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ÚVOD
V  posledních desetiletích je jedním z  hlavních směrů kra-
jinné ekologie výzkum vývoje a změn kulturní krajiny, ať už 
se jedná o změny využití krajiny/krajinné pokrývky jako ta-
kové (Bender a  kol., 2005; Haase a  kol., 2007; Skokanová 
a kol., 2009; Havlíček a kol., 2012), změny struktury krajiny 
(Lipský, 1994; Wrbka a kol., 2004; Hamre a kol., 2007; Ere-
miášová a Skokanová, 2009), či zjišťování procesů a  trendů 
(Khäykö a  Skånes, 2006; Swetnam a  kol., 2007; Skokano-
vá, 2009; Mackovčin a kol., 2012; Skokanová a kol., 2012), 
resp. faktorů, které tyto změny ovlivňují (Jeleček, 1995; Bičík 
a kol., 1996; Bičík a kol., 2001; Hersperger a Bürgi, 2009). 

Výzkum v této oblasti je důležitý nejen pro zodpovědné plá-
nování krajiny, které nám umožní zachovat zdroje a  služby, 
které krajina může poskytovat, pro budoucí generace, ale také 
pro zlepšení predikcí budoucího vývoje krajiny a  její reakce 
na klimatické změny. V neposlední řadě může studium histo-
rického vývoje krajiny pomoci při hledání faktorů, které mo-
hou ovlivňovat biodiverzitu, ať již je to fragmentace krajiny 
(Tscharntke a  kol., 2002), resp. konektivita krajiny (Luoto 
a kol., 2003; Lindborg a Eriksson, 2004; Helm a kol., 2006).

Strukturu krajiny lze hodnotit na třech úrovních: plošek, tříd/
kategorií a  krajiny jako celku. Zatímco hodnocení struktury 
na úrovni krajiny jako celku nám dává přehled o diverzitě kra-
jiny a uspořádání jednotlivých krajinných prvků (Walz, 2011), 

hodnocení struktury krajiny na úrovni jednotlivých katego-
rií může pomoci při pochopení obecných trendů, které se 
na úrovni krajiny odehrávají (Lausch a Herzog, 2002). Změ-
ny struktury krajiny mohou být kvantifi kovány pomocí nej-
různějších indexů, které přispívají k funkčně orientovanému 
hodnocení vývoje krajiny (Walz, 2008).

Tento článek srovnává změny využívání krajiny, resp. její 
struktury ve  třech modelových oblastech reprezentujících 
různé typy příhraniční krajiny České republiky: zemědělskou, 
lučně-lesní a  lesní, resp. částečně industrializovanou. Hlavní 
výzkumné otázky byly: jak se měnila struktura krajiny v těch-
to oblastech během posledních 170 let? Které faktory mohly 
tyto změny ovlivnit? Existují rozdíly mezi danými oblastmi?

Studijní oblasti

Modelová oblast Dolní Podyjí se nachází na jižní Moravě po-
dél hranic se Slovenskem a Rakouskem a pokrývá 429 km2 
(obr. 1). Zahrnuje rozsáhlou nivu řeky Dyje a navazující mír-
ně zvlněný terén pahorkatin. Nadmořská výška se pohybuje 
od 160 m do 550 m. V podloží dominují vápence, pískovce, 
vápnité jílovce a  čtvrtohorní sedimenty (Mackovčin a  kol., 
2007). Oblast odvodňuje Dyje s přítoky Jevišovkou, Jihlavou, 
Svratkou, Trkmankou, Kyjovkou, Dunajovickým potokem 
a Včelínkem, na kterém se nacházejí Lednické rybníky. Kraji-
nu významně ovlivňuje vodní dílo Nové Mlýny, vybudované 
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Abstrakt

Článek se zabývá hodnocením změn struktury krajiny a využívání krajiny, které se odehrály v průběhu posledních 170 let 
ve třech příhraničních oblastech České republiky. Důraz je kladen na změny vybraných indexů struktury krajiny, které mohou 
pomoci identifi kovat obecné trendy krajinných změn. Diskutovány jsou rovněž socioekonomické faktory, které strukturu 
krajiny ve sledovaném období ovlivňovaly. Výsledky ukazují větší simplifi kaci krajiny Dolního Podyjí na straně jedné, ale vyšší 
diverzitu na straně druhé, než tomu bylo v případě Bílých Karpat a Beskyd. Ve všech třech modelových oblastech se diverzita 
krajiny v posledních 20 letech zvyšovala. Největší dopad na krajinnou strukturu všech modelových oblastí mělo socialistické 
hospodaření mezi lety 1948–1990 a transformace na tržní hospodářství po roce 1990. 

