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1 Úvod
Předložená práce přináší analytický pohled na historicko-geografický vývoj města
Brumov-Bylnice a jeho krajiny od roku 1828 do roku 2012, tedy v časovém intervalu o délce
184 let. Během této doby území města postihla celá řada událostí, které se jako
krajinotvorné faktory podílely na změně jeho krajinné struktury. Proměny krajiny jsou
zaznamenány prostřednictvím historických map a leteckých snímků a zmínky o událostech,
jež se zde odehrály, jsou uchovány v nejrůznějších písemných pramenech. Jedině jejich
vzájemná konfrontace nám může odhalit vliv konkrétních událostí na minulou i současnou
podobu zdejší krajiny.
Brumov-Bylnice je město s přibližně 6 000 obyvateli, které se nachází na východě
Zlínského kraje i okresu Zlín poblíž státní hranice se Slovenskou republikou. Město vzniklo
v roce 1964 sloučením původně samostatných obcí Brumov a Bylnice v rámci tzv.
integračních procesů probíhajících v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.
Horská krajina katastru města Brumov-Bylnice je součástí geomorfologického celku Bílé
Karpaty, samotné město pak leží ve Vlárském průsmyku, průlomovém údolí řeky Vláry
procházejícím skrz toto pohoří.
Vzhledem k historickému významu města, danému především jeho strategickou
polohou na zemských hranicích, byl vědecký zájem o něj orientován většinou do dávné
minulosti a vždy na město samotné, nikoliv na jeho krajinu. Právě absence adekvátní
pozornosti vývoji krajiny města Brumov-Bylnice se mi stala hlavním motivem při volbě
tohoto tématu. Hodnocení vývoje krajiny nám totiž umožňuje lépe poznat charakter oblasti,
porozumět procesům, které její krajinu v průběhu času formovaly a poučit se z chyb, jež
člověk v krajině napáchal, když neodhadl důsledky svého jednání. Díky takto nabytým
znalostem a zkušenostem se v budoucnu můžeme vyvarovat negativních zásahů v krajině a
zachovat tak zdejší přírodní bohatství.
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2 Cíle práce
Současná neboli sekundární struktura krajiny reprezentovaná přírodními i člověkem
vytvořenými krajinnými prvky se neustále vyvíjí a mění. Primárním cílem předložené práce je
právě tyto změny analyzovat a prostřednictvím zmíněné analýzy podat ucelenou představu o
historicko-geografickém vývoji města Brumov-Bylnice od počátku 19. století. Rozbor krajinné
struktury je založen na srovnávání rozložení jednotlivých krajinných prvků v mapách
zachycujících podobu krajiny studovaného území v různých časových momentech a na
následném vyhledávání historických příčin, jež toto rozložení změnily, v regionální literatuře
a dobových pramenech.
Výše uvedené historické momenty byly vybírány s ohledem na dostupnost
dostatečně podrobných mapových děl a se zřetelem k vytvoření určité pravidelnosti v jejich
vzájemných časových intervalech. Takovýmto způsobem došlo k vymezení pěti historických
etap zachycujících vývoj města Brumov-Bylnice v období od roku 1828 do roku 2012. Časové
rozmezí dvou počátečních etap bylo stanoveno přibližně na 50 let, etapy následující po druhé
světové válce byly vzhledem k intenzivnímu rozvoji města i jeho krajiny zkráceny na
polovinu.
Krajinné prvky byly zařazeny do osmi zvolených kategorií a v rámci každého období
byl zvlášť studován jejich vývoj na území města Brumov-Bylnice. Práce se však nezabývá
celým katastrem města Brumov-Bylnice, ale pouze katastrálními územími místních částí
Brumov a Bylnice. Zbylá území Sidonie a Svatého Štěpánu nebyla studována záměrně
vzhledem k tomu, že jejich sounáležitost k Brumovu-Bylnici má spíše administrativní
charakter, zatímco u původně samostatných obcí Brumov a Bylnice došlo v průběhu historie
k jejich přirozenému propojení zástavbou v jeden celek.
Dalším cílem této práce je blíže seznámit čtenáře s jedním z hlavních objektů jejího
zájmu, jímž je krajina, její struktura a využití. V souvislosti se zvolenou metodou analýzy
krajinné struktury, kterou se stalo zpracovávání map z různých časových období v prostředí
geografických informačních systémů, je cílem práce taktéž čtenářům přiblížit podstatu této
metody a obeznámit je s použitými mapovými podklady.
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3 Rešerše literatury
V teoretické části této práce bylo využito především odborné literatury s tematikou
krajinné ekologie, což je hraniční obor ekologie a geografie, jehož předmětem je zkoumání
vlastností krajiny. Vzhledem k silné pozici této vědní disciplíny na Slovensku, byla ve velké
míře použita právě slovenská literatura. Studiem krajiny a její struktury se zabývá
vysokoškolský učební text Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny a hodnotenie) od
Martina Boltižiara a Branislava Olaha. Ten nejen že seznamuje čtenáře se základními pojmy
jako krajina, struktura krajiny, krajinná pokrývka nebo využití krajiny, ale také poskytuje
přehled metod výzkumu krajinné struktury, podkladů pro její studium včetně návodů na
jejich zpracování v prostředí geografických informačních systémů1 či možnosti hodnocení
změn krajinné struktury. Na základě výše uvedeného díla se v této práci uplatňuje
geosystémový přístup pohledu na krajinu. O něm podrobně informuje publikace Krajina ako
geosystém autorů Ladislava Miklóse a Zity Izakovičové. Strukturu geosystémů dělí dle
geneze, fyzického charakteru a vztahu k využívání krajiny člověkem na primární, sekundární a
terciální a právě analýza změn sekundární struktury je náplní této práce. Především
sekundární krajinnou strukturou se ve svém díle Krajinoekologické plánovanie: LANDEP 1
(Systémový prístup v krajinnej ekológii) zabývá Milan Ružička. V této publikaci prezentuje
teorie ekologicky optimálního využívání krajiny a věnuje se vztahům mezi společností a
krajinou. Podrobně také popisuje metodiku LANDEP, jejíž základy byly v práci využity.
Historické krajinné struktuře ve vztahu k jiným krajinným strukturám a činnostem člověka se
věnuje Peter Jančura v příspěvku s názvem Súčasné a historické krajinné štruktúry v tvorbe
krajiny, uveřejněném v časopise Životné prostredie vydávaném Ústavem krajinnej ekológie
SAV2. Současný stav krajiny a její využití zkoumá publikace Krajinná pokrývka Slovenska,
jejímiž autory jsou Ján Feranec a Ján Oťaheľ. Úvod do problematiky historické geografie
obstarává monografie Evy Semotanové Historická geografie Českých zemí.
V kapitole, jež se věnuje podkladovým materiálům pro analýzu změn ve využití
krajiny, byl pro části zabývající se problematikou stabilního katastru a III. vojenského
mapování využit především třetí díl publikace Vývoj mapového zobrazení území
Československé socialistické republiky s názvem Mapování a měření českých zemí od poloviny
1
2

Dále GIS.
Slovenská akadémia vied.
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18. století do počátku 20. století autorů Františka Boguszaka a Jana Císaře. V něm jsou
vysvětleny historické příčiny vzniku těchto mapových děl, technika jejich tvorby i jejich
využití pro odvozená kartografická díla. Další informace o stabilním katastru pocházejí
z internetových zdrojů, a to z článku Stručná historie katastru nemovitostí na stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3 a z multimediální učebnice Geografického
ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně s názvem Dějiny kartografie,
která se uplatnila také jako pramen informací k mapám III. vojenského mapování.
K charakteristice mapových děl tohoto vojenského mapování dále posloužily údaje z
Mapového portálu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,
z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru4 a z aplikace OLDMAPS Laboratoře
geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která
se ve své vědecké činnosti orientuje na využívání starých map při studiu krajiny. Část
zabývající se prvním vydáním Státní mapy odvozené čerpala z článku Václava Čady Digitální
katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla, který byl publikován v časopise
Kartografické listy, a dále z příspěvku stejného autora a Veroniky Vyčichlové Hodnocení
kvality a přesnosti Státní mapy 1:5 000 ze sborníku 14. kartografické konference v Plzni.
Z této konference pochází také referát Topografické mapování našeho území ve 20. století,
ve kterém Miroslav Mikšovský a Bohumil Šídlo přibližují jak historii topografických map
v souřadnicovém systému S-1952, tak i historii Základní báze geografických dat České
republiky.5 Množství cenných informací bylo získáno z příspěvků v magazínu Zeměměřič, což
je periodikum zabývající se geodézií, katastrem nemovitostí a kartografií. Z tohoto časopisu
pochází články Digitální forma Státní mapy 1:5 000 – odvozené od Josefa Kamery, První
celostátní topografické mapování v měřítku 1:25 000 od Karla Raděje a srovnávací polemika s
názvem ZABAGED/1 nebo DMÚ 25 zpracovaná firmou Arcdata. Neméně významným
poskytovatelem údajů se stalo internetové rozhraní Geoportál ČÚZK, z něhož pochází data
ke Státní mapě odvozené i databázi ZABAGED. Využitím a historií leteckého snímkování se
zabývá publikace Jitky Elznicové s názvem Využití geoinformačních technologií pro hodnocení
krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko a internetový Atlas změn životního

3

Dále ČÚZK.
Dále ÚAZK.
5
Dále ZABAGED.
4
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prostředí České republiky na leteckých a družicových snímcích, jehož auterem je Vojtěch
Štěrba.
Kapitola o vymezení zájmového území čerpala především z internetových zdrojů a
regionální literatury, o které bude pojednáno níže. Množství informací ohledně
fyzickogeografického i socioekonomického popisu studované oblasti bylo nalezeno
v Územním plánu města Brumov-Bylnice, především v částech Průvodní zpráva a Územní
systém ekologické stability. Přehled geomorfologického členění daného území nabídl server
www.moravske-karpaty.cz, údaje o administrativním zařazení oblasti a o aktuálním počtu
obyvatel obce byly vyhledány na internetových stránkách Českého statistického úřadu6 a
informace o výměře jednotlivých katastrů pochází ze stránek Územně identifikačního
registru České republiky.
V kapitole zabývající se analýzou změn využití krajiny byla použita především
regionální literatura a dostupné archiválie ze Státního okresního archivu Zlín, přičemž
regionální literatura se uplatnila zejména pro období před rokem 1882, zatímco archivní
materiály byly využity pro časové etapy po tomto roce. Stěžejní publikací, která se osvědčila
jako základní zdroj informací o historii místní části Brumov, se stala práce Františka Saleše
Pluskala Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě. Hodnota tohoto díla spočívá
jednak v tom, že autor při výkladu dějin města čerpal z dnes již ztracených panských archivů
a také v tom, že poměrně výstižně popsal podobu krajiny okolí Brumova v druhé polovině
19. století. Veškerá modernější regionální literatura zabývající se dějinami města BrumovBylnice je doplněna novými historickými poznatky a skutečnostmi, ve své podstatě však
vychází právě z této publikace. Zájmové území i jeho široké okolí zkoumá František Vácslav
Peřinka ve druhém místopisu Vlastivědy moravské Valašskoklobucký okres a nověji také
Metoděj Zemek a Josef Kukulka v díle Historický místopis Valašskokloboucka 1848-1960.
Především na politicko-správní vývoj města a na vývoj jeho osídlení se zaměřuje Vladimír
Nekuda v 64. svazku Vlastivědy moravské s názvem Zlínsko. O dějinách místního hradu
pojednávají například Zdeněk Pokluda v 16. svazku sborníku Státního okresního archivu ve
Zlíně Zlínsko od minulosti k současnosti či přímo internetové stránky hradu. Této i ostatním
kulturním pamětihodnostem města, jež jsou v práci zmíněny, se věnují taktéž oficiální
stránky města. O dávné i poměrně nedávné historii zdejšího pivovaru, založeného již v roce
6

Dále ČSÚ.
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1573, informuje brožura Františka Slámečky 400 let pivovaru Brumov-Bylnice, novější data
pak byla převzata ze serveru www.pivovary.info. Jedním z důležitých momentů v dějinách
obce byla výstavba Vlárské dráhy, která umožnila spojení naší země s tehdejším Uherskem.
Toto téma zpracoval Mojmír Krejčiřík ve svém díle Po stopách našich železnic. Především o
vývoji lesů a lesního hospodaření, ale také o historii obce a hradu pojednává publikace Věrni
svému právu od bývalého kronikáře města Františka Sáby. Ten je také spoluautorem pamětní
brožury Zrození dneška, která popisuje poválečné budování obce. O vzniku nejvýznamnějšího
průmyslového závodu MEZ Brumov a jeho vlivu na rozvoj města přinesl informace Zpravodaj
ke 35. výročí založení podniku a brožura 60 let od vzniku MEZu Brumov od Milana Hrabince,
která navíc popisuje jeho transformaci po roce 1989 a následný zánik. Nejpřínosnějším
zdrojem informací o událostech 20. století se staly pamětní knihy obou obcí a od roku 1965
také společná kronika města Brumov-Bylnice.
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4 Teoretická východiska
Současná struktura krajiny je výsledkem dlouhodobého působení člověka na původní
přírodní krajinu, z čehož vyplývá, že k porozumění současné struktuře krajiny je nutné
zabývat se jejím vývojem. (FERANEC, OŤAHEĽ, 2001) Na každou změnu, která v krajině
v minulosti proběhla, je třeba nahlížet v souvislosti se společenskými a hospodářskými
událostmi, jež se zde odehrávaly. Jednou z nejpoužívanějších metod analýzy vývoje krajinné
struktury je zpracování dostupných historických map v prostředí GIS. (BOLTIŽIAR, OLAH,
2009)
Než se ale začneme věnovat struktuře krajiny a její analýze, je nutné nejprve pojem
krajina definovat. Různí autoři připisují tomuto geografickému jevu odlišný význam, obvykle
však krajina představuje určitý prostor na zemském povrchu, který je výsledkem vlivu
antropogenních a přírodních procesů a jevů. Každá krajina má svou strukturu a morfologii,
které se v čase neustále vyvíjí a mění. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
4.1 Struktura krajiny
Každá krajina vykazuje určitou prostorovou různorodost vyjádřenou krajinnou
strukturou, což je soubor přirozených, člověkem pozměněných i nově vytvořených prvků,
které se v současnosti nachází na zemském povrchu. Struktura krajiny rozhodujícím
způsobem ovlivňuje vlastnosti krajiny, protože každá změna v krajinné struktuře má účinek
na její obyvatelnost, ekologickou stabilitu i další charakteristiky. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
Krajinná struktura je také významným nositelem informací, jež umožňují krajinu kvalifikovat,
hodnotit a třídit. (JANČURA, 1998)
Na tvorbě struktury krajiny se podílí krajinné složky, krajinné faktory a krajinné prvky.
Krajinné složky vytváří primární strukturu krajiny. Patří sem horniny, půda, voda, ovzduší,
vegetace, živočichové či mikroorganismy. Krajinné faktory jsou vlastnostmi krajinných složek,
které vyvolávají procesy probíhající v krajině. Ovlivňují uspořádání primární struktury krajiny
a vytváří tak její sekundární strukturu. Mezi krajinné faktory patří například formování
reliéfu, sukcese vegetace, ale i hospodářská činnost člověka. Krajinné prvky jsou jevy
v krajině, jež vznikly působením krajinných faktorů na krajinné složky a jsou tedy obsahem
sekundární struktury krajiny. (RUŽIČKA, 2000)
14

Z výše uvedeného vyplývá, že strukturu krajiny lze rozdělit na vzájemně provázané
substruktury, a to na primární, sekundární a terciální neboli socioekonomickou. Primární
struktura je tedy tvořena fyzickogeografickými krajinnými složkami, které jsou jen relativně
málo pozměněny člověkem a které tvoří základ pro ostatní struktury. Sekundární krajinnou
strukturu reprezentují prvky využití země (land use), což jsou vlastně krajinné prvky
z pohledu jejich využívání člověkem. Terciální krajinnou strukturu představují prvky
socioekonomické sféry, jako jsou projevy a důsledky různých činností člověka. (BOLTIŽIAR,
OLAH, 2009)
Právě analýza sekundární krajinné struktury je náplní této práce. Jelikož je sekundární
struktura souborem prvků, které v současnosti vyplňují zemský povrch, bývá některými
autory označována jako tzv. současná krajinná struktura. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
Sekundární krajinná struktura je vlastně viditelná povrchová část krajiny, proto se o ni člověk
bezprostředně zajímá a je hlavním cílem změn struktury krajinného prostředí. Pokud bychom
sekundární krajinnou strukturu chápali ve smyslu hmoty na povrchu Země, mohli bychom ji
nahradit pojmem krajinná pokrývka (land cover). Potom je sekundární krajinná struktura
prostorovým uspořádáním krajinných prvků krajinné pokrývky. (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ,
1997)
4.2 Využití země (land use)
Krajinné prvky jsou tedy základními prostorovými jednotkami sekundární krajinné
struktury, které se dají vyčlenit také na základě způsobu jejich využití člověkem jako tzv.
prvky využití země nebo též krajiny (land use). (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997) Boltižiar a Olah
(2009, s. 24) využití země definují jako konkrétní projev lidské aktivity v prostoru a čase, který
přitom v sobě shromažďuje určitý historický, hospodářský, sociální a kulturní potenciál a
představuje jakýsi průnik mezi přírodními danostmi území, technickými možnostmi a
poznatky člověka. Studium využití krajiny a jeho změn tak v sobě zahrnuje informace o lidské
společnosti a o jejích demografických a socioekonomických charakteristikách. (BOLTIŽIAR,
OLAH, 2009)
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Využití krajiny je na jedné straně vázáno na přírodní podmínky a na druhé straně na
požadavky a možnosti člověka, změna na každé straně pak vede ke změně využití krajiny.
Nalezení příčin a souvislostí těchto změn je předmětem studia změn využití krajiny i náplní
této práce. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
4.3 Změny struktury krajiny
Struktura krajiny se neustále vyvíjí a mění. Tyto změny mohou být plynulé nebo
náhlé, přičemž platí, že pokud je krajina využívána člověkem, podléhá změnám podstatně
rychleji. Z toho vyplývá, že transformace druhotné krajinné struktury je způsobena
především socioekonomickými faktory a je realizována pomocí technologického pokroku.
Každá výrazná společenská změna do jisté míry tuto strukturu ovlivnila, protože s měnícími
se požadavky, potřebami a možnostmi člověka se mění také způsob, forma a intenzita
využívání krajiny a tím pádem i sekundární krajinná struktura. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
Pro pochopení procesu změny krajinné struktury je proto nutné najít příčiny změn
požadavků a potřeb člověka. Za tyto příčiny Boltižiar a Olah (2009, s. 44) považují
socioekonomické faktory týkající se změny technologií výrob anebo zpracovávání přírodních
zdrojů (vznik manufaktur, průmyslových závodů), způsobů obhospodařování (nové
zemědělské stroje, rotační osevní postupy), vlastnických poměrů (…kolektivizace) anebo
celospolečenské situace (zrušení poddanství, rozpad Rakouska-Uherska a vznik první ČSR,
převraty, revoluce, hospodářská recese… Podle těchto autorů stejně tak krajinnou strukturu
ovlivnily války nebo epidemie. Boltižiar a Olah (2009) dále uvádí, že všechny tyto faktory
měly určitý vliv na sekundární krajinnou strukturu a tedy i na využití krajiny v konkrétní
oblasti, protože postihly všechny obyvatele.
4.4 Související vědní disciplíny
Vysvětlit změny krajiny v čase, kromě krajinné ekologie, pomáhají také vědy
zabývající se lidskou společností a jejím vývojem. Ty dotváří ucelený obraz společnosti a
teprve na jejich základě je možné správně interpretovat změny krajiny a jejich příčiny.
(BOLTIŽIAR, OLAH, 2009) V tomto ohledu je zásadní vědní disciplínou historická geografie,
protože jak uvádí Semotanová (2002, s. 11) právě ta spojuje prostor s časem a přírodní vědy
se společenskými. (…) Studuje stav, vývoj a proměny geografického prostředí v minulosti,
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příčiny, které tyto proměny způsobily, jejich následky a příslušné zákonitosti. K souvisejícím
oborům tato autorka řadí zejména historické disciplíny jako archeologii, hospodářské dějiny,
dějiny osídlení, práva, správy, historickou demografii, toponomastiku či architekturu a
z přírodních věd především kartografii, geodézii, geologii, botaniku, klimatologii a pedologii.
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5 Metody práce
5.1 Metody historické geografie
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, klíčovým vědním oborem při studiu změn
krajiny je historická geografie. Ta při svém výzkumu využívá nejrůznějších metod, a to
především historických, geografických a kartografických. Historické metody jsou založeny
zejména na kritice, analýze a syntéze pramenů. Mezi geografické metody lze zařadit metodu
reduktivní, typologickou a komparativní. Reduktivní metoda zkoumá souvislost mezi
krajinnými poměry a určitým stupněm jejich vývoje, typologická metoda se zabývá formami
určitých krajinných vývojových stupňů a komparativní metoda srovnává současnou a
minulou krajinu stejného typu. Kartografické metody poskytují ucelený pohled na historický
vývoj krajiny, který zobrazují na základě historických i moderních map a písemných zdrojů.
(SEMOTANOVÁ, 2002)
5.2 Zpracovávání mapových podkladů v GIS
Jednou z nejpoužívanějších metod analýzy vývoje krajinné struktury je zpracování
dostupných historických map či leteckých snímků v prostředí GIS. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
K tomuto účelu byl použit program ArcGIS 10 od společnost ESRI.
Prvním krokem přípravy podkladových materiálů pro následnou analýzu v
prostředí GIS se stala jejich digitalizace pomoci skeneru. Té bylo využito pouze v případě
leteckých měřických snímků, ostatní materiály se podařilo získat již v digitální podobě.
Vytvoření ucelených vstupních vrstev nejprve vyžadovalo spojení jednotlivých mapových
listů či leteckých snímků do souvislé formy. K tomuto účelu byl využit program CorelDRAW
12 od společnosti Corel Corporation. Z takto zpracovaných podkladů bylo dále nutné vytvořit
mapové vrstvy v prostředí GIS pomocí přiřazení geografických souřadnic použitím funkce
Georeferencing. Při georeferencování se prostřednictvím polygonu ve tvaru současného
obrysu hranic zájmového území přiřazovaly jednotlivým bodům na mapě již zaměřené
souřadnice. Tímto způsobem se dosáhlo osazení podkladu do souřadnicového systému
S-JTSK, který využívá Křovákovo kuželové zobrazení, což bylo nutnou podmínkou pro jejich
vzájemnou komparaci.
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Polygon shodný s aktuálním tvarem zkoumaného území byl umístěn v horní pracovní
vrstvě a pomocí funkce Cut Polygons Tool v něm byly podle podkladu vymezeny jednotlivé
krajinné prvky. K nim se v tzv. atributové tabulce přiřadila kategorie využití krajiny a poté
následoval výpočet jejich rozlohy7 pomocí funkce Calculate Geometry. Každý krajinný prvek
tak měl na sebe navázanou množinu údajů popisující jeho kvantitativní a kvalitativní
vlastnosti. Nakonec byla pomocí funkce Summarize vypočítána celková rozloha kategorií
prvků využití krajiny a byla jim přiřazena barva. Tak pro každý časový bod vznikla vrstva
zobrazující rozložení jednotlivých kategorií prvků využití krajiny na studovaném území a
mohlo tak následovat srovnání mapových vrstev z jednotlivých let. K určení hlavních činitelů
změn ve struktuře krajiny bylo využito především regionální literatury a archiválií dostupných
ve Státním okresním archivu Zlín, Klečůvka na základě historicko-geografických metod
popsaných výše.
5.3 Kategorie prvků využití krajiny
Sekundární krajinnou strukturu lze interpretovat různými způsoby. V Evropě je
v současnosti nejpoužívanější metodika CORINE Land Cover8, která krajinnou pokrývku dělí
do pěti kategorií. Jsou jimi urbanizované a technizované plochy, zemědělské plochy, lesní a
polopřírodní plochy, zamokřené plochy a vodní plochy. Tyto kategorie se pak dají
transformovat do forem prvků využití krajiny. (FERANEC, OŤAHEĽ, 2001) Metodika
krajinného plánování LANDEP9 přímo vyčleňuje prvky na základě způsobu využití krajiny.
Rozlišuje šest základních skupin prvků, a to skupinu lesních prvků, skupinu lučních a
pastvinných prvků, skupinu prvků zemědělských kultur, skupinu prvků skal a surových půd,
skupinu vodních prvků a skupinu technických děl a sídel. (RUŽIČKA, 2000) V předložené práci
bylo nakonec vymezeno osm kategorií prvků využití krajiny, volně inspirovaných oběma
uváděnými metodikami. Přehled jednotlivých kategorií i krajinných prvků v nich zahrnutých
poskytuje následující tabulka:

