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Česká 
krajina? 

 Bohuslav Balbín 
1679: Krásy a 
bohatství české 
země 

 Krajina – 
krajinomalba: V. 
Hollar, K. Škréta: 
krajina jako kulisa 

 Fotografie (přelom 
19.-20. století) 

 Mapy a letecké 
snímky 

Mapa Čech v podobě růže, Kristián Vetter, 1668 



Jan Jakub Hartmann: 
Skalnatá krajina s chýší 
17./18. stol.  
a syn František Antonín 
 
Václav Vavřinec Reiner 
- Barokní krajiny 
 
Norbert Grund 
 
František Xaver Procházka 
-iluze, rokoko 
 
Karel Postl – romantik 
1806-1818 – krajinářská 
škola při pražské akademii 
 
1835 oživil Antonín Mánes 

- Hrady 
- Aleje 

 

Příroda a/nebo 
krajina? 



B. Havránek: Podzimní 
krajina, Krajina u 
Mělníka, 1868 (Fridrich 
Hawranek) 
Žák Mánese, Haushofera 
(mnichovská škola, 
alpské motivy): mj. A. 
Bubák, H. Ullik, A. 
Kosárek, J. Mařák 

Škola J. Navrátila, kvaš, 
dekoratérský styl, alpské motivy, od 
romantismu k realismu 
 
 
 
Adolf Kosárek 



Antonín Chittussi 1887 
Krajina z poříčí 
Chrudimky 

Chittussi 1884-5: 
Na dráze Orleánské 
 
Fontainebleau: 1847 
Th. Rousseau 
zakládá 
barbisonskou 
krajinářskou školu 



Mařákova škola: Kaván, 
Slavíček, Dvořák, Pečinka, 
Lebeda, Kalvoda, Panuška, 
Lolek, Havelka, Ullmann, 
Bubeníček, Radimský - 
impresionismus  

Jaroslav Panuška 
Jihočeská krajina 



Jakub Schikaneder 



Letem českým světem 1898/1998 



Potštejn 



Bezděz u Bělé n. Labem 



Orlík nad Vltavou 



Žebrák a Točník 



http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/smutny-sudek 



Oblečení – počasí, klima 

Dostatečně zamrzlá Vltava byla 
skvělým mostem i komunikací, jež 
zkracovala vzdálenost, autor snímku 
není znám Reprodukce z knihy Pavla 
Scheuflera: Fotografické album Čech 
1839–1914, Odeon, Praha 1989 



Stará mapová díla 

www.mapy.cz – mapa 2. vojenského mapování (1836-1852), 
měřítko 1: 28 800 
 
Mapy staré (Müllerova, vojenské mapování, atd.) 
http://www.oahshb.cz/staremapy/index.htm 
http://mapy.vugtk.cz 
http://oldmaps.geolab.cz/ 
  
Kompletní letecká mapa ČR pořízená v letech 1952 - 1956 
http://kontaminace.cenia.cz/ 
 

http://www.mapy.cz/
http://www.oahshb.cz/staremapy/index.htm
http://mapy.vugtk.cz/
http://oldmaps.geolab.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1123529818&to=http%3a%2f%2fkontaminace%2ecenia%2ecz%2f




Plán zrušeného rybníka 
Nový vdovec na zač. 19. 
stol., (Jan Vitman působil 
1826-1840). 
=> Modernizace 
zemědělství (cukrovka) a 
pokles odbytu 
Obnovil je V. Horák v 2. 
pol. 19. stol, po obnově 
dva rybníky (NV a 
Ženich)  



Rybník Tisý, Václav Jansa, 1896 

? Butomus umbellatus 





Müllerova mapa Čech 1720 







Letecké snímky černobílé 





http://kontaminace.cenia.cz/ 





Česká krajina od uklizenosti k 
vyklizenosti a zpustnutí 



Pohraničí: novodobá divočina 



Schéma vývoje obcí po 2. sv.v. v 

pohraničí  
VESNICE 

 

KONTINUITA 
OBHOSPODAŘOV

ÁNÍ 

 

 

OPUŠTĚNÍ 
VESNIC  

A DEMOLICE 
BUDOV 

 

obhospodařování ponechání 
ladem zalesnění 

louky a 

pastviny 

polní 

kultury 

zarůstání druhy 

lad a křovinami, 

zamokření 

les 



1947 

1987 



Bučina 1953 



Vývoj 
land-use:  
parcelace 

Guth 1998 

1980 

1950 



Novodobá historie: 
povodňová paměť 



Současné problémy 
- Rozrůstání zástavby kolem měst, skladů podél dálnic 
- Nevratné ztráty půdního fondu  
- Absence krajinného plánování, urbanismus? 
- Pěstování energetických plodin 
- Neúnosná fragmentace krajiny s rozvojem dopravní infrastruktury 
- Změna členitosti pozemků, přeškálování zrna 
- Ztráta horizontů 
- Devastace kulturních památek, parků 
- Globalizace, ztráta identity 
- Trvalá udržitelnost? 
- Atd…. (nejsem agent STUŽ ani aktivista) 



Vyhodnocení: rozdělte studenty podle materiálů, 
které mají k dispozici do několika skupin tak, aby 
se samostatně vyhodnocovaly následující 
pohledy: 
•Centra měst a obcí – architektura, řemesla na 
náměstí podle vývěsních štítů, dopravní 
prostředky, oblečení lidí podle ročního období 
•Periferie měst a obcí – hospodářské využití 
plochy, zemědělství, průmyslové závody, doprava 
(železnice!), vodní plochy, charakter zástavby 
•Významné pamětihodnosti a turistické cíle – 
architektura, výsadby zeleně, cesty, místa pro 
odpočinek, sakrální architektura, atp.  
•Vývoj parcelace pozemků, zástavby, 
industrializace, cestní sítě, atd. z map a leteckých 
snímků. 





Lesy a jejich dynamika 

Ochranářský management 



Problém nastává v okamžiku 
opuštění hospodaření 



Mrtvé 
dřevo 

Houby 

Bezobratlí 

Ptáci 

atp.? 



Hledání 
náhradních 
stanovišť 

Aleje, hráze, silnice a toky, okraje 
lesů, ale VČAS a s ohledem na 
kontext 



Parky a zahrady – ochrana 
kulturního a přírodního dědictví  

Návštěvník – 

bezpečnost – 
obnova struktury 



Volná krajina včera a dnes 

Rabas krajina v červenci 

Homogenizace 

struktury, 
hospodaření, 
sjednocení doby sečí, 
minimalizace remízů 
a struktur, 

odvodnění, 
dodatkové živiny 

AgroEnvi programy – termíny sečí sjednoceny 

Rekultivace 

Zalesňování 



Krajinné struktury mají vliv na 
diverzitu  

Rostliny 
Brouci 
Motýli 
Ptáci 
Drobní savci 
 
Ilustrační foto – okolí 
zámku Ohrada 

Délka a hustota alejí a 
křovinných plášťů 
Zastoupení dřevin 
Kvalita lesa a bezlesí 
… 



Jedním z velkých témat moderní doby je 
kvalita života, jejíž součástí je kvalita 
životního prostředí i něco, co se např. v 
Anglii nazývá "právo na přírodu". 
Znamená to, že každý člověk by měl mít 
možnost se snadno dostat do harmonické a 
jen málo porušené krajiny a přírody.  

Zemský zákon z 8.listopadu 1989 o 
zachování a utváření sídelního 
obrazu /Hornorakouský zákon 

obrazu sídel/. 

http://www.dokoran.cz/other/sidelni
Obraz.doc 


