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PŘÍLOHA 
 
 
S1. Kategorie krajinného krytu (LC = Land Cover) mapované metodou manuální vektorizace 
 

Kategorie LC Specifikace  

Nelesní plochy Plochy s luční a/nebo ruderální bylinnou vegetací a plochy bez 
vegetace zahrnuté do automatické analýzy LC 

Lesy  Vegetace s rozvinutým stromovým patrem 

Les zapojený 
jednodruhový 

Vysazený stejnověký jednodruhový porost = plantáž.  
Pozn.: Může zahrnovat jak porosty ekologicky cenných a 
stanovištně odpovídajících dřevin (autochtonní duby), tak chudé 
plantáže autochtonních, avšak stanovištně nevhodných druhů 
(borovice, smrku), stejně jako plantáže invazního dubu červeného. 

Les zapojený 
vícedruhový 

Přirozený (sukcesní) či vysazený porost prokazatelně složený z více 
druhů stromů 
Pozn.: Může zahrnovat plantáž bez probírky – bude hodnoceno až 
v další fázi studie po dokončení mapování lesních porostů. 

Les rozvolněný Vzdálenost mezi korunami stromů do cca 10 m 

Les otevřený Vzdálenost mezi korunami stromů mezi cca 15–40 m 

Paseka  Vytěžené lesní porosty, včetně těch osazených sazenicemi, vždy 
však bez zapojeného porostu mladých stromků (po zapojení 
porostu překlasifikovány na zapojený les) 

Zapojené křoviny Zapojené křoviny ≥ 300 m2 bez stromového patra, bylinný podrost 
žádný či lesní, vždy bez lučních druhů  

Pole  Rozlišována pouze zemědělská mozaika (1950) a velké půdní bloky 
post-1950s 

Sady a zahrady Volně v krajině či na okraji intravilánu obcí, nikoli uvnitř něj 

Vodní tělesa Trvalá 

Urbanizované plochy podle kategorie 

Zástavba Zastavěné plochy s nádvořími 

Brownfields Opuštěné, nevyužívané, většinou zarůstající budovy a zpevněné 
plochy (beton, asfalt), vesměs dočasného charakteru 

Skládky  Komunální nebo neznámého složení 

Golf  - 

BMX/motokros BMX – zpevněný povrch, dlažba, trvalé/neměnné trasy 

Cesty  Lesní a zpevněné cesty – v analýzách hrají zcela zanedbatelnou roli, 
proto nebyly rozlišovány. 

 

  



S2. Kategorie změn LC 

Změna  Specifikace 

Beze změny Stejný stav jako na začátku, v průběhu sledovaného období však 
mohlo dojít ke změně kategorie a návratu k výchozímu stavu (např. 
vykácení a následná obnova lesa) 

Zalesnění Přeměna nelesních kategorií na lesní 

Zapojeni Přeměna méně zapojené lesní kategorie na zapojenější 

Intenzifikace Přeměna nelesních kategorií a zemědělské mozaiky na pole 

Lesnická 
intenzifikace 

Přeměna otevřených a rozvolněných lesů na plantáž 
Pozn.: Zvláštní formou intenzifikace, která však bude podchycena až 
v další fázi studie po dokončení mapování lesních porostů, je 
přeměna plantáží geograficky původních, byť třeba stanovištně 
nevhodných druhů, na plantáže druhů geograficky nepůvodních. 

Vykácení Přeměna všech typů lesa na paseky – fakticky podkategorie lesnické 
intenzifikace 

Urbanizace Přeměna jakékoli neurbánní kategorie na urbanizovanou plochu 

 

 


