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Pánek, T., Hradecký, J. eds.: Landscape and Landforms of the Czech Republic. 
World Geomorphological Landscapes. Springer International Publishing, Berlín 
2016, 422 s. ISBN 978-3-319-27536-9.

Pod vedeckou záštitou Medzinárodnej asociácie geomorfoló-
gov (International Association of Geomorphologists – ďalej 
IAG) vznikla hodnotná knižná séria pod názvom World Geo-
morphological Landscape, v rámci ktorej sa rodia vedecké mo-
nografické diela prezentujúce výsledky výskumu reliéfu ako 
významnej zložky krajiny dosiahnuté vo viacerých krajinách 
sveta. Švajčiarsky vydavateľ knižnej série Springer Internatio-
nal Publishing avizuje vydanie celkom 13 titulov. V roku 2014 
vyšli tituly venované krajine a reliéfu Francúzska, Španielska 

a Indie, v roku 2015 boli vydané monografie o Namı́bii, Maďarsku, Južnej Afrike, 
Etiópii a Brazı́lii, v roku 2016 sa podarilo publikovať diely o Kolumbii a Českej re-
publike (ďalej ČR). Na rok 2017 sú avizované tituly o západnej Kanade, Taliansku 
a Portugalsku. Hlavným zostavovateľom série je profesor Piotr Migoń z Wroclav-
skej univerzity, v súčasnosti pôsobiaci ako člen výkonného výboru IAG. Zaujı́mavé 
je, že diel venovaný Poľsku, z ktorého pochádza editor, sa na internetovej stránke 
Springeru neuvádza.

Oceňujem rozhodnutie českej geomorfologickej komunity pustiť sa do tohto 
celosvetového knižného projektu. Dalo jej skvelú prı́ležitosť vzájomnej kooperácie, 
z ktorej vzišlo syntetizujúce dielo poskytujúce ucelený obraz o stave regionálnych 
výskumov reliéfu a krajiny na územı́ ČR. Okrem bilancovania stavu vznikol cenný 
komparačný materiál konfrontovateľný s výsledkami podobne zameraného vý-
skumu v krajinách zapojených do projektu. Význam diela takto presiahol národný 
rámec a nadobudol medzinárodný rozmer.

Recenzovaná publikácia má 422 strán v plnofarebnom prevedenı́, je napı́saná 
v anglickom jazyku. Editori diela Tomáš Pánek a Jan Hradecký, geomorfológovia 
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z Ostravskej univerzity dielo poňali ako zbornı́k s 30 prı́spevkami rozdelenými 
do troch základných tém. Žiadalo by sa nejaký uvádzajúci text zjednocujúci vý-
sledky dosiahnuté v jednotlivých prácach danej kapitoly, nájsť a zadefinovať akýsi 
spoločný menovateľ, syntetizujúci výstup. Takto to zostáva na čitateľovi, aby sa 
popasoval s veľkým množstvom prezentovaných výsledkov z veľmi heterogén-
neho súboru štúdiı́. V zozname autorov nachádzame 39 mien vedcov z českých 
vedeckých inštitúciı́ a univerzı́t a meno 1 Poliaka. Najpočetnejšie sú zastúpené 
pracoviska v Prahe, Ostrave a Brne. Výber odbornostı́ autorov v súlade s danou 
interdisciplinárnou problematikou čiastočne presahuje rámec geomorfológie aj 
fyzickej geografie. Do projektu boli prizvanı́ z oblastı́ geológie, geofyziky, envi-
ronmentálnych vied, histórie, archeológie ale aj profesionálny fotograf. Z hľadiska 
zadefinovania problematiky, ktorú chce knižný projekt riešiť, by bola v prospech 
veci vyššia účasť odbornı́kov z rozličných oblastı́ výskumu krajiny. Krajina je kľú-
čovým slovom rovnocenným s reliéfom, v názve publikácie je dokonca na prvom 
mieste. Editori vo svojom úvodnom texte vysvetľujúcom základné ciele knižného 
projektu okrem iného zdôrazňujú centrálnu prienikovú polohu ČR, ktorá sa pod-
pisuje pod vysokú diverzitu prı́rodných krajinných typov determinovanú geo-
morfologickou heterogenitou daného územia. Okrem prezentácie strategických 
zámerov nachádzame v úvode základnú geomorfologickú charakteristiku územia 
ČR z geomorfologických kapitol Zemepisného lexikónu vydaného kolektı́vom au-
torov pod vedenı́m profesora J. Demeka v roku 2006. Aj tu mi chýba viac úvodných 
faktov a poznatkov o krajine.

