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Úvodní poznámky
• nemusíte se to učit nazpaměť

• ani odborné termíny
• jde o pochopení principů
• měli byste tušit, že něco takového existuje, detaily si 

můžete dohledat…

• PDF prezentace bude k dispozici
• home.czu.cz/fantav→ výuka

• kdykoliv vám něco nebude jasné, hned se ptejte
• jsem tady proto, abych Vám odpovídal

• pokud se mnou nebudete souhlasit, klidně mi to 
řekněte
• nemám patent na pravdu
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Historie kulturní krajiny
1. Metody výzkumu

• kulturní krajina

• jak na studium historie?

• metody 1: historická geografie

• metody 2: dálkový průzkum Země

• metody 3: archeologie, paleobotanika, geologie

2. Historie kulturní krajiny Českých zemí
• hlavní změny

• příčiny a následky
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Cíl dnešní přednášky
• Ukázat, jaké metody zkoumání historie krajiny jsou 

k dispozici

• Co to všechno umí

• Výhody a nevýhody
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1. Kulturní krajina
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Co je to kulturní krajina?
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Co je to kulturní krajina?
• Definice: kulturní krajina je krajina, na kterou 

působí člověk

• Vliv člověka…

• Jak lidé ovlivňují/ovlivňovali krajinu?

• Kdy to začalo?
• průmyslová revoluce?
• středověká kolonizace?
• starověké říše?
• neolitická revoluce?
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Typologie kulturní krajiny
Definice UNESCO (2008):

1. člověkem záměrně navržená a vytvořená krajina

2. organicky vyvinutá krajina
a) reliktní (fosilní) krajina

b) stále se vyvíjející krajina

3. asociativní kulturní krajina

Plný popis: https://whc.unesco.org/archive/opguide08-
en.pdf#annex3, str. 86
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Typologie kulturní krajiny
Definice UNESCO (2008):

1. člověkem záměrně navržená a vytvořená krajina
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Typologie kulturní krajiny
Definice UNESCO (2008):

2. organicky vyvinutá krajina
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Typologie kulturní krajiny
Definice UNESCO (2008):

3. asociativní kulturní krajina
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smithsonianmag.com



2. Jak na studium historie?
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Jak se studuje historie?
• Historická realita X dějepis

• Proces:

1. Komplexní historická realita (něco se stalo)

2. Část reality je zaznamenána v historických 
pramenech (nějakým způsobem, někým…)

3. Historické prameny se (částečně) dochovají…

4. …a někdo (historik) je přečte, interpretuje je (v 
nějakém kontextu) a tuto interpretaci zveřejní →
historie (dějepis)
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Interpretace historických pramenů



Jak se studuje historie?
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historická skutečnost

historické prameny

interpretace historických 
pramenů

dějepis

kaple byla postavena

půdorys, konstrukce, materiály, 
dekorace

přesná dokumentace, architektonický, 
archeologický a historický průzkum

„kaple byla postaveno r. 1875 
stavitelem J. Cimrmanem a 

financována sedlákem J. Cimburou“



3. Metody 1: 
Historická geografie
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Pictured: Ms 107, Bréviaire de Renaud de Bar 
(1302-1304), fol.-89r-127v, Bibliothèque de 
Verdun. Pictured: Royal 10 E IV f. 62, British
Museum
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Archiválie Ústředního archívu zeměměřictví a katastru



Vlastnosti
• O co jde: staré mapy, plány, fotografie, kresby…
• Časové období: 18. – 20. století
• Co z nich zjistíme: využití pozemků, rozsah lesů, velikost 

města, umístění rybníků, průběh cest…
• Podrobnost: města a obce až úroveň jednotlivých domů
• Dostupnost: většinou k dispozici na internetu
• Náročnost interpretace: zvládne i laik
• Důvěryhodnost: různá
• Omezení: historická mapování coby jednotlivé akce
• Pozor na:

• regionální odlišnosti
• každý pramen je jiný
• chyby v mapách
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Historická geografie
• Obor na pomezí H a G, humanitní X přírodní vědy

• Multidisciplinární, spolupráce s archeologií, GIS…

• Časová a prostorová složka

• Témata:
• fyzická geografie, environmentální dějiny, vliv na civilizaci
• staré mapy
• historické události v prostoru
• územní vývoj států
• dějiny osídlení
• historická dopravní síť
• historická kulturní krajina, ochrana
• atd.
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Semotanová 2006



Úvod
Historické prameny

• písemné

• hmotné (archeologie)

• ústně dochované

• dějiny urbanismu

• vyobrazení/veduty/mapy/ 
fotografie
• individuální
• srovnávací

Nutno znát souvislosti 
vzniku a uchování pramenů!
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veduty.bach.cz, oldmaps.geolab.cz



Důvody mapování
• finanční, výběr daní

• správní, hospodářské

• strategické, vojenské

• representativní

• atd…

Kontext mapování → interpretace (porozumění) 
historického pramenu
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Interpretace starých map
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hrady.cz, oldmaps.geolab.cz, 
archivnimapy.cuzk.cz

zámek Chvatěruby

M. Rykl, osobní sdělení



Operáty
• Mapový operát

• polohopis

• výškopis

• popis

• Písemný operát
• „atributová 

tabulka“

• strategické / 
hospodářské 
údaje
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commons.wikimedia.org



