
Proměny krajiny Berounska a Kladenska v důsledku vývoje železářství v 19. a prvých desetiletích 
20. století. Jan Hájek – Václav Matoušek – Růžena Zimová.
V roce 2011 byl zahájen projekt dokumentace proměn krajiny Berounska a Kladenska v důsledku vý-
voje železářství, zejména v rámci Fürstenbergského velkostatku na Křivoklátsku a mladšího železářsko 
ocelářského komplexu na Kladně. Na projektu spolupracuje Fakulta humanitních studií UK (Jan Há-
jek – Václav Matoušek) a Fakulty stavební ČVUT (Růžena Zimová). Na katedře mapování a kartografie 
FSv ČVUT vznikají dvě magisterské diplomní práce zaměřené obecně na vývoj demografických po-
měrů, komunikačních sítí, ekonomických poměrů a přírodních podmínek na Berounsku a Kladensku 
a specielně na vývoj katastru průmyslové obce Nový Jáchymov. V září proběhne v lesích na katastru 
obce Branov dokumentace pozůstatků rozsáhlé soustavy pracovišť na výrobu dřevěného uhlí (více než 
100 milířišť) datovaných nalezenými mincemi do 1. poloviny 19. století. Objekty s největší pravděpo-
dobností souvisely s provozem nedaleké fürstenbergské železné huti založené v roce 1824 v Roztokách  
u Křivoklátu.

Rekreační aktivity v prostoru Senohrab. Jiřina Posledníková.
Na příkladu vývoje v katastru obce Senohraby autorka detailně studovala vznik a vývoj fenoménu úni-
ku městského, resp. pražského obyvatelstva do „přírody“, tj. do pražského zemědělského suburbia,  
do sféry „neměsta“ na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Od konce 19. století až do současnosti 
v prostoru Senohrab paralelně tráví volný čas početné komunity středních i nižších vrstev, které postup-
ně zdejší krajinu proměňují ve specifický zábavní park. Na základě studia písemných, ikonografických  
a kartografických pramenů i metodami orální historie a terénním průzkumem se autorce podařilo roz-
poznat a definovat bohatou škálu subkultur vyznavačů trávení volného času „v přírodě“. Prvým výstu-
pem projektu byla v roce 2010 magisterská diplomní práce: Paďouři, trampové a netrampové. Proměny 
české krajiny na konci 19. století a v prvých desetiletích 20. století v důsledku návratu městského oby-
vatelstva k „přírodě“. V současné době připravuje autorka podstatnou část diplomní práce pro publikaci  
v odborném historickém periodiku.

Projekt systematického studia Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Tereza Blažková.
Cílem projektu je postižení proměn sídelní struktury, komunikační a hydrologické sítě a krajiny obecně 
i dynamiky sociálních poměrů vyvolaných v 19. a 20. století výstavbou a provozem plavebního kanálu 
na střední Šumavě na řece Vydře. Ke studiu využila autorka kromě pramenů písemných a ikonografic-
kých též velké bohatství pramenů kartografických včetně leteckých měřických snímků, které doplnila 
důkladným terénním studiem a poznatky získanými metodami orální historie. Prvou etapu práce zavr-
šila studentka v roce 2010 magisterskou diplomní prací.  V rámci doktorského studia rozvíjí nyní autor-
ka původní téma s větším důrazem na studium terénní – vyhledávání a dokumentaci reliktů zaniklých 
sídel, soustavy přídavných vodních nádrží, jednotlivých součástí kanálu, skladišť, komunikací, vazišť 
atd. A také na studium dalších vodních děl spojených s plavením dříví v Čechách v 19. století.

Česká krajina 19. a 20. století ve světle industriální archeologie 

Václav Matoušek 
matousek@fhs.cuni.cz   
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

Tereza Blažková
tereza.blazkova@fhs.cuni.cz  
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

Jan Hájek  
hajek@hiu.cas.cz 
(Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.)

Již pátým rokem probíhá projekt systematického studia proměn krajiny Čech v důsledku procesu industrializace, resp. obecné modernizace. Dlouhou a bo-
hatou domácí tradici studia industriální epochy se snažíme obohatit aplikací principů současné britské industriální archeologie. Naším cílem je komplexní 
antropologicko-historické studium interakce člověka a jeho přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na časoprostorové vztahy a s důrazem na metody te-
rénního studia. Na projektu v současné době spolupracují studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií 
UK, katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT a Historického ústavu AV ČR v Praze.

Václav Matoušek: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentu-
ra Krigl 2010.
Smyslem monografie bylo „zmapovat badatelský terén“, v němž by se v budoucnu realizovaly konkrét-
ní projekty studia interakce člověka a jeho přírodního prostředí na našem území v době industriál-
ní. Na celkové koncepci monografie se aktivně podílel J. Hájek. Práce vznikla v semináři V. Matouška  
v letech 2007 – 2009. Formou seminárních, bakalářských a diplomních prací spolupracovalo na vzniku 
monografie 14 studentů FHS UK a jedna studentka FSv ČVUT. Kromě témat z oblasti vědy, techniky 
a hospodářství jsme kladli velký důraz také na postižení problematiky vzniku dalších krajinotvorných 
aktivit – vzniku a počátečního vývoje fenoménů ochrany přírody, turistiky, tělovýchovy, sportu a dal-
ších rekreačních aktivit, dále na proměny krajiny v důsledku vojenských aktivit, na proměny charakteru 
symbolické úrovně krajiny i na reflexi proměn krajiny v dobové beletristické produkci.

Lánská koněspřežka. Pavlína Kroupová.
Autorka se soustředila na detailní průzkum a dokumentaci terénních reliktů koněspřežky. Kromě pí-
semných a ikonografických pramenů pracovala především s kartografickými prameny. Vytvořila spe-
cifickou metodu počítačového vyhodnocení dat terénních a kartografických. Pracovala i s dálkovým 
snímkováním zemského povrchu. Výsledkem je ojedinělá databáze terénních reliktů koněspřežky v celé 
délce od polesí Píně až do Prahy. Výstupem projektu byla v roce 2010 bakalářská práce.

Václav Matoušek: Čechy krásné, Čechy 
mé. Vývoj krajiny Čech v době indus-
triální. 

Studenti FHS UK a FSv ČVUT, kteří se 
podíleli na přípravě monografie.

3D model, zachycující situaci Vchynicko-tetovské-
ho kanálu.

Bývalá Luzenská nádrž na Březníku: průlom hráze a její profil. Úsek kanálu s mostkem.

Trasa koněspřežky na soulepu map stabílního katastru 
(obec Rynholec).

Výletnická chatka nižší střední třídy. Senohraby 30. léta 20. 
století.

Skokanský můstek v Senohrabech. 
30. léta 20. století .

Experimentální pálení dřevěného uhlí. Terénní praxe studentů FHS UK. Lhota 2007.

Mostek (propusť) na trase koněspřežky u 
Kamenných Žehrovic.

Plán plavebního kanálu na prášilském panství 
Josefa Rosenauera z let 1799 až 1800.


