pracovních míst. Rozvíjející se průmysl lákal venkovské
obyvatelstvo ke stěhování do města. Samozřejmě se pro ně stavěly i nové domy. Pro
umístění okresních politických, finančních a hospodářských úřadů byly vybudovány
nové účelové budovy.
V letech 1869-1871 získal Šumperk výhodné dopravní spojení výstavbou
ţeleznice ze Zábřeha do Sobotína. Na ni navázala ţelezniční trať ze Šumperka do
Hanušovic a Králík a později prodlouţená do Frývaldova (Jeseníku). Město se tak stalo
významným dopravním uzlem (K. Janíček, 1985).
Ve 20. letech 20. století zástavba neustále rostla. Počet domů se zvýšil o více neţ
jednu třetinu. V roce 1921 evidoval Šumperk 1330 domů (Historický lexikon obcí,
1865-2005). Město Šumperk patřilo do tzv. Sudet. Na počátku 30. let ţila v Šumperku
jen třetina Čechů. Ţilo zde tedy přibliţně 6250 českých obyvatel (Historický lexikon
obcí, 1865-2005). Proto při odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 došlo
k významnému vysídlení města. Poté se tento region potýkal s nedostatkem pracovních
sil. Po roce 1945 se z různých koutů České republiky přistěhovali do bývalých Sudet
noví obyvatelé, kteří se podíleli na dalším rozkvětu města.
Podíl zastavěných ploch v Šumperku se v průběhu času nadále mírně zvyšoval.
V roce 1977 zaznamenáváme opět zvýšení podílu zastavěných ploch na území města
Šumperk. Nejvýraznější rezidenční výstavbou se zde za socialistické éry stala sídliště s
dominujícími panelovými domy. I tato výstavba svědčí o dalším rozvoji města.
V roce 2009 uţ se zastavěné plochy podílely 26,17 % na celkové rozloze města.
V současné době se Šumperk nadále vyvíjí, jelikoţ je město nejvýznamnějším
politickým, kulturním, zdravotnickým, školským a sportovním centrem okresu Šumperk
a přilehlé oblasti Jeseníků.
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6.1.2 Orná půda
Tato kategorie je velmi důleţitá pro celkový ráz krajiny. Zpravidla převaţuje
na celém území. V průběhu let ale došlo k postupnému sníţení podílu orné půdy díky
rozvoji města.
Největší zastoupení orné půdy (56,56 %) vykazuje nejstarší sledované období
1834-1854. Zemědělství v této době bylo prioritou v sektorové struktuře hospodářství.
Pole příslušející k městu a předměstí měla výměru 190,5 prutu (1 prut =
4,781m), tj. 15,5 lánu a 4,5 prutu. Z lánu se odváděl korec (tj. 2877 m2) pšenice, 2
korce ţita a 3 korce ovsa (J. Březina, 1932).
V roce 1937 činil podíl orné půdy 43,78 %. Orná půda v této době ubývá na
úkor zastavěné plochy. Díky velkému rozmachu města se neustále sniţoval podíl této
kategorie vyuţití území.
Rok 1977 svědčí opět o úbytku orné půdy. Podíl

rozlohy

polí

na

celkové

výměře města dosahoval hodnoty jen 34,27 %.
Příčinou poklesu orné půdy byly převratné politické a ekonomické změny, jako je
změna vlastnických poměrů a přechod od malovýrobních technologií soukromého
vlastnictví k socialistické výrobě. Změny probíhaly jiţ v 50. a 60. letech 20. století, kdy
dochází k nechvalně známému rozorávání mezí a slučování pozemků. (Z. Lipský, 2000)
V současné době podíl orné půdy ve sledovaném území neustále klesá. Po roce
1989 se změnou politického reţimu přichází i změna v náhledu na zemědělství.
Důleţitou se stala ekologická stabilita orné půdy, díky níţ se v České republice zvyšuje
biodiverzita.