Klíčová slova: struktura krajiny, dlouhodobé využívání krajiny, příhraniční oblasti, Česká republika

Abstract

Th e article presents results from the assessment of changes in landscape structure and land use that occurred in three border 
areas of the Czech Republic during last 170 years. Changes in landscape structure that can help identifying general trends in 
landscape changes are emphasised. Also role of socio-economic factors is discussed. Th e results show higher simplifi cation of 
the landscape but also its higher diversity in the Lower Dyje River area than was found in Beskydy and Bílé Karpaty areas. Th e 
landscape diversity increased in all three border areas during the last 20 years. Socialist industrialization between 1948 and 
1990 together with economic transformation after 1990 infl uenced the landscape structure most.
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ÚVOD
Mezi jeden ze základních projevů lidské společnosti patří vyu-
žívání krajiny. Historie přeměny zemského povrchu člověkem 
je stará jako lidstvo samo. Loh a Wackernagel ve  své práci 
uvádějí, že v  současnosti je alespoň 1/3 zemského povrchu 
z celkových 149 mil. km2 přímo nebo nepřímo ovlivněna an-
tropogenními aktivitami (Loh, Wackernagel, 2004). Intenzi-
ta působení lidské činnosti na krajinu se neustále stupňuje, 
dopad se odráží na  její funkčnosti a  stabilitě. Míra tohoto 
dopadu je podle Rózsy určena dvěma faktory – technickým 
pokrokem a populačním růstem (Rózsa, 2007). Environmen-
tální problémy, které jsou nevhodnými změnami využití kra-
jiny způsobeny, mají opětovně dopad na  lidskou společnost 
(Rózsa, Novák, 2011). Snad proto vědecký a obecný zájem 
o  životní prostředí dosáhl v  posledních několika dekádách 
svého vrcholu. Při studiu současných procesů v krajině je ne-
pochybně důležité i  studium historického vývoje využívání 
krajiny, které je klíčem k pochopení podstatných souvislostí.

Pro studium změn v krajině se v současné době stále častěji 
používají staré mapy. Za rozmachem jejich využití stojí mo-
derní technologie, které umožňují zpracovávat staré mapy 
v digitální podobě, například v prostředí ArcGIS. Topogra-
fi cké mapy středních měřítek nabízejí polohově poměrně 
přesné sledování změn v krajině již od poloviny 19. století 
(země bývalého Rakouska-Uherska). Pro sledování změn 

v krajině České republiky mělo klíčovou roli zveřejnění map 
1. a 2. rakouského vojenského mapování, na němž se podí-
lela Laboratoř geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně (UJEP) v Mostě a zpřístupnění map 3. vojenského 
mapování ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny ČR (AOPK ČR) v Brně (Brůna et al., 2002). V rám-
ci projektu byl od  roku 2005 na  odboru ekologie krajiny 
a  geoinformatiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., řešen výzkumný 
záměr MSM 6293359101 Výzkum zdrojů a indikátorů 
biodiverzity v  kulturní krajině v  kontextu dynamiky její 
fragmentace, jehož jedna část je zaměřena na kvantitativní 
hodnocení změn v krajině České republiky. Projekt přinesl 
výsledky výzkumu změn využívání krajiny v  administra-
tivně i přírodně vymezených územích – kraje, okresy, obce 
s  rozšířenou působností, geomorfologické regiony, povodí, 
chráněná území (Demek et al., 2008, 2009; Eremiášová 
et al., 2007; Havlíček, 2008; Havlíček et al., 2009; Mack-
ovčin, 2009; Skokanová, 2009; Stránská, Havlíček, 2008). 
V tomto příspěvku jsou popsány historické změny využívání 
krajiny v horním povodí řeky Svitavy od roku 1836 do roku 
2006 s přihlédnutím na historický vývoj v území, fyzickogeo-
grafi cké a socioekonomické faktory.

ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V HORNÍM POVODÍ SVITAVY

LAND USE CHANGES IN THE SVITAVA UPPER RIVER BASIN
Eva Svobodová1, Marek Havlíček2
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Abstrakt

Příspěvek představuje analýzy a hodnocení změn využívání krajiny v horním povodí Svitavy. Změny využívání krajiny byly stu-
dovány na základě sad starých topografi ckých map z pěti časových období (1836–1852, 1876, 1953–1956, 1994, 2002–2006). 
Data pro analýzu byla získána v prostředí ArcGIS vektorizací nad mapovými sadami, u novějších mapových sad byla využita 
dostupná vektorová data. Byly vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých kategorií využívání krajiny (9 kategorií využití 
ploch), počty změn, stabilní plochy, intenzita využití krajiny. V horní části povodí Svitavy bylo změněno 32 % území. Přibližně 
68 % oblasti bylo označeno jako stabilní s převažujícími stabilními kategoriemi orné půdy a lesa. Extenzifi kace (16 %) změn 
v krajině převažovala nad intenzifi kací (9 %).

Klíčová slova: změny ve využívání krajiny, staré mapy, Svitava, povodí

Abstract

Th is paper presents the analysis and assessment of land use changes in the Svitava upper river basin. Land use changes were 
studied on the basin of set of old topographic maps from fi ve periods (1836–1852, 1876, 1953–1956, 1994, 2002–2006). 
Data for the analysis were obtained through vectorization in ArcGIS environment over the sets of old maps. More recent maps 
sets were processed by using available vector data. Th e changes in the proportion of the individual land use categories (9 basis 
land use categories), the number of changes in land use, stable areas and the intensity of land use were assessed. In the Svitava 
upper river basin, 32 % of the area was changed. About 68 % of the region was marked as stable with the prevailing stable 
categories of arable land and forest. In the Svitava upper river basin, extensifi cation (16 %) of the changes in the landscape 
prevailed over intensifi cation (9 %).

Key words: land use changes, old maps, Svitava river, river basin
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ÚVOD
Evropská krajina bezesporu prochází érou př ekotných změ n 
(Feranec et al. 2010). Ochrana historických elementů  – a po-
tažmo struktur – je obecně  chápána jako významné úsilí 
př edevším pro obecně  uznávaný pozitivní vliv na  charakter 
konkrétních míst (Wells, Baldwin, 2012). Otázkou je, jakým 
způ sobem lze historické krajinné struktury v krajině  rozeznat, 
když každá krajina je unikátem sama o sobě  (Marcucci, 2000)?

Krajinnou strukturu rozlišujeme na  souč asnou a  historic-
kou (Jančura, 1998). Historické krajinné struktury nabývají, 
mimo jiné, i formy objektů , které jsou bě žnou součástí sou-
dobé krajiny a její struktury. Zásadní význam mají historické 
krajinné struktury a kontinuita krajiny př i utvář ení charakte-

ru krajiny a jejího rázu (Marcucci, 2000; Löw, Míchal, 2003; 
Cílek, 2005; Moyzeová, Dobrovodská, 2010; Janč ura, Bohá-
lová, 2010). Př íkladem historických struktur spoluformují-
cích a charakterizujících urč itou kulturní krajinu může být sí-
delní struktura, cestní síť , struktura pozemků , plužina a land-
-use (Van Eetvelde, Antrop, 2004). Historie krajiny je často 
opomíjeným – a přesto integrálním – fenoménem krajinného 
plánování, bez něhož nemůže krajinné plánování být kom-
plexní a naplňovat řádně svoji úlohu, přičemž zásadní roli má 
společenský konsensus o významu historie krajiny pro každo-
denní existenci lidstva, který musí být utvářen a podporován 
(Goetcheus, 2008). Správná interpretace výsledků zkoumání 
historického vývoje krajiny je jedním z nejdůležitějších bodů 

ANALÝZA VÝVOJE PLUŽINY ZANIKLÉ OBCE MALONÍN NA PRACHATICKU

PLUZINA DEVELOPMENT ANALYSIS OF AN ABOLISHED VILLAGE 
MALONÍN IN PRACHATICE REGION
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Abstrakt

