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 V roce 1949 jsme přišli o země (o Slezsko již v roce 1928), které nahradily kraje (které se poté dvakrát změnily).



 V roce 1949 jsme přišli také o stabilní a velikostně vyrovnanou soustavu soudních okresů ...



 ... z nichž se skládaly veškeré vyšší jednotky.



 Nové okresy připravily neokresní města o značnou část jejich spádového území.



 Tento proces dovršily okresy z roku 1960 (existující jen s malými změnami dodnes).



 To vše se promítlo i do nynějších obvodů ORP (porovnání se soudními okresy).



 1918/2018: zhruba stejně obyvatel, ............................................. ale mnohem více domů



 Města, městyse, vsi a vísky zaniklé 1918/2018 (ale zejména po roce 1945).



 Porovnání s územím německého záboru za 2. světové války.



 Porovnání situace zaniklých a nezaniklých sídel.



 Likvidace sídelní sítě na rozsáhlém území: Doupovsko. Stav v polovině 19. století.



 Téměř nezměněný stav v polovině 20. století – před začátkem likvidace.



 Aktuální stav (po totální destrukci).



 Aktuální stav (po totální destrukci).



 Prostor Nechranické přehrady. Stav v polovině 19. století.



 Prostor Nechranické přehrady. Téměř nezměněný stav v polovině 20. století.



 Prostor Nechranické přehrady po zatopení.



 Sokolovsko v polovině 19. století.



 Sokolovsko v polovině 20. století, již s omezenými projevy povrchové těžby.



 Pokračující likvidace Sokolovska povrchovou těžbou (vpravo) a tvorba nové rekultivační krajiny (vlevo).



 Okolí Jehličné na Sokolovsku.



 Ani zde se do poloviny 20. století mnoho nezměnilo.



 Poté však zanikla nejen sídla, ale celá krajina.



 Exemplární a chronicky známý případ Mostu.



 Bezprostřední zázemí města bylo destruováno již před polovinou 20. století.



 Najdi Most...



 Typická zemědělská krajina jihozápadní Moravy v polovině 20. století.



 Likvidace tří vesnic v důsledku výstavby Jaderné elektrárny Dukovany. V Temelíně obdobně.



 Sídla vzniklá v letech 1850–1945. Často šlo o nové urbanistické celky na okrajích větších měst.



 Budování nového Hradce Králové na bývalých fortifikačních pozemcích začalo již v poslední čtvrtině 19. století ...



 ... ale jeho těžiště spadá do 1. republiky.



 Dokončení koncepce ve 2. polovině 20. století.



 I mnohá menší města se za 1. republiky výrazně rozrostla o čtvrtě rodinného bydlení: Chlumec nad Cidlinou.



 Intravilán města se do 2. světové války zdvojnásobil. 



 Dokončení koncepce ve 2. polovině 20. století.



 Za 1. republiky prodělávala zázemí velkých měst bouřlivou suburbanizaci: Horní Počernice.



 Nová výstavba propojila intravilány čtyř vesnic.



 Další rozvoj výstavby ve 2. polovině 20. století.



 Rostly i malé vesnicem pokud měly nádraží, popřípadě menší průmysl: Syrovátka u Hradce Králové.



 Nová vesnice u nádraží.



 Stavební propojení se starou vsí ve 2. polovině 20. století.



 Města i vesnice se za 1. republiky rozrůstaly většinou organicky. Byly však výjimky.



 V okolí Dolních Počernic pozorujeme podobnou expanzi suburbanizace do volné krajiny jako v současnosti ...



 ... kdy (zejména po roce 2000) se výstavba dále rozšiřuje.



 Baťův Zlín představuje samostatnou kapitolu.



 Východní část nového Baťova Zlína.



 Zlín



 Zlín



 Zvláštní kapitolou je i Karvinsko.



 Vrcholná podoba karvinské industriální krajiny s doly, odvaly a hornickými koloniemi v polovině 20. století.



 Dnešní vyprázdněná postindustriální krajina Karvinska.



