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Vývoj krajiny v obrazech - proměna krajiny za 

posledních 100 let 

Shrnutí 
Cílem úlohy je seznámit studenty s vývojem krajiny v okolí jejich bydliště /města, a to za pomoci 

dochovaných obrazových dokumentů, tedy nejlépe starých fotografií. Dokumentovat lze jednak 

prostorový vývoj obecní / městské zástavby (staré mapy a letecké snímky), jednak vývoj osídlení a 

hospodaření. Podstatné je zachytit klíčové milníky vývoje krajiny ve 20. Století: industrializaci (rozvoj 

průmyslu, těžby surovin, elektrifikace, rozvoj dopravní infrastruktury), intenzifikaci zemědělství 

(scelování pozemků, agrární reforma, modernizace zemědělství) a jako opačný proces  opuštění 

krajiny (nucené vysídlení).  

Cílová skupina 
Střední škola, ca 25 studentů 

Časová náro čnost 
1-2 vyučovací hodiny (záleží na tom, jakou přípravu provede vyučující): v 1. hodině seznámení 

s tématikou a podrobné zadání domácího úkolu (dohledání materiálů), ve 2. Hodině vyhodnocení 

dodaných podkladů 

Prostorové požadavky 
Celou úlohu lze provést v běžné třídě, vybavení počítačem s internetem je výhodné pro prohlížení 

prostorových dat (map a leteckých snímků) 

Klíčové otázky 
Jaký byl charakter vašeho okolí ca před 100 lety? 

Jak se změnilo hospodářské využití oproti minulosti?  

Jak vnímáte okolí Vašeho bydliště pohledem návštěvníka? 

(nejprve si vyzkoušejte pohled Vás jako návštěvníka do minulosti, a pak se toutéž optikou podívejte 

na současnost) 

Získané dovednosti a znalosti 
Studenti se naučí vyhledávat informační zdroje o přírodních a krajinných objektech v okolí svého 

bydliště nejenom na internetu, ale také tiskové podklady 

Studenti si uvědomí konkrétní hodnotu krajiny jako přírodního zdroje, potravinové a energetické 

základny, zdroje ekonomické prosperity 

Studenti si procvičí srovnávací práci na časové a prostorové škále (minulost – přítomnost vs. obec A – 

obec B, střed obce a periferie, obec – město, atd.) 

Návaznost na RVP 
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Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Obor biologie (tématika ekologie a životní prostředí) 

Geografie - přírodní prostředí, regiony a geografické informace a terénní vyučování 

 

Materiál 
Počítač s připojením na internet, velká obrazovka či plátno s projekcí 

(pokud počítač není k dispozici, pak učitel připraví vytisknuté výřezy zájmového území ze starých map 

a leteckých snímků) 

Studenti dohledají soubor starých fotografií, pohlednic, obrazové kalendáře, knihy 

 

Podrobné pokyny 
1) Seznamte studenty s rámcovou historií Vašeho kraje, můžete stručně zmínit vývoj od 

pobělohorského období, zaměřte se na klíčové stavby, památky, průmyslové a jiné areály, 

atd. 

2) Seznamte studenty s přírodními hodnotami Vašeho kraje, zejména velkoplošnými a 

maloplošnými chráněnými územími a dále s hlavními typy využití půdy (pole – louky – 

pastviny – vinice – chmelnice – sady – mokřady – rybníky – lada – lesy). 

3) Ukažte studentům základní zdroje dat o krajině, především letecké snímky a  dobře dostupná 

mapová díla a dále vybrané mapy historické (optimálně na www.mapy.cz se pod historickou 

mapou skrývá mapa 2. Vojenského mapování (ca polovina 19. Století), ostatní staré mapy si 

dohledají studenti na základě odkazů sami). Odkazy: http://oldmaps.geolab.cz/, 

http://www.oahshb.cz/staremapy/index.htm, http://mapy.vugtk.cz. Srovnání leteckého 

snímku z 50. Let se současností je dostupné na http://kontaminace.cenia.cz/.  

4) Seznamte studenty s ukázkou základních srovnávacích fotografií, které jsou volně dostupné, 

např. z díla Letem českým světem 1898 – 1998, popř. na internetu hledejte ve vyhledávači 

vhodnou kombinaci slov „staré pohlednice“ a název Vašeho města. . 

5) Zadejte studentům shromáždit obrazové podklady v podobě starých pohlednic, obrazového 

kalendáře, těm, kteří takové podklady doma nemají, tak zdroje z internetu. Zároveň je 

požádejte, aby pokud to bude možné, pořídili současnou fotografii (stačí do mobilu) stejného 

objektu pokud možno ze stejného úhlu pohledu.  