6.1.3 Zahrady a sady
Zahrady a sady jsou další dílčí kategorie spojená s vyuţitím území v Šumperku.
Šumperský region se nevyznačuje jejím vysokým zastoupením. Zahrady a sady patří do
kategorie, ve které se zanedbatelně sniţuje její podíl ve vývoji krajiny. Většina zahrad a
sadů slouţí pouze jako zahrádky na předměstí pro městské obyvatele k relaxaci.
V letech 1834-1854 činily zahrady a sady pouhé 1,99 % z celkové rozlohy
území. V této době však můţeme mluvit o relativně rovném poměru mezi zastavěnou
plochou a zahradami a sady. Obě tyto kategorie dosahovaly téměř stejných hodnot.
V současné době je zde výrazně nerovný podíl vyuţití území mezi zastavěnou plochou a
zahradami a sady.
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Jak uţ bylo výše zmíněno, v průběhu let došlo k pozvolnému poklesu podílu
celkové rozlohy zahrad a sadů, tudíţ v roce 1937 dosahovala tato kategorie jen 1,71 % a
neustále se tato hodnota sniţovala. Roku 1977 zahrady a sady vykazovaly v území jen
1,37 % celkové výměry města a v současné době tato kategorie poklesla na 1,30 %
z celkové plochy Šumperka.

6.1.4 Vodní plochy
Do této kategorie byly přiřazeny jak významné řeky, tak vodní plochy. Faktem
je, ţe se v celém regionu vodní plochy příliš nevyskytují. Jiţní částí teritoria protéká
řeka Desná, jeţ obtéká Šumperk z vnější strany a u obce Postřelmov se vlévá do řeky
Moravy.
Desná vzniká soutokem Hučivé a Divoké Desné v Koutech nad Desnou. Délka
toku od soutoku k ústí je přibliţně 29,2 km. Šířka koryta je 10-12m a hloubka do 1 m.
Podél celého toku jsou souvisle rostoucí stromy a keře (Demek, 2006b).
Vodní plochou je taktéţ v mapě vyuţití území označen rybník Benátky, který
leţí na jiţní straně města Šumperka.
Od období 1834-1854 hodnota podílu vodních ploch v tomto regionu osciluje
okolo 0,30 %. Z výše uvedených dat je jasné, ţe podíl vodních ploch z celkové plochy
vymezeného území je od roků 1834-1854 do současnosti téměř konstantní.

Obr. 4: Rybník Benátky (foto: autorka, 2011)
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6.1.5 Zalesněné plochy
Zalesněné plochy představují ve vyuţití území Šumperka nemalou část
z celkové rozlohy. Postupem času začaly na Šumpersku přibývat zalesněné plochy.
V kaţdém sledovaném období narostla procentuální hodnota lesů téměř o 4 %.
V letech 1834-1854 představovaly zalesněné plochy jen 19,8% podíl celkové
výměry studovaného území. Do roku 1937 se tento podíl zvýšil na 24,68 % a v roce
1977 dosáhl hodnoty 28,97 %. V mezidobí do roku 2009 tato hodnota stoupla jiţ na
32,74 %. Lesy se rozrůstaly na úkor trvale travnatých porostů (dále jen TTP) a orné
půdy, které naopak razantně ubývalo. Nejvíce zastoupených lesů se nachází převáţně
v severozápadní a severovýchodní části vymezeného území, kde se jiţ tyčí pahorky
Jeseníků. Taktéţ v jiţní části se objevují zalesněné plochy, které částečně lemují tok
řeky Desné.
Do této kategorie byly přiřazeny taktéţ městské parky. Podíly těchto ploch se
v Šumperku velmi nepatrně zvyšují. V Šumperku se nachází pouze dva parky, které
však v současnosti svou rozlohou (5 ha) jsou pro Šumperk významné, jelikoţ slouţí
jako odpočinková místa.

6.1.6 Trvale travnaté porosty
Trvale travnaté porosty tvoří poslední část kategorií vyuţití území. Ve výše
uvedeném grafu (Obr. 3) můţeme pozorovat, jak se hodnoty podílu TTP v průběhu času
sniţovaly. Velmi razantní úbytek TTP nastal mezi prvním (1834-1854) a druhým
(1937) časovým horizontem, kdy se v Šumperku rozšířila zástavba a zvýšil se zde podíl
zalesněných ploch. V dalších letech, a to v roce 1977 došlo k mírnému nárůstu
procentuálního podílu TTP na 9,19 %. Ovšem v roce 2009 se tento podíl opět sníţil na
hodnotu 7,47 %. Tento útlum byl opět zapříčiněn rozšířením zastavěných a zalesněných
ploch.
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Obr. 5: Podíl kategorií vyuţití území v ha v letech 1834-1854 , 1937, 1977 a 2009
ve vymezeném území (vlastní zpracování)

