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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce je analyzovat proměny využití ploch pevnostního pásma
Olomouce v období od roku 1836 do roku 1929. Zájmové území bylo definováno jako
pevnostní pásmo (rayon) táborové pevnosti Olomouc a vymezeno ad hoc jako spojnice
čel předsunutých fortů. Zkoumány byly tři časové horizonty (1836, 1876-8, 1929),
během kterých byl zachycen na základě starých map stav využití ploch v zájmovém
území. Tyto plochy byly vektorizovány a následně jsme zhodnotili vývoj využití ploch.
Veškeré analýzy byly ukotveny v historicko-geografickém kontextu a identifikovány
hlavní hybné síly proměn pevnostního pásma.

Klíčová slova: historická geografie, využití ploch, staré mapy, pevnost Olomouc

ABSTRACT
The objective of the diploma thesis is to analyse land use transformations of the
fort belt of the city of Olomouc since 1836 to 1929. The are of interest has been defined
as the fort belt (rayon) of the camp fortress of Olomouc and delineated ad hoc as the
line connecting the headings of forward forts. We have examined three time horizons
(1836, 1876-8, 1929) and captured the state of land use in the area of interest on basis of
old maps. These land use parcels have been vectorised and we have assessed the
development of the land use. All analyses have been supported by historicalgeographical context and we have identified major driving forces of the transformations
of the fort belt.

Key words: historical geography, land use, old maps, fortress of Olomouc
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1 ÚVOD
Krajina Olomouce tak jak ji známe dnes vznikala složitými procesy. Již od
nepaměti byla přetvářena člověkem a téměř každá epocha lidských dějin tak zanechala
ve městě nějakou stopu. Ovšem proměny krajiny, které souvisely se vznikem
olomoucké pevnosti, jsou oproti ostatním obdobím dějin města zřejmě nejvýraznější.
Tak, jak pevnost rostla a měnila se, docházelo ke stále větším zásahům do okolí. Město
bylo totiž obklopeno bezpočtem bastionů, ravelinů a dalších objektů. K nim se navíc
později připojily předsunuté pevnůstky, které vytvořily kolem Olomouce a přilehlých
obcí rozsáhlý obvod. Avšak nejen krajina byla ovlivněna vznikem pevnosti. I obyvatelé
zažívali dennodenně problémy spojené s její existencí. Když pak došlo k jejímu zrušení,
mohli se měšťané konečně volně nadechnout a začít s rozvojem svého města. A tak
můžeme postupně sledovat, jak se krajina Olomouce proměňuje, jak město zvětšuje
svou rozlohu, což pokračuje až do dnešních dnů. Než přistoupíme k samotnému
hodnocení těchto proměn, je třeba nejprve definovat cíle práce a vymezit zájmové
území.

Hlavním cílem této diplomové práce bude určit nejvýraznější změny
ve využívání ploch a vliv těchto změn na proměnu krajiny zájmového území. Pro
zhodnocení změn budou využity historické mapové podklady, tzv. staré mapy, s jejichž
pomocí budou zachyceny relevantní aspekty související s danými proměnami prostoru
zájmového území. Úvodní části práce budou věnovány základním otázkám, které řeší
historická geografie, a také zasazení zvoleného období do historického kontextu.
Období, kdy bude transformace krajiny sledována, je vymezena rokem 1836,
kdy proběhlo v okolí Olomouce 2. vojenského mapování, a poté rokem 1929, kdy byl
vytvořen pro zájmové území reambulovaný mapový list 3. vojenského mapování.
Informace z historických mapových podkladů převedeme do digitálního
prostředí a poté provedeme analýzu využití ploch. Tato analýza a její zhodnocení pak
bude stěžejní částí této práce. Pro potřeby analýzy jsme vymezili 11 kategorií využití
ploch, u nichž budou zjišťovány absolutní hodnoty jejich výměry a zároveň jejich
relativní zastoupení na rozloze zájmového území. Hlavními výsledky práce pak tedy
budou mapové výstupy znázorňující využití ploch v jednotlivých časových horizontech
a poté samotná analýza zkoumající vývoj jejich využití. Výsledky analýzy pak budou
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zasazovány do kontextu historických událostí tak, abychom vytvořili jasný obraz vývoje
města.

Pro potřeby této diplomové práce jsme vymezili zájmové území, které zasahuje
na území města Olomouce a jeho zázemí. Tato oblast je součástí protáhlé sníženiny
Hornomoravského úvalu se střední nadmořskou výškou 225,8 m n. m. Osu oblasti tvoří
řeka Morava, vytvářející rozsáhlou nivu obklopenou často lužními lesy. Další
významnou část využití ploch daného území tvoří orná půda (Demek a kol. 1987).
Jelikož se budeme v práci zabývat vývojem využití ploch pevnostního pásma
olomoucké pevnosti, museli jsme ad hoc vymezit území, které by jeho plochu postihlo.
Pásmo se s vývojem pevnosti měnilo, přičemž v době svého největšího rozsahu sahalo
do prostoru, který vymezoval tzv. rayon tvořící předpolí předsunutých fortů, které se
nacházely cca 3,5 km a v případě Křelova až 4,5 km od jádra (noyau) olomoucké
pevnosti. Největší průměr mezi Křelovem a Holicemi tvořil cca 10,5 km a nejmenší
mezi Novou Ulicí a Chválkovicemi cca 8 km (Kuch-Breburda, Kupka 2003). Zmíněný
rayon sahal samozřejmě i do prostoru před forty, ale jelikož jsme na základě předběžné
analýzy mapových zdrojů zjistili, že toto území nezaznamenávalo příliš výrazné změny
využití ploch, bude vnější hranice našeho území tvořena spojnicí mezi čely jednotlivých
fortů. Dále vyjmeme z oblasti vymezené pro naši analýzu ještě území uvnitř hradeb
města Olomouce, a to ze stejného důvodu jako u předpolí fortů. Vnitřní území města
totiž nezaznamenávalo pro náš výzkum relevantní změny ve využití ploch. Námi
vymezené území bude navíc pro potřeby části analýzy rozčleněno podle ploch dnešních
městských částí Olomouce a některých okolních katastrů. Díky tomu, že jsme
vymezovali zájmové území na základě jiných kritérií, nemusí tyto katastry do námi
vymezeného prostoru spadat celou svou rozlohou.
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2 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ
VÝCHODISKA
2.1 Historická geografie jako vědní obor
Každé místo na Zemi se neustále mění a s ním i jeho geografické aspekty
a vlastnosti, tudíž je nezbytně nutná historická perspektiva, která může pomoci při
porozumění

zákonitostem

vývoje

daného

místa.

Navíc

v dnešním

neustále

se vyvíjejícím světě, ve kterém se stává dnešní geografie čím dál rychleji zítřejší
historií, je obor historická geografie stále důležitější (Baker 2003).
Začátky historické geografie, jako podstatné součásti studia geografie, můžeme
zaznamenat již v druhé polovině devatenáctého století. Ovšem jako termín či výzkumné
pojetí ji lze vystopovat už ve století sedmnáctém. Zprvu se rozvíjela na bázi historie,
jako jedno z jejích vedlejších témat (Butlin 1993). Když ale půjdeme v čase ještě
hlouběji, nalezneme stopy historicko-geografického přístupu již v zájmu renesančních
učenců o geografii antického světa. Tento zájem se pak dále zvyšoval na přelomu
15. a 16. století vlivem potřeby objevitelů a cestovatelů vyznat se v neznámých krajích.
Tito první „historičtí geografové“, můžeme-li je tak nazvat, se zabývali především
určováním hranic mezi kmeny a národy, či lokalizací historických událostí,
ale například Bodin či Montesquieu se zabývali i vlivem přírodního prostředí na
společnost (Zwettler O. 1992).
Jedním z hlavních témat spojujících historii a geografii v 18. století byla
„historická geografie“ Bible, kdy se autoři snažili vysvětlit biblickou topografii.
Za všechny můžeme jmenovat Edwarda Wellse, který sepsal čtyřdílnou práci
o geografii Starého a Nového zákona (vyšly postupně v letech 1708, 1710, 1711, 1712).
V 19. století se stalo hojným historicko-geografickým tématem studium geografie
raných civilizací, včetně antického Řecka a Říma. Tento trend měl kořeny již
ve století 18. a vycházel například ze zkoumání historických map. Jedním z autorů
zabývajících se touto tématikou byl Joseph Partsch, jenž mimo jiné publikoval v roce
1885 dílo o starověké geografii Řecka. Výsledky studia starověkých civilizací pak byly
často využívány jako vzory a východiska nových nacionalismů či koloniálních ambicí
evropských států v 19. století (Butlin 1993).
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Jiným směrem historicko-geografického výzkumu se zabývali Karl Ritter,
Fridrich Ratzel či Paul Vidal de la Blache a další. Navazovali na výše zmíněné
renesanční učence, kteří se zabývali vlivem přírodních podmínek na vývoj společnosti
(Zwettler O. 1992). Jako příklad lze uvést Francii, kde již v 19. století přijalo přístup
k historii skrze geografii za svůj mnoho historiků, například Michelet, Brunhes, Vallaux
(Baker 2003). A třeba francouzský Kanaďan Miller považoval krajinu za produkt
interakce člověka a jeho geografického prostředí. Na počátku 20. století se pak
ve Francii toto pojetí, kdy byla geografie obrazně „v zajetí“ historiků, samo začalo
měnit a francouzští geografové se daleko více zabývali vztahy mezi společností
a přírodou, potažmo všestrannou charakteristikou vztahů mezi národy a jejich přírodním
prostředím. Za všechny můžeme jmenovat právě Paula Vidala de la Blache nebo
Luciena Febvra., který dokonce vycházel z předpokladu, že je zatím velmi málo známo
o vlivu přírodního prostředí na lidskou společnost, jelikož geografie, která by tento vliv
uměla vysvětlit, se v době, kdy psal, teprve rodila (Febvre 1925, podle Baker 2003).
V 19. století byly na evropských univerzitách položeny základy, ze kterých pak
mohla historická geografie pomalu vyrůstat jako samostatná vědní disciplína.
Kupříkladu H. C. Darby (1962, podle Butlin 1993) prohlašoval o historicích
devatenáctého století, že poklesl jejich zájem o politické vztahy a mimořádné události
a že svou pozornost naopak upřeli na jiné stránky společenského dění, přičemž tato
orientace na nové zájmy zrcadlila rozsáhlejší změny v intelektuálním prostředí
a ekonomických podmínkách té doby. Lidé si začali klást nové otázky, týkající se nejen
jejich současnosti, ale i minulosti. Během 20. století se pak jako obor začala
institucionalizovat i díky diskuzi mezi různými autory o tom, co je historická geografie,
co má zkoumat, či z jakých zdrojů má čerpat informace pro své výzkumy (Baker 2003).
Butlin (1993) vidí hlavní impuls pro vytvoření tohoto oboru jako samostatné vědní
disciplíny v postupném zakládání geografických pracovišť na univerzitách a dalších
institucích v západní a střední Evropě a v severní Americe v průběhu 1. poloviny
20. století. Podobně i Semotanová (2002) píše ve své práci, že se historická geografie
rodila nejdříve na základě geografické vědy spíše než vědy historické.
Rozvoj moderní historické geografie jako svébytného vědního oboru můžeme
sledovat i v meziválečném období. Každá země měla k této disciplíně odlišný přístup,
neboť neexistovala jednotná definice a debata se vedla i o samotném jejím předmětu
zájmu. To vše v závislosti na tradici a historických souvislostech jednotlivých zemí.
Zvláštní postavení ve vývoji oboru měly mezinárodní geografické kongresy započaté
13

v roce 1871 (Butlin 1993:22). V některých sekcích těchto konferencí probíhaly i debaty
a přednášky mající souvislost s historicko-geografickými tématy. Až do kongresu
v Cambridge v roce 1928 se většina těchto témat týkala historické kartografie,
výzkumných cest a objevů, rekonstrukce minulosti z klasických (starověkých)
a středověkých zdrojů, historické proměny pomístních názvů, změn politických hranic
a výroby historických atlasů (Butlin 1993:23). Ovšem právě v Cambridge došlo
ke zveřejnění některých prací představitelů moderní historické geografie, jako byl
například Taylor či Baker (Butlin 1993).
Právě Velkou Británii, kde se konal Cambridgeský kongres, bychom mohli vidět
jako hlavní „základnu“ historické geografie. Existovalo zde hned několik vědeckých
škol zabývajících se touto disciplínou (Butlin 1993:24). Hlavními představiteli pak byli
zejména Darby, Gilbert, Baker či Taylor a mnozí další (Butlin 1993:24).
Nejdůležitějším z nich byl bezpochyby H. C. Darby, který se snažil o vytvoření
historické geografie jako samostatné vědní disciplíny. Jedním z jeho stěžejních děl je
An historical geography of England before A.D. 1800 (Butlin 1993:27). Baker (2003)
dokonce pasoval Darbyho na duchovního otce "moderní" historické geografie
v Británii, neboť jeho vliv se dostal daleko za hranice. Darby se snažil přehodnotit
povahu této vědní jako podoboru geografie a snažil se vytvořit ji jako sebevědomou,
výraznou disciplínu, která by byla oddělena jak od humánní geografie, tak i od
historické vědy.
Ve stejné době začala ve Velké Británii také diskuse o charakteru historické
geografie, a to poprvé na zasedání Geographical Association v roce 1921, kdy
Fairgrieve uvedl, že existují tři různé názory na její charakter. První říká že je historií
geografických

zjištění/objevů/odhalení,

druhý

tvrdí,

že zkoumá

pouze

vliv

geografických podmínek na historii, a podle třetího je společným působištěm pro
historii i geografii (Butlin 1993:25). Další zajímavý výrok vyšel od Fawcetta (Morris
1932 podle Butlin 1993:26), který tvrdil, že tento obor využívá tu část geografie, která
zkoumá vliv historických událostí na geografické skutečnosti, přičemž ale studium
daných událostí již náleží do okruhu studia historie. Naopak Taylor (Morris 1932 podle
Butlin 1993:26) prohlašoval, že historická geografie znamená pouze přenesení studia
geografie do minulosti, přičemž objekt studia je totožný. Gilbert (1932 podle Butlin
1993:26) ve své definici naopak viděl opravdovou funkci tohoto oboru v rekonstrukci
geografie minulých dob, přičemž by se měla držet pouze popisu této geografie a neměla
by se snažit o vysvětlení historických událostí. Podle něj historická geografie propojuje
14

metody geografie i historie a je proto důležité, aby historičtí geografové byly školeni
v metodách historické i geografické práce. Obecná diskuse o náplni disciplíny a názory
jednotlivých vědců položili základ pro moderní historickou geografii a její další vývoj
(Butlin 1993).
Předmětem studia geografie a historie jsou nejen téměř všechny aspekty lidské
činnosti, ale zároveň i mnohé prvky přírodního prostředí. Oba obory se navíc věnují
činnostem a postojům jednotlivců a skupin s ohledem na jejich odlišnosti. Přesto,
že zastávají na svět kolem nás poněkud odlišné názory, mají mnoho společných témat
a často řeší velmi podobné nebo dokonce stejné problémy. K jejich řešení někdy užívají
obdobné výzkumné techniky, a tak spolu úzce souvisejí. Nemohou si proto dovolit
jeden druhého ignorovat. Měly by hledat společnou řeč, spíše než dané problémy
zkoumat jen metodami vlastních disciplín a hledáním řešení vlastních cílů. Každý jev
má totiž nejen vlastní historii, ale také svou vlastní geografii (Baker 2003). Historická
geografie tedy kreativně rekonstruuje jevy a procesy, které posléze usnadňují pochopení
proměn společnosti, jež mají souvislost se změnami prostředí a krajiny Z toho vyplývá
její důležitost jako disciplíny, která vytváří platformu pro kvalitní spolupráci těchto
oborů (Butlin 1993).
Baker (2003) vidí celý problém stýkání zájmů historie a geografie jako soubor
skládající se ze tří částí. První částí je společný předmět zájmu, další jsou pak samotná
geografie a historie. Z Obr. 1 je
zřejmé, že historie a geografie
by se měly ve chvíli, kdy se
jejich

samostatná

zkoumání

stejného objektu zájmu setkají,
vzájemně propojit. Na základě
tohoto propojení pak vznikají
„historická geografie“ a „geografická

historie“,

jejichž

spojením nám vznikne historická

geografie

jako

inter-

disciplinární obor. Dále můžeme uvažovat o tom, že se

Obr. 1: Prolínání geografie a historie

historická

(zdroj: Baker 2003, upraveno)
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geografie

věnuje

historické dimenzi v geografii a geografická historie naopak geografickou dimenzí
v historii.
Tato disciplína se navíc neustále vyvíjí, hledá nové výzkumné postupy a nová
témata pro své bádání (Baker 2003). A právě v tom, že nebyla nikdy statická a že se její
metodologie stále proměňuje, přijímá nová pojetí výzkumu, vycházející velmi často
z jiných vědních oborů (sociologie, antropologie, atd.), vidí Butlin (1993) velkou
výhodu tohoto oboru. Hlavní důvod tohoto procesu podle něj tkví v dynamické
koncepci geografie.
Geografie a historie představují různé názory na to jak nazírat na svět, ale nemají
různé předměty studia, tudíž by se neměly striktně oddělovat. Například objekt studia
historie má vždy i prostorový aspekt a geografická analýza historických pramenů pak
může poskytnout osobitý pohled na historii. Historická geografie se zabývá otázkou
minulosti, ale na rozdíl od historie se zajímá hlavně o geografické otázky, ovšem
z hlediska minulosti a ne současnosti. Je tedy studiem geografie minulosti a stále je
spíše geografickým šetřením, ačkoliv využívá historická data i některé historické
výzkumné metody. Snaží se tedy zrekonstruovat jevy nalezené v historických
pramenech, což může být problematické vzhledem k subjektivní interpretaci dat, a proto
je třeba obezřetnosti, která je potřebná i pro každého historika (Baker 2003). Součástí
každého výzkumu je též proces výběru, který je samozřejmě také velmi subjektivní.
V souvislosti s tím Brian Harley (1989a, podle Baker 2003) poukázal na to, že mapy
vytvořené historickými geografy, ale stejně tak i historiky či dalšími vědci, by samy
o sobě měly být považovány spíše za text než za obraz reality, a proto by měly být
i kriticky zhodnoceny.
Historická geografie využívá takové prameny, které dokládají stav a změny
krajiny v minulosti. Jedná se o písemné, mapové, obrazové i hmotné prameny.
Z písemných pramenů jsou to například listiny, urbáře, zemské desky, katastry.
Kartografické prameny představují staré mapy a plány, zejména z 15.-19. století, a patří
sem i každá mapa, která už neodpovídá aktuálnímu stavu. Později se ke kartografickým
pramenům připojuje i letecké snímkování (Semotanová 2002). Historické prameny
samozřejmě nejsou explicitně geografické, nebyly sestavovány pro geografické účely
a je tedy nutné vytvořit takové podklady a východiska, aby bylo možné určit jejich
prostorovou dimenzi. Abychom toho dosáhli, musí se určit vnitřní a vnější vztahy,
souvislosti a interakce, a právě to by mělo být úkolem historického geografa (Baker
2003). Zwettler (1992:7) vidí počátek každého výzkumu v analýze krajinných prvků,
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jež jsou zkoumány genetickými metodami tak, že s přihlédnutím k fyzickogeografickým
souvislostem je možné jejich vysvětlení s porozuměním rozhodujícímu působení
člověka. Historická geografie využívá všechny důležité geografické metody,
ale zároveň má podle Zwettlera (1992) svá specifika:
o progresivní metoda – výzkum od nejstaršího po nejnovější, čímž se vytváří
genetický výklad novějších prvků
o reduktivní metoda – vychází z toho, že je těsná souvislost mezi současnými
poměry v krajině a určitým vývojovým stadiem
o typologická metoda – vývojové stupně krajiny vždy odpovídají určité formě
o komparativní metoda – využívá dřívější bádání o starších krajinách
a aplikuje je na krajiny stejného typu, ke kterým je ale méně pramenů
o metoda průřezu – hodnotí krajinu v určitém historickém období a využívá
k tomu všechny dostupné prameny

Zájem o studium minulého prostorového rozložení krajiny a dalších
geografických jevů podporuje zdokonalování metod zpracovávání dat, kartografických
metod a také rozvoj počítačových aplikací určených právě ke zpracování dat
a mapování. Mapa samotná se pak po svém zpracování nestává hotovým produktem
práce historického geografa, ale slouží jako výzkumný nástroj, díky němuž je pak
možné identifikovat a popisovat, ale též nastolovat nové problémy, k jejichž řešení
budou třeba další výzkumy (Baker 2003).
Historická geografie tedy zjišťuje prostorové změny v čase, přičemž se zaměřuje
na geografické aspekty. Pojetí prostorové změny tvoří například společnou podstatu
práce historických geografů a humánních geografů, což vyžaduje dialog mezi těmito
obory. Podobně by měl být zaveden dialog s dalšími obory, protože snaha oddělit tento
obor od ostatních věd jako naprosto samostatnou vědní disciplínu by mohla mít
za následek izolaci tohoto oboru, který by tím tak přišel o výhody vycházející
z interdisciplinární interakce (Baker 2003).