6) Vyhodnocení: rozdělte studenty podle materiálů, které mají k dispozici do několika skupin 

tak, aby se samostatně vyhodnocovaly následující srovnávací úlohy: 

a) Centra měst a obcí – architektura, řemesla na náměstí podle vývěsních štítů, dopravní 

prostředky, oblečení lidí podle ročního 

období. 
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b) Periferie měst a obcí – hospodářské využití veškeré dostupné plochy, zemědělství, 

průmyslové závody, doprava (železnice!), vodní plochy, charakter zástavby, atp.  

c) Významné pamětihodnosti a turistické cíle – architektura, výsadby zeleně, cesty, místa 

pro odpočinek, sakrální architektura, atp.  

d) Vývoj parcelace pozemků, zástavby, industrializace, cestní sítě, atd. z map a leteckých 

snímků. 

7) Veďte diskusi mezi skupinami, přičemž se snažte propojovat informace z dobře známých míst 

(např. pozemní a letecká fotografie význačné historické, architektonické či přírodní památky) 

s informacemi z míst, která nejdou přesně lokalizovat.  

 

Několik příkladů, jak lze interpretovat historické vyhodnocení změn v krajině.  

Historický LS (zde 1938) umožňuje posoudit „výchozí“ (historický) stav krajiny v porovnání se stavem 

současným, a to zejména: 

• změny využití pozemků: les (možno rozlišit podrobněji – viz výše a níže) – zemědělská půda (např. 
sady, zahrady, orná půda, louky a pastviny, ...) – urbanizované plochy (obytná zástavba, 
průmyslové podniky, obslužné plochy apod.) – dopravní cesty (silnice, parkoviště, železnice, 
železniční a jiné plochy a stavby) – vodní plochy (rybníky, nádrže,...), „meliorované“ pozemky (tj. 
s likvidací přirozených a polopřirozených stanovišť), zvláštní plochy (s těžbou, výstavbou, po 
požáru aj.), 

• změny ploch (rozlohy): lesní plochy (výsadba vs. přírodní les, plochy podle věkových tříd, složení, 
zakmenění/hustoty apod., plochy lesních školek a jiných objektů, průseky, mýtiny, trvalé změny) – 
zemědělské plochy (podle typu kultury, velikost jednotlivých lánů, zastoupení luk a pastvin atd.) – 
cesty (ubývání cestní sítě vs. rozšiřování a výstavba komunikací) – jinak využité a nevyužité plochy 
(těžba, skládky, skladové a obslužné plochy, ladem ležící pozemky, plochy pro rekreaci apod.), 
přírodní plochy celkem (?) aj., 

• změny uspořádání krajiny: zastoupení lesa – zemědělské půdy – urbanizovaných ploch – 
přírodních a přírodě blízkých ploch, struktura krajiny (krajinná matrice, koridory, plošky), 
propojenost přírodních společenstev (kostra ekologické stability), atp., 

• změny přírodních a přírodě blízkých struktur: liniových struktur (okraje lesa a kultur, 
společenstva podél vodních toků a cest, okraje sídel, meze, ...), rozptýlené zeleně (různé typy), 
vodních ploch (rybníky a nádrže s přirozenými a polopřirozenými břehy), vybraná společenstva, 
stanoviště vybraných druhů, ... 

 

 

 

Příklad: hodnocení leteckých snímků v okolí Heřmanova 

Městce 

Změny v krajinné struktuře odpovídají sociálnímu 

vývoji v uplynulém období. Ve struktuře lesů se 
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projevilo značným způsobem lesní hospodaření – zmizely kotlíky a náseče. V oblasti nedošlo 

významným způsobem k probírkové těžbě ani k holosečím. Oproti stavu v roce 1938 se dokonce 

některé porosty volně roztroušených dřevin rozrostly. Na druhé straně zmizely větrolamy a stromy 

v polích.  

K největším změnám došlo v krajinné matrix (obhospodařované polní kultury). V důsledku zcelování 

došlo k významné změně rozlohy plošných jednotek polí, ke zmizení  mezí a cest, atd. Navíc koncem 

70. let byly odvodňovány mokré louky, takže z krajiny zmizely i tyto přírodě blízké ekosystémy. Okraje 

zemědělské a lesní půdy byly na jedné straně arondovány, na straně druhé docházelo ke snižování 

jejich kontrastu v důsledku zarůstání lesních okrajů křovinami. Meze a cesty oddělující jednotlivá 

políčka byly rozorány a jen některé zůstaly zachovány.  