Historické krajinné struktury jsou významnými nositeli paměti krajiny. V rámci krajinného plánování, které řeší krajinu kom-
plexně, bychom se měli vyvarovat zásahů, které by kontinuitu a historickou hodnotu z krajiny vymazaly. Za tímto účelem je 
třeba rozeznat historické struktury v současné krajině, znát jejich vývoj a interpretovat jejich historickou roli a stanovit současný 
význam. Tento výzkum je zaměřen na strukturu historické plužiny osady Malonín v Jihoč eském kraji na Prachaticku v k.ú. obce 
Frantoly. Zde se v jižní č ásti k. ú. nachází lokalita vysídlené a zaniklé osady Malonín (původní německý název Plöschen), poprvé 
doložené r. 1349. Zde byla provedena analýza vývoje land-use na podkladu mapy Stabilního katastru (1826) a leteckých sním-
ků (1953, 2010). Výsledky analýzy land-use slouží k pochopení vývoje struktury plužiny se zvláštním důrazem na vývoj mezí 
a mezních pásů, jež jsou zásadními nositeli integrity plužiny. Jedná se o výchozí studii, která je základem pro zpracování dalších 
studií na území zaniklých obcí českého pohraničí a srovnání s dosavadním výzkumem v oblasti dlouhodobých změn v krajině. 

Klíčová slova: krajina, historický vývoj, české pohraničí, GIS, vysídlená obec

Abstract

Historical landscape structures and patterns are signifi cant landscape memory elements. Landscape planning should address 
the landscape in a complex way. For this purpose it is necessary to recognize the historical structures in the current landscape, 
to know their evolution and interpret the historical role and determine the current importance. We should avoid actions that 
would erase continuity and historical values bound to historical landscape structures. Th is paper focuses on the structure of 
historical pluzina of the settlement Malonín located in the South Bohemian Region in District of Prachatice. In the southern 
part of the cadastral area of Frantoly is a site of displaced settlement Malonín (Plöschen) fi rstly mentioned 1349. Land use 
development was analysed on the base of historical maps of Stable Cadastre (1826) and aerial photographs (1953, 2010). 
Results of land-use analyses help to understand the development of pluzina´s structure with the emphasis on the development 
of baulks and hedgerows, which are essential indicators of the integrity of pluzina. Th is initial study creates foundations for 
another research of the abolished villages in the Czech border areas and for the comparison with existing research projects 
focusing on long-term landscape changes. 

Key words: landscape, historical development, Czech borderlands, GIS, displaced settlement
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ÚVOD
Od počátku 90. let 20. století dochází v ČR k realizaci nových 
malých vodních nádrží, nebo obnově stávajících a zaniklých, 
jejich odbahňování a revitalizaci, i díky podpoře různých do-
tačních programů. Přitom je však důležité znát, i z hlediska 
nákladů na tato opatření, současné využití bývalých vodních 
ploch. Jako podklad pro další vývoj obnovy a revitalizace ma-
lých vodních nádrží, včetně rybníků, mohou sloužit informa-
ce o jejich historické lokalizaci, kterou v rámci zájmového po-
vodí podává tato studie. Informace o lokalizaci mohou přispět 
i k poznání lokálních hydrologických poměrů, což je důležité 
i  v  období klimatické změny. Pro provádění rozhodovacích 

analýz by bylo vhodné vytvořit jako podklad prostorovou da-
tabázi mapující rozsah ploch zaniklých rybníků pro celou ČR. 

Vývoj využití krajiny má značný význam pro pochopení aktu-
álních i historických vazeb a vztahů v krajině. Studium hyb-
ných sil změn využití krajiny umožňuje vyhodnocení dopadů 
aktivit lidské společnosti na historickou i současnou strukturu 
krajiny. Nelze ovšem opomenout i přírodní podmínky dané-
ho území, které předurčují možnosti využití krajiny. Při hod-
nocení vývoje vodních ploch jsou jak přírodní podmínky, tak 
hybné síly důležitým aspektem.

Jedním ze základních předpokladů pro hodnocení dlouho-
dobého využití krajiny a  vývoje vodních ploch v  uceleném 

VÝVOJ VYUŽITÍ KRAJINY A VODNÍCH PLOCH V POVODÍ KYJOVKY OD 
ROKU 1763 DO SOUČASNOSTI

DEVELOPMENT OF LAND USE AND WATER AREAS IN KYJOVKA RIVER 
BASIN FROM 1763 TO THE PRESENT
Marek Havlíček1, Renata Pavelková-Chmelová2, Jindřich Frajer2, Patrik Netopil3
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Abstrakt