2.2 Historická geografie v českých zemích
Počátky tohoto oboru v českých zemích můžeme najít už v 2. polovině
19. století, kdy se začali někteří vědci zabývat historicko-geografickou tématikou.
Můžeme zmínit například Jindřicha Metelku, který v podstatě založil českou historickou
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kartografii, nebo Václava Šemberu, vedoucího Geografického ústavu v Praze, na jehož
popud vznikla v roce 1931 první část díla Monumenta cartographica Bohemiae.
Pro historickou geografii, a nejen pro ni, znamenalo krok vpřed založení České
zeměvědné společnosti v roce 1894. Vznikl tím totiž prostor pro publikační činnost
a organizaci geografů (Trávníček 1970). Ale nejen geografové se v této době zabývali
historicko-geografickou tematikou. I historie se, v návaznosti na probíhající národní
obrození, zabývala historickou topografií a vlastivědou (Jeleček 1987).
Jako samostatný vědní obor se začala konstituovat od začátku 20. století, zatím
ale nebyl žádný představitel věnující se výhradně této disciplíně. I proto z této doby
nepochází žádné syntetické historicko-geografické dílo (Trávníček 1970). Prvním
univerzitním profesorem zabývajícím se historickou geografií byl u nás od roku 1927
Bohuslav Horák, který se věnoval studiu tohoto tématu na brněnské univerzitě. Hlavně
díky němu se u nás v 50. letech zavedl pojem Historická geografie. Horák se stal také
vedoucím našeho prvního historicko-geografického vědeckého pracoviště – Kabinetu
pro historickou geografii (1952), který byl připojen k tehdejšímu Historickému ústavu
(později přejmenován na Ústav československých a světových dějin ČSAV). Samotný
Kabinet pro historickou geografii byl pak v roce 1972 přejmenován na oddělení
Hospodářských dějin a historické geografie. Toto oddělení bylo u nás jediným
samostatným pracovištěm zabývajícím se Historickou geografií, všechny ostatní
pracovali pod hlavičkou některého historického či geografického pracoviště (Jeleček
1987).
Další výraznou postavou tohoto oboru u nás byl František Roubík, který mimo
jiné vedl výše zmíněné oddělení po profesoru Horákovi. Roubík dlouhá léta zkoumal
mapy z archivních fondů, které roztřídil a vydal jejich přehled. Kromě toho se zabýval
dějinami administrativního vývoje českých zemí. Během výzkumu došel k názoru,
že každé období společenského vývoje zanechá v krajině stopy po činnosti člověka,
a proto viděl úkol historické geografie ve sledování krajiny a ve snaze o rekonstrukci
jejího stavu a ve snaze tyto změny kartograficky zobrazit. Velký význam pro
historickou geografii mělo i dílo Ladislava Hosáka, zejména pak jeho Historický
místopis země Moravskoslezské. (Trávníček 1970).
Díky práci oddělení hospodářských dějin a historické geografie mohlo v roce
1965 vyjít zásadní dílo tohoto oboru v českých zemích – Atlas československých dějin.
Jedná se o významné a ojedinělé dílo i ve světovém měřítku. Spolupracovali na něm
desítky historických geografů a dalších specialistů. Dílo bylo impulsem k vytvoření
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Komise pro historickou geografii. Vznikla roce 1967 a její jádro tvořila část autorského
kolektivu, který vytvořil Atlas československých dějin. Komise měla usměrňovat
výzkum probíhající v rámci historické geografie a zprostředkovávat spolupráci
jednotlivých pracovníků. Komise pak iniciovala vznik sborníku Historická geografie,
jehož 1. svazek vyšel v roce 1968. Sborník se chopil úlohy organizátora
a popularizátora oboru a od 80. let 20. století v něm začaly být zveřejňovány i články
zahraničních autorů (Jeleček 1987).

2.3 Organizace prostoru v 19. a 20. století
V námi sledovaném období došlo postupně v Evropě a dalších částech světa
ke značné proměně organizace prostoru. Docházelo k výrazným ekonomickým
změnám, které provázela nápadná koncentrace obyvatelstva. Morrill (1974) vidí základ
organizace prostoru ve stýkání dvou systémů organizace, a to právě v systému rozložení
lidí a pak v systému rozložení bohatství. Tyto systémy tak dohromady tvoří komplexní
systém organizace prostoru, jenž je výsledkem prostorových změn osídlení a vývoje
hospodářství.
Populace světa je rozdělena dosti nerovnoměrně, ať už v rámci světa, nebo
v rámci států či regionů. Když se podíváme na rozšíření bohatství, uvidíme ještě větší
nerovnoměrnosti. Různé společnosti se liší nejen stupněm hospodářského rozvoje či
počtem obyvatel, ale též znalostmi o prostoru neboli prostorovými zkušenostmi, a také
vztahy s jinými oblastmi neboli vzájemnou prostorovou závislostí. U primitivních
společností je znalost oblastí a lidí omezena pouze na osobní zkušenost či doslech.
To znamená, že například vzdálené oblasti či vesnice, které jsou více méně soběstačné,
mají prostorové povědomí omezeno územím své vsi, jejího okolí a maximálně území
vsí okolních (Morrill 1974).
Jak se civilizace technologicky a informačně vyvíjí, dochází neustále
ke zlepšování kontaktů mezi jednotlivými místy světa, ale zároveň také ke stále větší
specializaci. Každá oblast, region, kraj či město se soustředí na určitý druh výroby.
V podstatě všechny regiony jsou pak v něčem závislé na dalších regionech a upouští
se tak od místní soběstačnosti, což z pohledu prostorové závislosti znamená, že jsou
nejrozvinutější společnosti také nejvíce závislé. Jednotlivec, který je součástí takové
společnosti, je dobře obeznámen s děním ve vzdálených místech a jeho život je
do určité míry závislý na statcích vyprodukovaných ostatními. Na druhou stranu ale
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může mít tento člověk malé povědomí o událostech v jeho bezprostředním okolí
(Morrill 1974).
V Evropě došlo v průběhu 19. a 20. století k výrazné proměně sídelní struktury
a rozložení obyvatel. Hlavní fenomény, které mohou za tuto změnu, si teď blíže
rozebereme.
Již od pozdního středověku v Evropě probíhaly zásadní změny v zemědělském
hospodaření, ale bylo to až období 18. století kdy se udály dramatické proměny
v zemědělství po celé Evropě. Toto období je někdy nazýváno agrární revolucí. Došlo
k přeměně feudálních vztahů ve prospěch rolnictva formou větší osobní svobody
a ke komercializaci majetkových tržních vztahů (Jakubec, Jindra 2006:11). Rozvíjelo se
používání nových nástrojů, nových systémů chovu dobytka, zejména v podobě jeho
ustájení, využívání moderních metod hnojení a významné bylo hlavně zavedení nového
střídavého systému obhospodařování polí. Rozvojem obchodu se otevřely nové trhy
a do venkova se začalo vkládat více kapitálu. Byly přijaty nové plodiny, jako např.
brambory, tuřín, řepa, kukuřice, tabák a navíc bylo zavedeno pěstování vojtěšky a jetele
na polích, která dříve ležela ladem. Zavedeno bylo i odvodňování zamokřených půd.
K dispozici byly lepší pluhy a jiné stroje, například na mlácení obilí či setí (Butlin
1993). Jak se zemědělství rozvíjelo, začalo vytvářet tlak na větší produkci kovových
výrobků a strojů. Zvýšená poptávka tak byla jedním z prvních impulsů pro začátek
industrializace (Jakubec, Jindra 2006).
S tím, jak se rozvíjela společnost, zlepšovaly se i možnosti dopravy, čímž se
zvyšovala mobilita obyvatel a rozšiřovala se s tím i jejich možnost volby kam cestovat.
Následkem toho vzrostla též pravděpodobnost, že člověk změní bydliště (Morrill 1974).
Z tohoto vychází další proměna v organizaci prostoru, a to výše zmíněná postupující
koncentrace obyvatelstva. Byla úzce propojena s industrializací, pro kterou je právě
tento jev jednou ze základních podmínek. Právě proto můžeme sledovat výraznější
proměnu v koncentraci obyvatel až při intenzivním rozvoji industrializace. Někdy je
s procesem koncentrace obyvatel spojován i pojem urbanizace, která se často jeví jako
identická s tímto jevem (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987). Urbanizaci bychom ale
neměli zužovat jen na pouhé zvyšování koncentrace lidí či stěhování obyvatel do měst.
Podle Horské, Maura a Musila (2002) je urbanizace sociálně-prostorová proměna
organizace společnosti, která byla a je ovlivňována procesem modernizace, jenž provází
zavádění technických inovací, industrializace a rozvoj hospodářství.
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Koncentrací obyvatel se tedy většinou rozumí přesun obyvatel do měst. Historie
měst jako takových sahá až do období starověku. Již z prostorového uspořádání
nejstarších měst vidíme, že byla vystavěna na základě potřeb jejich obyvatel. V Evropě
byli průkopníky teorie výstavby měst starověcí Řekové – Platón, Aristoteles,
Hippodamos a zejména pak Vitruvius, jehož práce neměla dlouho obdoby. Po rozpadu
Římské říše nastal úpadek rozvoje měst. K jejich opětovnému rozvoji dochází až během
středověku. Právě města a sídla vznikající během středověku dnes tvoří jádro evropské
soustavy osídlení (Hrůza 1965). Urbanizace ale podle Horské, Maura a Musila (2002:8)
není kontinuální proces, který by probíhal po celou dobu od vzniku prvních měst.
Říkají, že je to změna probíhající v různých částech světa vždy v určitém období,
z čehož vyplývá, že je to historicky jedinečná transformace nejen osídlení, ale i všech
stránek sociálního a kulturního života.
Období 16. a 17. století bylo v Evropě charakteristické vzrůstem počtu obcí,
větších měst a rozšiřováním měst stávajících. Města vyrůstala ze změněných forem
územního plánování, vycházejících například z práce De architectura libri X
od římského architekta Vitruvia. Architekti museli reagovat i na nové válečné
technologie, zejména rozmáhající se používání děl a dalších střelných zbraní. Z těchto
základů pak vyrůstala pevnostní města ve tvaru hvězdy. Opevňovací architektura
se neustále vyvíjela a po celé Evropě rostly nové a nové pevnosti (např.: Palma Nuovo Itálie, Naarden – Nizozemsko). Velké množství opevněných měst bylo vystavěno
na východní

hranici

Francie

podle

návrhů

vojenského

inženýra

Vaubana.

V 17. a 18. století je také patrný vliv aristokracie na architekturu měst. Odráží
se v barokním stylu. Ten kladl důraz na zdobnost a eleganci, což můžeme sledovat
na mnoha barokních přestavbách domů, paláců, zahrad atd. Ale samozřejmě ne všechna
města rostla podle plánu, většina měnila svou podobu nenuceně, spontánně
(Butlin1993) Můžeme tedy říct, že se sídelní systém měnil z poměrně statického
na dynamický, přičemž tato změna proběhla poměrně nenadále a až do roku 1900 měla
stoupající tendenci (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987).
Horská, Maur a Musil (2002:15) tento rozvoj měst přesto nenazývají urbanizací,
protože se nejedná o přechod z převážně venkovské společnosti ke společnosti převážně
městské. Podle nich je urbanizace proces ohraničený poměrně jasně vymezitelným
obdobím. V Evropě můžeme jeho počátek vidět ve Velké Británii v polovině 18. století
a odtud se potom krůček po krůčku rozšiřuje do celé Evropy. Nástup urbanizace pak
můžeme charakterizovat výše zmiňovanou koncentraci obyvatel ve městech, růstem
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průmyslu, rozvojem dopravy, ale také například vznikem dělnických předměstí,
ve kterých z počátku panovaly velmi neutěšené podmínky. K tomuto se pak logicky
připojil pokles obyvatelstva na venkově či v neprůmyslových městech (Hrůza 1965).
Mimo výše uvedené důvody má růst měst i příčinu vycházející z prostorové logiky,
která má základ v principu minimálního úsilí (Horská, Maur, Musil 2002).
V 2. polovině 19. století se města navíc vyznačují tím, že se osvobozují od opevnění,
budují novou zástavbu, čímž rozšiřují svůj územní rozsah. Do měst přichází průmysl
a železnice (Hrůza 1965). I toto přispívá k zrychlenému procesu urbanizace.
Urbanizace je tedy systémovou změnou prostorové organizace společnosti, tudíž
se jedná o proměnu struktury osídlení. Je nedílnou součástí vývoje moderní společnosti
(Horská,

Maur,

Musil

2002).

V souvislosti

s tím

je

urbanizace

geografy

charakterizována ze dvou pohledů, a to pomocí monitorování počtu obyvatel žijících
ve městech a z pohledu změny sídelní struktury v čase (Hampl, Gardavský, Kühnl
1987).
V geografii je zdůrazňováno, že jsou některé oblasti atraktivnější než jiné,
že mohou být příznivější pro nějakou hospodářskou činnost apod. Tyto odlišnosti jsou
částečně důsledkem geografických faktorů, ale to, jestli budou tyto přednosti využity,
často záleží na ekonomických, politických či kulturních faktorech. Každá lidská činnost
vyžaduje specifické umístění v prostoru, jelikož má každá jiné nároky například
na velikost užívaného území. Všechna místa se pak dají charakterizovat vztahem
k nadřazenému celku, takže lokalizaci a vývoj místa spojeného s určitou lidskou
činností ovlivňují v podstatě abstraktní prostorové vlastnosti jako je vzdálenost,
dostupnost a další (Morrill 1974)
Jedním z nejvýznamnějších prvků krajiny byla už od prehistorických dob vždy
místa spojená s některým druhem výroby. A právě výroba produktů všeho druhu zažívá
své nejintenzivnější období od 18. století do současnosti – toto období nazýváme
industrializací.

Ta

je

provázena

zejména

rozmachem

nových

technologií,

spotřebováváním velkého množství nerostných surovin, růstem zaměstnanosti
v průmyslu a investicemi kapitálu do průmyslu (Butlin1993). Industrializace stojí
za velkou částí současného lidského pokroku, ale k tomu, aby se mohla rozvíjet,
vyžadovala dostatek přírodních zdrojů. Některé se náhodou nacházely v místech
s hustším osídlením, některé se ale nacházely v neosídlených oblastech, a proto dříve či
později přilákaly člověka a s ním i průmysl (Morrill 1974). Můžeme tak vidět opravdu
úzkou souvislost mezi růstem populace, rozvojem měst, agrární revolucí (viz výše)
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a rozvojem industrializace. Zmíněný růst populace, který během industrializace nastal,
je v literatuře nazýván jako demografický nebo velký přechod. Jedná se o poměrně
výrazný růst počtu obyvatel. Ne všude k němu ale dochází ve stejný čas, například
v Anglii k němu došlo v 2. polovině 18. století, zatímco v západní a střední Evropě
přišel až na počátku 19. století (Jakubec, Jindra 2006).
Co se týče samotné industrializace, je její výklad poměrně složitý a ne všichni
autoři se shodují. Vedou se debaty i o tom, co industrializaci předcházelo. Například
Jindra (Jakubec, Jindra 2006) definuje industrializaci jako dlouhodobý a až do
současnosti trvající vývoj přeměny společnosti převážně zemědělské na moderní
průmyslovou a konzumní společnost. Butlin (1993) pak rozlišuje tři fáze ve vývoji
výroby: středověkou výrobu, proto-industrializaci a moderní industrializaci.
Středověká výroba byla lokalizován jak ve městech, tak v krajině středověké
Evropy. Řemeslníci byli v této době organizováni v ceších, které pak řídily výrobu.
V pozdním středověku, kdy již došlo k oslabení moci cechů, se začala rozvíjet výroba
i na venkově, přičemž šlo hlavně o výrobky ze dřeva, kůže, vlny či kovu. Jestliže tedy
byla ve 13.-15. století výroba zejména v rukou cechů, tak v 16. století se velká část
výroby přesunula na bedra venkovských řemeslníků (Butlin 1993).
Pokud jde o proto-industrializaci, není pochyb, že v Evropě i jinde, ještě před
zrodem intenzivní industrializace mající obecně městský charakter a vyšší kapitálové
investice, fungovala výrobní odvětví, která vyráběla zboží široké škály pro trhy často
mimo svůj region a někdy i mimo zemi. Tato odvětví byla součástí duálních ekonomik
zaměřených jak na výrobu, tak na zemědělství a většinou fungovala ve venkovských
oblastech, kde často převažovala obživa pastevectvím. Organizace této výroby byla
výrazně odlišná od staršího modelu cechovní organizace. Můžeme zde vidět dva
modely - v prvním řemeslník prodává své výrobky sám a ve druhém mu obchodník
zajistí suroviny a výrobek od něj odkoupí a na trhu ho prodá on a řemeslník je tedy
oddělen jak od výrobních prostředků, tak od koncového zákazníka (Butlin 1993).
Vedle pojmu industrializace se nám ještě objevuje koncept průmyslové revoluce.
Některými autory jsou tyto jevy sjednocovány. Jindra (Jakubec, Jindra 2006) ale tvrdí,
že je rozumnější uvádět industrializaci jako pojem obsáhlejší, který bude průmyslové
revoluci nadřazený. Ta pak v tomto pojetí představuje dynamický proces zahájení
a rozvoje velkovýrobního průmyslu probíhající pár desítek let. Velkovýroba byla
umožněna zaváděním technických vynálezů do výroby, změnami v ekonomice (přechod
ke kapitalismu) a výraznými změnami v organizaci společnosti (přesun pracovní síly
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z venkova do měst k továrnám). Pojem průmyslové revoluce, podobně jako pojem
industrializace, není jednoduše definovatelný, jelikož na toto téma stále probíhá
diskuze. Průmyslovou revolucí se zabývá řada monografií, u nás se průmyslovou
revolucí zabýval například J. Purš (1973), ze zahraničních můžeme uvést jako přiklad
jednu z novějších publikací od H.-W. Hahna (1998).
Tahounem ekonomiky se tedy během industrializace stal sekundární sektor
a z něj zejména tovární výroba, což byl výrazný posun od starší hospodářské struktury,
která měla základ v primárním sektoru, hlavně v zemědělství (Jakubec, Jindra 2006).
Industrializace měla díky tomu výrazný územní dopad. Nerostné zdroje se staly
důležitějšími než zemědělská půda. Navíc se lokalizace dvou surovin shodovala jen
velmi zřídka, a tak docházelo k růstu měst i v oblastech, kde byla nízká produktivita
zemědělství. Díky zlepšeným dopravním podmínkám už tato města nebyla závislá
na okolních vsích, protože bylo možné je zásobovat odjinud. Docházelo tak
k přemisťování obyvatel z výrazně zemědělských oblastí do oblastí bohatých
na nerostné zdroje, kam tito obyvatelé šli za prací. Ale ne všechna nová průmyslová
odvětví se rozrůstala mimo zemědělské oblasti či mimo dosah starších tržních center.
Šlo například o zpracovávání zemědělských produktů, či výrobu vyžadující řemeslně
zručnou pracovní sílu. Využití této specializované pracovní síly například umožnilo
specializaci na menší počet výrobků a zároveň navýšení vyrobeného množství. Byla tím
výrazně zvýšena i produktivita práce, která ještě narostla zavedením mechanického
pohonu místo síly lidské či zvířecí. Přestože v krátkodobém horizontu došlo k nárůstu
nezaměstnanosti, z dlouhodobého pohledu tento proces zvýšil produktivitu. Produkce se
díky tomu zlevnila, čímž se zvýšila též koupěschopnost obyvatelstva (Morrill 1974).
Vzhledem k našemu zájmovému území se podíváme blíže na industrializaci
v Rakousku-Uhersku, přičemž uvidíme jisté odlišnosti od průběhu ve státech západní
Evropy. Habsburská monarchie byla mnohonárodnostní státní útvar a přesto, že zde
byly již kolem roku 1850 státem zavedeny úřední podklady pro jednotné hospodářství
(jedna měna, sjednocení celního systému, propojení regionálních trhů, atd.), toto příliš
jednotné nebylo. Zavedené mechanismy pracovaly neuspokojivě a Rakousko-Uhersko
navíc ztrácelo svou velmocenskou pozici. Navíc v monarchii místo sjednocujících snah
spíše vítězily pochody odstředivé, které byly živeny zejména národnostními rozpory,
výrazně podporovanými i nestejnoměrným ekonomickým rozvojem dílčích celků
habsburského státu. Navíc například v Anglii byly předpoklady pro industrializaci
vytvořeny již v polovině 18. století, zatímco v Rakousku-Uhersku dlouho fungovaly
24