6.2

Ekologická stabilita krajiny
Ekologickou stabilitou se chápe schopnost ekosystémů a společenstev neměnit

své sloţení, odolávat tlakům prostředí a po vychýlení z normálního stavu dočasnou
změnou vnějších podmínek se do původního stavu vrátit (Begon, Harper, Townsend,
1997). Celková ekologická stabilita krajiny je odrazem zastoupení všech krajinných
sloţek, které se v ní nacházejí, jejich vzájemného poměru, velikosti a ekologického
významu (Lipský, 1998). Koeficient ekologické stability (KES) slouţí pro kvantifikaci
ekologické stability dané krajiny.
Nejjednodušší a zároveň nejpouţívanější koeficient je výpočet zaloţený na
podílu relativně stabilních ploch k plochám relativně nestabilním. Přičemţ za plochy
relativně nestabilní (L) označujeme: ornou půdu a zastavěné plochy, zatímco do
kategorie ploch relativně stabilních (K) patří: zalesněné plochy, vodní plochy, trvale
travnaté porosty a sady (Boltiţiar, Olah, 2009). V této práci byly zahrady zařazeny do
kategorie ploch relativně stabilních.
Kvalifikace hodnot uvedeného koeficientu (Boltiţiar, Olah, 2009):
KES < 0,10; území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy
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0,10 < KES < 0,30; území nadprůměrně vyuţívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými
zásahy
0,30 < KES < 1,00; území intenzivně vyuţívané, zejména zemědělskou velkovýrobou,
oslabení autoregulačních

pochodů

v agrosystémech

způsobuje

jejich

značnou

ekologickou labilitu a vyţaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00; vcelku vyváţená krajina, v níţ jsou technické objekty relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i niţší potřeba
energomateriálových vkladů
S…výměra ploch ekologicky stabilních

KES = S/L

L…výměra ploch ekologicky nestabilních

Vymezené území spadá jiţ od roku 1834 do krajiny, kde přírodní struktury
nejsou příliš narušené. V období 1834-1854 dosahoval koeficient ekologické stability
hodnot 0,68. Bylo to převáţně z toho důvodu, jelikoţ podíl TTP a zalesněných ploch
byl mnohem vyšší neţ v roce 1937, kdy dochází ke sníţení podílu zmíněných ploch.
V roce 1977 narostl podíl zalesněných ploch a TTP, proto se K ES nepatrně zvyšuje.
Nejvyšších hodnot dosahuje rok 2009. Je to převáţně díky zvýšení podílu zalesněných
ploch v okolí Šumperka.
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Obr. 6: Vývoj koeficientu ekologické stability ve vymezeném území v letech
1834-1854, 1937, 1977 a 2009 (vlastní zpracování)
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Tab. 3 Vývoj koeficientu ekologické stability města Šumperka v letech 19834-1854,
1937, 1977 a 2009

Index ekologické stability

1834-1854
0,68

1937
0,46

1977
0,63

2009
0,69

Zdroj: vlastní výpočet

6.3

Původnost kulturní krajiny
Koeficient původnosti kulturní krajiny (KPKK) slouţí k hodnocení trendů vývoje

kulturní krajiny v čase. Hovoří o poměrech relativně pozitivních prvků v krajině (lesy,
TTP) k relativně negativním prvkům krajiny (orná půda). Čím vyšších hodnot
koeficient dosahuje, tím je krajina stabilnější. KPKK = (lesy + TTP) / orná půda.
(Boltiţiar, Olah, 2009)
Období 1834-1854 vykazuje nejvyšší hodnoty KPKK. Jak jiţ bylo výše řečeno,
podíl orné půdy neustále narůstal, tudíţ docházelo postupem času ke sníţení hodnot u
tohoto koeficientu. Rok 1977 vykazuje zvyšující se hodnoty KPKK, bylo to zapříčiněno
především zvýšením podílu zalesněných ploch k relativnímu poměru podílu orné půdy.
Můţeme tedy hovořit o tom, ţe původní kulturní krajina je velmi stabilní, jelikoţ
přesahuje téměř vţdy hodnotu koeficientu 1.
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Obr. 7: Vývoj koeficientu původnosti kulturní krajiny ve vymezeném území v období
1834-1854, 1937, 1977 a 2009 (vlastní zpracování)
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Tab. 4 Vývoj koeficientu původnosti kulturní krajiny ve vymezeném území
v letech 1934-1854, 1937, 1977 a 2009
1834-1854
Koeficient původnosti
kulturní krajiny