Tato studie zkoumá na příkladu povodí Kyjovky rozvoj vodních ploch od roku 1763 do současnosti, včetně vývoje využití 
krajiny a rozboru hybných sil změn využití krajiny. Povodí Kyjovky patří mezi typické zemědělské oblasti jižní Moravy. Zá-
sadní změny využití krajiny jsou spojeny s procesy zemědělské intenzifi kace a urbanizace. Nejvyšší výměra vodních ploch byla 
zaznamenána v roce 1763 (1 256 ha). Ve druhé polovině 19. století se významně projevily zásadní hybné síly vedoucí k zániku 
naprosté většiny vodních ploch v povodí Kyjovky. Významný vliv měla nerentabilita chovu ryb, rozvoj cukrovarnictví v regionu 
a zvýšená poptávka po potravinách, včetně technických plodin pro průmyslovou výrobu. Obnova vodních ploch po 2. světové 
válce souvisela s rozvojem rybníkářství. V současnosti je v povodí Kyjovky evidováno celkem 723 ha vodních ploch. Jako pod-
klad pro další vývoj obnovy a revitalizace malých vodních nádrží, včetně rybníků, mohou sloužit informace o jejich historické 
lokalizaci, kterou v rámci zájmového povodí podává tato studie. Informace o lokalizaci mohou přispět i k poznání lokálních 
hydrologických poměrů, což je důležité i v období klimatické změny. 

Klíčová slova: vodní plocha, rybniční soustava, využití krajiny, povodí Kyjovky

Abstract

Th is study examines development of water areas from 1763 to the present, including the development of land use and analysis 
of the driving forces of land use changes in the example Kyjovka river basin. Kyjovka river basin is one of the typical agricultural 
regions in southern Moravia. Signifi cant changes in land use are associated with the process of agricultural intensifi cation and 
urbanization. Th e highest area of the water surfaces was recorded in 1763 (1,256 ha). In the second half of the 19th century 
showed signifi cantly major driving forces leading to the extinction of the vast majority of water areas in Kyjovka river basin. 
A signifi cant eff ect was lack of profi tability of fi sh farming, the development of the sugar industry in the region and increased 
demand for food, including industrial crops for industrial production. Restoration of water areas after the World War II 
is associated with the development of fi sheries. Currently, the Kyjovka basin recorded a total 723 ha of water areas. Th e 
information on their historical location presented in this study may be used as a basis for a further renewal and revitalisation 
of small water reservoirs, including the ponds. Th e information on the location may contribute to increase the knowledge of 
local hydrological conditions, which becomes important in the period of climatic changes.

Key words: water area, pond system, land use, Kyjovka river basin
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ÚVOD 

História vzniku vodných nádrží v Banskej Štiavnici 

Najstaršie slovenské banské mesto – Banská Štiavnica so 
svojím okolím, ktorého dejiny siahajú do  VII. storočia, je 
unikátnym dokladom toho, ako voda usmernená umom 
človeka dokáže dávať život, sprístupňovať bohatstvo a  me-
niť dejiny. Z technickej osvietenosti a odvahy priehradných 
majstrov vznikol dômyselný vodohospodársky systém skla-
dajúci sa z  umelo vybudovaných vodných nádrží (tajchov) 
(obr. 1) a  záchytných jarkov. Prvé snahy o  výstavbu ume-
lých vodných nádrží boli už na začiatku 16. storočia, avšak 
až v 1. polovici 18. storočia došlo k  ich rozsiahlej výstavbe 
a  k  vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho 
systému pozostavajúceho celkovo zo cca 60 vodných nádr-
ží, ktoré obsahovali sedem miliónov kubíkov vody. Asi 40 

z  nich slúžilo pre potreby banskej činnosti, ostatné potom 
na pohon rôznych nebaníckych zariadení alebo napríklad aj 
na zásobovanie obyvateľstva vodou. Dĺžka záchytných jarkov 
dosahovala až 72 a rozvodných a náhonných jarkov spolu až 
57 kilometrov. Do  dnešnej doby sa zachovalo 23 vodných 
nádrží. Základom tejto vodohospodárskej sústavy bolo vzá-
jomné prepojenie vodných nádrží otvorenými priekopami 
a  štôlňami, zachytávanie zrážkových vôd jarkami vhodne 
trasovanými tak, aby gravitačne privádzali vodu do nádrže, 
z plochy v mnohých prípadoch oveľa väčšej, ako bolo samo 
povodie k profi lu nádrže a z prevodu vody z jedného povodia 
do druhého (Lichner, 1999).