překážky bránící v jejím rozvoji. Šlo například o nevolnictví, neexistenci podkladů pro
jednotnou ekonomiku (viz výše) a též nesnadná zahraničně politická situace v podobě
neustálých bojů o územní celistvost monarchie. A tak přesto, že byly již za Marie
Terezie, Josefa II. a Leopolda II. zaváděny právní i institucionální nástroje, které měly
nastartovat rozvoj hospodářství, kvůli podmínkám panujícím v habsburském státě, začal
být tento rozvoj patrný až na přelomu 18. a 19. století zejména v předlitavské části
monarchie a jmenovitě v rakouských a českých zemích. Větší hospodářský růst byl tedy
v Rakousku-Uhersku oproti západní Evropě poněkud opožděn (Jakubec, Jindra 2006).
Přesto obecně platí, že 19. a 20. století bylo v Evropě obdobím industrializace
a urbanizace, které provázela populační exploze a další jevy. Díky tomu tak můžeme
vypozorovat několik změn v prostorové organizaci Evropy (Morrill 1974):
o Dříve bezcenné přírodní zdroje se staly ve vývoji organizace prostoru stejně
důležité jako půda či klima.
o Populace se začala stále více soustřeďovat ve městech, přičemž vznikly
i zárodky městských aglomerací.
o Zřetelněji se začaly ukazovat rozdíly mezi bohatými a chudými oblastmi.
o Zboží bylo mezi regiony přesouváno na stále větší vzdálenosti a v pořád se
zvyšujícím množství.
Základem dnešní struktury průmyslu a služeb se tak staly nerostné zdroje, kolem
nichž byl vytvořen průmysl. Města a jejich vznik tak nebral ohled na okolní zemědělské
zázemí. Průmyslová města navíc vytvořila odlišný systém osídlení než starší tržní osady
a městečka. Jednalo se o shluky menších osad, které utvořily hornická, textilní,
ocelářská a jiná průmyslová města (Morrill 1974).

2.4 Mapové zdroje a metodika jejich zpracování
Zkoumání vývoje využití ploch skrze stará mapová díla se stává v dnešní době
poměrně frekventovanou metodou výzkumu krajiny. Tento trend je zajisté způsoben
tím, že právě historická mapová díla jsou pro badatele zdrojem zásadních informací
o podobě minulé krajiny a jejím vývoji.
Nejdůkladnější záznam minulosti samozřejmě poskytují mapy velkých měřítek a
právě jejich podrobnost a, na soudobé možnosti, precizní zpracování přímo vybízejí
k digitalizaci těchto map a k jejich přenesení do prostředí geografického informačního
systému (GIS). Takto vzniklá datová základna pak skýtá nepřeberné množství nových
eventualit pro zkoumání struktury minulé krajiny (Brůna, Křováková, Nedbal 2005).
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Z kartografických děl velkých měřítek poskytují nejlepší možnost studia krajiny
mapy tří vojenských mapování: takzvané Josefské neboli I. vojenské mapování
probíhalo v letech 1763-1787 za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa. Měřítko
tohoto mapování, na tehdejší dobu velmi podrobné, bylo 1 : 28 800. Jelikož tvorba map
probíhala přímo v terénu, v podstatě přímo „ze sedla koně“, nemá toto mapové dílo
geodetický základ. Na druhou stranu mělo velmi kvalitní a detailní výtvarné zpracování
(Kuchař 1967). Jednotlivé prvky lze díky tomu velmi jednoduše rozeznat. Problém
nastává při přenosu do souřadnicového systému, a to právě proto, že mapy nemají
geodetický základ a jsou tak výrazně zkreslené a tím i nepřesné. (Brůna, Křováková
2005).
II. vojenské mapování, také nazývané podle svého iniciátora Františka I.,
vznikalo pro Moravu v letech 1836-1840 (Olomoucko 1836) a pro Čechy o něco
později, a to v 1842-1852 (Kuchař 1967). Podkladem pro něj byly mapy stabilního
katastru, který byl vytvořen během první poloviny 19. století, přičemž Morava byla
zmapována mezi lety 1825-1836 a Čechy 1826-1843 (Kuchař 1967). Jelikož obě díla
měla mít

geodetický základ, předcházelo jejich vzniku zaměřování triangulačních

bodů, které v českých zemích proběhlo mezi roky 1806-1811. Měřítko map bylo opět
1 : 28 800, jelikož nebylo v té době možné vzhledem k časové tísni využít měřítko větší
(Kuchař 1967). Obsah Františkova mapování je velmi podobný Josefskému. Jeho hlavní
předností byla oproti předchozímu znatelnější přesnost. (Brůna, Křováková 2005).
V roce 1866 bylo po prohře Rakouska-Uherska ve válce s Pruskem rozhodnuto
o nezbytnosti vytvoření nového mapování. To probíhalo v letech 1869-1887, přičemž
Morava byla mapována v rozmezí let 1876-1878. Oproti minulým pracím bylo změněno
měřítko na 1 : 25 000. Vycházelo z nově zavedeného dělení na pole zeměpisné sítě. Po
rozpadu monarchie pak byly na základě mírové smlouvy ze St. Germain (1919)
originály topografických sekcí zabírajících území Československa předány nově vzniklé
republice. Zde pak zastávaly úlohu úředních map. Od roku 1920 pak bylo přistoupeno
k tzv. reambulanci těchto map, při které došlo k opravení a doplnění jejich obsahu. Tato
mapová díla pak byla vydána dvoubarevně - kromě vrstevnic, jenž dostaly hnědou
barvu, byly ostatní prvky barvou černou. Kvůli vzniku nového mapování ale nebyla
reambulance zcela dokončena (Kuchař 1967).
K vypracování této práce budou využity mapové listy zachycující okolí
Olomouce, konkrétně z Františkova mapování list O_7_V, z třetího vojenského
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mapování list 4158_4 a z třetího reambulovaného mapování list 4158-008. Josefské
mapování nebude využito kvůli problematickému převodu do digitálního prostředí.
Dané mapové listy je třeba digitalizovat, tedy přenést analogová data na data
digitální. Toho docílíme pomocí transformace těchto map do souřadnicového systému,
v našem případě do systému S-JTSK (postup georeferencování viz níže). Získáme tak
georeferencovanou mapu ve formě rastrů, ze které zatím nelze získat data pro analýzu.
Až díky vytvoření vektorové formy mapových prvků se otevře cesta k analýze jejího
obsahu a porovnání se současným stavem. K vektorizaci lze využít libovolný software
GIS, přičemž v této práci byl aplikován program ArcGIS 9.3. Z vektorových dat pak již
můžeme velmi jednoduše získat údaje pro analýzu změn jednotlivých polygonů, linií či
bodů mezi mapami z různých období. Získáme tak kvalitní obraz změn využití krajiny.
Ve výsledném zhodnocení výsledků by ale mělo též dojít k zohlednění přesnosti
využitých pramenů (Čada, Veverka 2002, Cajthaml 2007).
Georeferencování map II. vojenského mapování lze provést pomocí software
MATKART, vyvinutého na základě globálního transformačního klíče, který vytvořil
doc. ing. Václav Čada, Csc., člen katedry matematiky Západočeské univerzity v Plzni.
Do jím vytvořeného programu vložíme číslo dané mapy v kladu listů a souřadnicový
systém. Program poté vygeneruje souřadnice rohových bodů zájmového mapového
listu. (Veverka 2004) Poté je už možné provést samotnou vektorizaci dané mapy.
Ostatní mapové listy pak budeme georeferencovat v programu ArcGIS, a to nástrojem
Georeferencing, pomocí rektifikace. Určíme si nejméně 4 tzv. vlícovací body, jenž jsou
zakresleny jak na již právě georeferencovaném mapovém listu, tak na tom, na kterém
jsme tento proces ještě neprovedli. Je třeba vybrat takové body, u kterých máme jistotu
nezměněné polohy. Zároveň by se však měly nacházet co nejdále od středu mapy. Pak
v již zmíněném nástroji přiřadíme vlícovacím bodům

značku v obou mapách

(vrstvách). Tímto je určena vzájemná poloha dvou shodných zadaných bodů
v souřadnicovém systému na mapě, jež dosud nebyla georeferencována. Poté následuje
kontrola chyby těchto bodů, která by neměla přesahovat 10. Pokud je tento parametr
splněn, můžeme dokončit georeferencování (rektifikaci) jejím uložením, přičemž máme
mapu již v potřebné podobě a připravenu k vektorizaci. Tento postup budeme aplikovat
na mapové listy třetího a třetího reambulovaného vojenského mapování.
Vzhledem k odlišné přesnosti a stupni generalizace námi vybraných mapových
podkladů nelze zaručit skutečnost, že se prvky, které ani v jednom ze zdrojů nezměnily
svou polohu a plochu, budou na 100 % překrývat. Námi vytvořené vrstvy spolu sice
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korespondují, ale nelze z nich vytvořit jednotnou vrstvu, jenž bychom mohli využít
k analýze. Bude tedy třeba analyzovat všechny vytvořené vrstvy odděleně a výsledky
porovnat až poté.
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3 HISTORIE OLOMOUCE SE ZAMĚŘENÍM NA
ORGANIZACI PROSTORU
3.1 Modernizační procesy uvnitř habsburské
monarchie během 18. a 19. století
Jak již víme z předchozí kapitoly, šel vývoj organizace prostoru a modernizace
společnosti v habsburské monarchii trochu jinou cestou než například v Anglii. Tento
stát byl nesourodým útvarem mnoha národů a etnik, provázený v 18. století neustálými
válečnými konflikty, jež ohrožovaly jeho jednotu. Též jsme již zmínili, jak pomalu
se projevovaly hospodářské reformy zavedené zde již v 18. století.
Rozvoj v habsburské monarchii začínáme tedy více pozorovat až na rozhraní
18. a 19. století, a to zejména v Předlitavské části země. Právě zde se totiž vytvořila
skupina bohatých obchodníků, řemeslníků a bankéřů, kteří se začali věnovat továrnímu
podnikání. Rozvinul se zde nákladnický systém v textilní výrobě, jenž byl znakem
proto-industriální výroby. Zároveň se začaly uplatňovat nové vynálezy přímo
ve výrobě, a to i díky součinnosti vynálezců a výrobců, podporované právě vzniklými
vědeckými institucemi a společnostmi. Oporou pro rozvoj se rovněž staly nově vzniklé
bankovní domy (soukromé i státní - Rakouská národní banka) a další podobné instituce
(Jakubec, Jindra 2006). Byly zde však i protichůdné tendence. Nastupující kapitalismus
se stále častěji střetával s uzavřeným hospodařením šlechtických velkostatků či
s cechovními organizacemi, jenž viděly v nezávislé výrobě a obchodu hrozbu pro své
podnikání. V neposlední řadě pak panoval ve vyšších vrstvách strach z šíření myšlenek
francouzské revoluce (Matoušek 2010). I přes to všechno se postupně prosazovaly
nástroje a postupy spojené s tržní ekonomikou. Tento proces završily reformy
porevolučních let. Musíme ještě doplnit, že proces proto-industrializace nepředcházel
v Rakousko-Uhersku všem nově vzniklým výrobním odvětvím. Nejvýrazněji ho
můžeme najít v oblastech textilní výroby, která vznikala většinou v místech, kde dříve
fungovala proto-industriální výroba textilu, naopak například u hutnictví tento postup
nevidíme. (Jakubec a kol. 2006). Jak se během 19. století rozvíjela industrializace a s ní
spojená urbanizace, znamenalo to výraznou proměnu prostorové organizace. Ovšem
v případě habsburského státu byl tento proces výrazně pomalejší. Například růst počtu
měst byl poměrně pomalý, viz třeba v českých zemích, kde bylo ještě v roce 1851 pouze
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9 měst, která měla počet obyvatel mezi 10 000 – 20 000 obyvateli. Větší byla jen Praha
a Brno (Horská, Maur, Musil 2002). Když se podíváme na systém osídlení jako celek,
zjistíme, že se již ve středověku vytvořila sídla přibližně tak, jak je známe z 19. století.
Zástavba většinou vznikala v okolí zdroje vody. Na ni se připojoval postupně pás
zahrad či sadů, na ten přiléhala plužina, tvořená úzkými pásy pozemků. Za nimi
se rozkládaly pastviny a pak už jen les či další louky, což záleželo na poloze místa,
neboť více lesů bylo na horách a méně v nížinách. V 17. a 18. století došlo k rozvoji
zemědělství ve formě extenzivnějšího využití stávajících způsobů hospodaření.
Rozšiřovala se orná půda, na úkor lesů a pastvin, což ale znamenalo snížení stavu
dobytka. Až střídavý způsob hospodaření znamenal vyřešení problému s využitím
veškeré půdy současně, a to bez toho, aby byla snižována intenzita živočišné výroby.
Přechod k tomuto systému nelze přesně časově vymezit. Jisté je, že se jednalo
o zdlouhavý proces, který se navíc šířil značně nerovnoměrně. První doklady pocházejí
z 2. poloviny 18. století. Masově se tento systém rozmohl až ve 2. polovině 19. století
a jeho zavedení znamenalo též určitou proměnu organizace prostoru (Matoušek, V.
2010). Období zhruba od poloviny 19. století do 70. let 19. století se vyznačovalo
trvalým růstem rozlohy orné půdy. Tehdy již nebylo možné ornou půdu dále rozšiřovat,
proto se zemědělci kvůli rostoucímu počtu nezemědělského obyvatelstva museli
soustředit na zvyšování výnosů jiným způsobem, zejména větším nasazením
mechanizace či aplikováním umělých hnojiv (Bičík, Jeleček, Štěpánek 2001).
Důsledky industrializace, urbanizace, růstu populace a zemědělské revoluce
v průběhu 19. století tedy znamenaly výrazné proměny v krajině a jejím využití. Druhá
polovina 19. století se pak nesla ve znamení vzniku průmyslových regionů a výrobních
zemědělských oblastí. Jelikož byly české země nejvyspělejší částí monarchie, tak v nich
očividně probíhal také největší tlak na krajinu. (Bičík, Jeleček, Štěpánek 2001).