Prvá kapitola má názov Physical Environment (Prı́rodné prostredie), zahrnuje 
3 prı́spevky, ktoré by sa dali označiť za paleogeografické alebo paleogemorfolo-
gické. Venujú sa prı́rodnej histórii reliéfu, J. Grigar prezentuje charakteristiku 
základných etáp tektonického a geologického vývoja územia dnešnej ČR akcep-
tujúc špecifiká Českého ması́vu a Západných Karpát. V podobnom duchu sa nesie 
prı́spevok T. Páneka a V. Kapustovej s väčšı́m dôrazom na geomorfologické aspekty 
tohto vývoja. V štúdii J. Hradeckého a R. Brázdila zı́skavame cenné poznatky 
o vplyve klimatických osciláciı́ na formovanie prı́rodnej krajiny ČR počas terciéru 
a kvartéru.

Druhá kapitola s názvom Landscapes and Landforms (Krajiny a reliéf) je naj-
obsiahlejšia, tvorı́ ju 25 samostatných vedeckých štúdiı́. Na rozdiel od predchá-
dzajúcej kapitoly neriešia danú problematiku v rámci celej ČR, ale sa jej venujú 
v rámci menšieho územia, najčastejšie na úrovni geomorfologického celku, ktorý 
je pred daný parciálny problém takpovediac vhodným typovým územı́m. Prı́spe-
vok J. Kalvodu a B. Balatku patrı́ k tým, ktoré sa lepšie zhostili zadanej témy, ich 
výsledky dosiahli požadovaný prienik geomorfologického a krajinno-ekologického 
výskumu. Oceňuje tú časť práce, ktorá interpretuje nedávne resp. aktuálne geo-
morfologické a environmentálne hazardy ohrozujúce českú metropolu, najmä 
zosuvy a povodne. Prı́spevok K. Žáka, P. Bosáka a J. Bruthansa venuje aktuálnym 
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otázkam geomorfologického vývoja krasovej krajiny Českého krasu okrem iného aj 
z aspektu ochrany pamiatok a rozvoja turizmu. Článok K. Žáka je okrem závereč-
nej kapitoly rýdzo geomorfologický, zameraný na identifikáciu fosı́lneho reliéfu 
v pohorı́ Brdy vytvorený v periglaciálnych podmienkach ľadových dôb. K tým, čo 
sa dobre zhostil témy vzťahu medzi krajinou a reliéfom, patrı́ P. Mentlı́k. Zaoberá 
sa tým, ako podložie a reliéf svojou typovou variabilitou ovplyvňuje kvalitu života 
obyvateľov pohraničných regiónov Šumavy a Českého lesa. Neplatı́ to o J. Mrlinovi, 
ktorého práca o mladých prejavoch vulkanizmu na západe Čiech zostáva v celom 
rozsahu na strane vulkanickej geomorfológie, bez intenzı́vnejšieho hľadania vä-
zieb na problematiku výskumu krajiny. Prı́spevok P. Rašku a V. Cajza zaoberajúci 
sa postvulkanickým vývojom Českého stredohoria sa v závere predsa len čiastočne 
posunul do oblastı́ výskumu krajiny (vplyv človeka na reliéf a „geoheritage“).

Štyri prı́spevky sú venované oblastiam ČR so špecifickým krajinným typom 
na kriedových pieskovcoch. Z. Vařilová sa venuje krajinou formovanou na labských 
pieskovcoch, J. Adamovič rieši čisto geomorfologickú problematiku pieskovcového 
reliéfu Kokořı́nska. Tento autor spolu s J. Mertlı́kom prezentujú štúdiu opäť čisto 
geomorfologickú o reliéfe na pieskovcoch Českého raja. Podobný prı́stup zvolil aj 
J. Vı́tek zaoberajúci sa rovnakým typom štruktúrneho reliéfu a prı́rodnej krajiny 
v oblasti skalných miest v okolı́ Adršpachu a Broumova.