Po prvých snahách o  výstavbu umelých vodných nádrží 
dochádza v prvej polovici 18. storočia najprv k rozsiahlejšej 
výstavbe a nakoniec k vytvoreniu dômyselného banského 
vodohospodárskeho systému (Novák, 2000).

HISTORICKÉ A SÚČASNÉ VYUŽÍVANIE VODNÝCH NÁDRŽÍ V OKOLÍ 
BANSKEJ ŠTIAVNICE

HISTORICAL AND CURRENT USE OF WATER RESERVOIRS NEAR BANSKÁ 
ŠTIAVNICA
Zuzana Perháčová

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a  environmentalistiky, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika, 
zperhacova@gmail.com

Abstrakt

Na historicky významnom vodohospodárskom systéme v okolí Banskej Štiavnice, zloženom zo sústavy vodných nádrží a ka-
nálov, postupne vzniklo od 16. stor. až do 1. polovice 18. stor. 60 vodných nádrží, ktoré obsahovali sedem miliónov kubíkov 
vody. Tento systém slúžil ako energetický zdroj pre pohon banských strojov a úpravníctvo rudy. Od roku 2002–2012 monito-
rujeme výskyt ekologicky i hygienicky významných skupín mikroorganizmov, hlavne sírnych (Acidithiobacillus sp. ) a železitých 
baktérií (Gallionella sp. a Leptothrix sp.), ktoré úzko súvisia s deponovaním banského odpadu a tvorbou kyslých banských 
vôd, a taktiež hygienicky významných ukazovateľov kvality vody (koliformných, termotolerantných koliformných baktérií, 
enterokokov a mikroorganizmy kultivovateľných pri 22 °C). Výsledky kvality vody z Belianskej i z Dolnej Hodrušskej vodnej 
nádrže v analyzovaných fyzikálno-chemických a mikrobiologických ukazovateľoch za obdobie rokov 2002–2012 sú vyhovujú-
ce. Neboli zaznamenané žiadne výrazné nárasty hodnôt sledovaných ukazovateľov, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na zdravie 
kúpajúcich sa a neprekračovali ani prípustné limity. 

Kľúčové slová: historický banskoštiavnický vodohospodársky systém, železité baktérie, Gallionella sp., Leptothrix sp., kvalita vody

Abstract 

Th e historical water management system in the area of Banská Štiavnica composed of a series of dams and canals, based 
gradually from the 16th century to the18th century created a total of 60 water reservoirs, which contained seven million 
cubic meters of water, which traditionally served as propulsion system for mining and ore processing. We focused our study 
on assessment of current status and use of water tanks, with emphasis on selected groups of microorganisms representing 
important ecological and hygienic elements in the water reservoirs. From 2002 till 2012 we monitored the occurrence of 
ecologically important groups of microorganisms, mainly sulfur bacteria (Acidithiobacillus sp.) and iron bacteria (Gallionella 
sp., and Leptothrix sp.), which are closely related to the deposition of mining waste and formation of acid mine drainage. Also 
microorganisms of potential health threat used as water quality indicators (coliforms, thermotolerant coliforms, enterococci 
and culturable microorganisms at 22 °C) were assessed. Th e results of water quality from the Belianska reservoir and Dolná 
Hodrušská water reservoir aproved to be satisfactory during whole assessment period within all measured physical-chemical 
and microbiological properties. No increases of measured properties, potentialy harmfull for human health were recorded, 
none of measured properties exceeded the permissible limits.

Key words: historical water management system in Banská Štiavnica, iron bacteria, Gallionella sp., Leptothrix sp., water quality
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ÚVOD
Hromadné obytné soubory budované po roce 1945 předsta-
vují výrazný fenomén prostupující většinou evropských zemí 
a dotýkající se mnoha oblastí lidské činnosti. Poskytují široký 
prostor pro vědecká bádání v oboru architektury, urbanismu, 
sociologie a dalších, a čím dál častěji se setkáváme s dílčími 
vědeckými pracemi a  studiemi, popularizujícími výstavami 
nebo diskuzemi na toto téma. Přesto zůstává etapa intenzivní 
bytové výstavby u nás především v oblasti zahradní a krajinář-
ské architektury dosud komplexně nezhodnocená a zaslouží si 
proto pozornost. 