3.2 Nástin historie Olomouce
Nyní se blíže zaměříme na historický vývoj zájmového území. Okolí Olomouce
mělo vždy příznivé přírodní podmínky, a tak bylo člověkem osídleno již v dobách
mladšího paleolitu, tedy asi 40 000 let př. n. l. a časem se, díky své poloze, stalo
i křižovatkou obchodních cest. Vedla tudy například Jantarová stezka (Kuch-Breburda,
Kupka 2003). Ovšem počátky města, tak jak ho známe dnes, jsou poněkud mladšího
data. Jako možné strategické centrum je tento prostor spojován již s obdobím Sámovy
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říše a později se starší dobou hradištní, označovanou někdy i jako předvelkomoravské
období. V jeho průběhu u nás dochází ke vzniku opevněných hradišť majících již
jakousi správní a hospodářskou funkci nad částí území. To byl určitý předpoklad, který
vedl v pozdějších obdobích k zformování státu. V námi sledovaném území bylo toto
hradiště situováno na rozhraní dnešního Povelu a Nových Sadů. V následující etapě
se stala Olomouc jedním z významnějších center Velké Moravy, neboť spravovala
poměrně hustě obydlené území střední Moravy a zřejmě již byla i sídlem církevní
správy. Ve stejnou dobu došlo k přesunu hlavního centra na olomoucký kopec,
konkrétně na václavské a petrské návrší. Ani rozpad velkomoravského státu zapříčiněný
maďarským živlem neznamenal ztrátu postavení Olomouce, která díky tomu, že byla
severněji než centrum říše, zůstala vedoucím střediskem oblasti i po rozpadu státu.
Pádem významnějších jihomoravských středisek navíc zmizela Olomouci konkurence,
což nakonec vedlo k výraznému přesunutí těžiště moci na Moravě směrem k ní. Zázemí,
které olomoucké ústředí spravovalo, bylo tvořeno, pro tu dobu charakteristickými,
zemědělsko-řemeslnickými osadami (Kalábková, Kalábek, 2009).
10. století je spojeno se vzestupem moci Přemyslovců a rozšiřováním jimi
ovládaného území natolik, že se jim časem podařilo ovládnout i Moravu. Centrem
střední Moravy nadále zůstávala Olomouc. Později se navíc stala i sídlem moravských
údělných knížat a moravského biskupství, což mělo pozitivní vliv na další vývoj tohoto
území. Na Moravě byl, po vzoru přemyslovských Čech, zaveden systém hradské správy
a Olomouc, jako sídlo údělu, byla i jejím hlavním centrem. Sídlo knížete bylo nejprve
na návrší petrském a až po polovině 11. století se přesunulo na václavské návrší. Přední
postavení si na Moravě hanácká metropole udržela i v 11. a 12. století, kdy došlo
ke sjednocení údělů ve formě Markrabství moravského, které bylo rozděleno na několik
částí. Olomouc měla zpočátku nad ostatními výsadní postavení a byla zde tak zatím
udržena návaznost zeměpanských úřadů (Bystřický 2009).
Olomoučtí přemyslovští vládci byli též svědky zrodu Olomouce jako města, jenž
se stalo centrem řemeslné výroby a místem konání trhů. Zprvu nebylo kompaktním
celkem, vzniklo zde několik menších sídel, která se pak propojila v jedno. Neznáme
bohužel přesné datum, protože se zakládací listina buďto nedochovala, nebo nebyla
vůbec vydána. S největší pravděpodobností došlo k vyhlášení Olomouce za město
někdy mezi roky 1239-1243. Mimo jiné to vyplývá i z faktu, že ve stejné době byla
přidělena městská práva rovněž Brnu. Město, které vzniklo na Michalském návrší, bylo
obklopeno staršími osadami. Ty se s ním postupně propojovaly. Nejstarší z nich bylo
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Předhradí, jehož počátek byl spojen se vznikem olomouckého knížecího dvora. Dále
se kolem nacházely Michalská osada, Blažejská osada a Mořická osada. Město pak
rostlo poměrně rychle s tím, jak byli kanovníky z Předhradí vytlačováni řemeslníci,
kteří se pak usazovali na západ od něj v ostatních osadách. Úlohu hlavní obchodní
a cestovní křižovatky na sebe tak postupně převzalo území dnešního Horního náměstí.
Město bylo ale také, krom obchodní křižovatky, místem stýkání trojí moci – veřejné
správy, celomoravské církevní správy a městské správy (Kuch-Breburda, Kupka 2003).
Od 13. století neexistovalo v okolí Olomouce město, které by jí bylo
výraznějším soupeřem. Nejbližším městem schopným jí konkurovat bylo až Brno. Silné
postavení se zakládalo mimo jiné na tom, že byla stále sídlem církevní správy. Přesto
její význam poklesl, jelikož se Brno stávalo častěji sídlem markraběte, navíc bylo blíže
Praze a také Uhrám a Rakousku, které měl v hledáčku Přemysl Otakar II. Krátký návrat
na výsluní Olomouc zažila při snaze posledních Přemyslovců ovládnout Polské
království, což ale skončilo se smrtí Václava III. v roce 1306. Ani za Lucemburků
se její postavení vůči Brnu nezlepšilo. Přestože byla podle privilegia Jana
Lucemburského z roku 1352 nadále hlavním městem Markrabství, nestala se městem
sídelním, tím bylo nadále Brno, a tak se hlavní dění odehrávalo tam. Více živo bylo
v Olomouci během let soupeření Jošta a Prokopa, markrabat moravských. Ovšem smrtí
Jošta skončila řada samostatných markrabat a jejich pravomoc přešla na krále Václava
IV. Mezitím se město rozrůstalo a s ním i jeho okolí. Kolem Olomouce vzniklo několik
sídel – Gošikl, Hodolany, Klopoř, Lazce, Ostrovy, Předmostí a Závodí. Jejich počet pak
v průběhu 14. století ještě vzrostl o Bělidla, Litovelské předměstí, Plačlivou ulici, Povel
Český a Německý, Psí ulici a Vozovku. Jak rostl význam tohoto centra, rostla i potřeba
jeho ochrany. Opevnění Olomouce vznikalo již od 11. století, kdy získal hradby
olomoucký hrad na Václavském návrší. Jako další bylo opevněno Předhradí. Celistvou
kamennou hradbu však město získalo až na začátku 14. století (Kohout 2009).
Za husitských válek stála Olomouc již od počátku pevně na straně katolíků, což
znamenalo mnohé útrapy, jimž byla během bojů vystavena. Po zvolení Jiřího
z Poděbrad za krále se na jeho stranu připojila s ostatními moravskými městy až po
Brněnském sněmu v červenci 1458. Král jí pak potvrdil všechna privilegia a též ji
označil za první město Moravy, což podporoval i častými návštěvami. V dalším
průběhu 15. století se pak skutečně postavila do čela moravských měst. Stále zůstávala
ústředím moravské církevní správy a zároveň významným centrem správy veřejné.
Navíc měla v té době z moravských měst největší rozlohu a počet obyvatel. Od počátku
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své vlády měl Jiří z Poděbrad v Evropě problémy s uznáním svého postavení . Uznat ho
odmítl i papež a zahájil nátlak na Čechy, aby se zřekli svého krále. Proti Jiřímu se tak
postupně začala stavět část české šlechty a královských měst. Olomouc tak vidíme od
roku 1467 v obranném spolku proti Jiřímu z Poděbrad. Do války proti němu se zapojil
i uherský král Matyáš Korvín, který byl v Olomouci poměrně častým hostem. I proto
došlo v roce 1469 k volbě Matyáše českým králem právě zde. Poté se v podstatě stala
spolu s ostatními královskými městy na Moravě panovníkovým sídelním městem.
Podobně se dostala do centra dění ještě v roce 1479, kdy zde Matyáš Korvín jednal
s Vladislavem Jagellonským o rozdělení vlády v českých zemích. Jak je vidět, měla
Olomouc v 15. století poměrně velkou prestiž nejen v rámci českého státu, ale celé
střední Evropy. I když její postavení po smrti Korvína poněkud pokleslo, přesto zde
pokračoval kulturní rozvoj, nejspíš i díky přítomnosti biskupství, a město se několikrát
stalo cílem návštěvy jagellonských králů. A tak i během první poloviny 16. století
zůstalo zachováno postavení Olomouce jako čelního města Moravy (Kuch-Breburda,
Kupka 2003).
Během husitských válek se logicky muselo udržovat městské opevnění,
které tehdy tvořila dvojitá kamenná hradba kolem města a oddělené opevnění Předhradí
a václavského návrší. Ve dvacátých letech pak byla do celku opevnění připojena
městská část Bělidla, kterou obepnula nová hradba s půlválcovými baštami. Díky
rozvoji předměstí se stala Olomouc největším městem na Moravě (za Jagellonců měla
rozlohu 46,5 ha). Současně s Brnem byla místem zasedání moravského zemského
soudu. Zároveň byla díky své věrnosti Římu místem, které lákalo množství církevních
hodnostářů či katolíků z husitských měst. Rostl i počet dalších osob spojených s církví.
Zvyšovalo se tak kvantum obyvatel, kteří nevykonávali žádnou produktivní činnost,
a z Olomouce se tak stávalo výrazně spotřební město. Přesto stále zůstávalo i městem
řemeslníků produkujících své zboží z velké části pro dálkový obchod (Kaňák 2009).
Když shrneme předešlé řádky, uvidíme, že Olomouc vstoupila do 16. století jako
zemské, hospodářské a církevní centrum. K těmto funkcím se ještě v roce 1573 připojila
první moravská univerzita. Zeměpanské funkce byly ale postupně oslabovány a díky
změně panovnického rodu, který nyní vládl z Vídně, začala pomalu slábnout pozice
Olomouce jako centra Moravy ve prospěch Brna, jenž bylo daleko blíže k hlavnímu
městu monarchie (Kuch-Breburda, Kupka 2003). 16. století pak bylo dobou střetávání
autority krále a katolické církve s protestanty, přičemž, co do počtu obyvatel, měli
protestanti převahu. Ale již na počátku 17. století dosáhla katolická strana převahy
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na olomoucké radnici. Když se ve městě konal v roce 1618 sjezd stavů, moravská část
stavů se odmítla připojit k povstání a zatím zachovávala neutralitu, což znamenalo
i prozatímní udržení pozic katolíků v místní radě. Teprve nástup Ferdinanda II.
znamenal, že se moravští stavové nakonec přidali k povstání. V květnu 1619 došlo
ke sněmu v Brně, kde se nekatoličtí stavové a spolu s nimi i Olomouc rozhodli připojit
k českému povstání. Město se pak během bojů stalo jednou z hlavních vojenských
základen na Moravě, byl zde muniční sklad a zbrojnice. Rok 1620 pak pro město
znamenal časté vpády kozáků z Polska, které provázelo pustošení okolí. Proto bylo
třeba zvýšit stav vojska. To však mělo i negativní důsledky, např. nutnost vojsko
vyživovat. Ve stejném roce se zde také konal stavovský sněm, během kterého
se rozpoutal střet mezi stavy a královskými městy. Když se schylovalo k bitvě na Bílé
Hoře a na Moravě byla vyhlášena zemská hotovost, došlo ke sporu mezi moravskými
stavy, kdy konzervativní umírněná strana nechtěla poslat celou zemskou hotovost
na pomoc Čechám, a tak odešla jen část vojska. Po prohře stavů na Bílé Hoře se začalo
stavovské povstání na Moravě rozpadat. Zatímco radikálové shromažďovali vojsko,
probíhala tajně jednání příznivců kapitulace s Vídní. A tak docházelo pomalu
k rozkladu povstaleckého tábora. V důsledku toho došlo k jednání s císařskou stranou
a i Olomouc byla nakonec v lednu 1621 obsazena císařskými vojsky. Po obnovení
městské rady pak došlo na zatýkání některých protestantů a poté i ke konfiskaci
protestantského majetku, z čehož těžila kromě státu i katolická církev. Po uklidnění
poměrů po porážce povstání si ale Olomouc, která byla již nějakou dobu v zoufalé
ekonomické situaci, dlouho neoddechla. Naplno totiž propukla třicetiletá válka a město
se tak stalo sídlem císařských vojsk. Ke všem problémům se ještě připojilo švédské
tažení, které začalo hrozit vpádem na Moravu. V této době bylo městské opevnění
v katastrofálním stavu a ani výzbroj nebyla právě dostatečná, natož moderní. V červnu
1642 se Švédové přiblížili k městu a zahájili obléhání. Po několika dnech se rozhodla
císařská posádka pro kapitulaci, a tak byla Olomouc odevzdána do švédských rukou.
Pro vojsko švédského krále bylo město nejdůležitějším opěrným bodem v českých
zemích a navíc bylo nedaleko metropole habsburské monarchie. Okupanti záhy začali
obnovovat a vylepšovat opevnění města. Během okupace byl po čase obnoven zdejší trh
a obyvatelé mohli alespoň částečně žít běžným životem. Obsazení trvající osm let mělo
zásadní význam pro ztrátu čelního postavení mezi městy na Moravě po třicetileté válce.
Olomouc byla Švédy opuštěna až v roce 1650, po zaplacení kontribucí. Navíc skončila
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po válce z velké části neobydlena a pobořena, a to o dost hůře než třeba Brno, jenž bylo
nejvíce zasaženo zejména na předměstích (Koudela 2009).
Olomouc byla vždy díky své poloze důležitým centrem regionu a její obyvatelé
samozřejmě chtěli vrátit své město na výsluní. Jedna z věcí, která by jim pomohla toho
dosáhnout, bylo obnovení statutu hlavního města Moravy. K tomu bylo třeba navrácení
zemského soudu a zemských desek. I přes prosby k císaři k tomu však nedošlo. V roce
1680 bylo sice Olomouci potvrzeno výsadní právo používání titulu hlavního města,
ale všechny úřady se nacházely v Brně a to také fakticky tuto úlohu vykonávalo
(Čermák 2009). Významným fenoménem, jenž přispěl k obnově města, bylo barokní
období, během nějž došlo k velkému rozvoji nejen hospodářství, ale i kultury. Město
stále zůstalo sídlem biskupství a univerzity a tyto instituce spolu s měšťany zahájily
obnovu města po třicetileté válce. Navíc znovu vyrostl komplex kláštera Hradisko
a nedaleko od města bylo vystavěno poutní místo na Svatém kopečku (Togner 2009).
Olomouc byla odjakživa důležitým opěrným bodem a měla chránit přístupové
cesty do země. Ovšem z následků třicetileté války se vzpamatovávala pomalu. Jejímu
znovubudování velmi pomohlo, když byla vyhlášena císařsko-královskou pevností
(Čermák 2009). Evropské státy měly již v 17. století k dispozici stálé armády a při
vedení válek byl užíván náročný způsob boje, který měl protivníka vysílit a přímému
střetu se pokud možno vyvarovat. Za této situace byly pevnosti páteří obrany, přičemž
pomáhaly zpomalit postup nepřítele a navíc tvořily významný zásobovací uzel
(Kuch-Breburda, Kupka 2003). Z toho důvodu Ferdinand III. vydal 15. 9. 1655 dekret,
podle něhož se stala Olomouc spolu s Brnem, Jihlavou a Uherským Hradištěm
moravskou zemskou pevností (viz Obr. 2). Každá z těchto pevností měla mít stálou
vojenskou posádku. Stavba měla být spolufinancována obcí a státem. Ten tak získal
spolu s velitelem pevnosti výrazný vliv na dění v Olomouci. Velitel rozhodoval
o průběhu výstavby opevnění, byly mu dány klíče od všech městských bran a snažil
se často řídit i městskou radu. Vztahy mezi ním a radou byly upraveny až v 18. století,
přičemž velitel již nesměl ovlivňovat civilní záležitosti (Čermák 2009)
Pevnost na Hané měla stát v cestě vojskům, která by chtěla táhnout na Vídeň
buď skrze moravskou bránu ze Slezska, nebo z východních Čech. Na základě dekretu
mělo být zásadně renovováno opevnění, ale renovace probíhala velmi pomalu. Mělo to
dva hlavní důvody. Prvním byl nedostatek financí způsobený mimo jiné třeba
budováním pevnosti v Brně, druhým byla poměrně značná vzdálenost Olomouce
od hranic. V té době totiž ještě k monarchii patřilo Slezsko a obranu tak zajišťovaly jiné
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pevnosti (Vratislav, Hlohov, aj.). Ke konci 17. století se navíc hrozba ze severu snížila.
Naopak se znovu objevilo turecké nebezpečí, které na čas trochu vzkřísilo stavbu
olomouckého opevnění. Po jeho zažehnání se však práce opět zpomalily, a to i pro
trvající nedostatek financí. Ani 1. polovina 18. století neměla situaci zlepšit.
(Zatloukal,R. 2004).
Obrat nastal až s vládou Marie Terezie. Ta musela od začátku obhajovat před
Evropou svůj nárok na vládu, což znamenalo například i zvýšení severního nebezpečí.
Vše vyvrcholilo válkami o rakouské dědictví, během kterých došlo ke ztrátě části území
monarchie. Jak můžeme vidět na obr. 2, přiblížila se Olomouc, díky ztrátě většiny
Slezska, velmi výrazně k hranicím s Pruskem (vzdušnou čarou asi na 75 km). Tehdejší
armáda by danou vzdálenost překonala za dva dny. Hanácká metropole navíc ležela
na nejkratší trase do Vídně, a tak se proměnila v důležitou pohraniční pevnost
(Kuch-Breburda, Kupka 2003). V této konstelaci byl fakt, že olomoucké opevnění
nebylo ani zdaleka dokončeno, alarmující. Od vyhlášení pevnosti byly vytvořeny tři
projekty na její výstavbu, ale celkově nebyl zrealizován ani jeden z nich. V době
nástupu Marie Terezie na trůn nesla stále hlavní tíhu obrany středověká hradba
doplněná někde o raveliny, bastiony a sypané valy. Tento přístup ke stavbě olomoucké
pevnosti byl důsledkem špatného odhadu politické situace v Evropě. Když se pak v roce
1742 při svém tažení přiblížila pruská vojska k městu a oblehla ho, byla Olomouc
po několika dnech bez boje vydána. Prusové zde zůstali přes tři měsíce a podnikali
výpady po celé Moravě a dokonce i do Horních Rakous (Čermák 2009).
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Obr. 2: Geopolitická situace českých zemí v 17. a 18. století
(zdroj: Googlemaps, sk.wikipedia.org, vlastní návrh)

Okamžitě po skončení okupace rozhodla tehdejší panovnice o vybudování
nového systému obrany státu. Z toho důvodu pozvala odborníky z Francie, aby se
chopili tohoto úkolu. V tomto systému obrany se měla nově opevněná Olomouc stát
významnou hraniční pevností habsburského státu. Hlavním důvodem výstavby pevnosti
na Hané byla tedy změna hranic s Pruskem, ale neméně závažným důvodem byl i fakt,
že pevnost padla v roce 1742 velmi jednoduše do rukou pruských vojsk (Zatloukal, P.
2002). Projekt byl svěřen do rukou inženýra Rochepina, který modifikoval Vaubanovy
opevňovací projekty na místní podmínky. Kvůli stavbě bylo třeba srovnat se zemí část
předměstí, zahrad, polí, jenž byly v blízkosti hradeb. Z předměstí byly zbořeny Lazce,
Ostrovy, Dědinka, Závodí, Klopoř, Bělidla, část Hodolan, Nové Sady, Český
a Německý Povel, část Střední ulice, Vozovka, Gošikl a Zelená ulice. Pro obyvatele
odstraněných předměstí byly v dostatečné vzdálenosti od opevnění vybudovány nové
obce - Bělidla, Hodolany, Lazce, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Pavlovičky,
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Povel a Zelená Ulice. Stavba pevnosti byla dokončena v roce 1757. Olomouc si ale
neužila klidu dlouho, v roce 1758 přitáhl na Moravu pruský král s úmyslem obsadit její
hlavní pevnost a otevřít si tak cestu na Vídeň. To se mu ale nakonec nepodařilo, pevnost
vydržela obléhání a Fridrich II. musel odtáhnout s nepořízenou (Fiala 2009).
Po tomto útoku došlo k opravě poškozených částí fortifikací, ale po skončení
prací nastalo dlouhé období, během nějž nedošlo k žádnému většímu zásahu do vzhledu
opevnění. To bohužel znamenalo, že olomoucké fortifikace pomalu ale jistě chátraly
a navíc přestávaly odpovídat tehdejším opevňovacím kritériím. Za této situace tak bylo
štěstím, že se za napoleonských válek Olomouc nestala terčem útoku. V roce 1806 byla
baronem majorem Josefem von Lauer vytvořena zpráva, ve které byla zhodnocena
situace fortifikací (Viktořík 2011:18). Z ní vyplývalo, že byly pevnostní objekty často
v dezolátním stavu a navíc vyžadovaly výraznou modernizaci. Toto se týkalo jak
samotného opevnění, tak například inundačního systému nebo kasárenských objektů.
Krom toho také ve své zprávě zdůrazňoval potřebu vytvoření předsunutých obranných
prvků v nejvíce ohrožených částech fortifikací. Potřeba modernizace vyplývala z tohoto
spisu zcela jasně a další podobné práce nemluvily jinak. Přesto se ani v dalších letech
situace pevnosti příliš nezměnila, hlavně díky nedostatku finančních prostředků.
Zlepšení situace můžeme sledovat až od roku 1829, kdy již odezněly poválečné
ekonomické potíže monarchie a navíc byla v tomto roce výrazně zdokonalena
organizace generálního ženijního ředitelství, což znamenalo nejen posílení kompetencí,
ale i reorganizaci všech orgánů, které pod něj spadaly. Od této doby začal proces
přeměny olomoucké pevnosti, který byl završen vznikem Táborové pevnosti (Viktořík
2011).
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4 ANALÝZA VÝVOJE VYUŽITÍ ZEMĚ
4.1 Využití země v období vzniku 2. vojenského
mapování
Období tvorby 2. vojenského mapování spadá na Moravě do let 1836-40,
přičemž naše zájmové území bylo zmapováno během roku 1837 (Kuchař 1967).
Struktura využití země odpovídá počátkům industrializace, urbanizace a dalších
procesů, jejichž první projevy spadají v českých zemích právě do poloviny 19. století.
Prvním z těchto procesů byla tzv. agrární revoluce, kterou představovalo šíření
moderních metod hospodaření, ale také růst extenzivního způsobu hospodaření
provázený postupným růstem rozlohy orné půdy. Rozkvět zemědělství a dalších odvětví
hospodářství pak postupně vytvářel poptávku po větším množství strojů a kovových
nástrojů, v čemž můžeme spatřovat podnět k rozvoji tovární výroby. Ta pak znamenala
další proměnu organizace prostoru. Jako další fenomén, který je propojen s předešlými,
musíme zmínit proces urbanizace. Pozvolný růst měst se od počátku 19. století začíná
nepatrně zrychlovat. Do měst se za prací stěhovalo zejména obyvatelstvo z venkova
a díky tomu se rozrůstala i předměstí dosud často opevněných měst.
Olomouc šla v této době poněkud odlišnou cestou. Vyhlášení pevnostního
statutu znamenalo oproti předešlým obdobím výraznou proměnu prostoru města a jeho
okolí. Před středověkým opevněním byl vytvořen prostor, kde měly vzniknout nové
fortifikační prvky. V souvislosti s tím