Jediný zahraničný vedec v autorskom kolektı́ve Poliak P. Migoń (hlavný edi-
tor celého projektu) prezentuje prı́spevok tiež dominantne geomorfologického 
zamerania. Predmetom jeho záujmu je morfogenéza oblastı́ granitových intrúziı́ 
Jizerských hôr postihnutých procesmi pleistocénnej glaciálnej modelácie. Podobnú 
charakteristiku možno uviesť o štúdii V. Pilousa zaoberajúci sa polygenetickým re-
liéfom Krkonôš a dva prı́spevky K. Kirchnera prezentujúcu výsledky regionálneho 
geomorfologického výskumu Žďárskych vrchov a kaňonu rieky Dyje. Vzájomnými 
väzbami medzi povrchovou a podzemnou krasovou krajinou Moravského krasu 
a históriou prı́tomnosti človeka v nej sa zaoberá prı́spevok J. Kadleca a P. Nerudu.

Nasledujúce 4 štúdie stavajú na dosiahnutých výsledkoch regionálneho geo-
morfologického a sčasti aj krajinárskeho výskumu zo severovýchodnej časti Čes-
kého ması́vu. Prı́spevok P. Štepančı́kovej a J. Stemberka sa venuje krajine grani-
tových ması́vov Rychlebských hôr a Žulovskej pahorkatiny identifikuje nej formy 
reliéfu s vysokou turistickou atraktivitou. Čisto geomorfologickou problematikou 
periglaciálneho reliéfu Hrubého Jesenı́ku článok M. Krı́žeka. Iný prı́stup zvolil 
J. Lenart, jeho štúdia je prı́kladom výskumu antropogénnej transformácie reliéfu 
a krajiny spôsobenej historickou ťažbou bridlice. Z. Máčka rieši problematiku, 
ktorá je aktuálna v prostredı́ dynamicky sa meniacej lužnej krajiny v Litovelskom 
Momoravı́. Z. Máčka a J. Kadlec sa zaoberajú podobnou problematikou mladej 
a dynamicky sa meniacej lužnej krajiny strážnického Pomoravia.

Antropogénne silne transformovaná banská a priemyselná krajina Ostravska 
skúmaná v prı́spevku M. Mulkovej, P. Popelku a R. Popelkovej si a priori vyžaduje 
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prienikový prı́stup skúmania využı́vajúci geomorfologické aj krajinárske metódy 
výskumu. V práci nechýbajú ani aspekty revitalizácie zdevastovanej krajiny, autori 
nevynechali ani zaujı́mavú tému umeleckého zobrazenia krajiny banı́ a továrnı́ 
v krajinomaľbe. J. Hradecký spolu s ďalšı́mi 6 autormi prispeli do knihy štúdiou, 
ktorá sa zaoberá nielen kvartérnym vývojom časti povodia rieky Odry. Ich výskum 
sa zameral aj na kultúrnu krajinu stredovekých rybnı́kov a prı́rodnú krajinu nivy 
Odry s voľnými meandrami. V štúdii T. Pánka a J. Lenarta sa prezentujú výsledky 
výskumu reliéfu postihnutého rôznymi typmi gravitačných deformáciı́, ktoré sú 
dôležitým krajinotvorným prvkom a fenoménom ovplyvňujúcim ľudské aktivi-
ty. Záverečný článok kapitoly od T. Pánka, J. Miklı́na a K. Kirchnera upriamuje 
pozornosť turisticky veľmi atraktı́vnu krajinu Pavlovských vrchov s neobyčajne 
prı́ťažlivými vápencovými bradlami vonkajšieho bradlového pásma.

Tretia kapitola s názvom Geoheritage and Geoturism (Dedičstvo neživej prı́-
rody a geoturizmus) najlepšie zapadá do koncepcie knižného projektu cieleného 
na väzby reliéfu a krajiny. Prı́spevky predchádzajúcich kapitol kládli väčšı́ dôraz 
na samotný reliéf, na geomorfologické procesy a formy a zväčša len v druhom 
pláne a v menšom rozsahu boli do prác zakomponovaný výskum krajiny. Dva 
prı́spevky tretej kapitole sú prvoplánovo orientované na krajinu, v ktorej sú re-
liéf a podložie dominantnými krajinotvornými prvkami. Obe štúdie sú zamerané 
na aspekty ochrany abiotických prvkov krajiny a ich využitia v rámci ľudských 
aktivı́t označovaných ako geoturizmus. Prı́spevok L. Kubalı́kovej je zaujı́mavou 
reflexiou na nové trendy v oblasti aplikovanej a environmentálnej geomorfoló-
gie. Autorka prezentuje základné východiská výskumného smeru označovaného 
anglickým termı́nom geoheritage (česky dědictvı́ neživé přı́rody) využı́vajúc 
prı́klady z Českej republiky. L. Kubalı́ková je tiež autorkou štúdie zaoberajúcej sa 
problematikou geoturistiky a budovania siete geoparkov.