1937

2,35

1977

0,63

2009

1,03

1,22

Zdroj: vlastní výpočet

6.4

Bazický index
Chování bazického indexu lze pozorovat převáţně z Obr. 8 a 9. Největší změna

nastala u zastavěných ploch, kdy se hodnota bazického indexu vyšplhala od roku 1937
do současnosti na hodnotu přes 1000%. Tuto zásadní změnu způsobil relativní nepoměr
zastavěných ploch v období 1834-1854 a roku 1937. Z grafu lze také vyčíst, jak se
zvyšoval podíl zalesněných ploch během sledovaného období. Naopak docházelo
k postupnému poklesu orné půdy.
Obr. 8 se podrobněji zaměřuje na kategorie bazického indexu, jeţ dosahovaly
hodnot v rozmezí od 0-140 %. V Obr. 6 je vyjádřen celkový bazický index ve
vymezeném území.

Tab. 5 Vývoj bazického indexu ve vymezeném území, 1834-1854, 1937,
1977 a 2009
1834-1854 1937

1977

2009

Zastavěné plochy (%)

100

1120,88 1305,8608 1459,71

Zalesněné plochy (%)

100

99,5735 129,10105 138,451

Orná půda (%)

100

80,774

TTP (%)

100

47,1239 53,097345 49,5575

Vodní plochy (%)

100

85,4701 79,487179 76,9231

Zahrady a sady (%)

100

89,4828 71,37931

62,234707 54,5381

68,9655

Zdroj: vlastní výpočet
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Obr. 8: Vývoj bazického indexu ve vymezeném území v období 1834-1854, 1937,
1977 a 2009 (vlastní zpracování)
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Obr. 9: Vývoj bazického indexu ve vymezeném území v období 1834-1854, 1937,
1977 a 2009 (vlastní zpracování)
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Analýza změn v průmyslových areálech
Jak jiţ bylo výše uvedeno, Šumperk byl od 19. století velmi významným

centrem textilního průmyslu. Proto se tato kapitola zabývá prostorovými změnami
velkých průmyslových továren a manufaktur od 19. století po současnost.
Díky prostředí GIS byly vypočítány plochy, jeţ slouţili či v současné době
slouţí jako průmyslové areály.

7.1

Historie šumperského průmyslu
Roku 1764 můţeme mluvit o kořenech textilního průmyslu v Šumperku. Byla