vešel v platnost zákaz výstavby v předpolí

stávajících či ještě nevybudovaných objektů, aby nic neposkytovalo nepříteli
potenciální úkryt. Takto vzniklé území se nazývalo esplanáda či rayon a bylo vymezeno
vzdáleností čítající 500 kroků (375m) od paty glacis (Kuch-Breburda, Kupka 2003,
Zatloukal, R. 2004).
Předměstí Olomouce a ostatní okolní obce, které byly po třicetileté válce
výrazně poškozeny, se obnovovaly výrazně rychleji než město samotné. Již v roce 1676
měly stejný počet obyvatel jako před válkou (Kuča 2000). Navzdory tomu se ale
nemohly příliš rozvíjet, neboť tomu bránil zákaz výstavby v prostoru esplanády.
Zabraňoval tak obnově v původní rozloze. Některá sídla zanikla úplně, jiná byla
přesunuta za definovanou hranici a část pouze zmenšila svou plochu, i když zůstala
kusem svého území vně vymezené linie. Prostor nových předměstí pak měl zcela jinou
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podobu než původní zástavba. To nebylo způsobeno jen změnou polohy těchto sídel,
ale zejména snížením jejich celkové rozlohy z cca 656 domů na cca 350 domů (Kuča
2000). Po roce 1744, kdy již začala vznikat barokní pevnost, byl prostor postižený
zákazem výstavby dále rozšířen na 1000-2000m (Kuča 2000). Tento fakt způsobil,
že byla zrušena a srovnána se zemí i zbylá předměstí. Zachován byl pouze Hejčín,
Řepčín, Neředín a Holice. Zrušená sídla dostala novou lokaci za vymezenou linií.
Z těchto nově vytvořených obcí získaly status předměstí Nová Ulice, Zelená Ulice,
Nové Sady a Nový Svět, zatímco zbylé obce zůstaly samostatnými vesnicemi (Kuča
2000).
Výraznou proměnu prodělala též síť vodních toků v okolí pevnosti. Některá
z ramen řeky Moravy úplně zmizela, část zbylých toků byla zregulována a začleněna
do inundačního systému pevnosti. Výstavba fortifikací si dále vyžádala značný objem
stavebního materiálu, hlavně hlíny na tvorbu valů a pak cihel, které byly třeba pro
armování fortifikačních prvků. Cihelna se nacházela na Tabulovém vrchu (KuchBreburda, Kupka 2003). Významným krajinným prvkem okolí olomoucké pevnosti
se také stal znovu vybudovaný klášter Hradisko, jehož stavba začala již roku 1659,
ale úplného dokončení se dočkal teprve v roce 1736. Před hradbami pevnosti také
vznikly, z důvodu zrušení hřbitovů uvnitř města, postupně dva nové hřbitovy. První
v oblasti zvané Na Špici východně od hradské brány a druhý severně od Nové ulice.
Dalším zásahem do krajinného rázu na počátku 19. století bylo jednak přetvoření části
esplanády na hospodářsky využívanou půdu (zejména TTP), jednak rušení rybníků
v okolí města, které se dělo za stejným účelem, a tím bylo získání nové půdy (Kuča
2000).
Když utichly napoleonské války, vznikl prostor pro rozvoj romantického hnutí.
Ve spojitosti s tím se začalo rozvíjet budování zahrad a parků. Každé město chtělo mít
svůj park a ozdravit tak svoje prostředí. Olomoucká pevnost byla v té době proslulá
špatnými hygienickými podmínkami, a proto se zdejší obyvatelé snažili zasadit o vznik
parku. Prvním náznakem byla v roce 1820 Rudolfova alej, která byla

později

prodloužena. Dalšími takovými krajinnými prvky byl Michalský výpad (1835),
Klášterohradiský výpad (1845) a Františkovo stromořadí vzniklé v letech 1829-1831
(Zatloukal,P. 2002).
Samotné barokní

opevnění

Olomouce,

dokončené v roce

1757,

bylo

nejmohutnější na nejexponovanější západní straně. Na severu města byla fortifikace též
poměrně výrazná. Navíc byla tato část olomouckého předpolí protkána řadou vodních
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toků, což znamenalo, že útok protivníka byl z této strany prakticky nemožný.
Ve východní a jižní části nebylo město zcela obklopeno bastionovým opevněním.
To bylo totiž nahrazeno řadou předsunutých detašovaných fortifikačních prvků, které
využívaly i toku Moravy (Kuch-Breburda, Kupka 2003).
Z předešlých řádků jsou patrné děje, jenž přetvářely krajinu v okolí Olomouce
od počátku výstavby pevnosti do třicátých let 19. století. Nyní tedy můžeme přejít
k samotné analýze využití země tak, jak je zachyceno v druhém vojenském mapování.
Zájmové území jsme pro potřebu další analýzy rozčlenili podle ploch dnešních
katastrálních území a současných olomouckých městských částí, aby bylo možno
ve vymezeném prostoru určit oblasti s nejvýraznějšími změnami. Jednotlivé katastry
se samozřejmě mezi sebou liší i velikostně, což představuje rovněž výrazného činitele
ovlivňujícího poměr zastoupených druhů využití země.
Tab. 1: Celkové využití ploch na mapě 2. vojenském mapování
velikost ploch

Kategorie využití ploch
v ha
lesy
orná půda
TTP
zastavěná plocha
zahrady a sady
vodní plochy
hřbitovy
podmáčené plochy, mrtvá ramena
pevnostní prvky
ulice a ostatní plochy
pozemky v okolí nádraží, továren, apod.
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)
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v%
52,05
3257,13
1157,23
80,97
108,36
85,81
2,58
152,18
78,35
56,93
33,61

1,03
64,30
22,85
1,60
2,14
1,69
0,05
3,00
1,55
1,12
0,66

Tab. 2: Kategorie využití ploch v jednotlivých katastrech

Název
katastru
Bělidla
Bystrovany
Černovír
Hejčín
Hodolany
Holice
Chválkovice
Klášterní
Hradisko
KřelovBřuchotín
Lazce
Nemilany
Neředín
Nová Ulice
Nové Sady
Nový Svět
Olomoucměsto
Pavlovičky
Povel
Řepčín

lesy

orná
půda

0,00
0,00
28,28
3,96
0,00
1,14
0,43

24,88
7,80
88,61 20,20
100,66 44,47
62,81 26,72
320,93 62,97
480,23 266,91
273,54 122,14

TTP

zastavěná
plocha

zahrady,
sady

1,85
0,00
4,30
3,85
7,23
8,26
7,42

1,09
0,00
7,54
2,60
6,01
12,49
9,19

Kategorie využití ploch (ha)
podmáčené
vodní
pevnostní
plochy,
hřbitovy
plochy
prvky
mrtvá
ramena
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,41
0,13
31,11
0,00
8,38
0,00
41,82
0,00
4,09
0,00
0,00
5,89
5,22
0,25
0,00
0,00
0,48
0,30
23,80
0,00

ulice a
ostatní
plochy

pozemky v okolí
nádraží,
továren, apod.

celkem

0,71
0,00
5,15
3,55
4,26
5,84
5,72

10,92
0,00
0,00
0,33
7,99
0,00
0,05

47,25
108,81
230,07
154,00
419,36
780,33
443,06

0,00

33,44

33,97

3,73

10,77

1,74

0,00

9,13

2,58

0,34

0,00

95,70

0,00
0,47
12,68
0,00
0,00
0,00
0,00

261,74
53,24
196,15
203,34
307,90
116,22
12,51

54,95
23,03
43,48
15,88
60,48
79,15
2,38

6,06
0,92
4,84
3,30
5,91
6,58
1,53

9,38
1,13
9,81
9,06
10,90
0,45
1,57

0,54
7,64
1,89
0,00
5,38
16,04
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15,00
0,00
0,00
0,81
0,00
0,00

0,00
4,90
0,00
0,00
2,91
0,00
0,00

4,80
0,00
4,44
1,72
5,21
3,16
0,46

0,00
0,00
0,00
0,00
10,41
0,00
0,00

337,47
106,33
273,29
233,31
409,91
221,61
18,44

0,00
0,00
0,00
5,09

30,52
15,01
109,92
341,00

97,43
35,15
14,80
54,41

1,35
1,32
1,24
4,77

0,87
1,05
0,00
5,23

19,17
0,00
0,38
3,82

1,90
0,00
0,00
0,00

0,00
9,81
0,00
20,69

62,08
0,00
0,00
0,00

0,00
0,49
1,36
2,77

0,00
3,91
0,00
0,00

213,32
66,74
127,69
437,77

9,22

2,63

0,00

0,00

0,00

6,97

0,00

340,73

Slavonín
0,00 224,49 90,90
6,52
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

Z tab. 1 je patrné, že významná část zájmového území byla využívána jako orná
půda (64 %). Díky své poloze v nižší nadmořské výšce a v blízkosti vodních toků měla
totiž Olomouc dobré podmínky pro zemědělství. Proto i na území jednotlivých katastrů
vidíme, že orná půda zabírá značnou část jejich plochy. Na čele je v její rozloze katastr
Holic, který má největší celkovou plochu, ale procentuální zastoupení je „pouze“ 62%.
V katastru Neředína a Povlu dosahuje tento ukazatel až 86 respektive 87 %. Výrazně
nižší poměrné zastoupení má orná půda v katastrech Olomouc-město a Pavlovičky (viz
obr 1). V prvním totiž největší část území tvoří trvalé travní porosty a pevnostní
objekty, které spolu úzce souvisejí, jelikož byly plochy TTP součástí tzv. rayonu,
kde jak již víme, byla zakázána výstavba. V ostatních katastrech pak pastviny a louky
doplňovaly krajinu tvořenou převážně již zmíněnou ornou půdou.
pozemky v okolí nádraží, továren,
apod.

100,00
ulice a ostatní plochy

90,00
využití ploch v %

80,00

pevnostní prvky

70,00
60,00

podmáčené plochy, mrtvá ramena

50,00
hřbitovy

40,00
30,00

vodní plochy

20,00
10,00
Řepčín

Slavonín

Povel

Pavlovičky

Nový Svět

Olomouc-město

Nové Sady

Neředín

Nová Ulice
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Nemilany

Křelov-Břuchotín
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Chválkovice
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Hejčín
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Klášterní Hradisko
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orná půda
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Obr. 3: Využití ploch v jednotlivých katastrech
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

Zemědělskému charakteru okolí pevnosti dále odpovídal i nevelký rozsah
zalesněných pozemků, které zabíraly jen asi 1 % námi vymezeného území a rozkládaly
se zejména na sever od města, konkrétně pak hlavně v katastru obce Černovír,
kde dosahovaly až 12% rozlohy a velikosti 28 ha.
Mimo zemědělsky využívané plochy byla velmi výrazným prvkem krajiny hustá
říční síť, která dosahovala souhrnné délky 79,5 km. Tvořilo ji 66 vodních toků. Velká
část z nich se nacházela na severu zájmového území a vytvářela složitou strukturu.
Nezřídka se zde vytvořila i mrtvá či slepá ramena těchto vodních toků. Jejich okolí pak
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navíc tvořily další oblasti podmáčené půdy, jenž zabíraly více něž 150 ha. Nejvíce pak
byly tyto jevy zastoupeny v oblasti mezi vodními toky Moravy a Mlýnského potoka
mezi obcemi Černovír, Řepčín a Hejčín. Část vodní sítě byla v druhém vojenském
mapování znázorněna plošně, takže spolu s ostatními vodními plochami tak na mapách
dosahovala rozlohy více než 85 ha. Největší zastoupení vodních ploch vidíme v katastru
Olomouc-město (19 ha) a Nové Sady (16 ha). Zde totiž koryto Moravy dosahovalo
největších rozměrů. Dále byly tyto plochy výrazně zastoupeny v katastrech Černovír
a Hejčín, ležících v již zmiňované severní části území, ve které se nacházela hustá říční
síť.
Tab. 3: Počet a celková délka liniových prvků
Typ linie

počet linií

celková délka linií (km)

železnice

4

18,53

hlavní cesty

7

20,70

vodní toky

66

79,51

vedlejší silnice a polní cesty
272
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů linií, UJEP, vlastní návrh)

212,93

Zástavba, představující tehdy jen 1,6 % rozlohy, se většinou nacházela v rámci
obcí. Velká část z nich navíc vznikla nedlouho před vytvořením mapového díla díky
rozšiřování esplanády a přesunu některých sídel dále od města. Stavby ležící mimo obce
tvořily jen malou část z celku zastavěných ploch. Jednalo se například o mírové
prachárny nebo budovy stanic na výběr mýta ležící při hlavních cestách. V obcích
se kolem domů nacházela většina zahrad a sadů. Nejvýraznější procentuální zastoupení
pak měly v katastrech Klášterního Hradiska, kde byla kolem stejnojmenného kláštera
větší souvislá zahradní plocha, a dále v katastru Nového světa, který má však malou
rozlohu.
Do zástavby pak ještě zahrnujeme budovy související s nově vytvořeným
železničním spojením, které vzniklo mezi lety 1841-1845 a které spojovalo Olomouc
s Vídní i Prahou (Kuča 2000). V oblasti, kde se trať nejvíce přimykala k pevnosti, pak
začalo vznikat nádraží, neboť tak bylo nejlépe dosažitelné skrze hradskou bránu.
V tomto prostoru nacházejícím se v katastrech Pavloviček, Bělidel a Hodolan se pak
vytvořila plocha kolem železnice a budov s ní souvisejících. Například v Bělidlech toto
území tvoří se svými 10 ha až 23 % rozlohy. Železnice většinou znamenala pro města
nový impuls k rozvoji, proto v jejím okolí vznikala nová zástavba, často představovaná
výrobním odvětvím. Ne tak však v Olomouci, kde zákaz výstavby na ploše pevnostního
rayonu bránil tomu, aby železnice stimulovala rozvoj města. Přesto vznikaly
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v 1. polovině 19. století ve městě drobné průmyslové podniky. Ve 40. a 50. letech
se však již nemohly dále vyvíjet, a proto se přesunuly do okolních měst. Olomouc tak
začala výrazně zaostávat za ostatními městy českých zemí a tuto ztrátu se jí již dohnat
nepodařilo (Kuča 2000).
Již od 80. let 18. století byl dobudováván systém císařských silnic, které
samozřejmě procházely i naším zájmovým územím. Nacházelo se tu spojení na Brno
směřující přes Prostějov, dále důležitá komunikace vedoucí do Šternberka, ze které se
pak Na Špici oddělovala významná komunikace směrem na Lipník nad Bečvou. Další
spojení vedlo směrem na Mohelnici. Tyto cesty pak v okolí Olomouce vytvářely síť
s délkou přesahující 20 km. Na tuto síť pak přiléhal systém vedlejších silnic a polních
cest, který v krajině vytvářel hustou pavučinu, jejíž vlákna se napínala do délky přes
200 km.

Obr. 4: Řez bastionovým opevněním
(zdroj: forum.valka.cz, upraveno)

Tehdejší krajinu kolem města pak samozřejmě dotvářely nové fortifikační prvky,
jenž zabíraly téměř 80 ha a vytvářely tak charakteristický krajinný ráz. Fortifikační
objekty zasahovaly nejvíce do katastru Olomouc-město, kde vytvořily plochu asi 60 ha,
což představuje asi 29 % jeho rozlohy. Tyto objekty se pak dále nacházely na území
Bělidel, Hodolan, Chválkovic, Klášterního Hradiska, Lazců a Nové ulice. Zde ale
nepřekročily velikost 6 ha a hranici 5 % rozlohy katastru. Tento fakt byl zapříčiněn
zejména tím, že se nejmohutnější fortifikace nacházely na jihozápadní straně pevnosti.
Samotné opevnění pak samozřejmě nebylo jednolitou hradební masou. Skládalo se
z mnoha prvků, jenž tvořily propracovaný systém. Podoba části bastionového opevnění
je naznačena na Obr. 4.
Poslední sledovanou kategorií je uliční síť , která tvořila 1,1 % plochy území,
přičemž byla vždy propojena se zástavbou dané obce, se kterou tak tvořila jeden celek.
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4.2 Využití země v období vzniku 3. vojenského
mapování
Struktura využití ploch v dalším časovém horizontu byla výsledkem vývoje
krajiny v období mezi vznikem druhého a třetí vojenského mapování. Tato etapa dějin
je v českých zemích charakterizována rozvojem industrializace doprovázené růstem
měst, potažmo počtu městského obyvatelstva. Zároveň jde také o revoluční období
nejen ve smyslu technickém a modernizačním, ale i společenském. V plném síle
se projevovaly nacionální tendence a propukaly také nové konflikty mezi evropskými
mocnostmi, mezi něž se tehdejší habsburské soustátí řadilo. Právě prohra RakouskaUherska ve válce s Pruskem v roce 1866 se stala popudem pro vznik mapového
podkladu, který jsme vybrali pro naši další analýzu. Tehdy se totiž jasně ukázala
potřeba aktualizace a zpřesnění dosavadních státních mapových děl (Kuchař 1967).
Krajinný ráz, který je na mapě zachycen, byl opět výsledkem mnoha procesů a událostí,
přičemž nejvýraznější z nich byla rozhodně přestavba olomoucké pevnosti.

Tab. 4: Celkové využití ploch na mapě 3. vojenském mapování

Kategorie využití ploch

v ha

lesy
orná půda
TTP
zastavěná plocha
zahrady a sady
vodní plochy
hřbitovy
podmáčené plochy, mrtvá ramena
pevnostní prvky
ulice a ostatní plochy
pozemky v okolí nádraží, továren, apod.
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

velikost ploch
v%
18,97
3584,50
776,58
98,74
170,85
71,63
4,03
109,92
116,77
71,13
42,10

0,37
70,77
15,33
1,95
3,37
1,41
0,08
2,17
2,31
1,40
0,83

Nyní si tedy blíže rozebereme vývoj struktury využití země zachycené
na 3. vojenském mapování. Z Tab. 4 jasně vyplývá zaměření místních hospodářských
aktivit na zemědělství, jelikož orná půda pokrývá přes 2/3 celkové plochy území.
V Tab. 6 pak uvidíme, že nejrozsáhlejší je výměra orné půdy na území Holic.
Konkrétně je to 669 ha, což přesahuje minimálně 2x

plochu orné půdy

v ostatních katastrech, krom Řepčína, kde zabírá 360 ha. Převaha Holic v tomto
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ukazateli je částečně zapříčiněna velkou rozlohou katastru. V relativních hodnotách
jsou ale Holice též na prvních místech, jelikož zde orná půda zabírá 86 % plochy. Větší
poměr má již jen katastr Neředína s 90 %. Nejméně se toto využití země vyskytuje
v katastru Nový Svět, kde je to zapříčiněno malou rozlohou katastru. Relativní plocha
orné půdy je zde 48 %. Územím s druhým nejmenším množstvím orné půdy jsou
Pavlovičky s pouhými 14 % katastru.
Trvalé travní porosty zabírají 15 % plochy zkoumané oblasti a tvoří tak druhý
nejvýznamnější prvek krajiny. Oproti předešlému časovému horizontu, kdy zabíraly
téměř 23 % a přes 1100 ha, to znamená poměrně výrazné snížení plochy porostu. Jako
jednu z příčin můžeme předpokládat trend, který tehdy panoval v celé monarchii.Jedná
se o postupné zvyšování plochy orné půdy kvůli zavádění extenzivního způsobu
hospodaření. Dalším důvodem pak bylo přeměnění některých částí TTP, které přiléhaly
k obcím, na zahrady a sady. Tento jev můžeme pozorovat u Povlu a Nových Sadů.
Nejvýraznější podíl na ploše území měly TTP v Pavlovičkách, kde zabíraly více než
50 % z celého katastru. Ovšem v absolutních hodnotách dosahovaly největší rozlohy
ve větších katastrech. Konkrétně to byly Holice (62 ha), Nová Ulice (67 ha)
a Chválkovice (95 ha), kde zabíraly vůbec největší plochu. Poměrně výrazné byly TTP
i v katastru Olomouc-město, kde byl jejich výskyt úzce propojen s opevněním. Byly
totiž součástí předpolí pevnosti, kde nebyla možná výstavba a půda byla navíc
v majetku eráru, což zřejmě zabraňovalo využívání půdy k pěstování plodin.
Další výraznou složkou sledovaného území byly oblasti s podmáčenou půdou.
Ty tvořily přes 2 procenta rozlohy, což znamená úbytek oproti minulému období,
kdy byla jejich rozloha 3 %. Stejně jako v předešlém horizontu se vyskytovaly zejména
v blízkosti některých vodních toků či jejich mrtvých ramen.. Největší výskyt pak měly
v katastrech Hejčína (16 %) a Černovíra (10 %), kde se koncentrovalo nejvíce vodních
toků tvořících zde spleť meandrů, ramen a mrtvých ramen.