7

U liniových prvků se provedl také výpočet jejich délky.
Jedna z částí programu CORINE (Coordination of Information on the Environment), jehož iniciátorem byla
Evropská komise, a který má za cíl sběr, koordinaci a zajištění informací o životním prostředí a přírodních
zdrojích v zemích Evropské unie (www.cenia.cz)
9
LANDEP (Landscape – Ecological Planning) je mezinárodně uznávaná metodika krajinného plánování, jejímiž
zakladateli jsou Ružička a Miklós, a která má za cíl návrh krajinnoekologické optimalizace, využití a ochrany
krajiny. (JAREŠ, 2007)
8
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Tab. 1: Zvolené kategorie prvků využití krajiny
kategorie

zastavěné plochy
lesy
orná půda

TTP10
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice

krajinné prvky
obytné i hospodářské domy a budovy, průmyslové objekty a areály,
objekty občanské vybavenosti, sportovní a rekreační objekty, kulturní
památky, veřejná prostranství, parkoviště, hřbitovy, sklady a dvory
lesní porosty, dočasné mýtiny a plochy s hustou křovinnou vegetací
pozemky užívané k zemědělské činnosti mimo pastevectví a
ovocnářství
louky, pastviny, mokřady, svahy, meze, říční nánosy a plochy s
rozptýlenými křovinami a stromy mimo zástavbu, které nejsou
využívány k pěstování ovoce
ovocné sady a ovocné školky, technická vegetace kolem objektů,
městská zeleň a zahrady
vodní toky, mlýnské náhony a rybníky
silnice, účelové komunikace, lesní cesty, cyklostezky, chodníky a
mosty
železniční dráhy, železniční mosty a kolejiště

Zdroj: BOLTIŽIAR, OLAH, 2009; www.eea.europa.cz (vlastní zpracování)

5.4 Metody hodnocení změn v krajině
Změny v krajině můžeme hodnotit pomocí různých ukazatelů. V předložené práci byla
využita zejména metoda srovnávání plošných podílů kategorií prvků využití krajiny v plošných
výměrách a v procentech v následujících časových momentech. Pro hlubší analýzu vývoje
krajinné struktury je možné také zkoumat vzájemné vztahy mezi určitými kategoriemi prvků
využití krajiny pomocí různých koeficientů. Za tímto účelem byla v této práci studována
ekologická stabilita daného území. Je důležité si ale uvědomit, že hodnoty zmiňovaných
koeficientů neodráží skutečný terénní stav ekosystémů a jsou spíše orientační. Přesto však
také reflektují vývoj a stav studovaných území. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
5.4.1 Koeficient ekologické stability krajiny
V pracích mnoha autorů zabývajících se hodnocením změn v krajině se často můžeme
setkat s hodnocením tzv. ekologické stability. Podstatou tohoto hodnocení je srovnávání
číselných koeficientů, které vychází z podílu relativně stabilních ploch k plochám relativně
nestabilním, ekologická stabilita tak vlastně vyjadřuje přirozenost a ekologickou kvalitu
daného území.

10

Trvalé travní porosty.
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Nejpoužívanější koeficient ekologické stability (Kes) je vyjádřen následujícím vzorcem:

=
V tomto vzorci S vyjadřuje výměru relativně stabilních ploch a L výměru ploch relativně
nestabilních. Do kategorie stabilních ploch (S) byly zahrnuty lesy, TTP, sady a zahrady a vodní
plochy a do kategorie nestabilních ploch (L) pak zastavěné plochy, orná půda, silniční
komunikace a železnice. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009) Přehled klasifikací území na základě jejich
hodnoty koeficientu ekologické stability nabízí následující tabulka:
Tab. 2: Klasifikace území podle hodnoty koeficientu ekologické stability
hodnota
koeficientu
Kes < 0,10
0,10 < Kes < 0,30
0,30 < Kes < 1,00
1,00 < Kes

klasifikace území
území s maximálním narušením přírodních struktur
území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou činností
celkem vyvážená krajina se zachovalými přírodními strukturami

Zdroj: BOLTIŽIAR, OLAH, 2009 (vlastní zpracování)

5.4.2 Koeficient míry antropického ovlivnění krajiny
Další možností hodnocení změn v krajině je hodnocení vlivu člověka na krajinu.
K tomuto účelu slouží velmi používaný koeficient míry antropického ovlivnění krajiny (Kao),
který představuje vyhodnocení intenzity lidského vlivu na vývoj krajiny. Tento koeficient je
definován jako poměr ploch s vysokou intenzitou využití a ploch s menší intenzitou využití.
Lze jej vyjádřit následujícím vzorcem:

=
Zde do kategorie ploch s vysokou intenzitou využití (V) patří zastavěná plocha, orná půda,
zahrady a sady, silniční komunikace a železnice a do kategorie ploch s menší intenzitou
využití (N) patří lesy, TTP a vodní plochy. Nejnižší hodnotou koeficientu je 0 a horní hranice
neexistuje. Pokud koeficient dosáhne hodnoty 1, rozloha obou kategorií ploch je vyrovnaná,
čím vyšší hodnoty nabývá, tím více je krajina ovlivněna lidskou činností. Použití těchto
koeficientů ve více časových bodech pak odhaluje trendy ve vývoji využívání krajiny.
(BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
21

6 Podkladové materiály
Mapové podklady a letecké měřické snímky použité v této práci k analýze změn ve
využití krajiny byly vybírány tak, aby souvisle zachycovaly historický vývoj katastrálních území
místních částí Brumov a Bylnice města Brumov-Bylnice. Při výběru jednotlivých mapových
děl byl kladen důraz především na podrobné a jednoznačné vyobrazení všech zkoumaných
kategorií prvků využití krajiny.
Prvním historickým dílem splňujícím tyto požadavky se staly Císařské otisky stabilního
katastru, zobrazující studované území v roce 1828. Ty byly poskytnuty ÚAZK Zeměměřického
úřadu jako 14 otisků oblasti Brumov s archivním evidenčním číslem 0231-1 a 16 otisků
oblasti Bylnice s archivním evidenčním číslem 0305-1.
Jako další vhodné mapové dílo se ukázaly tzv. topografické sekce III. vojenského
mapování, jež zachycují zájmové území v roce 1882 a byly poskytnuty Laboratoří
geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Celkem
se jednalo o dvě toposekce číslo 4360-3 a 4360-4. Časové rozmezí prvního studovaného
období tak činilo 54 let a podobné rozpětí bylo plánováno i pro následující historickou etapu.
Pro neexistenci dobových map či leteckých snímků daného území z období první
republiky se nakonec nejlépe vyhovujícími ukázaly mapové listy prvního vydání Státní mapy
odvozené z roku 1946 dostupné na internetových stránkách ÚAZK. Dohromady 15 mapových
listů označených jako BRUM60 až 62, 70 až 73, 80 až 83 a 90 až 93 tak uzavřelo druhé období
trvající 64 let.
S předpokladem, že teprve poválečná industrializace způsobí výraznější změny
sekundární krajinné struktury, bylo žádoucí zkrátit následující etapy na 20 až 25 let. Výsledek
prvních 21 let počáteční fáze socialistické industrializace a výstavby na zkoumaném území je
zachycen na šesti topografických sekcích S-195211 z roku 1967 dostupných taktéž na
stránkách ÚAZK.
K analýze změn ve využití krajiny, ke kterým došlo v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století, bylo využito odvozenin leteckých měřických snímků z roku 1992,
11

Jsou označeny jako M-33-108-D-b-4, M-33-108-D-d-2, M-34-97-C-a-3, M-34-97-C-c-1, M-34-97-C-a-4, M-3497-C-c-2
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toto období tak mapuje 25 let vývoje katastrů Brumova a Bylnice. Celkem pět kompaktních
kopií snímků číslo 9649, 9650, 9651, 9668 a 9669 poskytnul Vojenský geografický a
hydrometeorologický úřad Dobruška12.
Poslední historická etapa je ukončena rokem 2012, ke kterému byla aktualizována
Základní mapa ČR databáze ZABAGED. Ta je dostupná v aplikaci geoprohlížeč na
internetových stránkách ČÚZK. V předložené práci jsou tak studovány změny v sekundární
krajinné struktuře katastrálních území Brumova a Bylnice v období trvajícím celkem 184 let.
6.1 Historická mapová díla
6.1.1 Císařské otisky stabilního katastru
V roce 1817 rakouský císař František I. vydal nejvyšší patent o zavedení nového
systému pozemkové daně, jehož základ tvořil přesný soupis a geodetické vyměření veškeré
půdy neboli tzv. stabilní katastr. Tento katastr byl, na rozdíl od svých předchůdců, již zcela
založen na vědeckých základech mapového díla, jelikož jeho vyměřování bylo připojeno na
trigonometrickou síť. V Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826 až 184313 a na
Moravě v letech 1824 až 183614. Po zakreslení výsledků měření do vznikajícího mapového
díla následovalo dorýsování hranic, vypočtení výměry parcel a dále se mapa vykolorovala a
popsala. Následně se zhotovily kopie mapových listů jako tzv. Císařské povinné exempláře a
originály byly uloženy v zemských mapových archivech. (BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961)
Modelem pro postup při vyměřovacích pracích se stalo měření v sousedním
Bavorsku. Stejně jako tam bylo i v Rakousku pro nové mapové dílo zvoleno CassiniSoldnerovo transverzální válcové zobrazení. Z důvodu velkého zkreslení bylo nutné území
Rakouska rozdělit do sedmi pásů, z nichž každý tvořil samostatný souřadnicový systém
vztažený k vlastnímu počátku. Za tyto počátky byly zvoleny trigonometrické body
Gusterberg15 pro Čechy a Svatý Štěpán16 pro Moravu. Jednotlivé body katastrální triangulace
vznikaly ve čtyřech etapách, přičemž se jejich síť stále zhušťovala. Podle své povahy se dělily
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Dále VGHMÚř.
Měření bylo přerušeno v letech 1830 až 1837.
14
Měření bylo přerušeno v letech 1830 až 1833.
15
Nachází se v Horních Rakousích, jeho souřadnice jsou ϕ = 48°02‘18,47‘‘, λ = 31°48‘15,05‘‘ východně od Ferra.
16
Nachází se ve věži chrámu sv. Štěpána ve Vídni, jeho souřadnice jsou ϕ = 48°12‘31,54‘‘, λ = 34°02‘27,32‘‘
východně od Ferra
13
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na body velké sítě, malé sítě, sítě III. řádu a body grafické triangulace. (BOGUSZAK, CÍSAŘ,
1961)
V Čechách trvaly vyměřovací práce 12 let a bylo při nich na 32 786 mapových listech
zmapováno 8 967 obecních katastrů, na Moravě probíhaly 11 let a změřilo se 3 724 katastrů
vyhotovených na 17 181 listech. Výsledkem těchto a následných prací se staly kolorované,
ručně popsané a velmi přehledné mapy. Jedním z důvodů jejich přehlednosti byly velice
vkusně vybrané barvy, jejichž tón byl odvozen z přímého pohledu v přírodě, a také názorné
značky pro předměty mapování. Většina konvenčních značek požitých v tomto díle se ve
zjednodušené podobě zachovala dodnes. (BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961) Zvolené základní měřítko
1:2 880 vycházelo z dolnorakouského jitra, což byl čtverec o straně čtyřiceti délkových sáhů,
který se na mapě měl zobrazit jako čtvereční palec. Jeden sáh se skládal ze 72 palců, tudíž 40
sáhů pak odpovídalo 2 880 palcům. (DRÁPELA, aj., 2005a)
Jelikož nebylo zajištěno systematické udržování stabilního katastru, přestával být
aktuální podstatně rychleji, než se předpokládalo. Proto byla nařízena jeho jednorázová
reambulace, která byla prováděna v letech 1869-1881. Práce však byly prováděny ve velkém
spěchu a kvalita původního díla velmi utrpěla. Přesto je nutné na stabilní katastr pohlížet
jako na úctyhodné mapové dílo, které položilo základy dnešního novodobého katastru
nemovitostí a z kterého je až do současnosti odvozena většina platných katastrálních map na
území České republiky. (www.cuzk.cz)
6.1.2 Toposekce III. vojenské mapování
Roku 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o nutnosti nově zmapovat území
právě vzniklého Rakousko-Uherska. Toto rozhodnutí bylo podmíněno vojenskými neúspěchy
zakončenými katastrofickou porážkou Rakouského císařství v Prusko-rakouské válce v roce
1866. Tehdy se dosavadní mapy II. vojenského mapování ukázaly jako zcela zastaralé a
neschopné

uspokojit

požadavky

armády

na

přesná

a

aktuální

mapová

díla.

(www.mapy.vugtk.cz) Potřeba nového mapování byla kromě vojenských účelů vyvolána také
nastupující industrializací spojenou s výstavbou silnic, železnic a rozvojem měst. K zahájení
mapovací akce došlo v roce 1869 a bývá označována jako III. vojenské mapování.
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(BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961) Probíhala pravděpodobně do roku 1885 nebo 1887, údaje o
časovém rozmezí jejího průběhu se totiž poměrně liší17.
Polohopisným podkladem se stejně jako při II. vojenském mapování staly katastrální
mapy s trigonometrickými body, jejichž souřadnice byly pro Čechy určeny v Gusterbergském
a pro Moravu ve Svatoštěpánském systému. (www.oldmaps.geolab.cz) Výškopis měl být
původně odvozen od nadmořských výšek těchto trigonometrických bodů, jež byly vymezeny
v Jadranském výškovém systému. Ukázalo se však, že po připojení bodů na síť přesné
nivelace, která byla zhotovena Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni, se jejich absolutní
výšky lišily až o 15 metrů. Proto v Českých zemích došlo k revizi katastrálních výšek jejich
navázáním na trigonometrický bod Kozí hon u Mikulova, který již byl připojen na přesnou
nivelaci. (BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961)
Výsledkem III. vojenského mapování se staly tzv. topografické sekce, což byly
kolorované mapy vyhotovené v Bonneově plochojevném zobrazení v dekadickém měřítku
1:25 00018, bylo tedy upuštěno od používání do té doby obvyklého měřítka 1:28 800. Další
novinkou se stalo znázornění výškopisu pomocí vrstevnic a oproti předchozímu vojenskému
mapování se velmi zdokonalilo také zobrazení reliéfu a komunikací. (DRÁPELA, aj., 2005b)
Odvozením od těchto topografických sekcí vzniklo několik map středního a velkého měřítka.
Čtyři mapové sekce tvořily list tzv. mapy speciální v měřítku 1:75 000, složením osmi listů
mapy speciální vznikla mapa generální v měřítku 1:200 000 a dále byla zhotovena tzv.
přehledná mapa střední Evropy v měřítku 1:750 000. (BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961)
Celá monarchie byla zmapována za pouhých 16 let a výsledky III. vojenského
mapování svým významem daleko překonaly její zánik. Byly totiž převzaty institucemi
nástupnických států, u nás Vojenským zeměpisným ústavem v Praze, který je upravené a
aktualizované vydával až do roku 1956 jako jediné souvislé topografické dílo na našem
území. (www.archivnimapy.cuzk.cz) Zatímco speciální mapy byly reambulovány a využívány
nejen v armádě, ale především v řadě civilních oborů, topografické sekce byly až do nedávné
doby ztraceny. Teprve v devadesátých letech 20. století se v Mapové sbírce Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze podařilo nečekaně objevit a následně digitalizovat 234
originálních mapových listů. (www.oldmaps.geolab.cz)
17
18

