
Dopady politických 

rozhodnutí a 

společenských změn na 

krajinu českých zemí 

Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou 

Jeho veřejné šíření je nepřípustné 











Zásadní rozhodnutí 
 Útlum rybníkářství a rozvoj zemědělské výroby 

 Regulace vodních toků 

 Budování císařských komunikací (silnic) 

 Dotváření systému fortifikací 

 Budování železničních tratí 

 Rozvoj průmyslu v městech 

 Těžba uhlí a dalších surovin pro průmysl 



Útlum rybníkařství 







2.Vojenské mapování 1836 



2. Vojenské mapování 1836 



Regulace Svratky mezi Brnem a 

Rajhradem 1848 

 Regulace Svratky začala v roce 1848. Bylo 

vykopáno nové, přímé a hluboké koryto a 

ohrázováno až po Vojkovice. Původní ústí řeky 

Svitavy do Svratky bylo posunuto od Horních 

Heršpic až z Přizřenicím. Regulace způsobila 

fragmentaci nivy.  



3. Vojenské mapování 1876 



Posunutí soutoku Svratky a Svitavy 

na mapách z roku 1876 



Regulace Svratky mezi Brnem a 

Rajhradem 1848 



Regulace Svratky v Rajhradu 1848 











Komunikační síť 

 Rok 1771 na Moravě 98 měst, 165 městeček, 

2885 vsí a 176 283 domů 

 1791 postaveno 490 km v Čechách, na Moravě 

683 km, v roce 1822 dokončeno 2400 km 

císařských silnic, na Moravě a ve Slezsku 990 

km. Ukončeno 1848. K těmto patřily zemské, 

místní a soukromé Čechy 12 150 km a Morava a 

Slezsko 331 km 



Železniční síť 

 V letech 1866-1875 bylo v monarchii postaveno 

10 920 km železnic a jejich délka dosáhla 17 336 

km. 

 V českých zemích bylo postaveno (1866-1875) 

 3 325 km, 2 646 km Čechy a 679 km. V roce 

1875 bylo dosaženo v českých zemích 4 623 km 

železnic z toho Čechy 3 455 km a na Moravu a 

Slezsko 1 168 km. 



Okolí Brna 

 Na výřezu mapy je zobrazeno 

malé historické jádro 

opevněné hradbami, pevnost 

Špilberk a obce v blízkém 

okolí hradeb. Řeky Svratka i 

Svitava ve svých nivních 

úsecích meandrují. Jižně od 

Brna je na mapě patrné 

příměstské zemědělství (tzv. 

Brüner Gärten). V severní 

části mapy je patrná rybniční 

soustava na říčce Ponávce. 

Zemské stezky jsou již 

přestavěny v tereziánské 

císařské silnice. 



Okolí Brna (1838) 1 : 14 400  
 Historické jádro města je ještě stále 

obehnáno městskými hradbami, ovšem ty 
už ztrácí na významu. Zástavba okolních 
částí už navazuje přímo na městské 
hradby. Dochází k rozvoji průmyslové 
oblasti v okolí řeky Svitavy. Rybníky na 
Ponávce v této době již neexistují. 
Zajímavým prvkem na této mapě jsou 
poměrně rozsáhlé vinice. 

 Dodatečně do této mapy byly zakresleny 
železniční tratě. První vlak přijel z Vídně 
do Brna v roce 1839. Postupně se začala 
rozvíjet železniční síť.  

 V nivách řek jsou patrné louky a 
rozsáhlejší lužní lesy. Sv. část tvořená 
Drahanskou vrchovinou je souvislá 
lesohospodářská krajina. Kolem obcí jsou 
enklávy orné půdy uvnitř lesních celků 

 V j. a jv. okolí Brna jsou vinice na příkrých 
svazích vrchovinné části a na svazích 
nížinných pahorkatin Dyjsko-svrateckého 
úvalu 

 



Okolí Brna (1876)  

Po zbourání městských hradeb 

město rychle rostlo hlavně podél cest 

a změnila se i jeho celková podoba. 

Na uvolněných pozemcích bylo 

vybudováno vlakové nádraží, parky a 

okružní komunikace. Průmyslové 

areály byly obklopeny obytnými 

domy. Říční toky byly v tuto dobu již 

většinou zregulovány. V roce 1850 

bylo historické jádro složeno z 27 

městských částí.  

Příměstské zemědělství se nacházelo 

na jižním okraji města Brna. 

Došlo k úbytku výměry vinic, v 

nivách byly rozorány louky a 

vyklučeny lesy. 

 



Krajina Brněnska 1836-1841 



Krajina Brněnska 1875-1877 



Změny ve využívání půdy ve Svitavsko-svratecké a Dolnojihlavské  nivě v období1838-2005 

 

Změny ve využívání půdy 

1838-1841 1876 

Orná půda  14,92 44,32 

Trvalý travní porost 43,78 19,61 

Zahrady a sady  2,29 3,94 

Vinice a chmelnice  0,02 0,05 

Les 37,30 29,98 

Vodní plochy  0,04 0,19 

Zastavěné plochy  1,66 1,90 

Rekreační plochy  0,00 0,00 

Ostatní 0,00 0,01 

Celkem 100,01 100,00 



Hlavní období změn a narušení 

ekologických funkcí 

 Vypouštění rybníků v období 1763 – 1838 a 

rozšiřování orné půdy na úkor trvalých trávních 

porostů a lesů 

 1848 počátek regulace vodních toků, 

fragmentace niv 



Děkujeme za pozornost! 



Vodní dílo Nové Mlýny 