Tab. 5: Počet a celková délka liniových prvků
Typ linie
počet linií
celková délka linií (km)
železnice
11
27,87
hlavní cesty
14
33,52
vodní toky
68
81,92
vedlejší silnice a polní cesty
235
194,49
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů linií, UJEP, vlastní návrh)
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Tab. 6: Kategorie využití ploch v jednotlivých katastrech

Název
katastru

lesy

orná
půda

TTP

zastavěná
plocha

zahrady,
sady

Bělidla
0,00
15,33 9,92
2,99
Bystrovany
0,00
82,06 23,18
0,09
Černovír
12,48
110,98 54,18
5,18
Hejčín
3,37
71,16 35,29
3,80
Hodolany
0,00
323,90 44,15
7,26
Holice
0,00
669,32 62,89
11,35
Chválkovice
0,11
301,63 95,97
8,07
Klášterní
Hradisko
0,00
38,06 25,51
3,02
KřelovBřuchotín
0,00
277,81 25,56
7,54
Lazce
0,00
56,72 31,06
1,77
Nemilany
0,00
227,45 23,55
6,97
Neředín
0,00
209,41 7,84
4,12
Nová Ulice
0,00
299,30 67,49
6,64
Nové Sady
0,00
124,34 55,48
8,07
Nový Svět
0,00
8,83 0,00
1,89
Olomoucměsto
0,00
27,97 77,73
1,62
Pavlovičky
0,00
9,35 36,09
2,07
Povel
0,00
109,96 6,83
1,94
Řepčín
3,01
360,01 40,97
5,57
Slavonín
0,00
260,91 52,88
8,77
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

1,57
0,00
6,82
3,88
12,18
14,16
9,66

Kategorie využití ploch
podmáčené
vodní
pevnostní
hřbitovy plochy, mrtvá
plochy
prvky
ramena
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,48
7,75
0,71
24,19
2,36
6,74
0,00
25,40
0,00
5,08
0,00
0,00
4,65
5,94
0,22
0,00
9,74
0,35
0,26
18,11
3,82

ulice a
ostatní
plochy
4,28
0,00
4,59
4,24
4,67
6,02
4,66

pozemky v
okolí nádraží,
továren, apod.
13,18
0,00
0,83
0,13
17,47
0,70
0,42

celkem
47,25
108,81
230,07
154,00
419,36
780,33
443,06

7,65

0,19

0,00

11,23

2,81

7,23

0,00

95,70

9,42
0,99
8,17
7,51
16,17
19,47
7,28

0,37
6,82
0,00
0,00
1,70
11,38
0,00

0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,02
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,22
5,51
3,32
2,61
10,20
0,22
0,00

6,73
0,61
3,83
1,82
3,16
2,66
0,44

0,54
0,00
0,00
0,00
5,26
0,00
0,00

337,47
106,33
273,29
233,31
409,91
221,61
18,44

22,50
0,65
7,37
5,80
9,60

20,31
0,00
0,00
3,40
1,61

2,59
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10,88
0,00
16,22
0,00

57,24
0,00
0,00
0,00
2,59

1,97
5,52
1,59
2,78
4,36

1,39
2,18
0,00
0,00
0,00

213,32
66,74
127,69
437,77
340,73

pozemky v okolí nádraží,
továren, apod.
ulice a ostatní plochy

100
90

pevnostní prvky

využití ploch v %

80
70
60

podmáčené plochy, mrtvá
ramena

50

hřbitovy

40

vodní plochy

30
20

zahrady a sady

10
Slavonín

Povel

Řepčín

Pavlovičky

Olomouc-město

Nové Sady
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Obr. 5: Využití ploch v jednotlivých katastrech
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

Nedílnou součástí okolí Olomouce byly samozřejmě obce. Každá z nich
představovala v podstatě jednolitou masu složenou ze zástavby a přilehlých sadů
a zahrad. Ani zástavba (téměř 2 %), ani zahrady a sady (3 %) nezabíraly příliš velkou
část celkového území, ale přesto byly významným krajinným prvkem. Oproti minulému
období jsme zaznamenali u zástavby nárůst o 0,3 %, přičemž absolutní hodnota
dosahuje cca 18 ha. Když vezmeme v potaz, že v mapě prvního časového horizontu
měly některé domy větší rozlohu než v pozdějším horizontu, můžeme předpokládat,
že byla změna plochy zástavby ještě o něco výraznější. Největší plochou zástavby
v druhém horizontu disponovala obec Holice (11 ha) následovaná Slavonínem (téměř
9 ha), Novými Sady (8 ha) a Chválkovicemi (8 ha). Pokud pomineme katastr Bystrovan,
kde se nenachází žádná zástavba, jelikož je tato obec již mimo zájmové území, uvidíme,
že podobně jako v předešlém období bylo nejméně zástavby na území katastru
Olomouc-město. Jeho velkou část tvořilo totiž předpolí pevnosti, kde platil zákaz
výstavby.
Mimo samotné obce pak bylo nejvíce budov v okolí nádraží, které bylo nejdříve
na úrovní hradské brány. Ovšem ještě před vznikem 3. vojenského mapování bylo
v letech 1870-72 přesunuto. Olomouc se totiž stala významným železničním uzlem
zejména díky stavbě nové tratě do Brna a také dalšího spojení směřujícího přes Velkou
Bystřici na Bruntál. Zesílení provozu si tak vyžádalo přenesení původního nádraží
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do dnešní lokality u Hodolan. Plocha mezi městem a nádražím se pak stala důležitým
územím pro rozvoj města v následujících obdobích (Kuča 2000).
Zahrady a sady se většinou těsně přimykaly k obcím, přičemž se jejich rozloha
poměrně výrazně zvýšila - asi o 60 ha. Hlavním důvodem byla výše zmíněná přeměna
TTP v Povlu, kde vzrostla výměra zahrad na více než 7 ha, a pak v Nových Sadech,
kde byl nárůst dokonce kolem 19 ha. Nejvýraznější poměr z rozlohy zabíraly zahrady
a sady v katastru Nový Svět (39 %, ale jen 7 ha), Olomouc-město (10 %) a Klášterní
Hradisko (téměř 8 %). Největší souvislá plocha zahrad a sadů pak byla v druhém
zmiňovaném katastru, konkrétně v předpolí jihozápadní bastionové fronty, kde tvořila
tzv. Rudolfovo stromořadí. V celém území Olomouce-města pak tvořily zahrady plochu
přesahující 22 ha. Za stromořadím se mimo jiné nacházel i městský hřbitov, který byl
navíc v roce 1853 rozšířen, jelikož sem byl přesunut původní městský hřbitov situovaný
nedaleko nádraží. Rozkládal se na více než 2 ha a v této formě pak sloužil městu až do
roku 1900 (Nešpor 1936).
Asi nejvýraznější složkou krajiny našeho zájmového území byly fortifikační
prvky, které zaznamenaly výraznou proměnu ve srovnání s předchozím obdobím.
Jejich plocha se rozšířila o takřka 40 ha. Nové objekty již nebyly vázány na městské
jádro, ale byly rozesety po celém sledovaném území. Krajina se tak proměnila
ve většině katastrů. Změna tak logicky záležela nejen na velikosti, ale i na počtu
objektů, které na daném území vznikly. Je tak nasnadě, že rozsáhlejší plochy fortifikací
přibyly v největších katastrech. Nejvyšší nárůst můžeme zaznamenat v Holici (téměř
10 ha), v Křelově (přes 8 ha) a na Nové Ulici (více než 7 ha). Proces vzniku
jednotlivých objektů si přiblížíme nyní v následujícím textu.
Jak víme, byla Olomouc již od 17. století důležitým obranným bodem
rakouského soustátí. A tento fakt se neměl ani v dalších letech nijak měnit. Bohužel
finanční možnosti monarchie na přelomu 18. a 19. století nebyly nejlepší. Napoleonské
války vyčerpaly státní finance a nějakou dobu trvalo, než se situace zlepšila. Zdi
olomoucké pevnosti tak zatím nekontrolovatelně chátraly. Potřeba obnovy opevnění
byla známa již dlouhou dobu, ale až v období prvního časového horizontu naší analýzy,
tedy ve 30. letech 19. století, se začaly rodit plány, které

vyústily v modernizaci

a přeměnu systému městského opevnění. Po roce 1829 došlo ke změnám v organizaci
generálního ženijního ředitelství, které zapříčinily lepší fungování této instituce. Díky
tomu pak mohly být vypracovány první konkrétní návrhy na řešení neutěšené situace.
Olomoucké fortifikace se totiž v oné době nacházely v takovém stavu, že by podle
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tehdejších vojenských odborníků nebyla schopna vydržet delší obléhání (Viktořík
2011). Městské fortifikace bylo třeba nejen rekonstruovat, ale též výrazně modernizovat
a zesílit. Bohužel ani samotná modernizace stávajících fortifikací by zcela neřešila
danou situaci, jelikož soudobá vojenská technika již byla na takové úrovni, že by palba
z vyvýšených míst kolem města znamenala naprosté zničení pevnosti. I proto se zrodila
myšlenka na přetvoření Olomouce do podoby tzv. táborové pevnosti. První takový plán
vznikl již v roce 1831, ale k jeho realizaci nedošlo. Důvodem byla velká finanční
náročnost, a proto i odpor vídeňských orgánů. (Viktořík 2011). A tak první událostí,
která znamenala krok k vybudování táborové pevnosti, bylo až vybudování dvou fortů
na Tabulovém a Šibeničním vrchu. Jejich vznikem značně vzrostla obranyschopnost
pevnosti. Kdyby byly totiž dané lokace obsazeny nepřítelem, hrozilo by pevnosti velké
nebezpečí. O výstavbě těchto objektů bylo rozhodnuto již v roce 1833, ale k realizaci
samotné stavby došlo až mezi lety 1839-1846. Předtím totiž probíhala finančně náročná
oprava a modernizace stávajících objektů a poté přípravné práce na stavbu obou fortů
(Kuch-Breburda, Kupka 2003).
Olomoucká pevnost byla v polovině 19. století stále jednou z nejdůležitějších
v monarchii. Pod její ochranu se na čas uchýlil i císařský dvůr, když byl nucen v roce
1848 opustit Vídeň. Tehdejší geopolitická situace opět hrozila konfliktem s Pruskem,
což znamenalo potencionální ohrožení města. Velení pevnosti bylo dokonce nuceno
v roce 1849 a poté i 1850 přistoupit k tzv. armování, tedy k přípravě na obléhání.
Nakonec k boji sice nedošlo, ale bylo to zřejmě štěstí, protože již v době dokončování
dvou výše zmiňovaných předsunutých objektů bylo faktem, že ani tak nebude obrana
pevnosti proti silnému dělostřelectvu dostatečná. K životu se tak opět probudila
koncepce táborové pevnosti, podle které by byla Olomouc obklopena věncem
předsunutých fortů (Kuch-Breburda, Kupka 2003).
Po počátečním odporu Vídně proti nákladnému projektu bylo nakonec v roce
1850 jeho zrealizování prosazeno. Finální projekt, vypracovaný Juliusem von Wurmb,
představoval vytvoření pásu 25 předsunutých objektů, které měly být vzdáleny od jádra
pevnosti cca 3,5 km, Křelovské forty dokonce 4,5 km (Kuch-Breburda, Kupka 2003).
Tento projekt byl samozřejmě ještě několikrát upravován, ale tvořil základ všech
dalších plánů a například počet objektů se již příliš neměnil. V roce 1850 tak mohla
započít stavba prvních čtyř fortů, konkrétně XI, XIII, XV, a XVII (Viktořík 2011).
Ve stejné době probíhalo výše zmíněné armování pevnosti. V souvislosti s tím bylo
nařízeno vybudování některých plánovaných objektů, ovšem v nepermanentní formě.
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To znamenalo, že měly být vytvořeny zemní objekty, které by bylo možno posléze
přetvořit do budoucích permanentních fortů. Nakonec bylo rozestavěno 13 těchto
provizorních objektů. Když pominulo ohrožení státu, začal být projekt opět naplno
realizován. Stavba fortů XI,XIII, XV a XVII byla dokončena v roce 1854 (Viktořík
2011). Ve stejné době došlo opět k armování pevnosti kvůli krymské válce.
V souvislosti s tím byly budovány další nepermanentní forty. Mezi nimi byly i forty II,
XX, a XXII, které byly poté další na řadě pro permanentní výstavbu. Ta byla zahájena
v létě 1855 a k původním třem byl připojen fort IV a mezi lety 1856-7 ještě forty
V a Va (Viktořík 2011). Z 18 objektů fortového věnce bylo v roce 1858 dokončeno
permanentní provedení u pevnůstek II,IV, XI, XIII, XV, XVII, XX, XXII. Výstavba
V a Va pak skončila v roce 1862 respektive 1863. Zbývající forty I, III, III, VI, VII,
VIII, IX, XIX zatím zůstávaly v nepermanentní formě. V letech 1861-3 bylo zahájeno
budování železničních dvojfortů VII a I, přičemž první byl dokončen 1864/5 a druhý
v roce 1867, tedy až po prusko-rakouské válce (Kuch-Breburda, Kupka 2003).

Obr. 6: Schéma předsunutých fortů
(zdroj: Kuch-Breburda, Kupka 2003, upraveno)
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Fortový věnec tehdy obsahoval 18 objektů, z toho 12 permanentních
a 6 nepermanentních. Většina z nich však již v době svého dokončení opět zaostávala
za vývojem vojenské techniky, protože nebyla dostatečně připravena na ničivou sílu
nových, drážkovaných děl. Při armování pevnosti v roce 1866 bylo tedy zapotřebí
zesílit opevnění fortů. Proběhlo také vyčištění esplanády, která byla zbavena stromů,
terénních nerovností a budov. Systém pevnůstek byl navíc ještě doplněn o dva
nepermanentní objekty X a XVIII a jejich počet se tak navýšil na 20 (Viktořík 2011).
Větší přímý bojový střet v roce 1866 se, až na pár výstřelů, Olomouci vyhnul. Konflikt
navíc ukázal, že pevnosti habsburské monarchie ve své současné podobě nevyhovují
dobové situaci. Staly se sice důležitými opěrnými a zásobovacími body pro vlastní
jednotky, ale kdyby mělo dojít k ohrožení nepřítelem, musely by projít další
modernizací, spočívající ve výstavbě ještě výrazněji předsunutých opevněných míst.
Na tyto plány se soustředila pozornost v 2. polovině 19. století. Začala být například
budována skupina fortů na Svatém kopečku (Kuch-Breburda, Kupka 2003). Tyto již ale
nezasahovaly do námi vymezeného území, a proto se jimi nebudeme blíže zabývat.
Olomouc byla tedy na konci 60. let 19. století stále ještě uzavřena barokním
opevněním a právě v této době se její obyvatelé začali snažit o prolomení hradebního
limitu. Město bylo totiž velmi pozadu za vývojem zbytku monarchie, kde probíhal
během 19. století rozvoj tovární výroby, který zároveň nastartoval i růst měst a jejich
populace. Hospodářské zaostávání nebylo jediným problémem hanácké metropole.
Ta na konci 60. let 19. století již zřejmě dosáhla největšího možného počtu obyvatelstva
na prostoru vymezeném hradbami. V roce 1869 byl tento počet 15 229, z čehož bylo
asi 5 tisíc příslušníků armádních složek. Civilní populace tudíž mohla mít jen o něco
málo víc než 11 tisíc osob (Nešpor 1936). Skutečnost, že pevnost nebyla Prusy
dobývána, se pak stala impulzem k diskuzi o zrušení pevnostního statutu. Město by totiž
zánikem pevnosti získalo konečně prostor k hospodářskému rozvoji a výstavbě
potřebných nových bytových jednotek (Viktořík 2011). Proces rušení pevnosti ale nebyl
jednoduchý a vyžádal si vleklá jednání s vídeňskými úřady. Jeho samotným průběhem
se budeme zabývat v následující části práce.
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4.3 Využití ploch v roce 1929
Posledním mapovým zdrojem pro naši analýzu bude reambulovaný mapový list
třetího vojenského mapování z roku 1929. Časový úsek, který bude zkoumán,
představuje zhruba 50 let. Tuto dobu provázel poměrně bouřlivý vývoj, jak v Evropě,
tak v samotné Olomouci. Probíhaly zde například národnostní třenice o pozice
na radnici. Nelze opomenout ani dění 1. světové války a

vznik nového

Československého státu. Ovšem nejzásadnějším procesem, který nejvíce ovlivnil život
města a okolí, bylo rušení pevnosti. To uvolnilo prostor pro hospodářský růst, jenž byl
olomouckými měšťany již velmi dlouho očekáván. Skrze tyto procesy nyní vyložíme
změny ve využívání ploch do roku 1929.

Tab. 7: Celkové využití ploch na mapě 3. reambulovaného vojenském mapování
Velikost ploch

Kategorie využití ploch
v ha
lesy
orná půda
TTP
zastavěná plocha
zahrady a sady
vodní plochy
hřbitovy
podmáčené plochy, mrtvá ramena
pevnostní prvky
ulice a ostatní plochy
pozemky v okolí nádraží, továren, apod.
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, ČÚZK, vlastní návrh)

v%
35,56
3184,65
684,49
271,53
373,36
38,02
20,81
10,89
24,87
256,73
164,29

0,70
62,87
13,51
5,36
7,37
0,75
0,41
0,22
0,49
5,07
3,24

Z celkového rozložení využití země v Tab. 7 je patrné, že stejně jako
v předešlých obdobích zůstaly nejrozsáhlejšími prvky krajiny orná půda a TTP. Přesto
právě tyto kategorie zaznamenaly výraznou změnu v rozloze. Orná půda klesla asi
o 8 %, což v konečném důsledku znamená asi 400 ha. Důvodem bylo hlavně rozrůstání
města a obcí, jak bude specifikováno níže. Co se týče úbytku orné půdy v jednotlivých
katastrech, tak největší doznaly Nová Ulice, Hodolany a Neředín. U prvních dvou obcí
to bylo zapříčiněno značným rozvojem zástavby, zatímco na území Neředína vznikem
vojenského cvičiště, díky kterému se tak část plochy orné půdy přeměnila na TTP. Přes
celkový pokles obdělávané půdy ovšem stále platí fakt, že hospodářství regionu bylo
i nadále výrazně zaměřeno na zemědělství.
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Tab. 8: Kategorie využití ploch v jednotlivých katastrech

Název katastru

lesy

orná půda

TTP

zastavěná
plocha

Bělidla
0,00
2,99
4,00
Bystrovany
0,00
82,56
23,70
Černovír
17,81
122,40
48,14
Hejčín
0,00
62,44
58,73
Hodolany
0,00
236,57
38,06
Holice
0,00
667,75
31,08
Chválkovice
17,75
281,73
86,91
Klášterní Hradisko
0,00
48,69
18,50
Křelov-Břuchotín
0,00
289,46
7,71
Lazce
0,00
51,81
17,18
Nemilany
0,00
233,97
12,78
Neředín
0,00
115,80
83,23
Nová Ulice
0,00
177,07
67,08
Nové Sady
0,00
86,56
50,26
Nový Svět
0,00
9,99
0,00
Olomouc-město
0,00
20,39
18,50
Pavlovičky
0,00
8,51
34,67
Povel
0,00
76,57
4,68
Řepčín
0,00
340,56
52,11
Slavonín
0,00
268,83
27,17
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, ČÚZK, vlastní návrh)

8,25
0,09
8,71
10,12
41,16
25,21
17,38
6,96
12,37
7,23
8,81
8,44
30,02
15,63
3,69
25,66
3,90
9,05
12,91
15,96

zahrady,
sady
5,70
0,00
8,94
7,70
27,85
23,77
24,27
10,12
9,83
16,06
12,46
10,32
74,36
37,24
3,80
50,93
2,54
26,63
7,81
13,02

Kategorie využití ploch
podmáčené
vodní
pevnostní
plochy,
hřbitovy
plochy
prvky
mrtvá
ramena
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
2,37
3,73
1,95
4,99
0,77
2,55
0,00
0,05
0,00
2,00
1,22
0,00
0,00
4,57
0,78
0,00
4,78
0,33
0,49
0,00
0,52
2,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
3,93
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
10,25
0,00
1,96
0,95
3,36
0,00
6,54
9,89
1,23
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,29
0,67
0,00
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
3,14
0,00
5,20
0,00
0,32
0,00
0,00
2,55

ulice a
ostatní
plochy
11,43
0,00
8,18
5,84
30,60
14,59
10,92
5,54
8,52
12,13
5,22
3,21
30,78
15,39
0,97
58,63
6,50
7,23
10,78
10,28

pozemky v
okolí nádraží,
továren, apod.

celkem

14,88
0,00
4,45
6,58
41,90
7,80
2,76
3,60
4,87
1,05
0,06
0,00
19,75
5,02
0,00
29,81
10,62
3,27
5,27
2,60

47,25
108,81
230,09
154,00
419,36
780,33
443,06
95,70
337,47
106,31
273,29
233,31
409,91
221,61
18,44
213,33
66,74
127,69
437,77
340,73

Pokles celkové plochy TTP byl také poměrně znatelný. Jejich poměr se snížil asi
o 2 %, což znamenalo téměř 100 ha. Největší rozlohu měly TTP ve Chválkovicích (86
ha), stejně jako v minulém období. Naopak nejznatelnější úbytek proběhl na území
katastru Olomouc-město, neboť tu probíhaly velmi zásadní změny ve využití ploch
v důsledku zrušení pevnosti. Proces rušení olomouckého opevnění si nyní spolu
s vývojem ostatních druhů ploch blíže rozebereme.