1869-1885 (BOGUSZAK, CÍSAŘ, 1961), 1869-1887 (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009), 1874-1880 (www.mapy.vugtk.cz)
Okolí velkých měst a vojenské prostory v dvojnásobném měřítku 1:12 500. (www.archivnimapy.cuzk.cz)
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6.1.3 První vydání Státní mapy odvozené
Poválečný rozvoj industrializace a výstavby si vyžadoval mapové podklady ve větších
měřítkách, požadovány byly hlavně topografické mapy zpravidla v měřítku 1:5 000. Takové
mapy se však před rokem 1945 na našem území zhotovovaly jen v nepatrném rozsahu, a
proto bylo v roce 1946 v hospodářsky důležitých oblastech započato s vytvořením
jednotného mapového díla, tzv. Státní mapy ČSR hospodářské. Z kapacitních důvodů však její
tvorba nepostupovala dostatečně rychle, a tak tehdejší Ministerstvo techniky, po dohodě se
Státním úřadem plánovacím, rozhodlo o vyhotovení prozatímního mapového díla, tzv. Státní
mapy odvozené. Tato mapa byla pořízena na celém státním území s výjimkou prostorů již
zobrazených v mapě hospodářské. (ČADA, 2007)
Nové státní mapové dílo, které souvisle pokrývalo území celé tehdejší ČSR, nevzniklo
přímým měřením, ale výhradně přepracováním dostupných podkladů. Polohopis byl pořízen
transformací polohopisu katastrální mapy, do které byla doplněna souřadnicová síť S-JTSK
vycházející z Křovákova zobrazení. Výškopis byl odvozen z nejvhodnějších existujících
podkladů, většinou z topografických sekcí III. vojenského mapování v měřítku 1:25 000.
(VYČICHLOVÁ, ČADA, 2001)
Kopírováním polohopisu na list snímkového papíru byl zajištěn plynulý přechod mezi
jednotlivými mapovými listy, a tak vlastně poprvé na území našeho státu vzniklo mapové dílo
velkého měřítka v souvislém zobrazení. (VYČICHLOVÁ, ČADA, 2001) Výsledkem byla mapa
v měřítku 1:5 000, zobrazená celkem na 15 800 mapových listech. Polohopis byl ilustrován v
šedé barvě a výškopis, znázorněný vrstevnicemi, výškovými kótami a technickým nebo
topografickým šrafováním, v barvě hnědé. (www.geoportal.czuk.cz)
Až do roku 1990 se tato mapa mohla používat pouze pro potřebu státních orgánů a
socialistických organizací a tudíž nebyla určena veřejnosti. (www.geoportal.czuk.cz)
V současnosti patří mezi uživatelsky nejžádanější mapový produkt, je v ní totiž zahrnuta jak
katastrální úroveň podrobně zobrazující jednotlivé nemovitosti, tak i topografická složka,
která přibližuje obsah mapy skutečnému stavu v terénu. Právě proto je tato mapa používána
hlavně při projektování nebo jako podklad pro tvorbu tematických map. Mezi její největší
odběratele patří zejména obecní a okresní úřady, organizace zabývající se vodním
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hospodářstvím či ochranou životního prostředí nebo správci technické infrastruktury.
(KAMERA, 2000)
6.1.4 Toposekce S-1952
Jak již bylo zmíněno, státní mapa odvozená, která vycházela z topografických map III.
vojenského mapování, měla být pouze provizoriem. (ČADA, 2007) Polohopisné a výškopisné
nepřesnosti, stejně jako německé názvosloví sice prošly korekcí, tento stav se však
z dlouhodobého hlediska jevil jako neudržitelný. Proto bylo na základě usnesení vlády z roku
1953 rozhodnuto o novém topografickém mapování, za jehož realizaci odpovídal Vojenský
topografický ústav. (RADĚJ, 2001) První mapování, jehož výsledkem byly mapy v měřítku
1:25 000, proběhlo v letech 1953 až 1957 a splnilo tak požadavek na provedení v relativně
krátkém čase. Druhé mapování v měřítku 1:10 000, schválené usnesením vlády v roce 1955,
se provádělo v letech 1957 až 1972. (MIKŠOVSKÝ, ŠÍDLO, 2001)
Vzhledem k členství Československa ve Varšavské smlouvě byl důraz kladen na
mezinárodní charakter nových mapových děl. Pro svou vhodnou koncepci, přesnost,
měřítko, znakový klíč a bohatý obsah se vzorem pro nové mapy v měřítku 1:25 000 staly
sovětské mapy v souřadnicovém systému S-1942, na území Československa definovaném
systémem S-1952. Kartografickým základem bylo příčné válcové Gauss-Krügerovo zobrazení
Krasovského elipsoidu v šestistupňových poledníkových pásech a baltský výškový systém.
Výchozí metodou mapování se stalo letecké měřické snímkování, snímkovací lety probíhaly
od východu na západ a do jednoho mapového listu spadaly čtyři snímky s podélným
překrytím 60 % a příčným překrytím 30 %. (RADĚJ, 2001)
Jako výsledek obou mapování vznikla velice kvalitní díla s podrobným polohopisem i
výškopisem. Mapování z let 1953 až 1957 přineslo celkem 1 736 mapových listů v měřítku
1:25 000, z nich byly kartografickou generalizací odvozeny mapy v měřítkách 1:50 000,
1:100 000 a 1:200 000. Mapování z let 1957 až 1972 přineslo 6 417 mapových listů v měřítku
1:10 000, z nichž byla odvozena tzv. Základní mapa 1:50 000 a Základní mapa 1:200 000. Ty
ovšem nebyly samostatně vydávány, vznikly totiž jako podklad pro odvození řady
odvětvových tematických map, jako například Silniční mapy ČSR, Vodohospodářské mapy
ČSR a mapy základních územních jednotek ČSR v měřítku 1:50 000 a geologických a půdních
map v měřítku 1:200 000. (MIKŠOVSKÝ, ŠÍDLO, 2001)
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Aktualizované topografické mapy v systému S-1952 jsou používány dodnes, například
v digitální kartografii nebo při tvorbě GIS. Za tímto úspěchem stojí především maximální
využívání letecké fotogrammetrie a kapacit jak vojenské, tak i civilní zeměměřické služby.
Mapa v měřítku 1:25 000 je mezinárodně sjednocené dílo pokrývající rozsáhlé území
členských států Varšavské smlouvy, které je srovnatelné s nejlepšími topografickými díly.
(RADĚJ, 2001)
6.1.5 Základní báze geografických dat České republiky - ZABAGED
S rozvojem počítačového zpracování dat v devadesátých letech 20. století souvisela
potřeba vypracovat také topografii území České republiky v digitální podobě. (MIKŠOVSKÝ,
ŠÍDLO, 2001) Na základě usnesení vlády z roku 1993 bylo rozhodnuto o vytvoření tzv.
Základní báze geografických dat – ZABAGED a garantem tohoto projektu se stal ČÚZK.
(www.zememeric.cz) Realizaci díla zajistil Zeměměřický úřad a díky jeho úsilí byl zemský
povrch ČR v digitální podobě zobrazen již následujícího roku. Digitalizací tiskových podkladů
Základní mapy ČR 1:10 000 vznikla nejprve topografická databáze v rastrové formě neboli
ZABAGED/2. V roce 1995 tak mohla začít tvorba topografické databáze ve vektorové podobě
neboli ZABAGED/1, která byla dokončena ke konci roku 2000.19 (MIKŠOVSKÝ, ŠÍDLO, 2001)
Databáze ZABAGED je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém
systému baltském - po vyrovnání. Pramenem dat při jejím naplňování se staly letecké
měřické snímky, katastr nemovitostí, terénní šetření, externí správci dat či internetové
zdroje. V letech 2000 až 2005 byla provedena první aktualizace této databáze, zpřesnění
polohy objektů a doplnění intravilánu. V období mezi roky 2006 a 2009 proběhl druhý cyklus
aktualizace a v roce 2009 byla zahájena další tříletá aktualizační perioda. Některé významné
objekty jako silnice nebo správní hranice jsou celoplošně obnovovány častěji, a to minimálně
jednou ročně. (www.czuk.cz)
ZABAGED je tedy digitální mapové dílo na úrovni podrobnosti Základní mapy

ČR

1:10 000, které je tvořeno souborem geografických dat z části v rastrové a z části ve
vektorové formě. (www.vsb.cz) Má podobu bezešvé databáze pro celé území ČR v
centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Ta je v
současné době tvořena 123 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo
19

V této etapě nebyly vektorizovány zastavěné plochy sídel.
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výškopisné části. Polohopisná část obsahuje dvourozměrně vedené prostorové a popisné
informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích, vodstvu, územních jednotkách,
chráněných územích, vegetaci, povrchu a terénním reliéfu. Výškopisná sekce obsahuje
trojrozměrně vedené prvky terénního reliéfu v podobě vrstevnic. (www.czuk.cz)
ZABAGED je v současnosti nejpodrobnější základní geografickou databází, která
pokrývá celé území České republiky. Jedná se o součást informačního systému zeměměřictví
a patří také mezi informační systémy veřejné správy. Dále je využívána jako základní vrstva v
GIS a je také hlavním datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR v měřítkách 1:10 000
až 1:100 000. (www.cuzk.cz)
6.2 Letecké měřické snímky
Letecké snímky jsou vhodným a často nezastupitelným nástrojem zkoumání struktury
krajiny a jejích změn, protože na rozdíl od map podávají naprosto objektivní obraz zemského
povrchu v určitém časovém momentu. Předností tohoto mapování je dále to, že umožňuje
prozkoumání daného území v relativně krátkém čase a poskytuje množství kvantitativních a
kvalitativních informací o jednotlivých objektech v krajině. Využití leteckých snímků musí být
založeno na správném postupu interpretace jejich obsahu a právě složitost této interpretace,
především černobílých snímků, je jednou z jejich nevýhod. (BOLTIŽIAR, OLAH, 2009)
Historie leteckého mapování našeho území začíná rokem 1935, kdy byl pořízen první
letecký snímek. (ŠTĚRBA, 2009) Z počátku se leteckého snímkování využívalo pouze
v omezené míře. První celoplošné snímkování našeho území proběhlo v padesátých letech
minulého století za účelem tvorby topografické mapy v měřítku 1:25 000. Potřeba údržby a
obnovy topografických děl si vyžadovala pravidelné snímkování, které probíhalo každoročně
od sedmdesátých let, a celé území našeho státu bylo vždy zmapováno v intervalu 5 až 7 let.
(ELZNICOVÁ, aj., 2012)
Do roku 1992 měla výhradní právo pořizovat letecké snímky pouze armáda a jejich
správu vykonával VGHMÚř v Dobrušce, který za dobu svého působení nashromáždil přibližně
900 000 leteckých snímků. V roce 1992 byl zrušen monopol armády na tuto činnost a došlo k
velkému rozvoji komerčního leteckého průzkumu. (ŠTĚRBA, 2009)
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7 Vymezení zájmového území
7.1 Fyzickogeografická charakteristika
Katastr obce Brumov-Bylnice spadá do geomorfologického celku Bílé Karpaty a je také
součástí stejnojmenné CHKO, která byla vyhlášena v roce 1980. Ve srovnání s jihozápadní
částí Bílých Karpat má okolí města více horský charakter, jenž spíše připomíná sousední
Javorníky.

(www.brumov-bylnice.cz)

Většina

katastrálního

území

se

nachází

v geomorfologickém podcelku Chmeľovská hornatina, ve které leží také jeho nejvyšší bod
Holý vrch s výškou 830 m n. m. Menší část katastru na jihozápadě zabírá Lopenická
hornatina, jež je od Chmeľovské hornatiny oddělena průlomovým údolím Vlárský průsmyk.
(www.moravske-karpaty.cz)
Celé studované území náleží do úmoří Černého moře, protéká zde několik potoků,
které odvádí říčka Brumovka do řeky Vláry, přítoku Váhu. Brumovka je nejdelším20 vodním
tokem zkoumané oblasti a k jejímu soutoku s Vlárou dochází v bylnické části města. Co se
týká klimatických poměrů, tak téměř celé území spadá do mírně teplé oblasti21 a pouze
vrcholové části s nadmořskou výškou kolem 800 metrů se řadí do chladné oblasti22. Samotné
město leží ve výšce kolem 330 m n. m. Průměrná roční teplota oblasti se pohybuje v rozmezí
6,5 až 8°C, průměrné roční úhrny srážek kolem 800 mm. (www.brumov-bylnice.cz)
7.2 Socioekonomická charakteristika
Město Brumov-Bylnice leží ve východní části Zlínského kraje i okresu Zlín, při
hranicích se Slovenskem. Administrativně dále spadá do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Valašské Klobouky, od nichž je vzdáleno asi 5 km jižním směrem. (www.brumovbylnice.cz) Brumov a Bylnice byly původně dvě samostatné obce, k jejichž sloučení došlo
v roce 1964 v rámci integračních procesů probíhajících v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století. K nově vzniklému městu byly ještě v roce 1976 připojeny obce Sidonie a
Svatý Štěpán23. (NEKUDA, 1995) Brumov-Bylnice je v současné době obcí s pověřeným
obecním úřadem, ve které k 1. 1. 2013 žilo 5 733 obyvatel. (www.czso.cz)

20

Katastrálními územími obcí Brumov a Bylnice protéká v délce asi 6,5 km.
MT7 dle Quitta.
22
CH7 dle Quitta.
23
Obě obce však leží mimo studované území.
21
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Kulturně či etnograficky město náleží k Valašsku, přičemž se nachází na jeho jižním
okraji. Brumov-Bylnice či sousední vesnice Štítná nad Vláří bývají považovány za poslední
valašské obce, geograficky přesně však hranice tohoto kulturního regionu vymezit nelze.
(PEŘINKA, 1905) Jedním z objektivních ukazatelů, že město ještě přísluší k Valašsku, je
dodnes živé valašské nářečí jeho obyvatel. (SÁBA, aj., 2000) Brumov-Bylnice je také od roku
1999 součástí mikroregionu Jižní Valašsko. (www.czso.cz)
Město Brumov-Bylnice se skládá ze čtyř katastrálních území, a to Brumov, Bylnice,
Sidonie a Svatý Štěpán. Práce se zabývá místními částmi Brumov a Bylnice, jejichž katastrální
území má celkovou výměru 3 758 ha, z čehož na Brumov připadá 2 149 ha a na Bylnici 1 609
ha. Rozloha města Brumov-Bylnice je 5 630 ha, zkoumaná oblast tak zaujímá 67 % jeho
území. (www.uir.cz)

Obr. 1: Vymezení zkoumaného území v rámci katastru města Brumov-Bylnice a Zlínského kraje (CENIA, vlastní
zpracování)
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8. Analýza změn využití krajiny
8.1 Období před rokem 1828
Historické souvislosti a demografický vývoj
První písemná zmínka o Brumovu pochází z roku 1255 v souvislosti se správcem
zdejšího hradu. Samotný hrad byl pravděpodobně vybudován již na konci 12. století24
k ochraně tehdy strategicky významného Vlárského průsmyku. (POKLUDA, 1999) K tomuto
hradu se také váže nejstarší prokazatelné osídlení na území studovaných katastrů, kdy na
jeho místě stávalo hradiště, jež lze datovat do 2. století př. n. l. K brumovskému hradu
náleželo rozsáhlé panství, ke kterému vždy patřila také sousední osada Bylnice, poprvé
písemně zmiňovaná v roce 1424. Největší rozmach a hospodářskou prosperitu brumovské
panství zažilo během 16. století za pánů z Lomnice, kteří z Brumova učinili hlavní sídlo svých
východomoravských držav. V tomto období Brumov získal tržní a soudní právo, byl zde
přestavěn hrad, založen rybník a již od roku 1503 je připomínán jako město. (NEKUDA, 1995)
Brumov i Bylnice se během své historie mnohokrát staly cílem plenění a drancování
válečných vpádů z Uher, jakožto první osady, na které nepřítel narazil. Často byly zcela
vypáleny a zničeny a ubránil se pouze hrad. Během 17. století byl Brumov s Bylnicí postupně
vypleněn

vpády

bočkajovců,

Bethlenovým

uherským

vojskem,

Turky,

Thökölyho

povstaleckým vojskem a také během kuruckých válek na počátku 18. století. (PEŘINKA, 1905)
V roce 1750 navíc Brumov zasáhl požár, při kterém mimo jiné vyhořela fara s matrikami i
farním archivem a o deset let později požáru podlehl také hrad s panským archivem. Proto se
o historii Brumova nezachovalo mnoho pramenů a dovídáme se o ní především ze zmínek
uchovaných v jiných archivech. (PLUSKAL, 1878)
Údaje o počtu obyvatel Brumova a Bylnice k tomuto časovému bodu vychází
z nejbližších soupisů obyvatelstva před a po roce 1828. V Brumově podle soupisu z roku 1790
žilo 1 173 obyvatel v 200 domech a v Bylnici 953 obyvatel ve 135 domech. Soupis z roku 1834
uvádí 1 380 obyvatel a 261 domů v Brumově a 1 369 obyvatel a 201 domů v Bylnici.
(NEKUDA, 1995)

24

Pluskal (1878), který měl možnost čerpat z dnes již ztracených panských archivů, uvádí, že k založení hradu
došlo již v roce 830, tento rok vzniku hradu však současní historikové považují za velmi nepravděpodobný.
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Tab. 3: Vývoj počtu obyvatel a domů v Brumově a Bylnici ve vybraných letech mezi roky 1790
a 2011
počet obyvatel celkem
z toho v Brumově
z toho v Bylnici
počet domů celkem
z toho v Brumově
z toho v Bylnici

1790
2 126
1 173
953
335
200
135

1834
2 749
1 380
1 369
462
261
201

1880
2 834
1 511
1 323
446
250
196

1950
3 820
1 801
2 019
*362
**335

1970
4 626
2 675
1 951
911
494
417

1991
5 235
3 341
1 894
1 060
538
522

2011
4 981
3 103
1 878
1 149
574
575

(DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj., nevydáno; NEKUDA, 1995; www.czso.cz, vlastní zpracování, *1945,**1952)

Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Představu o přibližném stavu zastavěných ploch v Brumově a Bylnici na počátku
celkového studovaného období nám poskytuje Pluskal (1878), který uvádí, že se v roce 1758
v Brumově nacházelo 112 obydlených domů, panský dvůr, kostel, fara, škola, palírna,
pivovar, bednárna, dvě kovárny, koželužna, tři mlýny, šest řeznických jatek, dvě hospody a
dva chudobince. Na konci 18. století zasáhly Brumovsko první formy kapitalistického
podnikání a byla zde založena manufaktura na výrobu sukna. (NEKUDA, 1995) V Bylnici je
v roce 1766 uváděno 119 obydlených domů, panský dvůr, hospoda, dva mlýny, pila, valcha,
cihelna, kovárna, kolárna a vápenka, vápno se však v Bylnici25 kvůli své nízké kvalitě netěžilo
a muselo být dováženo z obce Horné Srnie na Slovensku. (PEŘINKA, 1905) Z tabulky č. 3 je
patrné, že od druhé poloviny 18. století do roku 1834 v obou obcích výrazně přibylo domů,
což souviselo s nárůstem počtu obyvatel, kteří již nyní nebyli sužováni válečnými vpády.
Zdejší původně neproniknutelné pralesy výrazným způsobem poznamenala valašská
kolonizace, která započala v polovině 14. století v oblasti Zakarpatské Ukrajiny a Rumunska.
Toto osidlování nového území více než dvě století tříštilo mohutné karpatské lesní komplexy,
až se dostalo také do oblasti Bílých Karpat, kde se navíc spojilo s místní pasekářskou
kolonizací. Následkem těchto procesů dosahovala rozloha lesních porostů na studovaném
území v roce 1828 své nejnižší hodnoty z celého zkoumaného období v délce 184 let26. Další
příčinou poměrně nízké lesnatosti této oblasti byl nepříliš velký význam lesů pro šlechtu,
jednak z důvodu slabého odbytu dřeva a také pro jeho nedostupnost kvůli horskému terénu.

25
26

Název Bylnice, původně Bilnice, byl pravděpodobně odvozen od bělavé barvy zdejšího karpatského vápence.
Rozloha lesů v roce 1828 činila 1 056 ha, lesy tak pokrývaly 28 % zkoumaného území.
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(SÁBA, aj., 2000) Co se týká druhové skladby lesů, jednalo se hlavně o jedlové a dubové
porosty. (PLUSKAL, 1878)
Na největší ploše katastrů Brumova a Bylnice se v daném roce rozkládala orná půda27.
Peřinka (1905) se o zdejší zemině zmiňuje jako o neúrodné a kamenité, která však až do
zrušení poddanství stačila uživit místní obyvatelstvo, a to především vzhledem k jeho
poměrně nízkému počtu. Co se týká zemědělství, Pluskal (1878) ještě připomíná velký
význam včelařství na Brumovsku, kdy se zde v roce 1826 nacházelo 1 506 včelích úlů.
Na rozdíl od lesů výměra trvalých travních porostů v tomto počátečním bodě
celkového zkoumaného období dosáhla své historicky nejvyšší hodnoty28. V roce 1828 byly
přibližně dvě třetiny travních porostů tvořeny pastvinami a jedna třetina loukami29. Na
pastvinách se v této době nejvíce chovaly ovce a dále také kozy a skot. (PEŘINKA, 1905)
Největší zahrada studovaného území o velikosti téměř pěti hektarů se nacházela u
dvora majitelů brumovského panství. Pluskal (1878) uvádí, že na jejím místě v minulosti
stávala chmelnice pro zdejší pivovar, jehož rok založení 1573 z něj činí nejstarší průmyslové
zařízení svého druhu na Valašsku.
Přestože byl v Brumově roku 1538 Adamem z Lomnice založen rybník, již v roce 1758
se připomíná jako vysušený. (PLUSKAL, 1878) Nejdelší řeka Brumovka, ještě v 19. století
často nazývaná Hájenský nebo též Podhájský potok, byla na jaře často zanášena pískem a
štěrkem. (PEŘINKA, 1905) Rozloha těchto nánosů, v mapovém díle z roku 1828 patrných také
na řece Nedašovce, činila celé čtyři hektary.
Nejdůležitější komunikací tohoto území byla už od dávného středověku tzv. hradská
cesta spojující obě obce s Vlárským průsmykem30. Jednalo se o důležitou zemskou stezku
z Moravy do Uher, díky níž se v minulosti především Bylnice stala významnou křižovatkou
obchodních cest s právem vybírat mýtné.31 (PEŘINKA, 1905) Celková délka komunikací
v Brumově a Bylnici v roce 1828 dosahovala 96 km.