Na záver si dovoľujem opäť vrátiť k základnej koncepcie publikácie konštato-
vanı́m, že obsah väčšiny prı́spevkov v publikácii obsahovo nekorešpondujú s jej 
názvom a deklarovanými cieľmi projektu. Zjavná nevyváženosť v zastúpenı́ geo-
morfologickej a krajinárskej časti prezentovaných výsledkov je dôsledkom toho, 
ako sa vytvoril autorský kolektı́v. Výsledky krajinársky zameraného výskumu sú 
oproti výsledkom geomorfologickému výskumu výrazne poddimenzované. Verı́m 
však, že sa tento stav v blı́zkej budúcnosti dostane do rovnováhy, keď krajinárski 
odbornı́ci nadviažu na nesporne rozsiahle a kvalitné poznatky kolegov geomor-
fológov. Táto publikácia je výborným východiskom pre budúcu spoluprácu oveľa 
širšie koncipovaného integrovaného výskumu krajiny. Napriek tejto strategickej 
pripomienke hodnotı́m publikáciu Landscape and Landforms of the Czech Repub-
lic ako mimoriadne hodnotné dielo medzinárodného významu, ktoré je výrazným 
obohatenı́m českého knižného trhu v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.

Ján Lacika, Univerzita Konštantı́na Filozofa v Nitre, e-mail: jlacika@ukf.sk
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Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kolektiv: Historické rybníky České 
republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2014, 167 s.
ISBN 978-80-87402-32-0.

Publikace vznikla v rámci řešenı́ projektu NAZV KUS 
QJ1220233 Hodnocenı́ územı́ na bývalých rybničnı́ch sousta-
vách (vodnı́ch plochách) s cı́lem posı́lenı́ udržitelného hospo-
dařenı́ s vodnı́mi a půdnı́mi zdroji v ČR.

V úvodnı́ch kapitolách jsou blı́že rozebrány již publikované 
práce. Je uvedeno, k jakým závěrům dospěli historici a dalšı́ 
badatelé zabývajı́cı́ se danou problematikou. Čtenář se dozvı́, 
kolik rybnı́ků existovalo v průběhu staletı́ a jaké byly nejvý-
znamnějšı́ (str. 26, 27), jaká byla jejich plocha. Co vedlo k roz-

machu a zlatému věku budovánı́ a provozovánı́ rybnı́ků a jiné důležité informace 
z dobových dokumentů. Následně je uvedeno několik důvodů, které vedly k rušenı́ 
rybnı́ků v různých časových etapách včetně 20. stoletı́.

Kapitola „Mapa a databáze historických rybnı́ků“ pojednává o mapových zdro-
jı́ch, jež vedly k vytvořenı́ databáze historických rybnı́ků pro územı́ Českých zemı́. 
Mapové zdroje představujı́ rakouská a pruská mapovánı́ 18. a 19. stoletı́. Na vybra-
ných ukázkách starých map jsou popsány termı́ny užı́vané v databázi. Vysvětlen je 
postup tvorby datové sady rybnı́ků s plochou nad 0,5 ha. V rámci zpřesněnı́ polohy 
k zamýšleným prostorovým analýzám a průzkumu lokalit bylo nutné provést přes-
né umı́stěnı́. Skoro všechny polygony byly ručně posunuty (např. u Chrudimky 
oprava 92 %) na aktualizovaný mapový podklad, aby se správně umı́stil podle 
souřadnic pro dalšı́ výzkumy, předevšı́m pro práci v terénu. K analýzám vrstev 
stávajı́cı́ho využitı́ ploch byly převzaty vrstvy ZABAGED, a to v 7 kategoriı́ch.