Box. 1: Národnostní situace v Olomouci

Abychom pochopili děje, jenž nastaly po zrušení pevnosti v roce 1886, musíme
se ponořit poněkud hlouběji do historie města. Je totiž třeba alespoň stručně postihnout
i otázku národnostního soupeření olomouckých občanů. Mělo totiž posléze vliv
na vývoj využití ploch.
Náš výklad začneme rokem 1849, kdy vešel v platnost nový obecní zákon,
který zaručoval obcím svobodnou volbu jejich představitelů a určitou míru samosprávy.
Samozřejmě se zatím nejednalo o volby všeobecné, protože volit směli pouze obyvatelé
dosahující určitého censu. To poněkud zvýhodňovalo německou část obyvatelstva.
První volby vycházející z tohoto zákona se v Olomouci konaly v roce 1850. Možnost
svobodných voleb byla však mezi lety 1852-1860 pozastavena z důvodu obnovení
absolutismu. Po jeho uvolnění došlo v roce 1860 k novým volbám, ze kterých vyšlo
poměrně liberální vedení obce. Rok 1866 přinesl zvýšení volebního censu,
což znamenalo vzrůst počtu voličů (Nešpor 1936). Tato nová skutečnost nahrávala
snažení Čechů dostat se ve větším zastoupení do vedení města. Přesto se ale české
straně nepodařilo v této době dostat na Olomouckou radnici více než jednoho zástupce.
Důvodů bylo víc. Jedním z nich byla skutečnost, že někteří voliči měli více než jeden
hlas (jako měšťané, poplatníci či poručníci nezletilých dětí). Dalším faktem byla
skutečnost, že zastupitelé mohli na radnici jmenovat čestné měšťany. V 70. letech se
pak navíc moci na radnici ujali konzervativci a k životu se tak opět probudily
velkoněmecké a protičeské nálady. Čechové byly vůči konzervativcům v opozice,
ale na radnici se jim stále nedařilo prosadit více zástupců. I proto se pak nakonec vzdali
snažení o místa v zastupitelstvu. (Fiala 2009).
Boj mezi národy byl ve městě tak vyhrocený, že byly městskou radou málem
zrušeny i české názvy ulic, což ale nakonec neprošlo. (Nešpor 1936).
Hospodaření s vykoupenými pozemky měl zaštiťovat fond pro rozšíření města.
Částka 2 mil. zlatých na jejich zakoupení byla vypůjčena od městské spořitelny,
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které měly být poté spláceny penězi z postupného prodeje pozemků. Zadlužení však
ještě vzrostlo díky již zmiňované snaze udržet staré činžovní domy v německých rukou.
Protičeské nálady se pak nadále zvyšovaly a vrcholu dostoupily během 1. světové
války. Německá strana neustále brojila proti Čechům a až státní převrat v roce 1918
přinesl obrat v situaci. Němci pak již ale nekladli přílišný odpor a Češi hladce převzali
vládu nad městem. Již nedlouho po převratu bylo dohodnuto předání městské správy
do rukou nového zastupitelstva, které začalo fungovat již 17. listopadu 1918 a pracovalo
až do obecních voleb v roce 1919. (Nešpor 1936).

Od 70. let začalo být olomoucké „zajetí“ v hradbách nejcitelnější,
protože v době, kdy ostatní evropská města bourala opevnění a stavěla nové čtvrtě,
hanácká metropole musela na svou chvíli stále čekat. Přesto začala svítat občanům
města naděje, když byla na konci 60. let započata jednání o zrušení pevnosti. Byla to
jedna z mála věcí, ve které byli občané města jednotni. V roce 1868 poslali do Vídně
první petici požadující zrušení pevnosti. A i v následujících letech měšťané postupně
zahrnovali Vídeň peticemi, které požadovaly zpočátku alespoň zrušení jednotlivých
bran, aby se zlepšila dostupnost města z okolních obcí. Jako první žádala Olomouc
o zrušení hradské brány, protože bylo třeba uvolnit cestu z města směrem k nádraží
(Skoupý 2009). Nakonec k tomu opravdu došlo. Bylo sice ještě třeba vykoupit část
pozemků od eráru, ale v roce 1876 byla brána zbořena. Po ní následovaly postupně
i ostatní, a to v následujícím sledu: Kateřinská(1878), Litovelský výpad (1882), vnitřní
Terezská (1883), Dolní (1884), Rohelská (1885) a k tomu byla vytvořena nová, přímější
cesta od bývalé hradské brány k nádraží (Nešpor 1936).
Hradby ale Olomouci neustále bránily v hospodářském rozvoji. Ve městě by
byly dobré podmínky pro rozvoj, kdyby nebylo pevnostního statutu. A tak se možností,
které nemohlo využít město, často chopily okolní obce. V 2. polovině 19. století tak
můžeme pozorovat poměrně výrazný rozvoj Hodolan, Holic a dalších obcí, kde začaly
vznikat první opravdové průmyslové podniky. Byly zde jak levné pozemky, tak lepší
přístup k železnici než uvnitř města stále ještě svíraného hradbami. Hlavním odvětvím,
které v těchto obcích vzniklo a poté dále vzkvétalo, bylo zpracování zemědělských
produktů, tedy potravinářský průmysl. Továrny se rodily již od 70. let 19. století,
konkrétně to byly cukrovary, lihovary a sladovny. Poslední jmenované dokonce
vyvážely velmi kvalitní místní slad do celého světa. Na konci 19. století se pak začaly
rodit další potravinářské podniky, a to továrny na cukrovinky. Například v roce 1898
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vznikla továrna na cukrovinky a čokoládu, která se v roce 1910 přesunula do Hodolan
a přijala jméno ZORA (Skoupý 2009). Tento vývoj je poměrně dobře patrný
na změnách využití ploch v jednotlivých obcích. Například v již zmiňovaných Holicích
došlo k více než dvojnásobnému nárůstu zastavěného území na 25 ha. V Hodolanech
dokonce vzrostla plocha zástavby až pětkrát, na velikost 41 ha. A také v Nové Ulici
narostla více než 3x, což představuje rozlohu 30 ha. Zdejší zástavba byla součástí
tzv. úřednické čtvrti, jejíž vznik byl úzce propojen se stavbou zdejšího nádraží.
K hodnotám obecní zastavěné plochy musíme navíc připojit ještě plochu pozemků
obklopujících tovární nebo nádražní objekty. V Hodolanech, na jejichž katastru byl
i nádražní areál, zabíraly plochu 41 ha, tedy, oproti 3. vojenskému mapování, nárůst
více než dvojnásobný. V Holici došlo k téměř 100% nárůstu, protože zde měly pozemky
rozlohu téměř 8 ha. A i na Nové Ulici se pozemky rozrostly na 19 ha. Samozřejmě
veškerou novou zástavbu nepředstavovaly jen tovární budovy. Zmíněné obce
zaznamenávaly růst počtu obyvatel a s tím souviselo i budování nových domů, pro
které nebyly, vzhledem k pomalému procesu rušení pevnosti, prostory ve městě .
Většina z obcí, které byly v těsné blízkosti Olomouce, se tak během 19. století poměrně
spontánně rozrůstala podél komunikací vedoucích k městu. Právě tady vznikala nová
zástavba. Impulsem k většímu rozvoji bylo vytvoření nového železničního spojení do
Čelechovic procházející jižně od centra města. V jeho okolí a logicky také v okolí
hlavní trati se pak začal rozvíjet průmysl. Díky tomuto faktu v daných obcích rostla
i ostatní zástavba. Nová Ulice a Hodolany, které patřily k nejvíce se rozvíjejícím obcím,
pak jako jediné prováděly výstavbu podle zastavovacích plánů z roku 1885, jejichž
platnost ale v té době nebyla potvrzena příslušnými státními orgány (tato skutečnost
bude blíže vysvětlena níže). Některé obce se samozřejmě rozvíjely méně nebo téměř
vůbec, například Pavlovičky, Bělidla, Nové Sady či Povel (Skoupý 2009).
Nejdůležitějším datem pro město se stal rok 1888, kdy se po letech podařilo
dosáhnout zrušení pevnosti a demoličního reversu v jejím okolí. Zde je zajímavá
skutečnost, že císařské nařízení sice vyšlo již v roce 1886, ale do města dorazilo až na
konci roku 1888 a dodnes se neví, čím to byl způsobeno. Zrušením pevnosti však ještě
celá věc nekončila,

pozemky kolem opevnění totiž stále patřily eráru. Řešení

si vyžádalo dalších 6 let vyjednávání. Nakonec se v roce 1894 podařilo městské radě
zakoupit za 2 miliony zlatých velkou část pozemků, které pak dále rozšiřovala (Tichák
2005).
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Obr. 7: Využití ploch v jednotlivých katastrech
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, ČÚZK, vlastní návrh)

Bourání fortifikací a nová výstavba znamenaly výrazné změny ve využívání
ploch (viz Obr. 7). Největší úbytek pevnostních prvků zaznamenal samozřejmě katastr
Olomouc-město, kde jich

bylo nejvíce. Jejich rozloha tu klesla na 1,4 ha, což je

obrovský úbytek - o víc než 97 %. Také v dalších katastrech došlo k poklesu rozlohy
pevnostních prvků. Například v Lazcích či v katastrech, kde došlo ke zboření nebo
částečnému odbourání fortů. Z těchto to byl třeba Černovír, Hodolany či Holice. Takto
vzniklé území pak bylo nahrazeno novou zástavbou, uliční sítí, parky atd. Samotné forty
ovšem nebyly zasaženy boomem výstavby, jako tomu bylo s bastiony kolem městského
centra. Zatímco nepermanentní pevnůstky (III, III, VI, VIII, IX, X, XIX) byly
ponechány vlastnímu osudu či prodány, takže z plochy našeho zájmového území
zmizely téměř úplně. Permanentní forty setrvaly ve vlastnictví armády, přičemž byly
využívány ke skladovacím účelům a mnohdy i k vojenským cvičením (Kuch-Breburda,
Kupka 2003). Pět z těchto objektů (I, V, Va, VII, XVIII) bylo armádou postupně
prodáno a novými majiteli zbořeno. Zbylých osm bylo nadále v majetku armády
a z části se dochovaly až dodnes (Viktořík 2011).
První větší stavební ruch proběhl již v roce 1876 na místě zbořené hradské
brány, kde mezi lety 1877-1887 vzniklo 14 činžovních domů a další budovy (Nešpor
1936). Po výkupu ostatních pevnostních pozemků od eráru v roce 1894 již bylo možné
i jejich využívání. Nejprve však bylo třeba vytvořit zastavovací plán, aby se město
rozrůstalo podle pevné koncepce. Kromě urbanistických či přírodních hledisek se vedla
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diskuze i o tom na které straně Olomouce bude vznikat nová zástavba. V tomto bodě
se střetávaly zájmy české a německé části obyvatel města, jelikož Němci chtěli
rozšiřovat město na západ, kde ležely obce s německou většinou, a naopak Češi tlačili
na to, aby se začalo stavět směrem k českým obcím na východě Olomouce. Nakonec
byly vypracovány 2 celkové regulační plány a v roce 1885 i upravovací plán, který ale
neřešil centrum města. Dosud ovšem nebylo dosaženo schválení vyšší instancí, jelikož
zemský stavební řád, který zahrnoval i Olomouc, byl vydán až roku 1894. Tehdy vznikl
padesátiletý zastavovací plán vztahující se i k územím deseti sousedních obcí. Poté ještě
následovala jednání se zemskými úřady v Brně o to, které obce mohou být do plánu
zahrnuty (Skoupý 2009).
Podrobný projekt si město nechalo vypracovat od Camilla Sitteho. Autor plán
dokončil a prezentovat již během roku 1894. Z plánu, podle kterého měla vzniknout
i okružní třída, byla nakonec zrealizována pouze část (například dnešní náměstí
Hrdinů). Podle zmíněného staršího plánu rostla zástavba Hodolan a Nové Ulice, kde
vznikaly hlavně soukromé stavby. Na místo opevnění a glacis pak vznikaly zejména
stavby veřejné. Důležité místo pak na plánech zabírala již zmíněná trať do Čelechovic
(Skoupý 2009).
Spory mezi Čechy a Němci se v plném světle ukazovaly při nakládání
s vykoupenými pozemky. Městská rada, ovládaná Němci do převratu v roce 1918,
uměle zdvihla ceny těchto pozemků, aby ochránila majitele starších činžovních domů.
Dění kolem pozemků a činžovních domů mělo silný národnostní podtext. Německá
radnice se totiž snažila, aby starší domy neodkupovali Češi, a tak tyto domy často
odkupovalo samo město. To vedlo k situaci, kdy město, které dříve vlastnilo jen velmi
málo domů, jich mělo v roce 1918 ve svém majetku už 40. Čeští podnikatelé, kterým
bylo výše zmíněnými praktikami znemožněno zakotvení v blízkosti města, se přesouvali
se svými podniky do okolních obcí, které tak pokračovaly v rychlejším růstu než
Olomouc. Nová Ulice (1906) a Hodolany (1913) dokonce získaly status města.
Olomouc jako taková měla poměrně malou rozlohu katastru a ani po zrušení
pevnosti nebyla změna příliš velká. Proces rozvoje města by vyžadoval větší území
a tak se zrodily úvahy o spojení města s okolními obcemi, což byl tehdy poměrně častý
trend i v jiných městech (Fischer 1932). Po vzniku Československa se stala tato otázka
aktuální a brzy na to, v roce 1919, vznikla spojením 13-ti okolních obcí a města
tzv. Velká Olomouc. Hanácká metropole se tak rozrostla na 4053 ha a počet
obyvatelstva stoupl na 57 206. Vytvořily se tím dobré podmínky pro další rozvoj města.
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(Nešpor 1936). Z našeho zájmového území tak přímo pod Olomouc nepatřily pouze
katastry Křelova a Bystrovan.
V poválečném

období

samozřejmě

pokračoval

rozmach

průmyslu.

Nejvýznamnějšími podniky v Olomouci byly zejména kovodělné továrny v Řepčíně
a v Hodolanech. Nejčetnějším odvětvím však stále zůstávalo zpracování zemědělských
surovin. Cukrovary, lihovary, sladovny, mlýny. V roce 1928 také vznikly elektrické
podniky města Olomouce, a to sloučením tří městských elektráren - v Dobrovského
ulice, Nové Ulici a Hodolanech (Trapl 2009). Z předešlého výkladu a mapového zdroje
vyplývá, že průmyslové podniky se v roce 1929 soustředily nejvíce na území Hodolan,
Nové Ulice, Bělidel a pak Olomouce-města. Již jsme také zmínili, že zde měla poměrně
velkou rozlohu plocha, která byla využívaná jinak než zemědělsky , ať už to byly
tovární dvory, či okolí nádraží. V tomto využití ploch jsou zahrnuty i dvory a pozemky
v okolí takových institucí, jako byly kasárna a nemocnice. Tak můžeme v západní části
katastru Hodolan najít

velký areál záložní nemocnice či jezdecká kasárna.

V jihovýchodní části katastru Olomouc-město rozsáhlý komplex vojenských skladišť.
A jako poslední příklad uveďme areál střelnice, který se nacházel v severozápadním
cípu katastru Černovír (Novák 1924). Velkého rozšíření se dočkala také plocha
hřbitovů, protože v roce 1901 byly městem odkoupeny pozemky nedaleko Neředína,
na kterých byl založen Ústřední hřbitov s rozlohou cca 10 ha (Skoupý 2009).

Tab. 9: Počet a celková délka liniových prvků
typ linie

počet linií

celková délka linií (km)

železnice

27

36,8792574

hlavní cesty

40

73,5555832

vodní toky

58

65,7101473

vedlejší silnice a polní cesty
429
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů linií, ČÚZK, vlastní návrh)

222,7448876

V této době prošly velkou změnou také vodní toky, zejména pak na sever
od města. Tady byla jako první zasypána strouha spojující Mlýnský potok se střední
Moravou. Postupně pak bylo strženo několik jezů, díky čemuž hladina ve střední
Moravě výrazně klesla. V roce 1905 byl navíc ještě napřímen a přesunut i zbytek jejího
toku, který se nacházel na sever od města. Upravováno pak bylo i řečiště hlavního toku
Moravy. Stržením jezu u hradské brány a v Nových Sadech byla snížena hladina
a současně s tím probíhala v několika fázích regulace toku. Ta byla dokončena v roce
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1918 (Nešpor 1936). V okolí města tak vznikla úplně odlišná podoba říční sítě, než jak
jsme ji znali z předchozích období. Zrušením a zregulováním toků se totiž výrazně
zkrátila délka říční sítě v zájmovém území, a to o více než 16 km. Nešpor (1936) pak
dokonce tvrdí, že se díky tomu zhoršily hydrologické poměry území, protože v období
s nižšími srážkami trpělo koryto Moravy nedostatkem vody a naopak za výraznějších
dešťů nebylo nové, užší řečiště schopno příval vody pojmout. To pak způsobovalo
záplavy v oblasti Lazců a Nových Sadů.
Zajímavý vývoj pak zaznamenáváme u ploch zahrad a sadů, jejichž rozloha
se od předešlého časového horizontu zvýšila asi o 200 ha. Jak již víme, tyto plochy úzce
souvisejí se zástavbou, a proto vidíme tak výrazný nárůst. Nejvíce těchto ploch tak
najdem v katastrech, kde nejvíce přibyla zástavba, konkrétně na Nové Ulici (74 ha),
Olomouc-město (50 ha), Nové Sady (37 ha). Musíme také uvést, že například v katastru
Hodolan, kde byl nárůst zástavby také výrazný, nebylo zvyšování ploch zahrad a sadů
tak nápadné. Důvodem bylo, že zde vznikaly spíše výrobní nežli obytné budovy.