Významné staré mapy Českých zemí

• Müllerova mapa Čech (1720), Müllerova mapa 
Moravy (1716)

• Mapy jednotlivých panství (jen pro některé oblasti, 
18. století)

• Vojenská mapování (cca 1780, 1840, 1870)

• Stabilní katastr (cca 1840)

• Letecké snímky (od r. 1930s)
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Müllerova mapa Čech (1720), 
Müllerova mapa Moravy (1716)
• Vojenské, správní, 

hospodářské důvody

• M 1:132 000, resp. 
1:180 000

• Geodeticky nepřesné

• Digitalizovány

→ oldmaps.geolab.cz
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oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/


Mapy panství (18. století)
• Správní a hospodářské 

důvody

• M střední – velké, 
různá podrobnost a 
přesnost

• Obvykle dostupné v 
archivech, některé 
digitalizovány

• Jen pro některá 
panství!
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SOkA Nymburk, foto autor



První vojenské mapování (60. a 80. 
léta 18. století)
• Vojenské důvody

• Habsburská monarchie

• Měřítko 1:28 800

• Geodeticky nepřesné

• Textový operát

→ oldmaps.geolab.cz

→mapire.eu/en
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oldmaps.geolab.cz

http://oldmaps.geolab.cz/
https://mapire.eu/en/


Mapire.eu
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Stabilní katastr (1824 – 1843)
• Hospodářské důvody, 

daňová správa

• Habsburská monarchie

• M 1:2880, 1:1440, 
1:720

• Geodeticky přesné

• Textový operát

→ archivnimapy.cuzk.cz

→mapire.eu/en
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archivnimapy.cuzk.cz

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
https://mapire.eu/en/


Stabilní katastr – Rumunsko

30

Fanta & Rákosníková 2019



Mapire.eu
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Historický urbanismus

32

Hauserová & Poláková 2015
1 – brány
2 – půdorys hradeb
3, 4 – tmavě červená –
významné budovy

7 – silnice s náspem
8 – kamenný most
9 – dřevěný most
10 – jez



Stabilní katastr (1824 – 1843)
33

pořadí mapy název pozdější 
úpravy

1. indikační skica ano

2. originální mapa SK ano

3. (-5.) císařský otisk ne

(3. -) 4. (-5.) slepé litografické mapy ne

(3.-) 5. reambulované mapy ano

podle M. Ebela (2011)

archivnimapy.cuzk.cz
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Císařský otisk X indikační skica

34

Císařský otisk 1839

Kařez
• dřevěné stavby, 

zemědělství
• císařská silnice 

Praha – Plzeň

Indikační skica –
upravena 1879

• průmyslový 
rozvoj

• dělnická kolonie
• zákres tělesa žel. 

trati Praha –
Plzeň 

Hauserová & Poláková 2015



Veduty
• Soupis vedut do r. 1850

→ veduty.bach.cz/veduty
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http://veduty.bach.cz/veduty/


Letecké snímky (2. pol. 20. století)
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• 1930s – pohraničí

• 1950s – celá ČR

→ kontaminace.cenia.cz (momentálně nefunguje)

→ https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html

https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html


Ukázky historicko-geografických 
výzkumů
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oldmaps.geolab.cz
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Fanta 2013
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4. Metody 2: 
Dálkový 
průzkum Země
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Pictured: Ms 107, Bréviaire de Renaud de Bar (1302-1304), fol.-89r-
108r, Bibliothèque de Verdun



Vlastnosti
• O co jde: letecké a satelitní snímky, lidar

• Časové období: konec 20. století, současnost

• Co z nich zjistíme: celkový přehled o území, drobné 
terénní útvary

• Podrobnost: někdy až desítky cm

• Dostupnost: většinou k dispozici na internetu, 
některé i zdarma

• Náročnost interpretace: některé věci zvládne i laik, 
jiné vyžadují vysokou odbornost

• Důvěryhodnost: velká

• Omezení: data ze současnosti
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Fyzikální základy DPZ
• Dálkový průzkum = není kontaktní

• výhody: snadný sběr dat z velkého území ve stejné kvalitě
• nevýhody: data nejsou tolik podrobná jako detailní průzkum

• Balóny, letadla, vrtulníky, UAV, družice

• Elektromagnetické spektrum:

• Vlastnosti dat: (https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing)
• prostorové rozlišení (velikost pixelu)
• spektrální rozlišení (na jaké vlnové délky EM záření je senzor citlivý)
• radiometrické rozlišení (citlivost senzoru na různou intenzitu záření)
• časové rozlišení (kolik času uplyne mezi dvěma snímky stejného území)
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mega-blog.cz

https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing


Aktivní X pasivní DPZ

49

Clevers 2016



Kolmé letecké snímky
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Porostové příznaky
• Pozůstatky historických 

konstrukcí (zdi, valy, příkopy, 
kůlové jámy apod.) mají vliv 
na vzrůst zem. plodin
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Wikipedia

palba.cz



Šikmé letecké snímky

53Gojda et al. 2010
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Martínek et al. 2013