Louky se dají rozlišit jen velmi obtížně, na historických snímcích je to prakticky nemožné. Proto je 

nelze blíže komentovat. Luční lada jsou snáze rozlišitelná, neboť mají jinou strukturu, než 

obhospodařovaná půda. Plochy tohoto charakteru v roce 1938 prakticky chyběly (takové struktury 

byly zjištěny pouze na okraji lesů s rozvolněnými křovinami), v současné době jsou poměrně zřídkavé. 

Rozlišitelnost těchto struktur je však omezená. 

V oblasti je značný počet sadů s ovocnými dřevinami. Vzhledem k tomu, že rozlišení umožňuje odlišit 

jednotlivé stromy, je z leteckých snímků nápadná pravidelná struktura mladých sadů (r. 1938) oproti 

nepravidelné struktuře přestárlých či stárnoucích (r. 1990). Jednotlivé stromy mají rozdílný korunový 

zápoj, některé byly nahrazeny mladšími stromky. Za zmínku stojí i okraje sadů, které opět zarostly 

křovinami a tak se snížil kontrast.  

Ve studovaném území se nenachází žádný větší tok, podél něhož by byly patrné změny.  Liniová zeleň 

podél potoků zůstala zachována, místy se dokonce rozrostla do potoční nivy. Podobně je tomu tak 

i na okrajích rybníků. Intenzivní hospodaření ve třicátých letech vedlo ve svých důsledcích k mnohem 

vyššímu využití půdy, takže z hlediska sítě ekologické stability lze stávající stav považovat za 

stabilnější.  

Mimolesní zeleň a liniová zeleň doznala změn směrem k rozrůstání a přirozenému sukcesnímu vývoji. 

Došlo buď k její likvidaci nebo ke vzniku poměrně kompaktních struktur.  

 

 

 

 

 

 

 

Příklady objektů na leteckých snímcích v okolí Heřmanova Městce 
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 Objekty a jejich charakter: 

Plošné objekty les (vysoký a nízký, hustý a řídký, listnatý, smíšený a jehličnatý) 

(plocha je podstat- křoviny a remízky 

nou vlastností) lada, louky a pastviny 

 paseky, světliny, mýtiny,  holiny, polomy, lesní školky 

 pole (orná půda a kultury) 

 zahrady 

 sady 

 parky a lesoparky 

 vodní plochy (koupaliště, rybníky, nádrže, zatopená území) a zavlažované 

plochy 

 zastavěné plochy, stavby, zpevněné plochy (dvory, nádvoří apod.) 

 plochy pro rekreaci a sport (hřiště, pláže, ...) 

 obslužné plochy (parkoviště, odstavné plochy, nádraží, překladiště, skladiště, 

...) 

 lomy, těžební jámy, pískovny, hliniště 

 skládky a skladové plochy 

 výrazné změny reliéfu (např. sesuvy, odvaly, navážky, výstavba, ...) 

  

 ostatní plochy (rozloha, charakter a využití, změny) 

Liniové objekty vodní toky a břehové porosty 

(převládá jeden stromořadí 

rozměr) meze a pásy křovin (mj. podél cest) 

 okraje kultur 

 okraje lesa, lesní průseky a svážnice 

 okraje sídel 

 komunikace (silnice, cesty, přístupové trasy, železnice) 

 nadzemní produktovody 

 všechna rozhraní ploch a ostatní koridory (délka) 
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Bodové objekty jednotlivé stromy 

(plocha ani délka ostatní rozptýlená zeleň 

nejsou v měřítku nerozsáhlé budovy (chaty, garáže, ...) a další stavby 

LS podstatné) sloupy elektrického vedení 

 speciální objekty (čerpací stanice, vodojemy, objekty na vedeních, bodové 

zdroje znečištění ovzduší...) 

 zemědělské objekty (sila, „hnojiště“, ...) 

 všechny průsečíky linií a ostatní neplošné a neliniové objekty 

 

 

Možné modifikace úlohy: 
1) Pokud máte dostatek starých fotografií z městského a vesnického prostředí, zaměřte se na 

jejich srovnání: jak se liší náves a náměstí? Jak se liší štíty měšťanských domů a statků? Jaké 

stavby jsou ve veřejných prostorech? Jak se liší periferie a střed města a jaké má periferie 

převážně využití? 

2) Na mapách a leteckých snímcích se zaměřte na urbanistický rozvoj vašeho města. Jak se 

rozvíjela periferie a střed města do 50. Let a jak v pozdějším období? Jaký charakter měla 

obytná  zástavba do 50. Let a později a jaký charakter má současný rozvoj periferie? Jak byste 

charakterizovali tzv. „urban sprawl“? 

3) Zaměřte se na městkou (sídelní) zeleň. Zejména na přítomnost ovocných a okrasných dřevin 

v jednotlivých typech zástavby. U větších měst porovnejte rozlohy parků a zahrad.  