Některé vědecké práce1 nově interpretují hromadné obytné 
soubory z prvních poválečných desetiletí a jejich exteriér jako 
prostor, který díky svému velkému měřítku umožnil zformo-
vání oboru zahradní architektury do té podoby, jak ji dnes vní-
máme2. Následující text se v duchu této teze soustředí na za-

hradněarchitektonické aspekty a  ještě blíže na použití rostlin 
v obytných souborech realizovaných na území České repub-
liky v období vymezeném koncem 2. světové války a změnou 
politického režimu v r. 1989. Pro objasnění okolností vzniku 
obytných útvarů se zmíní o širším společenském a ekonomic-
kém kontextu a dotkne se i jejich architektonické stránky a ur-
banistických principů, které byly ve  stavebnictví aplikovány 
a vytvářely vnější prostředí a podmínky pro použití rostlin. 

Cílem práce je shromáždění a  utřídění informací o  použití 
rostlin v hromadných obytných souborech, těžištěm práce je 
popis jednotlivých nejčastěji se vyskytujících vegetačních prv-
ků, které jsou sledovány ve vztahu k typům volných prostorů 
sídlišť a současně v průběhu jednotlivých vývojových etap ar-
chitektonických a urbanistických forem obytných celků. Text 
se pokusí obsáhnout okolnosti a skutečnosti, které do projek-
tování, realizace a údržby zeleně vstupovaly. 

OBYTNÉ SOUBORY 1945–1989: PROSTOR PRO NOVÉ POSTUPY 
A TECHNOLOGIE V ZAHRADNĚARCHITEKTONICKÉ PRAXI

HOUSING ESTATES 1945–1989: SPACE FOR NEW TECHNOLOGIES IN THE 
LANDSCAPE PRACTICE
Anna Magni

Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury, Zemědělská 1, 603 00 Brno, anna.magni@seznam.cz

Abstrakt

Hromadné obytné soubory budované mezi lety 1945 a 1989 jako jeden z hlavních úkolů státní politiky představovaly pro 
projektování i realizace v oboru zahradní a krajinářské architektury poměrně nové pole působnosti. Následující text popisuje 
na příkladu sídlišť v České republice, jakým způsobem do oboru, opožděně vzhledem k vývoji ve stavebnictví a architektuře, 
pronikají principy racionalizace a industrializace. Teoretickým rámcem je v úvodu rozčlenění období do etap podle architek-
tonických a urbanistických řešení a podle forem volných prostorů sídlišť. Samotné použití rostlin je charakterizováno na pod-
kladu teoretických, organizačních a materiálních podmínek i omezení plynoucích z centrálního plánování a je prohloubeno 
na úroveň nových technologií a postupů v zakládání a údržbě. Na závěr je zpracována typologie nejčastěji používaných vege-
tačních prvků a popsány způsoby práce se sortimentem rostlin.

Klíčová slova: obytné soubory, sídliště, použití rostlin, racionalizace

Abstract

Housing estates built up between 1945 and 1989 as one of the most important state policy’s objective represent ed quite new 
fi eld of activity for landscape design and realization. Th e text presents the infi ltration of rationalization and industrialization 
processes into landscape architecture of housing estates in the Czech Republic, which is delayed compared to architecture and 
building construction. Th e period is divided into 5 phases according to architectural and urban design solutions and to the 
variety of open space forms. Th e theoretic, organizational and material conditions are described as determining for plant use, 
for inventing new technologies and practices of realization and maintenance of green spaces. Finally the typology of the most 
employed vegetation components and plant assortment are presented.

Key words: housing estate, urban settlement, plant use, rationalization

1   Například z francouzského prostředí dlouhodobé výzkumy autorky B. Blanchon (Blanchon-Caillot, 2007; Blanchon, 1997) a texty kolektivu B. Blanchon, 
J. Garleff , Denis Delbaere (Blanchon et al., 2011).
2   Práce se opírá o studie na téma sídlišť z let 1940–1980 ve Francii, které byly zpracovávány pro francouzské ministerstvo kultury a komunikace od začátku 
21. tisíciletí s cílem zdokumentovat málo známou, ale aktuální tematiku, a v době častých necitlivých rekonstrukcí či demolic včas upozornit na kvalitní, 
ochrany a zachování hodné realizace. Studie se neomezovala jen na architektonickou stránku, ale její krajinářská část byla zadána ke zpracování zahradním 
architektům. Ti se soustředili především na kompoziční aspekty sídlišť a obecněji na dohledání autorů realizací, podílu samotného architekta na projektu 
sadových úprav či přítomnosti tehdejších zahradních architektů při návrhu. 
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