27

Rozloha orné půdy v roce 1828 činila 1 317 ha, orná půda tak pokrývala 35 % zkoumaného území.
Rozloha trvalých travních porostů v roce 1828 činila 1 239 ha, trvalé travní porosty tak pokrývaly 33 %
zkoumaného území.
29
Rozloha pastvin byla 781 ha a rozloha luk 452 ha.
30
Jednalo se o starou obchodní jantarovou stezku. (SÁBA, aj., 2000)
31
V Bylnici bylo mýtné vybíráno už od 16. století a dodnes se jedna z jejích částí nazývá Mýto.
28
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Významné stavby období
Hrad Brumov
Historie hradu spadá do 2. století př. n. l., kdy na hradním návrší stávalo dřevěné
hradiště založené lidmi púchovské kultury, což dokazují nálezy dobových mincí a keramiky.
(POKLUDA, 1999) Kamenný hrad v pozdně románském slohu byl vybudován na konci
12. století, což z něj činí jeden z nejstarších hradů svého druhu v našich zemích. (NEKUDA,
1995) Hrad od svého vzniku plnil důležitou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do
Vlárského průsmyku a během 13. století, kdy v jeho okolí začaly vznikat nové osady, se
postupně stal také správním, hospodářským a soudním centrem území zvaného provincia
Brumoviensis. Brumovský hrad byl vybudován na tak výhodném místě, že se stal prakticky
nedobytným, a během své historie byl dobyt pravděpodobně pouze dvakrát, poprvé pak
králem Zikmundem Lucemburským během husitských válek v 15. století. V následujícím
století hrad prošel rozsáhlými úpravami a jeho podoba se změnila z pevnosti na pohodlné
panské sídlo v renesančním stylu. V 17. století několikrát čelil útokům z Uher a během tohoto
období byl také podruhé dobyt, a to vojskem uherského knížete Gabriela Bethlena.
V následující etapě pak hrad odolal Turkům i kuruckým vpádům. (SÁBA, aj., 2000) Po
ukončení těchto invazí na počátku 18. století ztratil hrad svůj vojenský i pevnostní význam, a
proto když zde roku 1760 vypukl velký požár, byl už pouze nouzově opraven. V roce 1820
hrad zachvátil druhý ničivý požár, přesto zde ještě do roku 1826 sídlili panští úředníci. Teprve
po tomto roce byl rozebrán na stavební materiál a stala se z něj ruina. (www.hradbrumov.cz)

Obr. 2: Hrad Brumov (Šatka, 10/2013)

Obr. 3: Pravděpodobná podoba hradu Brumov v 17. století
(www.hradbrumov.cz)

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století na hradě Brumov probíhal
archeologický průzkum pod vedením PhDr. Jiřího Kohoutka a zřícenina v minulosti slavného
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hradu se dostala do popředí zájmu archeologů. Za podpory institucí státní správy a radnice
města se pozůstatky hradu podařilo zachránit před úplným zánikem, hradní areál opravit
a nabídnout široké veřejnosti ke kulturnímu využití. V současnosti je brumovský hrad
oblíbeným cílem návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. (www.brumov-bylnice.cz)
Kostel svatého Václava
Kostel byl v Brumově vystavěn pravděpodobně v druhé polovině 13. století, kdy na
místě současného kostela stával malý gotický chrám. O tom svědčí jeho jednoduchá
jednolodní dispozice a některé dochované architektonické detaily, jako původní okna nebo
portál v přízemní věži. V roce 1511 byl kostel prodloužen o kůr a během druhé poloviny
17. století přestavěn v barokním slohu. (www.brumov-bylnice.cz) Soudobý kostel v Brumově
je však neslohový, protože v roce 1834 prošel přestavbou, při které byly mimo jiné zbořeny
barokní kaple. (PEŘINKA, 1905) V roce 1962 během zimy ze střechy spadla malá kopule, v níž
byla nalezena pamětní listina z roku 1877 a originál díla o historii Brumova od Františka
Pluskala. (www.farnostbrumov.ic.cz)

Obr. 4: Kostel sv. Václava (Šatka, 10/2013)

Obr. 5: Židovský hřbitov (Šatka, 10/2013)

Židovský hřbitov
První písemná zmínka o tomto hřbitovu pochází z roku 1758 a poslední pohřeb tu
proběhl v roce 1931. Brumovská židovská obec byla nejstarší na Valašsku, kromě hřbitova
zde měla také modlitebnu a rituální lázeň. V polovině 18. století v Brumově žilo 60 až 80
židovských obyvatel. Hřbitov má tvar lichoběžníku a původně byl obehnán kamennou zdí.
V současnosti se tu nachází asi padesát rekonstruovaných náhrobků z žuly, pískovce
a mramoru v šesti nepravidelných řadách a pamětní deska z roku 1993. Ta nese jména
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židovských občanů města, kteří zahynuli v koncentračních táborech během druhé světové
války. (SÁBA, 2013)
Panské sídlo
Pluskal (1878) uvádí, že po požáru hradu v roce 1760 přesídlil tehdejší majitel
brumovského panství na panský dvůr s rozlehlou zahradou, který byl dostavěn roku 1767.
Celý tento areál byl v roce 1945 zkonfiskován a předán Správě státních lesů. Později došlo na
místě zahrady, stájí a stodol k vybudování průmyslového závodu MEZ Brumov a v samotném
sídle a nejbližších obytných budovách se nacházela podniková mateřská škola, jesle a
zdravotní středisko. V současnosti v hlavní budově sídlí pobočka státního podniku Lesy ČR a
v sousední vile z 19. století je zřízeno městské muzeum. (SÁBA, nevydáno)

Obr. 6: Pobočka Lesy ČR, s. p. (Šatka, 10/2013)

Obr. 7: Část bývalého panského sídla (Šatka
10/2013)

Škola
Škola je v Brumově poprvé uváděna roku 1611. Jednalo se o jezuitkou školu, kterou
nechal vybudovat tehdejší majitel panství Jan Kafka z Říčan, aby zde potlačil rozmáhající se
protestantismus. První česká škola pak vznikla v roce 1670. Ta je ještě připomínána roku
1820 jako tzv. stará škola v souvislosti s požárem Brumova, který se jí jako jediné budově ve
městě vyhnul. (PLUSKAL, 1878)
Radnice
Tzv. stará radnice, která stávala ve středu náměstí, byla v roce 1931 i s přilehlým
domem pro nevyhovující stav zbořena a nahrazena novou. Nová radnice, jež tento účel plní
dodnes, byla původně poddanským domem, poprvé zmiňovaným v roce 1732. (HRUBÝ, aj.,
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nevydáno) Zároveň se v něm narodila Matylda Synková, politička a poválečná poslankyně
Ústavodárného Národního shromáždění a Národního shromáždění ČSR, po níž je od roku
1955 pojmenováno zdejší náměstí. Jejím přičiněním byl například přijat zákon na ochranu
matek a zasloužila se také o vybudování prvního československého závodu na výrobu
penicilinu. (www.brumov-bylnice.knihovna.cz)

V roce

1983

prošla

radnice

celkovou

rekonstrukcí zahrnující také její rozšíření o obřadní síň. (SÁBA, nevydáno)

Obr. 8: Stará radnice (HRUBÝ, aj., nevydáno)

Obr. 9: Nová radnice u sousoší sv. Trojice z roku
1777 (Šatka, 10/2013)

8.2 Období od roku 1828 do roku 1882
Historické souvislosti a demografický vývoj
Bezesporu nejvýznamnější událostí tohoto období, která postihla celé RakouskoUhersko, bylo zrušení poddanství a roboty patentem císaře Ferdinanda I. v roce 1848. Tento
historický mezník vyvolal v celé zemi řadu podstatných hospodářských, společenských a
politických změn. Jednou z nich bylo zrušení dosavadního feudální zřízení, které přinesla
správní reforma z roku 1850. Díky ní došlo k přenesení politické a soudní správy z panství
neboli velkostatků na nově zřízené politické a soudní okresy, přičemž velkostatky se staly
pouze hospodářskými jednotkami. Co se týká Brumova, tak tato změna zapříčinila výrazný
úpadek jeho politicko-správního významu. Do roku 1849 byl totiž střediskem rozsáhlého
feudálního panství a sídlem vrchnostenských úřadů a soudu, v roce 1850 však byly nové
okresní úřady přeneseny do Valašských Klobouk32 a Brumov se stal pouze provinciálním
městečkem se sídlem správy velkostatku. (NEKUDA, 1995) V roce 1865 Brumov žádal o
32

Místní správce Apeltauer bránil zřízení okresních úřadů v Brumově, protože se obával, že přijde o své
postavení.
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přenesení těchto úřadů zpět, zemský vrchní soud v Brně však danou žádost zamítl. (PEŘINKA,
1905)
Ani v tomto období se Brumovu a Bylnici nevyhnuly různé tragické události, které do
jisté míry ovlivnily jejich vývoj. V letech 1831 a 1836 zachvátila Brumov a jeho okolí epidemie
cholery, která si zde dohromady vyžádala 256 obětí. Mezi lety 1838 a 1839 tu vypukl dobytčí
mor, jemuž podlehlo 222 kusů skotu, což bylo více než jedna třetina veškerého hovězího
dobytka v Brumově a Bylnici. V letech 1846 až 1847 postihla Brumovsko velká neúroda,
jejímž důsledkem byl hladomor a následná epidemie tyfu. Dalšími katastrofami byl například
požár Brumova v roce 1865 nebo povodeň v červnu roku 1867. (PLUSKAL, 1878)
Charakteristickým jevem této etapy byla v Brumově a Bylnici emigrace obyvatelstva
za prací, především do USA. Hlavním důvodem tohoto vystěhovalectví se stal nedostatek
financí a zadlužení obyvatel, jež souviselo s vykupováním robotnických povinností a půdy,
která byla stále majetkem vrchnosti. (ZEMEK, KUKULKA, 1974) Emigrace obyvatelstva a
nemoci způsobily, že celková populace obou obcí mezi lety 1834 a 1880 vzrostla jen o 85
obyvatel.33
Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Tab. 4: Srovnání celkové výměry jednotlivých kategorií prvků využití krajiny a jejich
podílu na rozloze území současných katastrů Brumov a Bylnice v letech 1828 a 1882
kategorie prvků
využití krajiny
zastavěné plochy
lesy
orná půda
TTP
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice
celkem

rok 1828
rok 1882
výměra v ha podíl v % výměra v ha podíl v %
22
0,6
28
0,7
1 056
28,0
1 078
28,7
1 317
35,0
1 455
38,7
1 239
33,0
1 003
26,7
40
1,1
37
1,0
37
1,0
36
1,0
47
1,3
116
3,1
0
0
5
0,1
3 758
100
3 758
100

Zdroj: císařské otisky stabilního katastru a toposekce III. vojenského mapování
(vlastní zpracování)
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Viz tabulka č. 3. Vývoj počtu obyvatel a domů v Brumově a Bylnici ve vybraných letech mezi roky 1790 a 2011
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Rozloha zastavěných ploch v Brumově a Bylnici v období od roku 1828 do roku 1882
vzrostla o 6 ha. Jak vyplývá z tabulky č. 3, v této etapě počet domů v obou obcích klesl, takže
za vzrůstem rozlohy ploch dané kategorie je nutné hledat jiné příčiny než stavbu nových
domů. K rozšíření zastavěné plochy v Brumově napomohlo především založení hřbitova o
rozloze jednoho hektaru v roce 183534 a v Bylnici stavba vlakového nádraží, jehož kolejiště se
rozprostíralo na ploše dvou hektarů. (PLUSKAL, 1878) Od roku 1828 do roku 1882 byla
v Brumově postavena například nová školní budova, fara, pivovar, na náměstí vybudována
kašna a dále zřízen finanční a telegrafní úřad, pošta a v Bylnici četnická stanice. (PEŘINKA,
1905)
Výměra lesů na daném území v tomto období vzrostla přibližně o 20 ha, a to zejména
v důsledku umělého vysazování smrkových monokultur. Postupně se tak začala měnit
druhová skladba zdejších lesních porostů. V lesních plánech z roku 1860 je uvedeno, že se
v této oblasti hospodařilo hlavně tzv. toulavým neboli výběrným způsobem. Takto se pro
těžbu vybíraly dřeviny jako dub, jedle, jasan, jilm a modřín a na jejich místo byl intenzivně
zaváděn smrk. (SÁBA, aj., 2000)
Rozloha orné půdy ve studovaném období vzrostla o více než sto hektarů a dosáhla
své historicky nejvyšší hodnoty. Při porovnání map z opačných časových pólů je nejvíce
patrný nárůst rozlohy orné půdy ve východní části bylnického katastru, kde kolem roku 1880
místní kopaničáři35 založili množství nových polí. (DOSTÁL, aj., nevydáno) Dle Pluskala (1878)
se v této době na polích pěstovala hlavně pšenice, žito, ječmen, oves, vika, čočka, hrách,
konopí, len a brambory, přičemž nejlépe se zde dařilo bramborám, ječmenu a ovsu. Tento
autor dále zmiňuje, že oproti minulosti lidé upustili od pěstování medonosné pohanky, což
mělo za následek značný úpadek včelařství. V roce 1826 se na Brumovsku nacházelo 1 506
včelích úlů, v roce 1874 už jen asi 300.
Z porovnání historických map daného území vyplývá, že v tomto období byla část luk
a pastvin přeměněna v ornou půdu, což pravděpodobně souviselo s nárůstem počtu
obyvatel po zrušení robotnické povinnosti. Peřinka (1905) totiž uvádí, že po zrušení roboty
došlo ke značnému rozmnožení obyvatelstva a že zdejší půda již nestačila k jeho obživě. Při
34

Do roku 1835 se hřbitov rozkládal kolem kostela a na Císařském otisku z roku 1828 je znázorněn jako louka.
Kopaničář byl drobný zemědělec z oblasti rozhraní Moravy a Slovenska, jehož název pochází od slova
kopanina, což byl termín, kterým se označovala nekvalitní půda vzniklá vypálením nebo vymýcením
lesa.(www.serak.cz)
35
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srovnání jednotlivých součtů obyvatel obou obcí z let 1834 a 1880 zjistíme, že se koncová
velikost populace lišila pouze o 85 obyvatel, a tak by se mohlo zdát, že zde žádný dramatický
nárůst obyvatelstva nenastal. Tento poměrně malý rozdíl je však důsledkem pozdější
emigrace obyvatel, z matričních záznamů z roku 1874 totiž vyplývá, že velikost populace
Brumova a Bylnice byla v tomto roce oproti roku 1834 vyšší o 259 obyvatel.36 (PLUSKAL,
1878) Na pastvinách byl stále nejrozšířenější chov ovcí, z jejichž mléka se tu vyráběla brynza
a žinčice. Brumov v této době proslul také chovem ardenských koní. (ZEMEK, KUKULKA,
1974)
Sadů a především zahrad v Brumově a Bylnici v daném období ubylo, přičemž tento
úbytek souvisel s jejich přeměnou ve dvory nebo pole. Největší zahradou byla obecní
zahrada u panského sídla, která sloužila jako školka ovocných stromů. Nejvíce se na
Brumovsku pěstovaly švestky, ze kterých se tu tradičně pálila slivovice, a dále jablka, hrušky a
višně. (PLUSKAL, 1878)
Ke změně rozlohy vodních ploch ve studované časové etapě nedošlo, změnily se
pouze názvy některých potoků v mapových dílech. Zatímco Nedašovka, která je na mapě
z roku 1882 značena jako Návojský potok, se ke svému původnímu názvu v budoucnu vrátila,
Doubravce už nové pojmenování Hodňovský potok zůstalo do současnosti.
Peřinka (1905) uvádí, že v tomto období každoročně docházelo v tehdejším
Valašskoklobuckém okrese ke stavbě a opravám silnic37 ze zemských prostředků jako tzv.
stavby z nouze. Z porovnání map je patrné, že byla vybudována návojská neboli otrubná
silnice spojující Brumov se sousední obcí Návojná a byl upraven průběh tzv. okresní silnice
vedoucí do Valašských Klobouk. Je taktéž znatelné, že zejména v bylnickém katastru vznikly
nové lesní cesty patrně v souvislosti s oživením zájmu o lesní hospodářství. (SÁBA, aj., 2000)
V tomto časovém rozmezí přibyla na území Bylnice nová kategorie prvků využití
krajiny, a to železnice o délce asi 3,2 km. Přestože tzv. Vlárská dráha byla zprovozněna až

36

V roce 1874 bylo v Brumově 1 623 katolíků, 1 nekatolík a 42 židů, celkem pak 1 666 obyvatel, v Bylnici bylo
1 336 katolíků a 4 židé, celkem tedy 1 342 obyvatel.
37
Ačkoliv se rozloha ploch pokrytých silničními komunikacemi v tomto období více než zdvojnásobila, jejich
délka vrostla pouze o 9 km. Nárůst rozlohy těchto ploch tak souvisel především se způsobem jejich znázornění
v mapových dílech.
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v roce 1888, s její stavbou se započalo už o 15 let dříve a zřejmě proto je v mapě z roku 1882
již znázorněna. (PLUSKAL, 1878)
Významné stavby období
Brumovský pivovar
Právo vařit pivo bylo Brumovu uděleno v roce 1573 a ještě téhož roku zde došlo
k založení pivovaru. V letech 1872 až 1873 byl na jeho místě zbudován pivovar nový, jehož
sklepy byly vystavěny z materiálu pocházejícího z místního hradu. (PLUSKAL, 1878) V roce
1912 prošel významnou modernizací, která zahrnovala pořízení parního stroje a zavedení
elektřiny. Roku 1924 pivovar koupila akciová společnost podnikatelů z Brumova, která tu
zahájila výrobou výčepního piva 10°, Ležáku 12° a Březňáku a Porteru 14°. V rukou uvedené
společnosti pivovar zůstal až do roku 1948, kdy byl znárodněn. V roce 1960 se stal součástí
n. p. Jihomoravské pivovary Brno a brzy poté dosáhl své historicky nejvyšší produkce38. O
deset let později se však stal pouze provozovnou pivovaru Jarošov, byla zde ukončena
činnost sladovny a výroba klesla. Několikrát se dokonce uvažovalo o zrušení tohoto pivovaru,
jeho kapacita však byla pro Zlínsko a přilehlé oblasti na Slovensku nenahraditelná.
(SLÁMEČKA, 1973) Od svého znárodnění pivovar vyráběl pouze pivo 8o a 10o , teprve v
osmdesátých letech 20. století se zde začala vařit také jedenáctka pod názvem Brumovský
Rychtář. V roce 1990 si pivovar pronajala společnost Zemědělské družstvo Javorník Štítná
nad Vláří, která provedla jeho rekonstrukci, výměnu některých technologických zařízení a
začala s výrobou piva značky Gerhard. V minulosti pivovar exportoval na Slovensko přes
2 000 hl piva měsíčně, což činilo až polovinu jeho produkce. V roce 1998 byl ale vývoz do této
země výrazně omezen kvótami a společnost byla nucena hledat nová odbytiště, což se jí
podařilo jen částečně na severní Moravě a v Polsku. V roce 2000 pivovar změnil majitele,
který se na trh pokusil proniknout s desítkou pod názvem Valach. Kvůli malému odbytu však
pivovar v listopadu 2001 ukončil výrobu a od té doby historicky cenný areál chátrá.
(www.pivovary.info)
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V roce 1966 zde bylo vyrobeno 56 988 hl piva.
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Obr. 10: Pivovar Brumov (Šatka, 10/2013)

Obr. 11: Etiketa piva Gerhard 11°
(www.sberatelstvi.cz)

Vlárská dráha
Vlárská dráha je tradiční označení pro železniční trať z Brna do Trenčianské Teplé na
Slovensku. Toto pojmenování je odvozeno od řeky Vláry, podél které vede její koncový úsek.
(KREJČIŘÍK, 1991) Podle původního návrhu bylo účelem trati spojit Slezsko s Uhrami, měla
tedy vést ze severu a Brumov obcházet na východě. Kvůli náročnému terénu a z obavy o
narušení statiky místního kostela byl její průběh naplánován nově ze západu podél pravého
břehu řeky Vláry. (PLUSKAL, 1878) Brzy po zahájení její stavby v roce 1873 došlo ke krachu na
vídeňské burze, a tak byl úsek mezi Uherským Brodem a hranicemi s Uherskem dokončen až
v roce 1888. První vlak do nového nádraží pojmenovaného Bilnice-Brumov přijel 28. října
toho roku. (PEŘINKA, 1905)
Kašna
Časté požáry Brumova vnukly jeho obyvatelům myšlenku zřídit na náměstí
prostornou nádržku na vodu, a proto v roce 1853 představitelé města uzavřeli s kamenickým
mistrem Josefem Ekartem smlouvu na vybudování kašny. (PLUSKAL, 1878) Roku 1868 z ní po
slavnostním ceremoniálu začala poprvé tryskat voda. Tato kamenná kašna z pískovce je
umístěna na náměstí před budovou radnice. Uprostřed její základny je sokl, na kterém je
stočená ryba s otevřenou tlamou. (www.brumov-bylnice.cz) V roce 1919 byly kolem kašny
vysázeny čtyři lípy pojmenované Wilson, Štefánik, Masaryk a lípa svobody. (SÁBA, nevydáno)
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Obr. 12: Příjezd historického vlaku do nádraží Bylnice
(www.regionvalassko.cz)

Obr. 13: Kašna na náměstí v Brumově-Bylnici
(Šatka, 10/2013)