4) Srovnejte vývoj menší obce v tzv. příměstské oblasti (tzn. ca do 15 km od okresního / 

krajského města) a mimo ni. Srovnejte vývoj v tzv. „marginální“ oblasti (pohraničí).  
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Pracovní list 

 Komentář k leteckým snímkům  

Objekt 1938 1975 1990 Pozn. 

Les Věkově 

rozrůzněné 

porosty, ostře 

ohraničené od 

ostatních ploch 

Stárnutí lesa, zvětšuje 

se věková stejnorodost 

Plocha lesa přibývá 

vzhledem k zarůstání 

pasek, průseků a dalších 

ploch uvnitř lesa nebo na 

jeho okraji a ubývá ve 

prospěch sídel 

a komunikací, les je více 

stejnorodý 

Hodnocení 

změn lesa (vč. 

zdravotních) 

ztěžuje různá 

roční doba 

pořízení LS 

Orná 

půda 

Velké množství 

malých ploch 

(políček) 

protáhlých 

v jednom směru, 

různé kultury, 

kombinace 

s lesními plochami 

a rozptýlenou 

zelení 

Velké plochy, úbytek ve 

prospěch výstavby 

zemědělských objektů 

Další spojování ploch 

(lánů), jednotné 

obhospodařování, plocha 

přibývá na úkor cest 

a dalších ploch a ubývá ve 

prospěch sídel (vč. 

zemědělských objektů) 

a komunikací 

Problém 

s rozlišením 

kultur 

Lada 

a louky 

Většina ploch je 

využita (lada se 

nevyskytují) 

Některé okrajové 

plochy zůstávají ležet 

ladem 

V okolí zemědělských nebo 

obslužných objektů a na 

okrajích využitých ploch je 

možné najít nevyužité 

plochy (lada) 

Problém 

s rozlišením 

využívaných 

a nevyužívanýc

h ploch 

Sady Udržované (často 

mladé) sady jsou 

významným 

prvkem krajiny 

Plocha sadů se místy 

zvyšuje na úkor 

ostatních ploch, snižuje 

se udržovanost 

Plocha sadů se snižuje ve 

prospěch zahrad, orné 

půdy a ostatních ploch, 

sady stárnou a jsou méně 

udržovány 

 

Vodní 

toky 

Přirozeně tekoucí 

vodní toky 

lemované zelení 

převažují 

Ubývá přirozených 

vodních toků 

lemovaných zelení 

V některých případech byly 

změněny trasy vodních 

toků a rozrušena 

doprovodná zeleň 

Některé vodní 

toky nejsou 

přes svůj 

význam v LS 

rozlišitelné 
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Vodní 

plochy 

Rybníky jsou 

lemovány zelení, 

okolí je udržováno, 

vodní plochy jsou 

pravděpodobně 

využívány 

Výjimečně dochází 

k úbytku ve prospěch 

sídel a k nárůstu na 

úkor lesa nebo orné 

půdy 

Některé rybníky jsou 

upravovány a ztrácejí 

přirozený okraj, dochází 

k zanášení nebo zarůstání 

Zdá se, že 

změny byly 

výjimečné 

Stromo-

řadí 

a liniová 

zeleň 

Prakticky podél 

všech komunikací 

je udržovaná 

liniová zeleň 

Liniová zeleň stárne 

a řídne, ubývá 

v důsledku rušení 

komunikací 

Podél některých 

komunikací se udržuje 

zeleň, jinde řídne nebo 

mizí, snižuje se propojení 

linií 

Problém 

s rozlišením na 

rozhraních 

ploch 

Nelinio-

vá zeleň 

mimo 

les 

Běžně zastoupená, 

rozrůzněná, různá 

rozloha 

Úbytek v souvislosti se 

zjednodušováním 

krajiny 

Úbytek ve prospěch orné 

půdy, příp. sídel 

 

Jednotli

-vé 

stavby 

Mimo sídla se 

stavby vyskytují 

výjimečně 

Vznik nových 

zemědělských objektů 

a dalších staveb vč. 

liniových (např. 

elektrická vedení) 

V některých případech 

sídla zanikají, jinde 

výstavba chat a vznik 

obslužných objektů 

(zemědělské objekty, 

čerpací stanice) 

 

Komuni-

kace 

(cestní 

síť) 

Cesta ke každému 

pozemku 

Úbytek cest vzhledem 

ke zvětšování lánů, 

zpevňování 

a rozšiřování některých 

komunikací 

Další úbytek cest vzhledem 

ke zvětšování lánů 

Problém 

s rozlišením na 

rozhraních 

ploch 
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