zde otevřena první šumperská manufaktura na výrobu vlněného plyše. V roce 1785
zaloţil bohatý vídeňský obchodník Johann Ernst Klapperoth v Šumperku velkou
manufakturu na výrobu trippu a manšestru, jedinou toho druhu v tehdejší habsburské
monarchii. Počet manufaktur v následujících desetiletích vzrůstal. Kolem roku 1800
přibyla další, čistě plátenická manufaktura bratří Wagnerů a roku 1818 sem přibyl
tkalcovský podnik Eduarda Oberleithnera (K. Janíček, 1985).
Koncem 19. století zahájila výrobu i první skutečná továrna, mechanická
přádelna lnu, první toho druhu na Moravě. V šumperských podnicích se v té době
vyrábělo 30% celomoravské produkce pláten určených pro zahraniční trhy. Počet
plátenických manufaktur, měnících se pomalu ve skutečné továrny, nadále vzrůstal. Jiţ
v roce 1852 reprezentovalo Šumperk 11 velkých lnářských podniků (K. Janíček, 1985).
Ke lnářských továrnám, jejichţ výrobky sklízely medaile a uznání po celém
světě, se ve druhé polovině 19. století přidruţily i podniky hedvábnické. Roku 1858 zde
byla zaloţená továrna S. Trebitsche, firma Bujani z roku 1862 a roku 1881 postavená
továrna F. Reiterera (K. Janíček, 1985).
Celkem bylo v Šumperku roku 1909 jiţ osm velkých a středně velkých hedvábnických
podniků. Dá se říci, ţe počátkem 20. století představoval Šumperk velkou průmyslovou
koncentraci.
Ve 20. století aţ do první světové války šumperský průmysl, zejména
hedvábnický, utěšeně vzkvétal a skýtal tisícům dělníků a dělnic z města a okolí trvale
slušný výdělek. Některé manufaktury byly dokonce rozšiřovány, jelikoţ měly svá stálá
odbytiště a produkce neustále rostla. Vzkvétají průmysl vyţadoval dobré spojení
Šumperka se světem. Toho bylo dosaţeno silnicemi a ţeleznicemi. V letech třicátých
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19. století byla vybudována hlavní silnice (císařské) z Jablonného přes Šumperk do
Rýmařova (J. Březina, 1932).
V dalších letech se Šumperk vyvíjel mnohem rychleji neţ jiná moravská města
se stejným počtem obyvatel.
K velkým textilním firmám se roku 1918 přidruţil hedvábnický podnik Schielů a
Komoňova tkalcovna lněného zboţí. V roce 1931 byla v Šumperku zaloţena továrna na
výrobu nástrojů z tvrdokovů a přírodního diamantu (K. Janíček, 1985).
Během roku 1946 byly prakticky veškeré průmyslové podniky a absolutní
většina řemeslných i obchodních ţivností ve smyslu prezidentských dekretů
konfiskována. Dále v tomto roce došlo v Šumperku ke zřízení dvou velkých národních
podniků, textilního Moravolenu a Moravskoslezských pil. K dosavadním průmyslovým
podnikům přibyl v roce 1947 závod Metra na výrobu mechanický a elektrických strojů
(F. Spurný, 1976).
V rámci radikálních změn po únoru 1948 byly zestátněny další průmyslové
podniky a velmi rychle likvidovány i všechny soukromé řemeslné i obchodní ţivnosti.
V souvislosti s celkovou změnou průmyslové orientace na těţký průmysl se podstatně
změnila průmyslová struktura města. Místo tradičního textilního průmyslu byly
priorizovány podniky hutní, strojírenské a stavební. Uţ na podzim 1948 byla zahájena
výstavba nového šumperského závodu Ţelezničních opraven a strojíren (ŢOS), který
byl dán do provozu v roce 1952. Obdobně byla v roce 1949 zahájena výstavba dnešního
podniku Pramet (K. Janíček, 1985).
Po roce 1989 udělal Šumperk podstatný krok vpřed na cestě k demokracii a
trţnímu hospodářství. Zdejší národní podniky či závody se buď proměnily ve státní
podniky nebo v akciové společnosti. Téměř všechny textilní závody a manufaktury byly
uzavřeny. V současné době existuje v Šumperku jediná textilní firma, která se zde
udrţela, a to firma SUMTEX, s.r.o., která je v provozu jen částečně a má omezený
provoz.
Prostory, které dříve slouţily k textilnímu průmyslu v Šumperku jsou nyní
z větší části většinou pronajímány menším podnikatelským subjektům nebo jsou z nich
vytvořeny komerční objekty. Menší část těchto bývalých textilních prostorů prozatím
chátrá a samotná radnice v současné době s těmito prostory zamýšlí jejich rekonstrukci
k dalšímu pronajímání a vyuţití.
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7.2

Vývoj šumperských průmyslových areálů
Z níţe uvedeného grafu (Obr. 10) můţeme pozorovat, jak se v Šumperku

zvyšoval podíl rozlohy průmyslové zástavby za období od roku 1834 do současnosti.
Z grafu je patrné, ţe plocha všech průmyslových objektů pomalu narůstala, i kdyţ se
změnila průmyslová struktura města. Jak jiţ bylo řečeno, tradiční textilní výroba zde
během 20. století neustále zanikala a naopak se v Šumperku začal rozvíjet těţký a
strojírenský průmysl.
V období let 1834-1854 byl sice v Šumperku velmi vysoce rozvinut textilní
průmysl, ale díky nárůstu zastavěné plochy se zde průmyslové budovy neustále
rozšiřovaly. Nasvědčuje tomu i hodnota z roku 1937, kdy průmyslové plochy
v Šumperku dosahovaly přes 7 ha a neustále se rozrůstaly. V roce 1977 všechny
průmyslové plochy činily více neţ 11,5 ha. Od roku 1998 se v Šumperku začaly
objevovat zahraniční firmy – především německé, coţ v důsledku vedlo k dalšímu
nárůstu průmyslových ploch v Šumperku. Většinu dnes jiţ zaniklých textilních
manufaktur nahradily firmy strojírenského průmyslu. V roce 2009 uţ byla v Šumperku
průmyslovými budovami zastavěna plocha téměř 13,5 ha.
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Obr. 10: Vývoj šumperských průmyslových areálů ve sledovaném období (vlastní
zpracování)
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Závěr
Jedním z vytyčených cílů práce bylo zjistit, jak se v katastru Šumperka vyvíjela