 Sídla vzniklá v letech 1945–1989 (včetně sídlišť na okrajích měst).



 Největší dopad na proměnu sídelní struktury i celé krajiny měla od 50. let sídlištní výstavba.



 Kobercové osídlení Těšínska v prostoru Havířova, jehož výstavba právě začala.



 Havířov dnes.



 Prostor budoucího pražského Jihozápadního Města.



 Již za 1. republiky se i zde projevily suburbanizační tendence.



 Ale totální proměnu přinesla až panelová sídliště 80. let 20. století.



 Suburbanizace po roce 1989 (a zejména po roce 2000).



 Srubec u Českých Budějovic: expanze výstavby na všech volných plochách.



 Srubec v polovině 20. století.



 Území mezi Českými Budějovicemi a Včelnou: sídelní kaše.



 Týž prostor v polovině 20. století.



 Pod Rohem u Jenišova (Karlovy Vary).



 Nová Hlubočinka u Prahy



 Jesenice u Prahy. Urbanistická koncepce? kompozice? veřejné prostory?



 Nová Trnová u Zbraslavi



 Vysoký Újezd u Unhoště



 A jak to tam skutečně vypadá (Pod Rohem)



 Pod Rohem



 Pod Rohem. Ojedinělá kvalitní architektura působí v takovém prostředí až rušivě.



 Pod Rohem



 Fenomén 21. století: komerční a skladovací zóny (Modletice-Jažlovice u Říčan)



 Stejné území v polovině 20. století.



 Po roce 2000 přichází naše krajina o důležitou součást: hospodářské dvory (Stihnov u Smidar, stav 2003).



 Stihnov: postupující destrukci lze dobře studovat na www.mapy.cz (stav 2006)



 Stihnov, stav 2017. Zaniklo již více než 200 dvorů, většinou barokního původu ...



 Souhrn zaniklých a nových sídel 1918/2018. Je to skutečně jiná země než v roce 1918 ...



 Razantní proměny krajiny nastaly v některých územích již od 2. poloviny 18. století (jižně od Měnína u Brna).

krajina



 Proměna vysušeného rybníka a okolí v geometricky komponovanou krajinu panských dvorů.



 Dva rozdílné světy existovaly ještě v polovině 20. století.



 Pak se proměnila celá krajina



 Radikální změna organizace polností nastala v okolí Hostěradic (Znojmo) ve 2. polovině 20. století.



 Individuální políčka a racionální scelené polnosti.



 Aktuální stav 



 Hostěradicko: detailní pohled (mapa pozemkového katastru)



 Totální změna členění plužiny do poloviny 20. století



 Aktuální katastrální mapa zachycuje další novou podobu členění.



 Ale ani to již neexistuje.



 Drobné členění plužiny v prostoru Slavkovského bojiště ...



 ... existuje i na aktuální katastrální mapě.



 Ale ta primárně zachycuje pozemkovou držbu, nikoli topografickou podobu území



 Holá scelená skutečnost



 Zánik drobného členění plužiny po roce 1950 je nejtěžší ztrátou naší kulturní krajiny.



 Se zásadními dopady na biodiverzitu, půdní erozi, vyčerpání půdy atd.



 Přesto se u nás zachovaly poměrně rozsáhlé oblasti strukturálně výrazných plužin (Holčovicko)



 V polovině 20. století ještě vypadaly úplně stejně jako v době vzniku.



 Přetrvávají dodnes, ale jejich rozsáhlé části zarostly lesem.



 Detailní pohled



 Detailní pohled



 Tovačovsko představovalo ještě ve 2. polovině 18. století významnou rybniční soustavu ...



 ... která do 2. poloviny 19. století zcela zanikla.



 Tovačovsko v polovině 20. století.



 a po obnovení rybníků ve 2. polovině 20. století.



 Vodní plochy jižně od města však představují oblast průmyslové těžby štěrkopísku.



Optimistický závěr:

Ještě existují místa, která jsme si za 100 let budování samostatného státu nezničili. Ale každý den ubývají.
A musíme je chránit.

Děkuji za pozornost
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