Hřbitov
Do roku 1835 se hřbitov v Brumově rozkládal kolem kostela, tohoto roku byl za
kostelem založen nový. (PEŘINKA, 1905) Uprostřed hřbitova se nachází pískovcový kříž, jenž
na čelní straně podstavce nese rokokovou kartuš s erbem rodu Illesházyů, kteří drželi
brumovské panství v letech 1727 až 1835. (www.brumov-bylnice.cz) V sedmdesátých letech
20. století zde došlo k založení urnového háje a zbudování smuteční obřadní síně,
v osmdesátých letech byl pak hřbitov obehnán cihlovou zdí. (SÁBA, nevydáno)
Obecná škola v Brumově
Nová školní budova byla v Brumově vybudována v letech 1860 až 1861. Roku 1863
kvůli špatně postavenému komínu vyhořela, později však byla opravena. Jednalo se o
čtyřtřídní školu, kterou v roce 1873 navštěvovalo 360 dětí z Brumova i Bylnice. (PLUSKAL,
1878) Roku 1895 došlo z důvodu nárůstu počtu žáků k jejímu rozšíření v pětitřídní. (HRUBÝ,
aj., nevydáno) V roce 1955 byla již nevyhovující budova vyztužena železobetonovými sloupy
a roku 1967 zde byl zaveden vodovod a ústřední topení. V roce 1998 přestala plnit svou
funkci a zůstala v ní pouze Základní umělecká škola založená roku 1975. (SÁBA, nevydáno)
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Obr. 14: Centrální kříž na brumovském hřbitově
(Šatka, 10/2013)

Obr. 15: Škola z roku 1861 (Šatka, 10/2013)

8.3 Období od roku 1882 do roku 1946
Historické souvislosti a demografický vývoj
Období od roku 1882 do roku 1946 přineslo mnoho historických událostí, jež výrazně
ovlivnily také vývoj Brumova a Bylnice. Pro začátek této etapy byla charakteristická silná
emigrace zdejších obyvatel za prací, která začala již po zrušení poddanství, horská oblast totiž
mnoho pracovních příležitostí neposkytovala. (ZEMEK, KUKULKA, 1974) Z následující tabulky
je patrné, že se toto vystěhovalectví týkalo zejména obyvatel Brumova.
Tab. 5: Vývoj počtu obyvatel v Brumově a Bylnici od roku 1880 do roku 1950
počet obyvatel celkem
z toho v Brumově
z toho v Bylnici

1880
2 834
1 511
1 323

1890
2 866
1 466
1 400

1900
2 982
1 470
1 512

1910
3 023
1 429
1 594

1921
2 874
1 423
1 451

1930
3 360
1 494
1 866

1950
3820
1 801
2 019

Zdroj: www.czso.cz (vlastní zpracování)

V roce 1914 vypukla první světová válka. Ačkoli její ohniska byla od obou obcí velmi
vzdálena, přinesla i sem množství problémů a zásadně ovlivnila osudy místních obyvatel. Od
začátku války v Brumově i Bylnici probíhala částečná mobilizace, během níž do rakouské
armády narukovalo mnoho zdejších mužů. K přepravě vojáků byly využívány především
vlaky, a proto vázla doprava zboží denní potřeby, hodně výrobků tak stouplo na ceně a
nastala drahota. Od roku 1915 již museli narukovat všichni muži od osmnácti do padesáti let,
čímž došlo k výraznému úbytku pracovních sil a všechnu práci musely zastávat ženy a děti.
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Část sklizně byla navíc zabavována pro vojenské účely a působení všech těchto faktorů tu
vyvolalo velkou bídu a hlad spojené s nemocemi jako tyfus nebo plicní mor. Od roku 1916 už
byla zabavována veškerá sklizeň i dobytek a dokonce i měděné kotle a zvony z kostela a
kaplí, které se používaly k výrobě zbraní. Důsledky válečných událostí se tak nutně musely
projevit také na demografických ukazatelích obou obcí, kdy v Brumově i Bylnici došlo mezi
lety 1910 a 1921 k poklesu počtu obyvatel. Po ukončení válečného konfliktu se lidem
částečně ulevilo, ceny zboží však neklesly a bída trvala dál. (DOSTÁL, aj., nevydáno) Při bojích
v první světové válce zahynulo celkem 81 občanů Brumova a Bylnice. (www.brumovbylnice.cz)
Ve třicátých letech minulého století i zde zasáhla životy lidí hospodářská krize.
Finanční tíseň se dotýkala více obyvatel Bylnice, kde bylo každý rok vykonáno 100 až 250
exekucí. Ke konci třicátých let se začala vyostřovat mezinárodní situace a v roce 1938 byla
vyhlášena mobilizace. Po obsazení naší země Německem nastala opět bída a nedostatek
zboží, byly vydávány lístky na potraviny, oděv, obuv, uhlí i dřevo, lidé navíc museli odvádět
část mléka, masa a vajec. (DOSTÁL, aj., nevydáno) Někteří obyvatelé byli posíláni na nucené
práce do Německa, Rakouska a Norska, prohlídky domů či zatýkání občanů se staly téměř
každodenní záležitostí a několik lidí bylo kvůli činnosti v odboji také popraveno. (HRUBÝ, aj.,
nevydáno) Židé byli posíláni do koncentračních táborů, z Brumova a Bylnice jich smrt
v plynové komoře nalezlo osm. (www.brumov-bylnice.cz) V dubnu roku 1945 na Brumov a
Bylnici několikrát zaútočily spojenecké stíhací bombardéry. Nejprve byly bombardovány
strategické cíle jako nádraží a průmyslové podniky, později však také střed obce Bylnice a
obytná lokalita Lůčky poblíž nádraží. Ustupující německá vojska zase podminovala mosty,
nadjezdy a viadukty a vyhodila je do povětří. (NEKUDA, 1995) Dne 1. května 1945 byly
Brumov a Bylnice osvobozeny jednotkami rumunského generála Avramesca. Za oběť druhé
světové války padlo v obou obcích celkem 26 místních obyvatel. (www.brumov-bylnice.cz)
Po válce se začalo s opravami poničených domů a komunikací. Když došlo v pohraničních
oblastech k odsunu Němců, vydalo se tam také mnoho zdejších obyvatel, z Brumova odešlo
169 osob a z Bylnice 40 rodin. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj., nevydáno)
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Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Tab. 6: Srovnání celkové výměry jednotlivých kategorií prvků využití krajiny a jejich
podílu na rozloze území současných katastrů Brumov a Bylnice v letech 1882 a 1946
kategorie prvků
využití krajiny
zastavěné plochy
lesy
orná půda
TTP
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice
celkem

rok 1882
rok 1946
výměra v ha podíl v % výměra v ha podíl v %
28
0,7
31
0,8
1 078
28,7
1 324
35,2
1 455
38,7
1 239
33,0
1 003
26,7
979
26,1
37
1,0
61
1,6
36
1,0
41
1,1
116
3,1
76
2,0
5
0,1
7
0,2
3 758
100
3 758
100

Zdroj: toposekce III. vojenského mapování a Státní mapa odvozená (vlastní zpracování)

V období od roku 1882 do roku 1946 došlo ke zvětšení zastavěných ploch o 3 ha. Na
rozdíl od minulé etapy, byla tentokrát hlavní příčinou nárůstu rozlohy ploch této kategorie
výstavba obytných domů související s růstem počtu obyvatel Brumova i Bylnice po první
světové válce. Z tabulky č. 3 vyplývá, že v tomto období vznikla v každé ze zkoumaných obcí
více než stovka nových domů.
První výraznější změnu ve výměře zastavěných ploch v tomto období přinesla
výstavba panských úředních bytů pod brumovským hradem roku 1888. (PEŘINKA, 1905)
K největšímu stavebnímu rozmachu došlo v roce 1927, kdy vyrostla řada domů jednak mezi
Brumovem a Bylnicí a také v Lůčkách u bylnického nádraží. Další významnější výstavba
proběhla během druhé světové války při výjezdu z Brumova směrem k obci Návojná.
(HRUBÝ, aj., nevydáno) Ta souvisela s vyhlášením nezávislého Slovenska v roce 1939, okolí
Brumova a Bylnice se totiž stalo příhraniční oblastí a usídlila se zde německá pohraniční
policie a celní správa, které si tu do roku 1945 nechaly vystavět 17 domů. (NEKUDA, 1995)
V tomto období byla v Brumově dále vybudována měšťanská škola a koupaliště, přestavěna
hospoda na patrový hotel, zavedena kanalizace na náměstí, zřízena četnická stanice, záložna
a živnostenská škola. V Bylnici došlo k vybudování školy, nové parní pily, jeden z mlýnů byl
přestavěn na byty a obecní dům na další školu, obě obce se dočkaly elektrifikace a zavedení
telefonu. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj., nevydáno) Ve druhé polovině třicátých let
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v souvislosti s vyostřující se mezinárodní situací existoval plán na výstavbu zbrojovky v
Brumově, z tohoto plánu však nakonec sešlo. (SÁBA, aj., 2000)
Na ochranu města Brumov před padajícími rozvalinami z hradu byla v roce 1888
zalesněna lokalita Židáky. Hrad byl totiž v této době hojně využíván jako zdroj stavebního
materiálu. (PEŘINKA, 1905) Daleko více však změnu lesnatosti ovlivnilo zavádění smrku, ke
kterému se přistupovalo od druhé poloviny 19. století. Tak docházelo k rozsáhlému
zalesňování nelesních půd, na kterých smrk vytvářel první generaci lesa. (SÁBA, aj., 2000)
Kupříkladu jen v roce 1930 bylo v Brumově vysázeno 30 tisíc kusů těchto dřevin. (HRUBÝ, aj.,
nevydáno) Další příčinou změny lesnatosti se stal postupný zánik pasekářského osídlení, lidé
se stěhovali do větších sídel a opuštěná pole byla uměle zalesňována. Rozloha lesních
porostů na daném území tak ve studované etapě vzrostla o téměř 250 ha a lesy se staly
plošně dominantní kategorií prvků využití zdejší krajiny. V této době vznikla také tzv.
singulární společnost, která se starala o část zdejších lesů a výrazně přispěla k udržování
bukových porostů, jež jsou pro Brumovsko charakteristické. (SÁBA, aj., 2000)
Jak již bylo zmíněno, v tomto období zanikalo pasekářské osídlení, což bylo jednou
z příčin výrazného poklesu rozlohy orné půdy. Na opuštěných pozemcích nejprve hospodařil
velkostatek, později se však půda na těchto polích ukázala jako zemědělsky nevhodná a málo
úrodná, a tak došlo k jejich zalesnění. (SÁBA, aj., 2000) Zdejší půda celkově nebyla příliš
úrodná, v rámci tehdejšího Valašskoklobuckého okresu však byla nejkvalitnější, především
pak v jižní části bylnického katastru v údolí řeky Vláry. (PEŘINKA, 1905) Pěstovaly se zde
stejné plodiny jako v minulosti, tedy hlavně obilí a brambory. Změnu na krátkou dobu
přinesla druhá světová válka, kdy bylo protektorátní vládou nařízeno setí olejnin, především
pak máku, k výrobě umělého tuku. Po válce se však místní zemědělci vrátili k pěstování
plodin předešlých. (HRUBÝ, aj., nevydáno)
Výměra trvalých travních porostů se v tomto období výrazně nezměnila, změnilo se
však zastoupení hospodářských zvířat na pastvinách. Upouštělo se od tradičního chovu ovcí,
které nahrazoval hovězí dobytek. Z dostupných údajů vyplývá, že se v Brumově a Bylnici
v roce 1932 chovalo 1 169 kusů skotu a pouze 184 kusů ovcí. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ,
aj., nevydáno)
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Během existence první republiky docházelo ke zvelebování obou obcí vysazováním
ovocných stromů podél hlavní silnice, která jimi procházela. Takto byla v roce 1927 osazena
silnice z Valašských Klobouk do Brumova a o pět let později také náves v Bylnici. Kromě toho
byla v Bylnici na pravém břehu říčky Bylničky roku 1928 založena ovocná školka a v Brumově
v roce 1935 tzv. jubilejní sad podél klobucké ulice. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj.,
nevydáno)
Ke zvětšení rozlohy vodních ploch nejvíce přispělo vybudování brumovských rybníků
v roce 1894. (PEŘINKA, 1905). Co se týká vodních toků, jejich rozloha nepatrně klesla, a to
díky umělým úpravám říční sítě. Důvodem jejich modifikace byla katastrofální povodeň
z roku 1919, která výrazně poškodila dopravní komunikace a strhla mnoho domů. Už
následujícího roku došlo k regulaci Brumovky, v roce 1933 byl upraven náhon pro bylnický
mlýn, v letech 1937 až 1938 proběhla regulace hodňovského potoka a v roce 1945 také
Bylničky. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj., nevydáno)
Z dobových pramenů lze vyvodit, že významnější budování zpevněných silnic se na
daném území provádělo pravděpodobně jen v roce 192739, přičemž jedna z nich vedla
k vlakovému nádraží v Brumově, další přibyly v nově vznikající zástavbě v Lůčkách. V této
etapě docházelo především k úpravám komunikací stávajících, a to zejména ve třicátých
letech minulého století. Zpevňování a opravy silnic se totiž v době hospodářské krize staly
nástrojem částečného řešení nezaměstnanosti. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj.,
nevydáno)
V roce 1928 byla dokončena náročná stavba Dráhy presidenta Masaryka, spojující
Bylnici se Vsetínem. (NEKUDA, 1995) Na území obou obcí tak vznikla nová železnice o délce
7,7 km včetně tunelů. Rozloha plochy, na níž se rozkládala železniční trať, tak vrostla z 5 na 7
ha. Oproti původnímu plánu se jednalo o jednokolejnou dráhu, o důvodech této změny bude
pojednáno v následující kapitole. (HRUBÝ, aj., nevydáno)

39

V tomto období vznikaly také lesní cesty a délka komunikací na daném území vzrostla ze 105 km na 136 km.
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Významné stavby období
Dráha presidenta Masaryka
Železniční propojení Bylnice a Vsetína bylo naplánováno už od druhé poloviny
19. století, kvůli náročnému terénu však nakonec dostal přednost projekt Vlárské dráhy
spojující Bylnici s Brnem. (PEŘINKA, 1905) Za první republiky byl prvotní plán oživen a v roce
1923 se přistoupilo k jeho realizaci. Původně se mělo jednat o dvoukolejnou trať s řadou
mostů a dvěma tunely. Do obcí se sjelo mnoho pracovních sil, a tak v roce 1926 na úseku
mezi Brumovem a Bylnicí pracovalo 3 000 dělníků a na tunelech dalších 1 500. Tak obrovské
množství dělníků, které převyšovalo počet obyvatel obou obcí, tu zcela změnilo ráz života.
Poklidný venkovský život byl vystřídán bujarými nočními zábavami, rostly ceny zboží, množily
se krádeže a obě obce sužoval nedostatek bytů. Samotná výstavba dráhy již od svého
počátku neprobíhala podle plánu, nebyl zde pevný kamenitý podklad a půda nasáklá
podzemní vodou se neustále sesouvala. Musely být budovány různé odvodňovací kanály a
ochranné zdi, a tak se již původně velmi nákladná stavba několikanásobně prodražila. V roce
1925 byl dokončen tzv. malý tunel o délce 220 metrů, stavba tzv. velkého tunelu byla
dovršena o dva roky později. Ten měřil 888 metrů a k jeho vyzdění bylo spotřebováno více
než 30 000 m3 kamene. Roku 1927 měla být nová dráha již hotova, ale mezi Bylnicí a Štítnou
nad Vláří došlo k obrovskému sesuvu půdy, který zasypal více než 20 metrů hluboký příkop,
kudy trať procházela. Provoz na dráze presidenta Masaryka byl slavnostně zahájen 21. října
1928. Stavba jedné z nejnáročnějších tratí v naší zemi si vyžádala život deseti dělníků.
(HRUBÝ, nevydáno)

Obr. 16: Tzv. malý tunel na Dráze presidenta Masaryka
(Šatka, 10/2013)
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Obr. 17: Vlárská dráha vlevo a Dráha presidenta
Masaryka vpravo (Šatka, 11/2013)

Bylnická pila
Zpracování dřeva mělo především v Bylnici vždy velkou tradici, pila je zde poprvé
připomínána již roku 1766. (PLUSKAL, 1878) V roce 1912 došlo u bylnického nádraží k
založení nové panské parní pily. Ta byla během druhé světové války značně poškozena nálety
spojeneckých bombardérů a po obnově provozu měla asi 60 zaměstnanců. (SÁBA, aj., 1985)
V roce 1948 byl závod znárodněn, stejně jako pila v Brumově. (NEKUDA, 1995) Ta byla ještě
téhož roku zrušena a všechny stroje a vybavení přestěhovány do Bylnice, kde se od té doby
soustřeďovalo veškeré zpracování dřeva na studovaném území. (HRUBÝ, aj., nevydáno)
V padesátých letech přešla ze Správy státních lesů pod národní podnik Valašské dřevařské
závody a v šedesátých letech pod Jihomoravské dřevařské závody. V této době zde byly
vybudovány nové ocelové výrobní haly, pilařské linky, jeřábová dráha, kotelna, jídelna a
došlo také k mechanizaci skladů. Závod se specializoval na jehličnaté řezivo a na výrobu
palet, v roce 1985 měl 141 zaměstnanců. (SÁBA, aj., 1985) V současné době zde sídlí podnik
Kloboucká lesní s.r.o. založený v roce 1998. Jeho činnost se zaměřuje na prodej kulatiny a
řeziva, pilařskou výrobu, ale také na těžební činnost, přepravu dřeva či likvidace kalamit.
(www.klobouckalesni.cz)

Obr. 18: Pila v Bylnici (Šatka, 11/2013)

Obr. 19: Bývalá škola v Bylnici (Šatka, 11/2013)

Obecná škola v Bylnici
Žáci z Bylnice vždy docházely do brumovské školy, avšak v zimě kvůli nepříznivému
počasí, většina rodičů své dědi do Brumova neposílala. A tak bylnické zastupitelstvo už od
roku 1890 usilovalo o zřízení školy také ve své obci. Tyto návrhy ale dlouho nebyly okresní
školní radou akceptovány, až teprve o osm let později zemská školní rada v Brně vyřadila
Bylnici z brumovské školní obce a povolila zde zřízení samostatné trojtřídní české školy. Byl
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vytvořen nový školní okrsek, který tvořila Bylnice, Sidonie a Svatý Štěpán. Ještě téhož roku
došlo ke schválení stavebního místa a o rok později k vyhotovení nákresů nové školní
budovy. Její základní kámen byl položen v roce 1899 a již v květnu následujícího roku byla
stavba dokončena. První školní rok novou školu navštěvovalo 239 žáků. V roce 1907 stavba
prodělala přestavbu učeben a roku 1925 byla škola zvětšena o kuchyň a nové kabinety. I přes
další rozšíření, které následovalo o čtyři roky později, nestačila její kapacita pojmout stále
rostoucí počet dětí. Proto v Bylnici v roce 1933 vznikla další škola, přebudováním obecní
budovy, ke které byly přistavěny kabinety a učebny. (DOSTÁL, aj., nevydáno) K ukončení
vyučování na obou školách došlo v roce 1998 po zprovoznění nové školní budovy na sídlišti
Družba v Brumově. (www.zsbru.hyperlink.cz)
Měšťanská škola
Stavba měšťanské školy v Brumově začala v roce 1925 a dokončena byla již
následujícího roku. Vyučování zde bylo zahájeno v roce 1927 a v této době ji navštěvovalo
126 žáků ve třech ročnících. Do nové školní budovy se přesunula také živnostenská škola
pokračovací založená roku 1922. Tato měšťanská škola byla jedinou svého druhu v okolí, a
proto ji navštěvovaly taktéž děti z Bylnice, Sidonie, Svatého Štěpánu, Štítné nad Vláří,
Popova, Návojné, Nedašova a Nedašovy Lhoty. V roce 1944 tu byla ubytována německá
mládež z organizace Hitlerjugend, která zcela zdemolovala vybavení školy. Roku 1961 zde
došlo k provedení přístavby čtyř tříd, kabinetu a sborovny. (HRUBÝ, aj., nevydáno) V roce
1998 byla škola uzavřena a dnes slouží především jako skladiště. (www.zshyperlink.cz;
www.brumov-bylnice.cz)

Obr. 20: Bývalá měšťanská škola v Brumově
(Šatka, 11/2013)

Obr. 21: Bývalé koupaliště (www.scootering.cz)
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Koupaliště
V roce 1930 bylo poblíž rybníků u brumovského pivovaru zřízeno koupaliště o
rozměrech 35x15 metrů. V té době byla plovárna pro město i okolí tak velkou senzací, že
materiál na jeho stavbu poskytla cementárna z nedalekého Horného Srnie a místní
velkostatek zdarma nebo za poloviční ceny. V roce 1948 koupaliště prošlo rekonstrukcí, která
zahrnovala vybudování převlékacích kabin a sociálního zařízení. (HRUBÝ, aj., nevydáno)
V sedmdesátých letech však bylo z důvodu opakovaného znečištění uzavřeno a teprve po
opravě z roku 1984 opět zahájilo provoz. O dva roky později zde bylo instalováno recirkulační
zařízení na čištění vody a v roce 1990 došlo k jeho rozšíření. (SÁBA, nevydáno) Roku 1994
však bylo pro nevyhovující stavebně technický a hygienický stav uzavřeno a na jeho místě
naplánována stavba ubytovacího a stravovacího zařízení. Tento záměr však nakonec
uskutečněn nebyl a v současnosti se zde nachází pouze amatérský skatepark. (www.brumovbylnice.cz)