LIDAR
LIght Detection And Ranging, letecké laserové 
skenování, airborne laser scanning

Prostorové rozlišení – desítky cm
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elprocus.com

ucanr.edu



ags.cuzk.cz/dmr
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DMR – digitální model reliéfu
DTM – digital terrain model
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Gojda, John et al. 2013
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Způsoby zobrazení
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Stínovaný reliéf 
(Hillshade)

Sklonitost
(Slope)

Orientace vůči světovým 
stranám
(Aspect)

Syntéza více rastrů
(sklonitost 35 %, orientace 65 %)

Rozdíl pův. DMR a low pass
filteru
bílá místa – konvexní útvary
tmavá místa – konkávní útvary

Martínek et al. 2013



Družicové snímky – viditelné spektrum

• Velké prostorové rozlišení (WorldView-3 – až 30 cm)
• většinou nejsou zdarma
• gisat.cz/content/en/satellite-data/supplied-data/very-high-

resolution

• Nízké prostorové rozlišení (Sentinel 10 m, Landsat 15 – 30 
m), ale dlouhá časová řada (Sentinel od r. 2015, Landsat od r. 
1972)
• Landsat a Sentinel volně dostupné
• earthexplorer.usgs.gov
• scihub.copernicus.eu
• gisat.cz/content/en/satellite-data/supplied-data/high-resolution

• Bližší info:
• en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program
• en.wikipedia.org/wiki/Copernicus_Programme
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http://www.gisat.cz/content/en/satellite-data/supplied-data/very-high-resolution
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/
http://www.gisat.cz/content/en/satellite-data/supplied-data/high-resolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program
https://en.wikipedia.org/wiki/Copernicus_Programme
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Landsat 1984

10 km
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Landsat 2019

10 km
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10 km



Hotové produkty
• CORINE Land Cover (CLC)

• 1990, 2000, 2006, 2012, 2018

• 44 tříd

• land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover


Copernicus Global Land Service (CGLS)

land.copernicus.eu/global
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https://land.copernicus.eu/global/


Družicové snímky – multispektrální data
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copernicus.gov.cz, precisionagricultu.re

NDVI index



RADAR
• RAdio Detection And Ranging, 

radarové snímkování
• Prostorové rozlišení – desítky 

m
• gisat.cz/content/cz/produkty/

digitalni-model-terenu

• SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) DEM
• rozlišení 90 m
• celý svět (kromě polárních 

oblastí)
• volně dostupný 

(gisat.cz/content/cz/produkty/d
ata-ke-stazeni)
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Wikipedia

http://www.gisat.cz/content/cz/produkty/digitalni-model-terenu
http://www.gisat.cz/content/cz/produkty/data-ke-stazeni


Literatura
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5. Metody 3: 
Archeologie, 
paleobotanika, 
geologie
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jokejive.com/topic/archaeology



Vlastnosti
• O co jde: samostatné vědní disciplíny

• Časové období: holocén (i starší)

• Co z nich zjistíme: detailní informace o osídlení/ 
vegetaci/přírodním prostředí

• Podrobnost: jednotlivé sondy

• Dostupnost: ukryto v časopisech, knihovnách, 
databázích, někdy k dispozici na internetu

• Náročnost interpretace: pouze pro odborníky

• Důvěryhodnost: záleží na interpretaci

• Omezení: nutná mezioborová spolupráce

• Pozor na:
• zjednodušené interpretace
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Archeologie
• Studium pozůstatků minulých lidských aktivit

• Environmentální archeologie – přírodní kontext, 
historie přírodního prostředí
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Hejcman et al. 2013
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fzp.czu.cz

Středověké plužiny
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fzp.czu.cz

Houfková et al. 2015
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Fanta et al. 2020

Středověká kolonizace



Paleobotanika
• Vývoj vegetace

• Pylová analýza
• různé druhy mají specifický 

tvar pylových zrn

• uchování pylových zrn v 
mokrém prostředí (jezerní 
sedimenty, rašeliny, vlhké 
kulturní vrstvy)

• odběr → určení složení 
pylového spektra →
ekologická interpretace

81

Pokorný 2012
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Pokorný 2012
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PALYCZ 2012



Geologie

84
Pokorný 2012
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Dreslerová 2004
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6. Závěr
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Shrnutí
• Kulturní krajina

• krajina ovlivněná člověkem
• krajina navržená / organicky vyvinutá / asociativní

• Historický výzkum
• skutečnost → prameny → interpretace pramenů

• Historická geografie
• staré mapy
• důvody mapování, interpretace
• vojenská mapování (konec 18. a 19. stol.), stabilní katastr (pol. 19. stol.), 

letecké snímkování (2. pol. 20. stol.)

• Dálkový průzkum Země
• kolmé a šikmé letecké snímky, porostové příznaky
• lidar – laserové skenování
• družicové snímky – prostorové rozlišení X délka časové řady (Landsat, 

Sentinel)
• hotové produkty – CORINE Land Cover

• Archeologie, paleobotanika, geologie
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