Struktura databáze je polygonová vrstva .shp s atributovou tabulkou, kde je 
uveden identifikátor objektu, výměra historické vodnı́ plochy, zachovalost objektu, 
typ vodnı́ plochy v minulosti, typ vodnı́ plochy v současnosti, zdroj pro pořı́zenı́ 
polygonu, existence hráze a dalšı́ položky. Autorský tým vytvořil výslednou mapu 
se specializovaným obsahem – Současný stav historických rybnı́ků územı́ České 
republiky a to v měřı́tku 1 : 400 000, podle velikosti ploch. Topografický podklad 
tvořı́ dig. výškový model, plochy zástavby, hranice ORP a krajské (ArcCR500), roz-
vodnice povodı́ III. řádu, hlavnı́ toky a hlavnı́ vodnı́ plochy (DIBAVOD, VÚV T. G. M.).

Webový server historických rybnı́ků územı́ České republiky je dostupný v rám-
ci Hydroekologického informačnı́ho systému (HIES) VÚV T.G.M., kde jsou pro 
zobrazenı́ využı́vány technologie html, asp a Java script (http://heis.vuv.cz/data/
webmap/datovesady/projekty/HistorickeRybniky/default.asp).

Kapitola „Výsledky analýz databáze historických a zaniklých rybnı́ků“ se věnuje 
kategoriı́m zaniklých rybnı́ků: se zcela zaniklou vodnı́ plochou, s vodnı́ plochou 

http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/HistorickeRybniky/default.asp
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v nepatrné velikosti, na ploše se nacházı́ adekvátně rozsáhlá či většı́ plocha vodnı́ 
plocha jiného typu, na ploše se nacházı́ umělý objekt jiného typu a účelu. Zacho-
valé rybnı́ky jsou členěny podle zachovánı́ vodnı́ plochy – zachovánı́ v přibližně 
stejném rozsahu, ve výrazně menšı́m rozsahu anebo ve výrazně většı́m rozsahu. 
V Tab. 8 na straně 65 jsou uvedeny základnı́ údaje o ploše a typu zániku největšı́ch 
rybnı́ků v rámci ČR (největšı́ rybnı́k Welká Čeperka Teich o výměře 527,48 ha na 
Pardubicku). Nynı́ se na plochách zaniklých rybnı́ků (15 754 ha) nejvı́ce objevuje 
zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, sady, zahrady a ostatnı́ půda) se 
46,9 %, travnı́ porosty (24,0 %), lesem (15,3 %), zástavbou (7,4 %), vodnı́ plochou 
(2,7 %) a jiným než uvedených způsobem (3,7 %). Zde je patrné, že v rámci analýzy 
nebyly travnı́ porosty zařazeny do zemědělské půdy. Byly vymezeny jako samo-
statná kategorie. Velmi přı́nosný je graf 9, z něhož vyplývá zastoupenı́ skupin 
genetických půdnı́ch typů na plochách zaniklých rybnı́ků na zemědělské půdě, 
převládajı́ půdy fluvizemnı́ a nejméně půdy luvizemnı́. U všech zaniklých rybnı́ků 
autoři provedli hodnocenı́ produkčnı́ho potenciálu ploch, který je vysoký v inten-
zivně využı́vaných oblastech moravských úvalů a východočeské křı́dové tabule. 
V rámci povodı́ Moravy, Dyje a Odry (MOOD) a povodı́ Labe a Vltavy (LAVL) bylo 
zjištěno, že většina rybnı́ků se nacházı́ v nadmořských výškách nad 350 m n. m. 
Naopak největšı́ rybnı́ky vznikaly v nadmořských výškách do 350 m n. m. V zá-
věrečné části kapitoly jsou uvedeny přı́klady zániku rybnı́ků u Hostimi, Náměště 
nad Oslavou, Dolnı́ Lutyně, Zábřehu na Moravě, Čejkovic.

Kapitola „Zánik rybnı́ků v minulosti a obnova či výstavba vodnı́ch ploch po roce 
1989“ se zabývá hybnými sı́lami v krajině, které vedly k útlumu nebo opětovnému 
obnovenı́ rybnı́ků počátkem 90. let 20. stoletı́. Z konkrétnı́ch modelových lokalit 
jsou popsány důvody zániku nebo zmenšenı́ rybničnı́ch ploch z povodı́ Kyjovky, 
Trkmanky, Hloučely, Ostravice a Hutné. V tab. 19 na straně 133 jsou přehledy počtu 
akcı́ evidovaných Ministerstvem životnı́ho prostředı́ spojených s obnovou, od-
bahněnı́m a revitalizacemi malých vodnı́ch nádržı́. V následujı́cı́m textu najdeme 
popis realizovaných akcı́ doplněných mapami a fotodokumentacı́.