8.4 Období od roku 1946 do roku 1967
Historické souvislosti a demografický vývoj
Toto období do obou studovaných obcí přineslo výraznou proměnu struktury nejen
krajiny, ale také celé společnosti. Lze jej charakterizovat jako období vysoké dynamiky
rozvoje oblasti, která byla po dlouhá staletí zanedbávána a průmyslově téměř nedotčena.
(SÁBA, aj., 1985) Po válce nejprve docházelo k odstraňování hospodářských škod a ztrát,
které způsobila nejen ustupující německá vojska, ale též spojenecké stíhací bombardéry.
V prvních poválečných letech proběhla také pozemková reforma, při níž byl zkonfiskován
majetek hraběnky von Harbach a předán Správě státních lesů a místním rolníkům. (NEKUDA,
1995) Roku 1947 Brumov i Bylnici ohrožovali ozbrojení uprchlíci polské a ukrajinské
národnosti, tzv. Benderovci. Byla zde proto povolána armáda, která je po několika dnech
bojů vytlačila. (HRUBÝ, aj., nevydáno)
Avizované změny ve struktuře krajiny i společnosti přinesl únorový převrat v roce
1948. Ještě téhož roku došlo ke znárodnění pivovaru a pil. (NEKUDA, 1995) Byly zde založeny
tzv. akční výbory, jejichž členové na vedoucí pozice institucí obecní samosprávy či škol
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dosazovali komunisty. V roce 1950 došlo ke znárodnění soukromých obchodů a zavedení
programu kolektivizace zemědělství pomocí jednotných zemědělských družstev40, která byla
založena tohoto roku v Brumově a o dva roky později v Bylnici. (DOSTÁL, aj., nevydáno;
HRUBÝ, aj., nevydáno) Jejich vznik však doprovázely velké překážky spojené s tradičním
vlastnickým vztahem k půdě a konzervatizmem místních zemědělců. Malý počet členů a
upřednostňování práce družstevníků na vlastních polích byly příčinou počáteční
neefektivnosti družstev a vedly až k zániku bylnického JZD v roce 1962. Nový nastolený řád
měl však také své světlé stránky v podobě industrializace a s ní spojené socializace obou
obcí. Industrializace přinesla nové podniky do zaostalých oblastí, vznikala zde nová pracovní
místa, lidé již nemuseli hledat zdroje obživy mimo své domovy a potřeba kvalifikovaných
pracovních sil vedla k růstu vzdělanosti. Byla odstraněna nezaměstnanost, zvyšovala se
životní úroveň obyvatel i úroveň bydlení, mechanizace a chemizace zemědělství zase přinesla
větší výnosnost polí. Budovaly se nové byty, rostla občanská vybavenost obou obcí, lékařská
péče se stávala mnohem dostupnější, přibývalo dopravních spojení, klesaly ceny zboží a
zvětšoval se jeho sortiment. (SÁBA, aj., 1985)
Dne 1. ledna 1952 se od Bylnice odtrhly obce Sidonie a Svatý Štěpán a po dlouhých
jednáních získalo katastrální území Bylnice své současné hranice. V tomto roce v Bylnici žilo
1 835 obyvatel, což bylo o 184 méně než v roce 1950. Důvodem tohoto úbytku byl především
odchod obyvatel do vysídlených pohraničních oblastí. (DOSTÁL, aj., nevydáno) V roce 1964
došlo ke sloučení Brumova a Bylnice, o kterém se uvažovalo už od roku 1948. Obce byly již
několik let spojeny zástavbou, ale nikoliv administrativně. Jednání o vzniku nového města
odstartovala v roce 1962, přetrvávajícím problémem se však stala neshoda na jeho názvu.
Dne 12. února 1964 bylo sloučení obcí schváleno oběma Národními výbory a nové město s
4 780 obyvateli, nesoucí název Brumov-Bylnice, se stalo třetím největším sídlem v tehdejším
okrese Gottwaldov41. (SÁBA, nevydáno)

40
41

Dále JZD.
Po Zlínu (Gottwaldovu) a Otrokovicích. (www.czso.cz)
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Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Tab. 7: Srovnání celkové výměry jednotlivých kategorií prvků využití krajiny a jejich
podílu na rozloze území současných katastrů Brumov a Bylnice v letech 1946 a 1967
kategorie prvků
využití krajiny
zastavěné plochy
lesy
orná půda
TTP
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice
celkem

rok 1946
rok 1967
výměra v ha podíl v % výměra v ha podíl v %
31
0,8
53
1,4
1 324
35,2
1 557
41,4
1 239
33,0
924
24,6
979
26,1
975
26,0
61
1,6
95
2,5
41
1,1
29
0,8
76
2,0
117
3,1
7
0,2
8
0,2
3 758
100
3 758
100

Zdroj: Státní mapa odvozená a toposekce S-1952 (vlastní zpracování)

V daném období v obou katastrech výrazně vzrostla rozloha zastavěných ploch. Tento
růst souvisel zejména s poválečnou industrializací Brumova a Bylnice, na kterou navazovala
rozsáhlá výstavba bytů a zařízení občanské vybavenosti. Především podnik MEZ Brumov si
nechal budovat nové byty pro své zaměstnance z obou obcí i okolí, přičemž k tomuto účelu
byla uskutečněna výstavba sídliště Rozkvět se 130 byty. Po sloučení Brumova a Bylnice v roce
1964 se v novém městě nacházelo celkem 1 044 bytů. (SÁBA, nevydáno)
Jednou z prvních a zároveň pro rozvoj obcí klíčových staveb byl výše zmiňovaný
průmyslový závod MEZ Brumov založený v roce 1947. Ten zde vytvořil množství pracovních
míst, čímž rostla také kupní síla obyvatel a zvyšovala se jejich životní úroveň. V jeho
prostorách se zpočátku taktéž odehrávalo kulturní dění v obci, zasadil se o výstavbu nových
bytů a poskytoval finance, materiál i dělníky na stavbu objektů občanské vybavenosti. (SÁBA,
aj., 1985) V letech 1951 až 1964 došlo v Brumově k výstavbě sedmi bytových domů na
novém sídlišti Rozkvět. (JIŘÍČEK, aj., 1982) V Bylnici vícepodlažní zástavba neprobíhala,
vznikaly zde pouze rodinné domy, a to především v lokalitě Lůčky. V Brumově byly rodinné
domy budovány hlavně poblíž sídliště Rozkvět v oblasti Zátiší, přičemž vznik této čtvrti
odstartovala stavba dvanácti domů v roce 1961. Rozloha zastavěné plochy vzrostla také díky
zbudování fotbalových hřišť, ke kterému došlo v roce 1961 v Brumově a o tři roky později
v Bylnici. Životní úroveň se zde začala přibližovat městské a tak se měnil i životní styl
obyvatel, s čímž souviselo například založení chatové oblasti v Brumově v roce 1966.
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(DOSTÁL, nevydáno; SÁBA, nevydáno) V období od roku 1946 do roku 1967 byla v obou
částech města Brumov-Bylnice dále vybudována kanalizace o délce 11 km, kanalizační sběrač
o délce 3,5 km, autobusové čekárny a nádraží, městský vodovod, výbojkové osvětlení,
televizní vysílače, kina, tělocvičny, kulturní dům, katolický dům, skleníkové zahradnictví,
mosty, chodníky, zaveden rozhlas, zřízeny zdravotní střediska, mateřské školy, jesle,
obchody, komunální služby, chemický závod nebo prádelny. (SÁBA, aj., 1985)
Toto období přineslo do zdejších lesů především změnu ve způsobu těžby v nich.
V minulosti se těžba dřeva stávala nástrojem drancování lesa, po roce 1945 se začalo dbát na
jeho systematickou obnovu a těžební zásahy byly plánovány tak, aby docházelo
k ozdravování lesů, které byly na Brumovsku do této doby v zuboženém stavu. (SÁBA, aj.,
2000) Rozloha lesů na studovaném území tak v této etapě výrazně vzrostla. Nejvíce se o to
zasloužil podnik Jihomoravské státní lesy, jehož základ byl položen v roce 1945, kdy došlo ke
zkonfiskování lesní půdy brumovského velkostatku a vzniku Lesního závodu Brumov.
K tomuto závodu byly v roce 1947 v rámci revize pozemkové reformy připojeny také lesy
velkostatku Slavičín a Divnice. V roce 1953 byl začleněn do podniku Jihomoravské státní lesy,
které do roku 1959 převzaly správu nad veškerými lesy na Brumovsku. (SÁBA, aj., 1985)
V daném období bylo lesní hospodářství mechanizováno, budovány nové asfaltové lesní
cesty a udržováno zdejší charakteristické významné zastoupení listnatých lesů.42 (SÁBA,
nevydáno)
V padesátých letech byla v obou obcích založena JZD, která se intenzivně zasazovala o
mechanizaci zemědělství. K tomuto účelu byla na místě bývalé brumovské pily založena
zemědělská strojní stanice s dvanácti traktory a dalšími stroji. Pole, jejichž sklon terénu nebo
dostupnost nedovolovaly užití techniky, nebyla již dále obdělávána. Po roce 1965 se navíc v
rámci specializace zemědělství přestalo hospodařit na roztříštěných parcelách a došlo k
rozdělení orné půdy do deseti souvislých honů. Tato etapa byla také charakteristická
odchodem pracovních sil ze zemědělství do průmyslu, především z ekonomických důvodů.
Uvedené skutečnosti vedly v tomto období ke snižování rozlohy orné půdy. Neodborné
vedení, byrokratické úřadování či slabá produktivita práce deformovaly zdejší tradiční horské
zemědělství. Citelné škody napáchala také přílišná vázanost na Sovětský svaz, která se
projevovala důsledným prosazováním kolektivizace zemědělství nebo slepým aplikováním
42

V roce 1967 se v katastru Brumova a Bylnice nacházelo 40 % listnatého a 60 % jehličnatého lesa.
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nevyzkoušených metod. V tomto období se navíc na místních polích objevil nový škůdce
mandelinka bramborová. Dále docházelo k obnově včelařství, kdy se zde v roce 1965
nacházelo 747 včelstev. (SÁBA, nevydáno)
Přestože ve studovaném období na území Brumova a Bylnice již téměř zaniklo
tradiční pastevectví ovcí43, jež zabraňovalo rozšiřování lesa a udržovalo travní porosty,
rozloha pastvin a luk se výrazně nezměnila. Trvalé travní porosty se udržovaly každoročně
organizovaným kosením horských luk sekačkami a na nepřístupných místech klasickými
kosami. Pro toto období byl charakteristický značný úbytek koní44 v zastoupení
hospodářských zvířat, a to v důsledku mechanizace práce na polích a v lesích. Na pastvinách
stále dominoval hovězí dobytek, v roce 1966 se v Brumově a Bylnici nacházelo celkem 811
kusů skotu, z něhož většina byla vlastněna JZD nebo Státním statkem. V roce 1952 byla
v Bylnici zřízena inseminační stanice pro široké okolí a v letech 1958 až 1961 v Brumově i
Bylnici postaveno šest kravínů. (SÁBA, nevydáno)
V této etapě došlo ke zrušení největší zahrady na studovaném území, přesto se
rozloha pozemků sadů a zahrad zvětšila. Tzv. obecní zahrada byla nejprve přetvořena
v zahradnictví, to však v roce 1957 muselo ustoupit rozrůstajícímu se podniku MEZ Brumov a
bylo přesunuto do prostoru mezi Brumovem a Bylnicí. V té době se jednalo o největší
skleníkové zahradnictví v okolí a bylo známé především pro pěstování růží. Rozlohu obecní
zahrady v této kategorii využití krajiny několikanásobně nahradil nový sad na sv. Anně v
Brumově. O ten se staralo JZD, stejně jako o sad na Klobucké45. Družstevníci však sady
neudržovaly v dobrém stavu, stromy často hynuly a nebyly nahrazovány novými. Na nárůstu
rozlohy ploch zahrad mělo významný podíl svedení kanalizace na náměstí pod zem. Na jejím
místě před domy vznikaly nové zahrádky a zbytek náměstí byl vyset trávníkem. V této době
také zaznamenalo vzestup drobné ovocnářství a výsadba ovocných stromků v soukromých
zahradách. (SÁBA, nevydáno)
V daném období docházelo na zkoumaném území k početným regulacím vodních
toků. V roce 1948 se zhroutily původní protipovodňové stěny na Brumovce a byly v tomto
roce opraveny. K úpravám toku Brumovky, společně s regulací Hodňovského potoka, došlo
43

V roce 1966 se v Brumově a Bylnici chovalo jen 40 kusů ovcí.
Stav koní v Brumově a Bylnici v roce 1932 byl 141 kusů a v roce 1966 už jen 67 kusů.
45
Bývalý tzv. jubilejní sad.
44
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ještě v roce 1966, v letech 1958 až 1962 zase proběhla regulace Bylničky. (DOSTÁL, aj.,
nevydáno; HRUBÝ, aj., nevydáno) Tyto zásahy v konečném výsledku vedly k určitému snížení
rozlohy vodních ploch, ta však byla ovlivněna také stylem jejich znázornění v mapových
dílech. Změnila se taktéž čistota vody a život v ní. V celé délce toku Brumovky na daném
území se v této době nenacházeli žádní vodní živočichové, a to vinou textilní továrny ve
Valašských Kloboukách, která do řeky vypouštěla barviva. Naopak množství ryb se nacházelo
ve Vláře, kde také docházelo k jejich lovu. Na brumovských rybnících se rybářství na rozdíl od
současnosti nepěstovalo, protože sloužily pouze k pivovarnickým účelům. (SÁBA, nevydáno)
Časové rozmezí mezi lety 1946 a 1967 bylo, vzhledem k začínajícímu rozmachu
motorismu a mechanizaci zemědělství a lesnictví, obdobím rozsáhlých úprav i výstavby
nových silničních komunikací. Již v roce 1948 byla upravena a rozšířena silnice na Lány, kde
se nacházela nejrozlehlejší souvislá orná půda v brumovském katastru, a taktéž cesta kolem
rybníků do hložeckého lesa. Roku 1955 došlo k vyasfaltování silnice do obce Návojná a
komunikací na právě budovaném sídlišti Rozkvět. O dva roky později se změnila na
asfaltovou také dnešní silnice I/57, kdy tato úprava probíhala souvisle od Vsetína až po
slovenské hranice. V této době bylo vybudováno také velké množství lesních cest a celková
délka silniční sítě tak narostla přibližně o 110 km. (DOSTÁL, aj., nevydáno; HRUBÝ, aj.,
nevydáno)
Od dokončení Dráhy presidenta Masaryka se rozloha ploch, které zabíraly železnice,
již neměnila. Parní vlaky však byly nositeli krátkodobých změn v krajině, protože odletující
jiskry zde často zakládaly požáry lesních porostů. (HRUBÝ, aj. nevydáno) V souvislosti
s železnicí je nutné zmínit historicky největší vlakové neštěstí na území Brumova a Bylnice,
které se událo v roce 1957. Tehdy si srážka motorového a nákladního vlaku vyžádala 10
mrtvých a 15 zraněných. (DOSTÁL, aj., nevydáno)
Významné stavby období
MEZ Brumov
Už od roku 1945 usilovali brumovští zastupitelé o zřízení průmyslového závodu, který
by pomohl vyřešit nedostatek pracovních míst v tomto odlehlém koutu Valašska. Opakovaně
byly vznášeny návrhy využít k tomuto účelu uvolněné objekty zkonfiskovaného velkostatku.
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Nejprve se zde plánovala továrna textilní, později gumárenská nebo kožedělná. O rok
později byly navázány kontakty s Moravskými elektrotechnickými závody se sídlem
v Olomouci a s vedením vsetínské pobočky bylo dohodnuto zřízení provozovny také v
Brumově. (SÁBA, aj., 1985) Tak v roce 1947 došlo k založení podniku MEZ Brumov a započalo
se s adaptací objektů velkostatku. Ta mimo jiné spočívala ve stěhování a instalaci strojního
zařízení získaného zabavením majetků firmy Siemens Schuckert ze Slavonic. Ještě téhož roku
nový závod s 88 zaměstnanci začal s výrobou sběracího ústrojí pro elektromotory. O rok
později byla výroba rozšířena o svařovací transformátory, usměrňovače a rotační svářečky,
tentokrát již s 250 dělníky. Přes počáteční potíže jako nedostatek technického a
technologického vybavení i kvalifikovaných pracovníků, nízká kvalita materiálů ke zpracování
či protesty občanů proti zaměstnávání žen, podnik postupně zvyšoval výrobu, nabízel nové
pracovní příležitosti a stal se rozhodujícím faktorem zvyšování životní úrovně občanů
Brumova i okolí. (JIŘÍČEK, aj., 1982) O výrobky tohoto závodu byl velký zájem, protože
v socialistických zemích právě probíhala elektrifikace, brzy tak vyvážel do více než padesáti
států. Od padesátých let zde byly budovány nové výrobní, vývojové a učňovské haly a další
objekty jako zdravotní středisko, mateřská škola, jídelna, administrativní budova, vrátnice,
trafostanice, garáže, sklady nebo kotelna, která vytápěla také sídliště vystavěné pro jeho
zaměstnance. (HRUBÝ, aj., nevydáno, SÁBA, nevydáno) Vzrostl také sortiment výroby o
kartáčové držáky, lisované komutátory nebo sběrací kroužky, páteří podniku však nadále
zůstávala výroba svářeček. MEZ Brumov se zasloužil o stabilizaci pracovních míst, růst
kvalifikace i vzdělanosti místních obyvatel, výstavbu bytů a celkový ekonomický i kulturní
rozvoj obce a okolí. (JIŘÍČEK, aj., 1982)
S postupným uplatňováním tržní ekonomiky po roce 1989 přicházely odbytové
problémy spojené s poklesem výroby a uvolňováním pracovních sil. Podnik se v roce 1992
transformoval v akciovou společnost s názvem TRIODYN MEZ Brumov. Jeho vedení bylo
nuceno zavádět nové doplňkové výrobní programy jako kovoobrábění či výrobu elektrokotlů,
čističek vzduchu nebo hydraulických komponentů. Přes všechny tyto snahy ubývalo
zaměstnanců a přílivem zahraničních výrobků na domácí trh také zakázek. V roce 1998 bylo
na společnost vyhlášeno konkurzní řízení, podnik jako celek zanikl a v jeho prostorách vznikly
nové samostatné výrobní subjekty. (HRABINEC, 2007) Největším z nich byla v roce 2013
akciová společnost CEBES se 170 zaměstnanci. (www.cebes.cz)
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Tab. 8: Vývoj počtu zaměstnanců v podniku
MEZ Brumov od roku 1947 do roku 1995
rok
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

počet zaměstnanců
88
407
711
877
1 023
1 243
1 288
1 396
1 511
900
770

Zdroj: JIŘÍČEK, aj.; 1982 a HRABINEC, 2007
(vlastní zpracování)

Obr. 22: Rotační svářečka RK 320 (HRABINEC,
2007)

Sídliště Rozkvět
Neutěšenou bytovou situaci v Brumově se rozhodl vyřešit závod MEZ Brumov
výstavbou nového sídliště. Stavební prostory v blízkosti podniku vznikly díky velkému požáru
v roce 1949, který zachvátil zdejší stodoly a napáchal mnoho škod na zásobách krmiva a
zemědělských strojích. Vlastníci těchto pozemků již nedostali povolení k obnově stodol a na
jejich místě byly postaveny bytové domy určené především pro zaměstnance podniku.
(HRUBÝ, aj., nevydáno) S výstavbou se začalo v roce 1951 a o tři roky později byly dokončeny
první dva činžovní domy pro 26 rodin. V roce 1961 na sídlišti Rozkvět stály další dva
třípatrové domy, každý s 18 byty. O rok později bylo rozhodnuto o stavbě ještě tří stejných
budov, které byly dokončeny v roce 1964. K sídlišti přibyly také garáže vybudované v roce
1966 a dům s 15 byty pro svobodné dokončený v roce 1967. O deset let později se sídliště
Rozkvět rozrostlo o výškový panelový dům s 40 byty a v roce 1979 tu bylo zřízeno dopravní
hřiště, které v zimě sloužilo jako kluziště. (JIŘÍČEK, aj., 1982)
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Obr. 23: Průmyslový areál MEZ (HRABINEC, 2007)

Obr. 24: Sídliště Rozkvět v šedesátých letech
minulého století (HRABINEC, 2007)

Komunální služby
Když v roce 1950 došlo ke znárodnění soukromých obchodů a řemeslné výroby,
nahradily je tzv. komunální služby. Ty byly v Brumově založeny v roce 1959 a zahrnovaly
krejčovství, klempířství, fotoateliér a stavební údržbu. O dva roky později byla u sídliště
Rozkvět vystavěna nová budova, v jejíchž prostorách přibyli malíři, sklenáři, automechanici,
zámečníci, zedníci, elektrikáři, stolaři, čistírna prádla a pohřební služba. V roce 1971 vznikl u
náměstí dům služeb, ve kterém sídlilo kadeřnictví, holičství, prodejna obuvi, oděvní služba,
chemická čistírna a kosmetika. O tři roky později byly komunální služby začleněny do
Okresního podniku služeb Gottwaldov, jejich kvalita se značně snížila a stala se hlavní terčem
stížností obyvatel města Brumov-Bylnice. (SÁBA, nevydáno)

