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ANOTACE: 
Mapový soubor zobrazuje v síti prostorově propojených kvadrátů heterogenitu krajiny České republiky vyjádřené pomocí 
krajinně-ekologického indexu SHEI (Shannon’s evenness index). Tento index je modifikací rozšířeného Shannonova indexu 
diverzity, normalizuje jeho hodnoty k počtu zastoupených tříd. Hodnoty vyjadřují vyrovnanost prostorového zastoupení 
krajinných složek. 
 

 … (Pi – relativní zastoupení třídy i, m – celkový počet tématických tříd) 
 

Ke zpracování map byly použity dvě geografické datové sady – CORINE Land Cover a ArcČR 500. Datová sada ArcČR 500 byla 
pro účely výzkumu upravena tak, aby všechny použité geografické prvky byly představovány polygony. Jedná se zejména 
o převod sídel z podoby bodové do reprezentace polygonové (velikost polygonu byla volena s ohledem na počet obyvatel 
sídla), dále byly převedeny z formy liniové také vodní toky a silnice. 
Pro účel výzkumu v oblasti vlivu charakteristik prostorových dat na výsledky krajinně-ekologických analýz se zaměřením 
na sledování vlivu velikosti hodnocené plochy na hodnoty indexů byly použity sítě kvadrátů různých velikostí pro něž je index 
počítán. S ohledem na další statistické zpracování získaných dat není území ČR pokryto největším možným počtem kvadrátů 
pro jednotlivé úrovně, ale zabírá stále stejný prostorový rozsah. Základní síť kvadrátů je dána sítí zeměpisných rovnoběžek 
a poledníků. 
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