Autoři v závěru uvádějı́, že digitálnı́ vrstva vodnı́ch ploch obsahuje 33 173 
položek o výměře 63 923 ha. Ploch menšı́ch než 0,5 ha bylo vymezeno 22 649 
a zaujı́maly plochu 3 435 ha (pouze 5,4 % celkové plochy rybnı́ků). Ty nebyly před-
mětem analýz. Z vymezeného počtu 10 952 historických rybnı́ků jich existuje 7 536 
o celkové výměře 43 888 ha. Zaniklo 3 479 rybnı́ků o ploše 15 754 ha.

Publikace vycházı́ z interpretacı́ map prvnı́ poloviny 19. stoletı́, ale i z jiných 
etap vývoje krajiny Českých zemı́. Pracuje s výsledky prostorových GIS analýz 
a zjištěná data jsou odrazem rozsáhlé práce autorského kolektivu. Jedná se o zcela 
nová data, která doposud nebyla v takovém rozsahu zpracována.

Doporučuji publikaci a předevšı́m webovou aplikaci k využı́vánı́ v řadě oblas-
tı́ – k projektovánı́ a obnově starých struktur krajiny, které zanikly v důsledku 
hybných sil společnosti. Dalšı́ uplatněnı́ je možné ve výuce mı́stnı́ch regionů, 
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přı́rodovědy apod. — Nezbývá než poděkovat autorům za jejich velmi přı́nosné 
dı́lo o historických rybnı́cı́ch zabývajı́cı́ se dobovými souvislostmi, využı́vánı́m 
krajiny v minulosti a současnosti, včetně jejich potenciálu.

Peter Mackovčin, Univerzita Palackého v Olomouci, e-mail: peter.mackovcin@upol.cz

Karásek, O., Janský, B.: Vodopády světa.
Ottovo nakladatelství, Praha 2016, 176 s. ISBN 978-80-7360-898-9.

Kniha Vodopády světa je publikacı́ založenou na fotografiı́ch 
nejkrásnějšı́ch vodopádů světa od významného českého fo-
tografa Oldřicha Karáska. Textovou část zpracoval geograf 
prof. Bohumı́r Janský. Právě dı́ky textové části, recenzované 
odbornı́ky z geomorfologie a geologie, je kniha vı́ce než jen 
souborem krásných fotografiı́.

Kniha má dvě části, kdy v prvnı́ části je vodopád jako přı́-
rodnı́ fenomén podroben rozboru ze všech možných pohledů. 
Předně je ukázáno, jak se vodopády dělı́, kdy tedy mluvı́me 

o vodopádu, kdy se jedná o kaskádu, katarakt či peřej. Následujı́ popisy způsobu 
vzniku a zániku vodopádů v geologických souvislostech, část textu je věnována 
stářı́ a vývoji vodopádů. Zajı́mavá je kapitola o tvarech vodopádů. Všechny tyto 
úvodnı́ kapitoly jsou doplněny jednak vhodně zvolenými ilustračnı́mi fotogra-
fiemi, jednak názornými schématy geologických profilů nebo ústupem hrany 
vodopádu v různých časových horizontech.

Formou tabulkového přehledu jsou prezentovány nejvyššı́ a nejmohutnějšı́ (co 
do množstvı́ protékajı́cı́ vody) vodopády světa. Tabulky jsou velmi názorné, kdy 
kromě napřı́klad údaje o nejvyššı́ výšce vodopádu je udána i výška nejvyššı́ho 
stupně a počet stupňů. Jsou sestaveny podle několika zdrojů, přičemž autoři upo-
zorňujı́ na přı́padné nesrovnalosti v uváděných údajı́ch, přı́padně udávajı́ hodnoty 
průtoku pro obdobı́ dešťů a sucha. Následuje dalšı́ velmi podrobné dělenı́ vodo-
pádů podle způsobu vzniku, které je opět doplněno jak fotografiemi přı́slušných 
typů vodopádů, tak četnými schématy a blokdiagramy.