8.5 Období od roku 1967 do roku 1992
Historické souvislosti a demografický vývoj
Již od šedesátých let v Československu postupně docházelo k celkovému uvolňování
politické atmosféry. Byla omezována cenzura, lidé se začali svobodně vyjadřovat ke stavu
společnosti a nastala postupná výměna funkcionářů na všech úrovních. (www.totalita.cz)
Také v Brumově-Bylnici byli z vedení města odstraněni zastánci byrokraticko-direktivního
řízení společnosti, byla přislíbena demokratizace voleb, volnost diskuzí při předvolebních
kampaních či návrat tradičních náboženských slavností. V červnu roku 1968 vystoupil
brumovský rodák Ludvík Vaculík s manifestem Dva tisíce slov, v němž požadoval další změny
ve společnosti. (SÁBA, nevydáno) Sílící opozice a snahy o reformy komunistického režimu
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však vyvolaly obavy u sovětské vlády, která byla nucena použít vojenskou sílu, a tak 21. srpna
1968 začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. (www.totalita.cz)
Samotného města se vstup zahraničních armád výrazně nedotkl, jeho obyvatelé pouze ničili
nebo zatírali barvou dopravní značení a ukazatele. Po potlačení reformního hnutí byla
v Československu zahájena tzv. normalizace politického života. (SÁBA, nevydáno)
V tomto období dále pokračoval intenzivní rozvoj města. Zejména v souvislosti
s rozšiřujícím se podnikem MEZ Brumov se město Brumov-Bylnice stalo centrem pracovních
příležitostí také pro obyvatele z jeho okolí. Pro stále rostoucí počet obyvatel bylo mezi
Brumovem a Bylnicí vybudováno sídliště Družba tvořené převážně výškovými panelovými
domy. (SÁBA, nevydáno) V roce 1980 se populace města přiblížila hranici 5 000 obyvatel46 a
v roce 1991 už ve městě bez Svatého Štěpánu a Sidonie žilo 5 235 obyvatel. (www.czso.cz)
Mohutně se rozvíjel taktéž průmysl a zemědělství, což se však negativně projevovalo na
stavu životního prostředí. Komíny podniků, rostoucí automobilová doprava, chemizace
zemědělské výroby, letecké přihnojování nebo vypouštění chemikálií do vodních toků
devastovalo okolní krajinu. V osmdesátých letech se v Československu začala zhoršovat
ekonomická situace, což začali pociťovat i občané Brumova-Bylnice například nedostatkem
potravin, hygienických potřeb, ale i dalšího zboží na pultech obchodů. (SÁBA, nevydáno)
Nespokojenost obyvatel s ekonomickou i politickou situací vyústila v roce 1989 v řadu
demonstrací a stávek po celém Československu, které nakonec vedly k transformaci
politického a hospodářského systému. První manifestace v Brumově-Bylnici proběhla
23. listopadu 1989, další pak o dva dny později. Jednalo se o tiché shromažďování křesťanů u
sochy sv. Trojice na náměstí. Ve městě byly vylepovány letáky s hesly žádající svobodné volby
a odchod jednotek sovětské armády. Dne 27. listopadu ve zdejších podnicích proběhla stávka
za zlepšení pracovních podmínek, odpolitizování pracovišť a urychlení svobodných voleb,
která přerostla v manifestaci dvou tisíc občanů na náměstí. Změna režimu přinesla svobodné
volby, privatizaci státního a družstevního obchodu a služeb, svobodu projevu, možnost
cestování či dostatek zboží v obchodech, na druhé straně však vedla ke ztrátě sociálních
jistot obyvatel, růstu nezaměstnanosti, zvyšování cen a přinesla také řadu sociálních
problémů. (SÁBA, nevydáno)
46

Město Brumov-Bylnice mělo v roce 1980 bez místních částí Sidonie a Svatý Štěpán 4 963 obyvatel.
(www.czso.cz)
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Kromě socioekonomických faktorů do vývoje města zasáhli také přírodní činitelé.
Mezi nejvýznamnější události tohoto typu lze zařadit povodně z let 1972 a 1985, kdy byly
protrženy hráze brumovských rybníků a došlo k zaplavení velké části města, a náhlou změnu
teploty v noci z 31. prosince 1978 na 1. leden 1979. Tehdy teplota v některých místech
Československa poklesla o více než 30 stupňů, což způsobilo výpadky v dodávkách surovin a
elektrické energie. MEZ Brumov i ostatní podniky byly nuceny na několik dní přerušit výrobu
a ve školách byly vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny. (SÁBA, nevydáno)
Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Tab. 9: Srovnání celkové výměry jednotlivých kategorií prvků využití krajiny a jejich
podílu na rozloze území současných katastrů Brumov a Bylnice v letech 1967 a 1992
kategorie prvků
využití krajiny
zastavěné plochy
lesy
orná půda
TTP
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice
celkem

rok 1967
rok 1992
výměra v ha podíl v % výměra v ha podíl v %
53
1,4
76
2,0
1 557
41,4
1 793
47,7
924
24,6
536
14,3
975
26,0
985
26,2
95
2,5
237
6,3
29
0,8
26
0,7
117
3,1
98
2,6
8
0,2
7
0,2
3 758
100
3 758
100

Zdroj: toposekce S-1952 a odvozeniny LMS (vlastní zpracování)

Rozloha zastavěných ploch na území Brumova-Bylnice v časovém rozmezí od roku
1967 do roku 1992 narostla o 23 ha a v rámci celkového studovaného období v délce 184 let
se tak jednalo o etapu nejintenzivnější výstavby města. K nárůstu rozlohy ploch této
kategorie nejvíce přispěla výstavba sídliště Družba, jež vyplnilo prostor mezi Brumovem a
Bylnicí a spojilo tak obě části v jeden kompaktní celek. (SÁBA, nevydáno) Podle sčítání lidu
z roku 1991 se v Brumově a Bylnici nalézalo 1 637 bytů v 1 060 domech. (www.czso.cz) Od
roku 1964 tedy v obou částech města přibylo 593 bytů, z čehož se přibližně 390 nacházelo
právě na sídlišti Družba. Kromě vícepodlažní výstavby na tomto sídlišti probíhala ve městě
také stavba rodinných domů. (SÁBA, nevydáno)
Jedním z prvních stavebních počinů této etapy se stala výstavba kulturního domu,
zahájená v roce 1967 a dokončená o tři roky později. Kulturní stánek s kapacitou 500 míst,
kinem a knihovnou byl vybudován na vznikajícím sídlišti Družba s předpokladem, že právě to
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se v budoucnu stane novým městským centrem. Do roku 1992 bylo na tomto sídlišti
postaveno 14 osmipatrových panelových domů, 11 dvou až čtyřpatrových bytovek, zdravotní
středisko, mateřská škola, obchodní centrum, fotbalový stadion, tělocvična, posilovna, krytý
plavecký bazén, kotelna a garáže. Vícepodlažní výstavba probíhala také na sídlišti Rozkvět.
(SÁBA, nevydáno) Nejvýznamnější výstavba rodinných domů v Brumově se uskutečnila na
okraji sídliště Družba v částech Hůrka a Hrbáč, kde bylo dohromady vybudováno okolo 70
rodinných domů, v Bylnici pak v části Říky zahrnující téměř 60 řadových domů a v části Lůčky
s přibližně 40 domy. (JIŘÍČEK, aj., 1982)
V tomto období dále v celém městě probíhala rekonstrukce a stavba nových
vodovodů a kanalizací, byla dokončena druhá část kanalizačního sběrače, budovány
autobusové čekárny, vodojemy, dětská hřiště, restaurace, obchody, parkoviště nebo garáže.
V Brumově došlo k rekonstrukci traktorové stanice doplněné o výstavbu hal a skladů pro
přidruženou zemědělskou výrobu, byla zřízena nová telefonní ústředna, lidová škola umění či
sběrna surovin. V Bylnici byla zrušena inseminační stanice a na jejím místě došlo ke stavbě
autoservisu a prodejny automobilů, motocyklů a náhradních dílů, dále byl zřízen dům
pečovatelské služby, kulturní dům přeměněn na dům dětí a mládeže, vybudováno letiště
k leteckému hnojení, sběrný dvůr nebo televizní vysílač. Na začátku devadesátých let bylo
město plynofikováno a u MEZu Brumov vystavěna plynová kotelna. (SÁBA, nevydáno)
Co se týká kategorie lesů, počátek této etapy byl spojen především s intenzivní
mechanizovanou těžbou dřeva. Lesy byly sice systematicky obnovovány, stoupal však objem
těžby listnatých stromů a docházelo k jejich nahrazování jehličnany. Na studovaném území
také vznikaly nové lesní porosty, zejména zalesňováním svažitých údolí, aby se pozdržel
odtok srážkových vod a stoupla tak hladina podzemní vody, které stále ubývalo. Po roce
1989 zesiloval zájem o životní prostředí, objevovaly se snahy redukovat těžbu dřeva a
docházelo k intenzivnějšímu zalesňování nelesních půd. Počátek devadesátých let byl spojen
také s privatizací lesů a obnovou singulární společnosti. (SÁBA, nevydáno)
Rozloha orné půdy na zkoumaném území v daném období zaznamenala rekordní
pokles, a to téměř o 400 ha. Z počátku byl tento úbytek způsoben, stejně jako v předchozí
etapě, mizením samot a pasekářského osídlení. Zároveň došlo k omezení státní pomoci JZD,
která dosud udržovala zaměstnance v zemědělství i za cenu nerentabilní výroby. Od
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sedmdesátých let bylo také množství orné půdy zabíráno pro stavební účely. (SÁBA,
nevydáno) V roce 1971 se sloučila JZD Brumov a Návojná do JZD Vrchovina, jež se nově
specializovalo na živočišnou výrobu a od té doby docházelo k rozsáhlým přeměnám orné
půdy v pastviny. Po roce 1973 se změnila také struktura rostlinné výroby. Byly zvětšovány
plochy oseté lnem a JZD Vrchovina se brzy stalo jedním z předních výrobců lnu
v Československu. Roku 1975 bylo JZD Vrchovina zahrnuto pod JZD Javorník Štítná nad Vláří,
taktéž zaměřené na živočišnou výrobu. K pastevectví dobytka, které se ve zdejších
podmínkách ukázalo jako mnohem výhodnější než rostlinná výroba, přešel po roce 1978
taktéž Státní statek. Ten následně provedl změnu kultur, kdy byla svahovitá a mechanizaci
nepřístupná orná půda přeměněna do luk a pastvin. (SÁBA, aj., 1985) Po roce 1989 přešlo
zemědělství do soukromých rukou a objevily se zde snahy o zrušení velkovýroby a omezení
stavů dobytka. (SÁBA, nevydáno)
Na počátku studovaného období nejprve docházelo k rozšiřování ploch orné půdy na
úkor trvalých travních porostů. Specializace zemědělství na živočišnou výrobu během
sedmdesátých let a časté sesuvy půdy na jílových vrstvách však v tomto počínání způsobily
obrat a docházelo k přeměnám ploch orné půdy v pastevní areály. K udržování travních
porostů napomohlo také zahrnutí dané oblasti do CHKO Bílé Karpaty, která byla vyhlášena
v roce 1980. Hlavním předmětem ochrany této CHKO se totiž staly orchideje na zdejších
horských a podhorských loukách, na nichž se nacházela jedna z nejvýznamnějších
středoevropských lokalit jejich výskytu. Po roce 1989 v rámci zachování tohoto přírodního
bohatství nastalo omezování používání hnojiv v blízkosti vodních zdrojů, na svazích a
horských loukách a také redukce vysoké koncentrace skotu. Už od osmdesátých let
docházelo k návratu chovu ovcí, avšak pouze u drobných zemědělců47. (SÁBA, nevydáno)
Rozloha sadů a zahrad na studovaném území se v období od roku 1967 do roku 1992
více než zdvojnásobila. Přičinilo se o to zejména založení sadu na trati Březí při výjezdu
z Bylnice směrem ke Svatému Štěpánu. Tento sad se rozkládal na ploše kolem 130 ha, v roce
1987 však bylo rozhodnuto o jeho zrušení a byl postupně likvidován. Plocha zahrad byla
rozšířena především zřízením zahrádkářské kolonie o velikosti čtyř hektarů v Bylnici roku
1982 a vznikem městské zeleně na sídlišti Družba. (SÁBA, nevydáno)

47

V roce 1985 se v Brumově-Bylnici nacházelo 220 kusů ovcí.
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Jedinou výraznější změnu v rozloze vodních toků na území Brumova a Bylnice přinesl
rok 1974. Došlo totiž ke zrušení náhonu pro bylnický mlýn, který už téměř deset let neplnil
svou funkci a sloužil pouze jako skladiště pro místní JZD a Státní statek. Na místě této strouhy
pak byla vybudována kanalizace pro nově vznikající sídliště Družba. Tuto etapu lze
charakterizovat jako období znečišťování vod a ničení přírody. Také čištění a rekonstrukce
brumovských rybníků zahájené v roce 1979 nesouvisely se zlepšováním stavu životního
prostředí, ale se snahou o zkvalitnění vody pro místní pivovar. Problémy s nedostatkem pitné
vody pramenící ze znečištění vod měl vyřešit vodovod Vlára. Ten byl zbudován v letech 1970
až 1973 a napojil město Brumov-Bylnice na vodní nádrž ve Štítné nad Vláří. Kvůli častým
poruchám vodovodu především v sedmdesátých letech však obyvatelé města dále trpěli
nedostatkem pitné vody. Situace byla vyřešena v roce 1986 výstavbou vodojemu. (SÁBA,
nevydáno)
Vzhledem ke stále intenzivnějšímu rozmachu silniční motorové dopravy se v daném
období pokračovalo s rozsáhlým asfaltováním a opravami silnic. Byly konstruovány nové
mosty a dřevěné nahrazovány betonovými. V souvislosti s rozsáhlou výstavbou města, která
zahrnovala vznik nových sídlišť a čtvrtí, se budovaly také nové komunikace a chodníky.
Specializace zemědělství na živočišnou výrobu si vyžádala stavbu nových cest k pastevním
areálům a zvyšující se mechanizace lesního hospodářství zase budování lesních cest48. (SÁBA,
nevydáno)
Jediná změna v rámci kategorie železnic, která v tomto období proběhla, nesouvisela
s jejich délkou nebo plochou, ale týkala se nahrazování zastaralých parních lokomotiv
motorovými. Kromě toho bylo v roce 1985 rekonstruováno nádraží v Brumově, to však taktéž
změnu ve výměře ploch pokrytých železniční dráhou nepřineslo. (SÁBA, nevydáno)
Významné stavby období
Sídliště Družba
Rostoucí populace města si vyžadovala výstavbu nových bytů a objektů občanské
vybavenosti, a tak bylo rozhodnuto o založení sídliště Družba. (SÁBA, nevydáno) V roce 1969
byla dokončena stavba pěti v řadě propojených čtyřpodlažních bytových domů s celkem 40
48

Přesto také mnoho nepoužívaných lesních cest zanikalo a délka komunikací v tomto období poklesla z 246 km
na 205 km.
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byty. O rok později na vznikajícím sídlišti vyrostl osmipatrový panelový dům s 32 byty a nový
kulturní stánek. Roku 1973 zde byla zahájena stavba dalších dvou panelových domů,
zdravotního střediska a lékárny. Do roku 1980 už na novém sídlišti stála také mateřská škola,
kotelna, garáže a tři dvoupodlažní bytové domy pro 16 rodin. (JIŘÍČEK, aj., 1982) Opravdový
stavební rozmach na sídlišti Družba však nastal až po tomto roce. Roku 1983 byla dokončena
stavba devíti panelových domů poskytujících 220 bytů a o rok později tří dvoupodlažních
bytových domů s 16 byty. V roce 1980 tu došlo taktéž k zahájení první fáze výstavby nového
školního areálu, která měla vyřešit situaci s přeplněnými školami. (SÁBA, aj., 1985) V rámci ní
byla v roce 1982 dokončena tělocvična s posilovnou a v roce 1987 jídelna a krytý bazén.
Nákupní středisko bylo na novém sídlišti zprovozněno v roce 1985, fotbalový stadion o čtyři
roky později. V roce 1992 byla dokončena stavba posledních dvou panelových domů pro 64
rodin. Změna režimu s sebou přinesla stagnaci v bytové výstavbě a sídliště Družba tak nebylo
vybudováno v plánovaném rozsahu. Po roce 1992 už tu vznikl pouze jeden bytový dům s 23
malometrážními byty, s jehož výstavbou se započalo v roce 1995. (SÁBA, nevydáno) V roce
2009 zde měla být zahájena stavba čtyř pětipatrových bytových domů, z tohoto záměru však
pro nedostatečný zájem sešlo. (www.byty-nemovitosti.cz)

Obr. 25: Výstavba sídliště Družba (HRABINEC, 2007) Obr. 26: Kulturní dům v roce 1970 (HRABINEC, 2007)

Zdravotní středisko
Přestože se od roku 1945 stále zlepšovala kvalita a dostupnost lékařské péče,
vhledem k rostoucímu počtu obyvatel města stále nebyla plně dostačující. Situaci významně
pomohla vyřešit stavba zdravotního střediska. Ta byla zahájena roku 1973 a dokončena o dva
roky později. V novém zdravotním středisku sídlili praktičtí lékaři, zubaři, dětské oddělení,
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diabetologická poradna, gynekologie a lékárna. (SÁBA, aj., 1985) V současnosti je zde
lékařská péče rozšířena o oftalmologii, oční optiku, interní a diabetologickou ambulanci,
masérské, regenerační a rekondiční služby a porodní asistenci. (www.brumov-bylnice.cz)
Chemické družstvo Důbrava
V roce 1961 vznikla v prostorách bývalého chudobince v Brumově provozovna
chemického výrobního družstva Důbrava Valašské Klobouky. Ta byla roku 1982 přesunuta do
nově vybudované výrobní haly, s jejíž stavbou se započalo o dva roky dříve. Tento podnik se
stal zaměstnavatelem občanů se změněnou pracovní schopností a jeho výrobní sortiment se
skládal z řemínků na hodinky, molitanových čistících hub a saponátů. (SÁBA, aj., 1985) V
současnosti k tomuto sortimentu přibyly peněženky, pracovní rukavice, kosmetika nebo
lepenkové krabice. (www.dubrava.cz)

Obr. 27: Zdravotní středisko (Šatka, 11/2013)

Obr. 28: Provozovna Důbravy (Šatka, 12/2013)

Provozovna závodu IGLA
Také závod IGLA Valašské Klobouky si v roce 1971 zřídil provozovnu v BrumověBylnici. Ta byla zaměřena především na výrobu pletacích a vidličkových jehel a sloužila jako
významný zdroj zaměstnanosti zdejších žen. Tato provozovna vznikla v prostorách
fotbalového stadionu v Bylnici vybudovaných v letech 1968 až 1970. (SÁBA, aj., 1985)
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8.6 Období od roku 1992 do roku 2012
Historické souvislosti a demografický vývoj
První výraznou změnou, která obyvatele města v uvedeném období postihla, bylo
rozdělení Československa v roce 1993. Tento region se tak po 48 letech stal opět
pohraničním a brzy se zde začaly vyskytovat jevy jako pašování zboží nebo převádění cizinců
pocházejících zejména z bývalých jugoslávských a sovětských republik. Zajímavá situace
nastala v Sidonii, jedné z místních částí Brumova-Bylnice, která však leží mimo studované
území. Zde bylo při projetí obcí nutné pětkrát překročit státní hranici49 a mnoho rodin se tak
proti své vůli stalo občany Slovenské republiky. Situace byla vyřešena v roce 1997 výměnou
části území mezi oběma nástupnickými státy. (SÁBA, nevydáno)
Mnohem zásadnějším charakteristickým rysem tohoto období však bylo výrazné
omezování průmyslové a zemědělské výroby spojené s uvolňováním pracovních sil. Největší
podnik MEZ Brumov se potýkal s odbytovými problémy a po jeho transformaci v akciovou
společnost TRIODYN MEZ Brumov v roce 1992 ukončil sponzorování výstavby města. Kvůli
poklesu výroby byl nucen propouštět zaměstnance, kteří nejprve nacházeli uplatnění v nově
vznikajících drobných průmyslových závodech, jejich existence však často neměla dlouhého
trvaní. (SÁBA, nevydáno) Nakonec se zániku nevyhnul ani TRIODYN MEZ Brumov a v roce
1998 bylo na podnik vyhlášeno konkurzní řízení. (HRABINEC, 2007) Tři roky na to zkrachoval
pivovar, třetí největší průmyslový závod ve městě. (www.pivovary.info.cz)
Masivní propuštění a následné ekonomické problémy obyvatel se postupem času
projevily také na demografických ukazatelích města. Do roku 2001 ještě počet obyvatel
Brumova a Bylnice vzrostl na 5 388, od tohoto roku do roku 2011 však klesl na 4 981.
(www.czso.cz) Rozšiřovaly se zde také sociálně patogenní jevy jako kriminalita, vandalismus a
jiné trestné činnosti. (SÁBA, nevydáno) Již tak špatná ekonomická situace se ještě zhoršila po
hospodářské krizi z roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti do jednoho roku vzrostla z 11,3 %
na 19,2 %. (www.vdb.czso.cz)