krajina za posledních cca 175 let. Zjištěné výsledky dokazují změnu, která v průběhu
času nastala. Ve většině případů pozorujeme stále větší zásah člověka do krajiny. Město
v minulosti expandovalo zejména na úkor orné půdy, lesů, luk a pastvin. Tento trend je
pozorovatelný i v současnosti, avšak jiţ nemá takovou intenzitu jako v minulosti.
Největší změna, která nastala v krajině ve vymezeném území je přeměna orné
půdy a TTP právě v jiţ zmiňované zastavěné plochy. Tato změna byla nejintenzivnější
do roku 1937. Za stabilní plochy tohoto katastru lze z hlediska plošné změny povaţovat
vodní plochy a zahrady a sady, které si v průběhu studovaného časového období
zachovávaly relativně stejnou celkovou rozlohu a tím de facto i podíl na celkové rozloze
Šumperka.
Za sledované období v této práci se změnil celkový přístup ke krajině a přešlo se
k ekologičtějším variantám, které tolik nezatěţují krajinu. Ale opět zde hraje a
v budoucnu bude hrát velkou roli především člověk, který můţe svým chováním lehce
narušit celou krajinu.
Je také moţné konstatovat, ţe na vývoji a změnách v krajině se do značné míry
podepsaly i politické vlivy. Šumperské pohraničí postihl v roce 1945 odsun německého
obyvatelstva, které ve své době tvořilo téměř dvě třetiny celkové populace města.
Některé obce na Šumpersku se jiţ nepodařilo dosídlit, coţ ovšem nemůţeme říct o
Šumperku. Do města se stěhovali lidé převáţně z blízkého okolí a vnitrozemí dnešní
České republiky. Dokonce nepatrné mnoţství obyvatel se sem přistěhovalo z ukrajinské
Volyně a z Řecka.
Teoreticky lze i předvídat, jakým směrem se krajina v katastrálním území města
Šumperk bude vyvíjet dál. Nejen na základě existujícího územního plánu lze usuzovat,
ţe postupem času bude docházet k dalšímu rozrůstání zastavěných ploch díky stavění
nových bytových jednotek, sídlišť a rodinných domů. Zcela zajisté se zde budou taktéţ
rozvíjet průmyslové areály na okrajích města. Nadále bude docházet k útlumu orné
půdy a TTP. U zalesněných ploch dojde k postupnému nárůstu. Co se týče výměry
vodních ploch a zahrad a sadů, tak v tomto případě bude podíl z celkové plochy území
nadále kolísat.
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Obr. 11: Výřez z mapy Císařský otisků stabilního katastru z období 1834-1854

Zdroj: ČÚZK, 2010

Obr. 12: Výřez z mapy historického leteckého snímku z roku 1937

Zdroj: VGHMÚs, 2007
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Obr. 13: Výřez z mapy historického leteckého snímku z roku 1977

Zdroj: VGHMÚs, 2007

Obr. 14: Výřez z mapy současného leteckého snímku z roku 2009

Zdroj: ČÚZK, 2010
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Obr. 15: Vyuţití území Šumperka v letech 1834-1854

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 16: Vyuţití území Šumperka v roce 1937

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 17: Vyuţití území Šumperka v roce 1977

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 18: Vyuţití území Šumperka v roce 2009

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 19: Pohled na Šumperk, 1951

Zdroj: Rozhledna Háj

Obr. 20: Pohled na Šumperk z rozhledny Háj z roku 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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Obr. 21: Šumperk, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011

Obr. 22: Panelová zástavba v Šumperku, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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Obr. 23: Trvale travnaté porosty a zalesněné plochy v blízkém okolí Šumperka, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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Obr. 24: Obchodní dům Jednota, 1975

Zdroj: Šumperský rej, 2007

Obr. 25: Obchodní dům Jednota, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011

49

Obr. 26: ulice Uničovská v Šumperku, 1910

Zdroj: Šumperský rej, 2007

Obr. 27: ulice Uničovská v Šumperku, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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Obr. 28: Rybník Benátky, 1923

Zdroj: Šumperský rej, 2007

Obr. 29: Rybník Benátky, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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Obr. 30: řeka Desná, 2011

Zdroj: foto autorky, 2011
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