4.4 Celková analýza změn ve využití ploch
Výše předkládaný text analyzoval pomocí statistických údajů nejvýraznější
proměny krajiny a jejího využití, které byly posléze zasazeny do dějinného kontextu.
Nyní tyto změny využití ploch podrobíme dalším metodám analýzy.
Nejprve si zrekapitulujeme pomocí Tab. 10 vývoj jednotlivých druhů využití.
Jak je vidět, došlo k poměrně výrazným změnám ve většině kategorií. Od prvního
časového horizontu se nejvíce změnila plocha TTP, která zaznamenala pokles téměř
o 500 ha. Tento prvek krajiny nejčastěji doprovázel pevnostní prvky, proto tedy
můžeme velkou část úbytku TTP připsat na vrub zrušení pevnosti. Velmi výrazně se též
snížila rozloha podmáčených půd, což by nás ale nemělo překvapit vzhledem
k regulačním zásahům do říční sítě během posledního období, ale také vzhledem
k zemědělskému charakteru zázemí Olomouce. Bylo třeba hledat náhradu za půdu,
kterou obsadily rozrůstající se obce novou zástavbou. Právě přírůstek zastavěných ploch
dosahující téměř 200 ha je velmi znatelný. Krajinu kolem zástavby pak dotvářely
zahrady, sady a uliční síť jednotlivých obcí, kterým dohromady vzrostla plocha skoro
o 400 ha.
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Tab. 10: Využití ploch v jednotlivých mapových zdrojích (ha)
mapový zdroj
Kategorie využití ploch

2. vojenské
mapování

3. vojenské
mapování

lesy
52,05
orná půda
3257,13
TTP
1157,23
zastavěná plocha
80,97
zahrady a sady
108,36
vodní plochy
85,81
hřbitovy
2,58
podmáčené plochy, mrtvá ramena
152,18
pevnostní prvky
78,35
ulice a ostatní plochy
56,93
pozemky v okolí nádraží, továren, apod.
33,61
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)

18,97
3584,50
776,58
98,74
170,85
71,63
4,03
109,92
116,77
71,13
42,10

3. reambulované
vojenské
mapování
35,56
3184,65
684,49
271,53
373,36
38,02
20,81
10,89
24,87
256,73
164,29

Výčet relativních hodnot využití ploch, které předkládá Tab. 11, nám ještě
jasněji ukazuje převahu orné půdy a TTP na zájmovém území. Ostatní prvky jsou vůči
nim díky své rozloze poměrně nevýrazné, ale i zde je dobře patrný markantní nárůst
zastavěných ploch, zahrad a uliční sítě.

Tab. 11: Využití ploch v jednotlivých mapových zdrojích (%)
mapový zdroj
Kategorie využití ploch

2. vojenské
mapování

3. vojenské
mapování

lesy
1,03
orná půda
64,30
TTP
22,85
zastavěná plocha
1,60
zahrady a sady
2,14
vodní plochy
1,69
hřbitovy
0,05
podmáčené plochy, mrtvá ramena
3,00
pevnostní prvky
1,55
ulice a ostatní plochy
1,12
pozemky v okolí nádraží, továren, apod.
0,66
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)
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0,37
70,77
15,33
1,95
3,37
1,41
0,08
2,17
2,31
1,40
0,83

3. reambulované
vojenské
mapování
0,70
62,87
13,51
5,36
7,37
0,75
0,41
0,22
0,49
5,07
3,24

Tab. 12: Vývoj bazického a řetězového indexu v jednotlivých obdobích
Kategorie využití ploch

bazický index
řetězový index
1.
2.
3.
1.
2.
3.
období období období období období období
100,00
36,45
68,32 100,00
36,45 187,42
100,00 110,05
97,77 100,00 110,05
88,85
100,00
67,11
59,15 100,00
67,11
88,14
100,00 121,94 335,34 100,00 121,94 274,99
100,00 157,66 344,55 100,00 157,66 218,53
100,00
83,47
44,31 100,00
83,47
53,08
100,00 156,35 807,01 100,00 156,35 516,14
100,00
72,23
7,16 100,00
72,23
9,91
100,00 149,03
31,74 100,00 149,03
21,3
100,00 124,96
451 100,00 124,96 360,92

lesy
orná půda
TTP
zastavěná plocha
zahrady a sady
vodní plochy
hřbitovy
podmáčené plochy, mrtvá ramena
pevnostní prvky
ulice a ostatní plochy
pozemky v okolí nádraží, továren,
apod.
100,00 125,24 488,75
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)

100,00

125,24

390,25

Z bazického indexu v Tab. 12 nám nejmarkantněji vystupuje nárůst plochy
hřbitovů. Tento jev byl samozřejmě z velké části způsoben vznikem nového městského
hřbitova na Neředíně. Navíc však přibylo několik dalších hřbitovů v okolních obcích.
Z ostatních hodnot se opět derou do popředí rostoucí hodnoty související s rozvojem
města a některých okolních obcí.
Velmi podobný obrázek nám přináší i řetězový index, ze které jsou též jasně
patrné zjištěné změny. Ovšem navíc zde mezi 2. a 3. obdobím zaznamenáváme výrazný
nárůst lesních pozemků. Ten je jasně patrný i na mapovém výstupu ke třetímu období
(viz přílohy). Z něho je vidět, že se rozrostla stávající plocha lesa. Nejednalo se tedy
o vznik zcela nového prvku krajiny.
Ze statistických dat jsme tedy zjistili změny jednotlivých druhů využití ploch.
Když pak porovnáme mapové výstupy, můžeme zjišťovat, na základě jakých pochodů
ke změnám docházelo. Tak například orná půda ztrácela nejvíce své plochy v těsném
okolí rozrůstajícího se města a také některých obcí, jako byly Hodolany, Nová Ulice či
Holice. Tento jev si můžeme ukázat i na Obr. 8 a Obr. 9, ze kterých je jasně patrné,
že největším úbytkem orné půdy trpěly vnitřní katastry zájmového území. Způsobovala
to například poloha obcí na hlavních dopravních tepnách mířících do města, podél
kterých se rozrůstaly (Skoupý 2009). Nesmíme ale opomenout také důležitost blízkosti
Olomouce jako regionálního centra, což poskytovalo určité výhody pro hospodářský
rozvoj. V období po zrušení pevnosti, které je zachyceno na Obr. 9, se vnitřní oblast
s nejvýraznějším úbytkem orné půdy dále rozšířila do katastrů Neředína, Povlu, Nových
Sadů. Na druhou stranu v katastru Klášterního hradiska, který též těsně přiléhá k centru
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území, došlo naopak k nárůstu rozlohy orné půdy. Jednalo se ovšem o jedinou oblast
s takovýmto vývojem.

Obr. 8: Změny v rozloze orné půda na území jednotlivých katastrů mezi 2. a 3. vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)
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Obr. 9: Změny v rozloze orné půda na území jednotlivých katastrů mezi 3. a 3. reambulovaným
vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)

Podobně se pokusíme v jednotlivých katastrech postihnout vývoj zastavěných
ploch. Na Obr. 10 mají nejvýraznější procentuální nárůst katastry Lazců a Bělidel, kde
sice absolutní hodnota rozlohy zástavby nebyla velká, ale v poměru k velikosti
původních obcí šlo o markantní nárůst. Podobně je tomu u vysoké hodnoty nárůstu
v Bystrovanech, kde byl tento jev způsoben faktem, že se v katastru v prvním období
nenacházela téměř žádná zástavba a v druhém tak stačilo, aby přibyl třeba i jeden dům
a procentuální ukazatel tak vystoupal na vyšší hodnotu. Vyšší nárůst plochy zástavby
v ostatních katastrech má pak tendenci se zvyšovat na okrajích zájmového území,
což můžeme zřejmě přičítat vlivu demoličního reversu v předpolí pevnosti. Pravý opak
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můžeme zaznamenat na Obr. 11, kde se hlavní nárůst zastavěných ploch stahuje kolem
centra zájmového území. Procentní nárůst zástavby v této oblasti dosahuje obrovských
hodnot díky naprosté změně organizace prostoru. Zrušením pevnosti došlo k uvolnění
prostoru kolem centra. Jeho velkou část pak postupem času vyplnila zástavba, která
například na území katastru Olomouc-město dosáhla nárůstu o neuvěřitelných 1500 %,
přičemž ale absolutní hodnota činila přibližně 25 ha.

Obr. 10: Změny v rozloze zástavby na území jednotlivých katastrů mezi 2. a 3. vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)
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Obr. 11: Změny v rozloze zástavby na území jednotlivých katastrů mezi 3. a 3. reambulovaným
vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)

Katastry Černovíra , Křelova a Nemilan již byly zřejmě příliš odděleny
a vzdáleny od centra města, což bylo limitující pro jejich rozvoj, a proto zde zástavba
nemohla prodělávat výraznější vzestup.
Podobný vývoj můžeme sledovat i u zahrad, sadů a uliční sítě, které byly s nově
vznikající zástavbou města a obcí propojeny velmi organicky. Když porovnáme mapové
výstupy z jednotlivých období, zaznamenáme také vytvoření parků zmíněných již
v předchozích kapitolách. Tyto parky nejprve tvořily pás zeleně při západním okraji
opevnění. Po jeho zrušení byly nakonec včleněny do území města a jsou jeho součástí
dodnes.
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Jistě ne rozlohou ale určitě významem patřily k charakteristickým prvkům
krajiny našeho zájmového území fortifikační prvky, které navíc v průběhu dějin prošly
několika změnami. Jedna ze zásadních proměn je patrná z Obr. 12, kde je vidět
přírůstek plochy pevnostních objektů. Nejvýraznější nárůst zaregistroval katastr Nové
Ulice, jelikož zde byly vybudovány dva největší předsunuté forty na Tabulovém
a Šibeničním vrchu (Kuch-Breburda, Kupka 2003). Ostatní katastry, ve kterých byly
budovány forty, vykazují velmi podobné hodnoty. Samozřejmě jsou zde i území
s nulovými hodnotami, protože se zde nenacházely žádné fortifikační objekty

Obr. 12: Změny v rozloze fortifikací na území jednotlivých katastrů mezi 2. a 3. vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)
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Z Obr. 13 jsou jasně patrné změny v rozloze fortifikačních objektů v období
rušení pevnosti. Nejvýraznější změny jsou logicky v katastrech , které obsahují části
jádra původní bastionové pevnosti, a zejména v Olomouci-město, což koresponduje
i s předchozím Obr. 11, kde vidíme u katastru Olomouc-město nejvýraznější přírůstek
zástavby. Ta nahradila zbořené hradby. Nejmenší úbytek pak zaznamenala území, kde
zůstaly forty alespoň částečně zachovány. Jedná se například o Neředín či Slavonín.

Obr. 13: Změny v rozloze fortifikací na území jednotlivých katastrů mezi 3. a 3. reambulovaným
vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh)
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Poslední částí naší analýzy jsou výsledky získané pomocí výpočtu indexu změny
neboli LUCindex. Ten udává v rámci územního celku podíl ploch, které změnily využití
(Bičík a kol. 2001, Klapka, Niedzwiedzová 2010,). V prvním porovnání změn využití
ploch nám vychází jako nejvíce změněný katastr Nový Svět, přičemž je tento jev
způsoben jeho malou rozlohou. Přesto zde došlo k přeměně výrazné plochy TTP v okolí
obce na zahrady. Další výrazný index změny jsme zaznamenali u katastru Holice, kde to
způsobila přeměna velkého území TTP na ornou půdu. Bylo to pokračování procesu
započatého již v dřívějších obdobích, jelikož na místě daného TTP byla ještě v mapě
1. VM zanesena rybniční soustava (list č. 39 1. VM – oldmaps.geolab.cz).

Obr. 14: Index změny využití ploch mezi 2. a 3. vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, ČÚZK, vlastní návrh
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Další výraznější hodnota indexu změny je vidět v oblastech, kde docházelo
k vysoušení zamokřené půdy či přeměně TTP na ornou půdu. V okrajových katastrech
budou jistě výrazným činitelem indexu plochy předsunutých fortů.
Index změny vytvořený pro 2. a 3. období opět potvrzuje velké proměny
prostoru v okolí centra města či Nové Ulice. Tady byly, jak již víme, hlavními novými
plochami zástavba, zahrady a uliční síť. Nižší hodnoty, ale přesto poměrně vysoké,
nalézáme například i v průmyslových Hodolanech či Nových Sadech, které se také
zařadily mezi rozvíjející se obce.

Obr. 15: Index změny využití ploch mezi 3. a 3. reambulovaným vojenským mapováním
(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP,ČÚZK, vlastní návrh)
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5 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zhodnocení proměn ve využívání ploch v námi
vymezeném prostoru Olomouce a jejího okolí. V období ohraničeném lety 1836 a 1929,
kdy vznikl první a třetí mapový podklad pro naši analýzu, prošla tato oblast mnoha
změnami, které byly způsobovány různými faktory, ať už hospodářskými nebo
společenskými. Hlavním problémem zde byl spíše opak, a to skutečnost, že se část
našeho zájmového území, konkrétně město a jeho bezprostřední okolí, po dlouhou dobu
nemohly měnit téměř vůbec. Díky tomu byl vývoj našeho zájmového území tak
zajímavý, neboť procesy, které jinde měnily společnost a tvář krajiny, ať už v rámci
monarchie nebo jinde v Evropě, měly v Olomouci často poněkud odlišný průběh
a podobu.
„Neměnnost“ jádra našeho zájmového území byla samozřejmě způsobena
existencí pevnosti. Ta městu znemožňovala rozvoj, který by jinak v průběhu 19. století
v tak významném městě jako byla Olomouc, jistě nastal. Město se nemohlo stavebně
rozrůstat a lákat tak nové obyvatelstvo a nemohl zde ve větší míře vznikat ani průmysl.
Město bylo přesto centrem regionu, a tak, když nemohlo docházet k rozvoji města,
začaly se některé procesy, alespoň v menší míře, projevovat v okolních obcích, které
využily situace. Díky tomu pak také v okolí Olomouce postupně vyrostlo několik
poměrně velkých obcí, z nichž dokonce Hodolany (1913) a Nová Ulice (1906) získaly
status města (Bartoš, Schulz, Trapl 1972).
Další neměnnou skutečností zůstal, přes všechna tři období, zemědělský
charakter zázemí Olomouce. S tím pak byla spojena i většina nově vzniklých továrních
podniků, které zpracovávaly zemědělské produkty z okolí. V době před rokem 1929
docházelo vlivem nárůstu zástavby k úbytku orné půdy. Tento pak musel být
nahrazován

vysoušením zamokřených ploch a přeměnou TTP. S tím souvisela

i regulace vodních toků, přičemž byly narovnávány meandrující části koryt, které dříve
utvářely malebné scenérie. Tyto proměny prostoru byly projevem postupně
se zvyšujícího tlaku na krajinu. Zájem se soustřeďoval hlavně na zvýšení produkční
funkce krajiny.
I přes výše naznačený úbytek, zůstaly TTP výrazným prvkem krajiny okolí
Olomouce. Ovšem jejich lokace začala být od posledního časového období vázána
hlavně na okolí vodních toků, které bylo méně vhodné pro ornou půdu. Na říční síť bylo
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v prvních dvou obdobích navázáno i poměrně značné množství zamokřených ploch,
které ale díky již zmíněným procesům zaznamenaly rapidní pokles, často ve prospěch
TTP. Tak, jak se na úkor TTP rozšiřovala orná půda, rozšiřovaly se TTP na vrub
rozlohy zamokřené půdy. S tímto souvisí i proměny podoby říční sítě. Některé její dílčí
části prošly během posledního období procesem regulace toku, přičemž došlo
k výraznému zkrácení jejich délky. Zároveň bylo několik toků úplně zrušeno, a to
zejména v oblasti kolem jádra města, kde tak vznikl prostor pro novou zástavbu či pro
vznik nových komunikací.
Přítomnost pevnosti znamenala pro město a bezprostřední okolí výrazné
omezení. Jak víme, fungoval zde tzv. rayon. Prostor, ve kterém omezení platila, se pak
ještě v době mezi prvním a druhým časovým horizontem naší analýzy zvětšil, zejména
díky vybudování fortového věnce. Tento zásah do prostoru pak zůstal zčásti patrný až
do dnešních dnů. Obyvatelé Olomouce začali v druhé polovině 19. století vyhlížet dobu,
kdy by přestaly platit limity souvisejí s pevností. Nakonec se v roce 1886 dočkali
a lomouc mohla začít dohánět ostatní města monarchie. Samozřejmě tento jev nebyl
otázkou krátkého období. Z našeho výkladu vyplývá, že rozvoj, který můžeme sledovat
na příkladu rozšiřování plochy zástavby, byl poměrně složitý. Nějakou dobu trval odkup
potřebných pozemků od eráru a stavba nových domů pak pokračovala také poměrně
pozvolna. A tak v podstatě až kolem roku 1900 můžeme zaznamenat větší nárůst
zastavěné plochy. V následující době došlo k jejímu výraznému rozšíření. V roce 1929
tak již můžeme pozorovat výraznou rozlohu nové zástavby v okolí centra města. Došlo
dokonce k propojení se strukturou Nové Ulice nebo Hodolan.
V naší analýze posledního časového horizontu jsme zaznamenali převratné
změny v těch částech zájmového území, které byly v prvních dvou horizontech takřka
neměnné. Právě tento jev byl způsoben zrušením olomoucké pevnosti. Došlo k velkému
nárůstu organismu města. To začalo postupně dostávat dnešní podobu. Vznikla část
okružní třídy, parky a bloky obytných domů, které dodnes potkáváme při procházení
ulicemi města. Po zrušení pevnosti se ale nerozvíjelo jen samotné město. Obce, které
zaznamenaly

rozmach

již

v předchozích

obdobích,

využily

nastalé

situace

a participovaly na rozvoji města. Ten byl doprovázen například i rozvojem
infrastruktury, např. nárůstem počtu komunikací a jejich zkvalitnění nebo vznikem
nových železničních spojení. Můžeme tak například sledovat kumulaci zástavby v okolí
tratě do Čelechovic. V její blízkosti vznikaly jak tovární objekty, tak nová bytová
zástavba. Pro ilustraci můžeme uvést tzv. úřednickou čtvrť na Nové Ulici, která je jistě
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unikátní i z pohledu architektonického. Dalším neustále rostoucím organismem se též
stala zástavba v okolí hlavního nádraží, kde došlo postupem času k propojení několika
obcí. Čelní pozici mezi nimi získaly Hodolany, kde se ve větší míře rozvíjel i průmysl.
Právě zástavba, která byla hlavním průvodním jevem hospodářského rozvoje
města, zaznamenala v době před vznikem třetího mapového zdroje asi nejdynamičtější
vývoj ze všech druhů využití ploch. A právě oblast mezi Novou Ulicí a centrem města
a lokace kolem hlavního nádraží zaznamenaly největší rozmach zástavby. Na ni byly
často navázány plochy zahrad, zejména pak v oblasti tzv. úřednické čtvrti, kde se
nacházela hojná vilová zástavba, můžeme sledovat poměrně velký nárůst zahrad.
Významnými se v průběhu třetího období staly plochy obklopující tovární
budovy, budovy vojenské a veřejné, jako byla nemocnice či kasárna. Největší plochy
se nacházely východním směrem od hradské brány a dosahovaly až do Hodolan a Holic,
kde byla významná tovární zástavba.
Na formování organizace prostoru Olomouce mělo tedy výrazný vliv dění okolo
pevnosti a

rozrůstání organismu města po jejím zrušení. Tyto jevy jsou asi

nejzásadnějšími fenomény, které jsme při naší analýze změn ve využívání ploch
zaznamenaly. Tato problematika je ovšem poměrně široká, a proto již mimo rozsah naší
práce. Jistě by zasloužila hlubší výzkum, který může být námětem pro rozšíření námi
předkládaného výzkumu v následujících pracích. Bylo by možné podrobněji
prozkoumat vývoj využití ploch fortifikačních objektů, které měly složitější strukturu.
Ta ale na námi zvolených mapových zdrojích nebyla příliš patrná. Dalším zajímavým
problémem je růst plochy zástavby, která by mohla být podrobněji prozkoumána
na příkladu některého z katastrů.
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PŘÍLOHY

Příloha 1 Využití ploch na mapě 2. vojenského mapování

(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

Příloha 2 Využití ploch na mapě 3. vojenského mapování

(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

Příloha 3: Využití ploch na mapě 3. reambulovaného vojenského mapování

(zdroj: úhrnné hodnoty druhů pozemků, UJEP, vlastní návrh)