49

Hranice byla tvořena potokem Vlárka protékajícím obcí.
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Vývoj kategorií prvků využití krajiny
Tab. 10: Srovnání celkové výměry jednotlivých kategorií prvků využití krajiny a jejich
podílu na rozloze území současných katastrů Brumov a Bylnice v letech 1992 a 2012
kategorie prvků
využití krajiny
zastavěné plochy
lesy
orná půda
TTP
sady a zahrady
vodní plochy
silniční komunikace
železnice
celkem

rok 1992
rok 2012
výměra v ha podíl v % výměra v ha podíl v %
76
2,0
85
2,3
1 793
47,7
1 919
51,1
536
14,3
252
6,7
985
26,2
1 135
30,2
237
6,3
257
6,7
26
0,7
25
0,7
98
2,6
78
2,1
7
0,2
7
0,2
3 758
100
3 758
100

Zdroj: odvozeniny LMS a ZABAGED (vlastní zpracování)

Průmyslový závod MEZ Brumov po transformaci na TRIODYN MEZ Brumov přestal
dotovat výstavbu města, čímž nastal její výrazný útlum, a to především v oblasti bytové
výstavby. V tomto období již v Brumově-Bylnici až na jednu výjimku nevznikaly bytové domy
a nové byty se zpočátku získávaly zejména přístavbami stávajících rodinných domů. (SÁBA,
nevydáno) Po roce 2001 ve stavbě rodinných domů nastalo jisté oživení. Podle výsledků
sčítání lidu z roku 2011 se v Brumově a Bylnici nacházelo 1 939 bytů50 v 1 149 domech.
(www.czso.cz) Stagnace stavebnictví se však netýkala výstavby objektů občanské
vybavenosti, jež se koncentrovala především na sídlišti Družba. Zde vyrostla nová školní
budova, sportovní a rekreační areál, restaurace, tenisové kurty, dvě hřiště s umělým
povrchem, zimní stadion a na konci roku 2013 byla na místě bývalého zahradnictví zahájena
stavba supermarketu. (www.brumov-bylnice.cz) Výstavba obchodů probíhala hlavně mezi
historickým jádrem města a sídlištěm Družba, kde vyrostla budova spořitelny, dvě soukromé
prodejny a nákupní objekt s třemi obchody. (SÁBA, nevydáno)
V časovém rozmezí mezi lety 1992 a 2012 byla v Brumově-Bylnici dále vybudována
čistička odpadních vod, nové vlakové nádraží, hasičská zbrojnice, v prostorách nádvoří
prodejny automobilů čerpací stanice LPG a při vjezdu do Brumova benzinová čerpací stanice,
polyfunkční dům na náměstí, fotovoltaická elektrárna či telekomunikační budova. Byly

50

Mezi sčítáními lidu z let 1991 a 2011 přibylo v Brumově a Bylnici 302 bytů, z čehož však celá třetina vznikla
ještě v důsledku doznívání socialistické výstavby.
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zřízeny služby města, sběrný dvůr, muzeum nebo denní stacionář pro seniory, vznikaly
soukromé obchody a menší podniky, pokračovala plynofikace města spojená s přeměnou
uhelné kotelny na plynovou a probíhalo tu pokládání dálkového optického kabelu. (SÁBA,
nevydáno; www.brumov-bylnice.cz)
Přestože bylo složení lesů zejména v minulém století značně pozměněno zaváděním
jehličnanů, v současnosti je nejrozšířenější dřevinou zkoumaného území buk. (www.brumovbylnice.cz) Zdejší bukové porosty jsou nejcennějším jádrem původních přirozených lesních
společenstev Bílých Karpat a staly se vyhledávaným cílem lesnických exkurzí z celé Evropy.
(SÁBA, aj., 2000) Hodnotným ekosystémem je taktéž lužní les v okolí řeky Vláry.
(www.brumov-bylnice.cz) V této etapě vzrostla rozloha lesů o necelých 130 ha, z čehož
minimálně 6 ha vysadila obnovená singulární společnost. V souvislosti se zvyšujícím se
zájmem o životní prostředí a se snahou o nahrazení škod vzniklých zaváděním smrku byly
vysazovány hlavně listnaté stromy. (SÁBA, aj., 2000)
Ve studované etapě na území Brumova a Bylnice pokračoval pokles rozlohy ploch
orné půdy. V roce 1993 se JZD Javorník transformovalo na Družstvo vlastníků Javorník51,
Státní statek na firmu Agropomezí Bylnice a občanům, kteří si o to zažádali, byly navráceny
pozemky. Oba nové zemědělské podniky pokračovaly v orientaci na živočišnou výrobu, po
zrušení státních dotací však u nich došlo k výrazné redukci stavu hovězího dobytka a
propouštění zaměstnanců. Po roce 1994 tak nastalo výrazné omezení zemědělské výroby a
hospodářské budovy byly pronajaty nově vznikajícím soukromým průmyslovým podnikům.
(SÁBA, nevydáno) V současné době se společnost Javorník zabývá chovem skotu, produkcí
sena, výrobou krmných směsí, pěstováním obilnin, pícnin a kmínu. (www.javor-ct.cz) Firma
Agropomezí pak chovem skotu a prodejem nezpracovaných zemědělských výrobků.
(www.rejstrik.finance.cz)
Mezi nejcennější plochy trvalých travních porostů na studovaném území patří
původní karpatské květnaté louky, které se uchovaly na vzdálenějších a méně přístupných
částech katastru. Především díky bohatosti rostlinných společenstev s vysokým zastoupením
ohrožených druhů rostlin byly v roce 1996 zařazeny do biosférické rezervace UNESCO.

51

Družstvo vlastníků Javorník se v roce 1996 změnilo na Javorník-CZ s.r.o. (www.javor-ct.cz)
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V tomto období pokračovala přeměna orné půdy v travní porosty a růst zájmu
drobnochovatelů o chov ovcí. (www.brumov-bylnice.cz)
Rozloha ploch pokrytých sady a zahradami na studovaném území vzrostla v daném
období o 20 ha. Jednoznačně největší podíl na tomto nárůstu měla přeměna honu orné půdy
Kanajka na sad ovocných stromů. Tento sad, který byl vysazen v roce 2008, má v současnosti
rozlohu kolem 27 ha. (www.brumov-bylnice)
Ke změně v rozloze vodních ploch na území katastrů Brumov a Bylnice v uvedeném
období nedošlo. Na jeho počátku se však podstatně zhoršila kvalita vody ve vodních tocích i
kvalita podzemní vody. Situace došla až tak daleko, že pro obyvatele využívající vlastní
studny musela být v roce 1995 pitná voda dovážena v cisternách. Změnilo se také využití
brumovských rybníků, které od roku 1996 slouží převážně k chovu kaprů, amurů a štik.
(SÁBA, nevydáno)
Budování komunikací ve městě bylo vázáno zejména na stavbu nových čtvrtí a sídlišť.
Po roce 1992 však došlo k útlumu bytové výstavby a tak vzniklo jen několik krátkých úseků
cest na Hrbáči a Lůčkách52. V této etapě docházelo především k opravám silnic, lesních cest a
mostů a k dláždění asfaltových chodníků. (SÁBA, nevydáno) Ke zvětšení rozlohy ploch této
kategorie nejvíce přispěla první fáze stavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, která na území
města proběhla v letech 2009 a 2013. Po dokončení bude šedesátikilometrová53 cyklostezka
spojovat Vsetín s obcí Nemšová na Slovensku, kde se napojí na Vážskou cyklomagistrálu.
Nová cyklostezka by se měla podílet na rozvoji turismu a na zvýšení bezpečnosti cyklistů,
kteří se v současnosti pohybují po frekventované silnici I/57. (www.brumov-bylnice.cz)
Jelikož se rozloha ploch pokrytých železniční tratí na katastrálních územích Brumov a
Bylnice již od roku 1928 neměnila, je nutné zmínit alespoň změny s železnicemi
bezprostředně související. První z nich bylo otevření nové zastávky Brumov střed v blízkosti
sídliště Družba v roce 1993. (SÁBA, nevydáno) Další pak proběhla o dvacet let později a
jednalo se o rekonstrukci nádraží v Bylnici. Bylo zde vybudováno nové nástupiště,
technologická budova, čekárna, dopravní kancelář, osvětlení a vyměněno 1 700 metrů kolejí,
9 výhybek a mechanická návěstidla z dob Rakouska-Uherska. (www.szdc.cz)
52

Délka silniční sítě v tomto období vzrostla pouze o 1 km, pokles rozlohy plochy silničních komunikací byl
způsoben odlišností mezi reálným zobrazením komunikací na LMS a jejich symbolickým znázorněním v mapě.
53
Na katastrálním území Brumov-Bylnice bude probíhat v délce 9 km.
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Významné stavby období
Základní škola Brumov-Bylnice
Moderní školní areál, vybudovaný v letech 1995 až 1998 na sídlišti Družba, umožnil
ukončení vyučování dětí v šesti přeplněných a nevyhovujících budovách rozmístěných po
celém městě. (www.zsbru.hyperlink.cz) Nová školní budova byla postavena v rámci druhé
etapy výstavby školního areálu a byla propojena s tělocvičnou, jídelnou a plaveckým
bazénem vystavěnými v první fázi. (SÁBA, nevydáno) Po uvedení do provozu se zde
nacházelo celkem 58 učeben, z toho 25 odborných. Ke škole bylo v roce 2000 vybudováno
také sportovní hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. (www.zsbru.hyperlink.cz)
Vzhledem k postupně se snižujícímu počtu žáků a rozmáhajícímu se turistickému ruchu
v Brumově-Bylnici byla v roce 2011 část školy přestavěna na městskou turistickou ubytovnu.
(www.brumov-bylnice.cz)

Obr. 29: ZŠ Brumov-Bylnice (Šatka, 11/2013)

Obr. 30: Multifunkční školí hřiště (Šatka, 12/2013)

Regenerace náměstí
Náměstí v Brumově bylo vždy hlavním místem umožňující setkávání lidí a konání
kulturních akcí či trhů. (www.moravia.cz) Stejně jako celé město procházelo i jeho náměstí
během své historie určitými změnami. V druhé polovině 18. století zde byly umístěny sochy
sv. Floriána, sv. Gottharda a sv. Trojice. Roku 1868 tu došlo k vybudování kašny, kolem níž
byly po první světové válce vysazeny čtyři památeční lípy. V roce 1931 byla na náměstí
zbořena stará radnice, v roce 1946 postaven dřevěný altán, roku 1955 náměstí dostalo
jméno po Matyldě Synkové a o dva roky později zde byla vyasfaltována silnice, která tudy od
nepaměti procházela. Po dokončení kanalizace v roce 1961 se náměstí změnilo v park vysetý
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trávníkem, roku 1967 bylo na jeho okraji vybudováno parkoviště a za dalších deset let zde
vznikla nová restaurace. Po roce 1990 se začaly ozývat hlasy žádající odklonění hlavní silnice
z tohoto historického náměstí, předložené návrhy však okresní ředitelství silnic zamítlo.
(SÁBA, nevydáno) V letech 2012 až 2013 se náměstí dočkalo rozsáhlé rekonstrukce, která
celkově zkvalitnila prostor v centru města, když nevyhovující povrchy nahradila žulová
dlažba. (www.moravia.cz)
Sportovní a rekreační areál
Když v první polovině devadesátých let došlo pro nevyhovující stav k uzavření
koupaliště u brumovských rybníků, byla již naplánována stavba sportovního a rekreačního
areálu na sídlišti Družba. (www.brumov-bylnice.cz) Jeho provoz byl zahájen v roce 2007 a
v současnosti se zde nachází nerezový bazén rozdělený na plaveckou a rekreační část
s různými atrakcemi a masážními hlavicemi. Součástí areálu je taktéž dětský bazén, hřiště na
plážový

volejbal,

skluzavka,

šatny,

sociální

zařízení

a

stánky

s občerstvením.

(www.bazeny.centroprojekt.cz) V budoucnu má poblíž tohoto koupaliště vyrůst lyžařský
areál, jehož cílem má být posílení turistiky a cestovního ruchu ve městě. (www.brumovbylnice.cz)

Obr. 31: Náměstí v Brumově-Bylnici (Šatka, 10/2013)

Obr. 32: Sportovní a rekreační areál
(www.bazeny.centroprojekt.cz)

Zimní stadion
Hokej se v Brumově-Bylnici hrával nejprve na zamrzlém rybníku, později na
dopravním hřišti na sídlišti Rozkvět. K založení prvního hokejového klubu HC MEZ Brumov
zde došlo v roce 1985. (SÁBA, nevydáno) Tento klub byl roku 2010 přejmenován na HC
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BBSS54, jehož hráči už bruslili na novém zastřešeném stadionu na sídlišti Družba. Stavba
stadionu s umělým ledem a s kapacitou 1 225 míst započala v roce 2007 a jeho slavnostní
otevření proběhlo o dva roky později. (www.hokejbrumov.cz)
Hasičská zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů v Bylnici založený roku 1896 se v roce 2003 dočkal nové
požární zbrojnice. (SÁBA, nevydáno) Ta se skládala ze tří propojených objektů, a to z garáží
pro tři cisternová vozidla, provozní budovy s kanceláří a šatnami a z věže na sušení hadic,
která se stala chybějící dominantou Bylnické části města. (www.agstaving.cz)

Obr. 33: Zimní stadion (www.hhtechnika.cz)

54

Obr. 34: Hasičská zbrojnice (Šatka, 11/2013)

Hokejový club Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie.
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8.7 Ekologická stabilita krajiny
Hodnota koeficientu ekologické stability ve všech studovaných letech přesáhla
hodnotu 1, což svědčí o vyváženosti krajiny zkoumaného území. Zdejší ekosystémy mají
vysokou schopnost vyrovnat se se změnami způsobenými zásahem člověka a zachovávají si
své přirozené vlastnosti a funkce. Orná půda je nejméně stabilním prvkem krajiny a právě její
historicky největší rozloha v roce 1882 přiblížila území katastrů Brumov a Bylnice intenzivně
využívané oblasti. Od tohoto roku koeficient ekologické stability roste, což poukazuje na
zvyšující se citlivost charakteru zásahů člověka do zdejší krajiny. Největší hodnoty tak tento
koeficient dosáhl v roce 2012, a to zejména v souvislosti s rozlohou lesů zabírající polovinu
studovaného území. Lesní celky jsou na mnoha místech proloženy pasekami, na nichž se
vytvořila vysoce hodnotná společenstva. Také rozloha luk a pastvin v poslední době vzrostla
a dosáhla hodnoty před intenzifikací zemědělství v období socialismu. I díky členitosti terénu
a obtížné přístupnosti zde zůstala zachována řada biologicky cenných lokalit a právě louky a
pastviny udávají charakteristický ráz zdejší krajiny. (www.brumov-bylnice.cz)
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Obr. 35: Koeficient ekologické stability krajiny katastrů Brumov a Bylnice (použité historické
mapy a letecké snímky, vlastní zpracování)

Podle dosažených hodnot koeficientu míry antropického ovlivnění krajiny ve
studovaných letech je zřejmé, že v této krajině vždy převládaly plochy s menším antropickým
tlakem. Příčinou toho je horský charakter oblasti a její odlehlost od průmyslových center.
Zdejší krajina tak může sloužit jako modelové území pro koexistenci zájmů ochrany přírody
s hospodářskými aktivitami člověka, což společně se stabilitou jejích ekosystémů bylo jedním
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z důvodů zařazení oblasti do CHKO Bílé Karpaty a biosférické rezervace UNESCO.
(www.brumov-bylnice.cz)
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Obr. 36: Koeficient míry antropického ovlivnění krajiny katastrů Brumov a Bylnice
(použité historické mapy a letecké snímky, vlastní zpracování)
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9 Závěr
Primárním cílem této práce bylo zachytit historicko-geografický vývoj města BrumovBylnice prostřednictvím analýzy změn krajinné struktury, které probíhaly na jeho
katastrálním území v období od roku 1828 do roku 2012, tedy v časovém rozmezí 184 let. Ke
splnění tohoto cíle bylo zapotřebí vytvořit a následně porovnat mapové vrstvy zobrazující
rozložení jednotlivých kategorií prvků využití krajiny na studovaném území v různých
časových bodech. Podkladovými materiály, s jejichž pomocí byly tyto vrstvy zhotoveny, se
staly historické mapy a letecké snímky, které jsou v rámci naplnění dílčích cílů v práci taktéž
blíže představeny, stejně jako metoda zpracování těchto podkladů v prostředí geografických
informačních systémů.
Počátek studovaného období zachycuje Brumov v době jeho politického i
hospodářského úpadku. V minulosti významné město s nedobytným hradem, střežícím
hranice naší země, a středisko rozsáhlého feudálního panství po správní reformě z roku 1850
ztratilo na významu. Spolu se sousední Bylnicí trpělo silnou emigrací obyvatelstva, pro které
zdejší horská krajina neposkytovala dostatek pracovních příležitostí. Teprve poválečná
industrializace spojená především s výstavbou průmyslového závodu MEZ Brumov, přinesla
obrat v životních podmínkách obyvatel a v tomto odlehlém koutu Valašska nastartovala
novou éru spojenou s do té doby nevídanou změnou společenské, hospodářské a následně i
krajinné struktury.
V této práci tak můžeme sledovat přeměnu oblasti horského typu zemědělství
s charakteristickým pastevectvím ovcí, typickým pasekářským osídlením a venkovským
způsobem

života

v průmyslově-zemědělskou

oblast

s městským

životním

stylem.

Transformaci zemědělsky intenzivně využívané krajiny, která byla na začátku zkoumaného
období více než z jedné třetiny pokryta ornou půdou a jen ze čtvrtiny lesy, v ekologicky
vyváženou krajinu, kde orná půda zabírá necelých 7 % její rozlohy a lesy více než polovinu.
Dále v této práci můžeme sledovat proces propojování původně samostatných obcí Brumov
a Bylnice do jednoho kompaktního celku, spojený s rozsáhlou výstavbou bytů, objektů
občanské vybavenosti a komunikací, stejně jako další změny, které přinesla transformace
politického a hospodářského systému po roce 1989.

78

10 Summary
This thesis deals with analysis of historical development of Brumov-Bylnice and its
landscape over the last 184 years. In the city during this period there have many events that
changed landscape structure. Transformations of the landscape were recorded on historical
maps and in aerial photographs and events were recorded in various written sources. Their
comparison uncovered the influence of specific events on form of the landscape. This thesis
is also about historical maps, methods of processing, landscape structure, changes in
landscape structure and methods of evaluation.
The main method of analysis of the development landscape city Brumov-Bylnice was
processing of historical maps and aerial photographs in geographic information systems. This
processing used program ArcGIS 10 from ESRI. With this program were created polygons
landscape elements at every historical map. Landscape elements was divided into eight
categories and their area was calculated by ArcGIS 10. After the area of these categories on
the maps was compared and in regional literature and archival materials were searched
factors of landscape changes. For a deeper analysis of the development of landscape
structure was also studied ecological stability of the landscape.
At the beginning of the analyzed period, the landscape of Brumov and Bylnice
cadasters was backward area of mountain type of agriculture with rural lifestyle. The biggest
change was caused by postwar industrialization. It was founded MEZ Brumov which offered
work to people from a wide area. In the city there have extensive housing construction,
agriculture and forestry were mechanized and with the development of motoring were
building a new roads. The area is so changed to industrial-agricultural area with urban
lifestyle. After the change of political and economic system in 1989, there was a decline of
industrial and agricultural production, unemployment and emigration grew up. On the other
hand, the environment was improved and due to the loss of arable land and planting new
trees grew ecological stability of the landscape.
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(Český úřad zeměměřický a katastrální, © 2013, vlastní zpracování v programu ArcGIS 10)
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Příloha 7: Brumov v roce 1828 na výřezu z Císařských otisků stabilního katastru v měřítku 1:10 000

(Český úřad zeměměřický a katastrální, © 2013)

Příloha 8: Brumov v roce 1882 na výřezu z toposekcí III. vojenského mapování v měřítku 1:10 000

(Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně a
Ministerstvo životního prostředí ČR, © 2013)
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Příloha 9: Brumov v roce 1946 na výřezu ze Státní mapy odvozené v měřítku 1:10 000

(Český úřad zeměměřický a katastrální, © 2013)

Příloha 10: Brumov v roce 1967 na výřezu z toposekcí S-1952 v měřítku 1:10 000

(Český úřad zeměměřický a katastrální, © 2013)
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Příloha 11: Brumov v roce 1992 na výřezu z leteckých měřických snímků v měřítku 1:10 000

(VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2013)

Příloha 12: Brumov v roce 2012 na výřezu z mapy ZABAGED v měřítku 1:10 000

(Český úřad zeměměřický a katastrální, © 2013)
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Příloha 13: Soustava brumovských rybníků

(Šatka, 10/2013)
Příloha 14: Soutok Vláry a Brumovky

(Šatka, 11/2013)
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Příloha 15: Bývalý bylnický mlýn

(Šatka, 11/2013)
Příloha 16: Zbytky stromořadí topolů na sídlišti Družba vedoucí podél bývalého náhonu pro
bylnický mlýn

(Šatka, 11/2013)
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