Druhá část knihy se zaměřuje na ukázky významných vodopádů na jednot-
livých kontinentech. V této pasáži kniha působı́ poněkud nevyváženě. Formou 
velmi zdařilých fotografiı́ jsou prezentovány a textem doplněny všechny nejvý-
znamnějšı́ vodopády na jednotlivých kontinentech, zároveň je patrné, že řadu 
mı́st autor nenavštı́vil, a proto v knize chybějı́. Lokalizace zmiňovaných vodopádů 
je provedena v mapě vždy na začátku každé podkapitoly (kontinentu). Avšak 
ne všechny vodopády prezentované a očı́slované v mapě lze najı́t i v textu. Ze-
jména se jedná o vodopády v hůře dostupných oblastech např. rovnı́kové Afriky 
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(Livingstonovy a Stanleyovy vodopády). Prezentovány jsou i fotografie, na kterých 
vodopády nejsou a dokumentujı́ a dokreslujı́ např. ledovcový reliéf fjordů, či reliéf 
národnı́ho parku Torres del Peine nebo tukana žijı́cı́ho v okolı́ vodopádů Iguaçu 
apod. Text k jednotlivým vodopádům nenı́ napsán podle jednotného schématu, ale 
odlišuje se podle jednotlivých lokalit, přičemž někde je kladen většı́ důraz např. 
na historii objevenı́ vodopádů, jinde na vznik a vývoj apod. Autorům lze vytknout, 
že některé fotografie vodopádů v úvodu a konci knihy nejsou opatřeny popiskem.

Kniha nemá ambice být vědeckým pojednánı́m o vzniku a vývoji vodopádů, lze 
ji však hodnotit jako zajı́mavou ucelenou publikaci o vodopádech na jednotlivých 
kontinentech i v Česku. Jejı́ využitı́ lze doporučit i při výuce zeměpisu.

Miroslav Šobr, Univerzita Karlova, e-mail: sobr@natur.cuni.cz

Psota, J. ml. a kolektiv: Klepec – vrch na Kolínsku.
Vydal J. Psota ml. (s finanční podporou obcí Přišimasy a Tismice ), Úvaly 2016, 128 s. 
ISBN 978-80-260-9319-0.

Nenápadný skalnı́ hřbı́tek Klepec (358 m n. m.) ležı́ 6 km zjz. 
od Českého Brodu, tedy blı́zko Prahy. Je sice hojně navštěvo-
ván, ale geografy, geology a dalšı́mi přı́rodovědci poněkud 
opomı́jen. Geograficky Klepec spadá do okrsku Jevanská pa-
horkatina, geologicky tvořı́ sv. výběžek středočeského plutonu 
a je budován převážně tzv. řı́čanskou žulou. Jde o mimořádně 
pozoruhodnou lokalitu nejen z geomorfologického, ale i his-
torického hlediska jako mı́sto táborů lidu a selských bouřı́ 
v 19. stoletı́. Byla proto již v roce 1977 vyhlášena k ochraně jako 
Chráněný přı́rodnı́ výtvor Klepec I a Klepec II. V roce 1992 byla 

přehlášena do kategorie přı́rodnı́ památka. Jejı́ výraznou dominantu tvořı́ 8  metrů 
vysoký skalnı́ útvar označovaný jako Zkamenělý pastýř nebo balvan Slouha. 
Zvláštnı́ tvar připomı́najı́cı́ shrbenou postavu vyvolal četné lidové legendy o jeho 
původu. Teprve Psotova monografie se snažı́ věrohodněji vysvětlit okolnosti sku-
tečného vzniku Slouhy, který však žádným balvanem nenı́, protože nenı́ oddělen 
od skalnı́ho podkladu.

Prvnı́ všestranně zaměřenou monografii o Klepci zpracoval kolektiv sedmi 
autorů pod vedenı́m J. Psoty ml., mı́stnı́ho historického badatele, kronikáře, 
publicisty, grafika a organizátora kulturnı́ch akcı́ (např. Den Země na Klepci 
16. 4. 2016). Z geografů se podı́lel na zpracovánı́ dr. J. Rubı́n. O obsahové koncep-
ci publikace vypovı́dajı́ názvy devı́ti hlavnı́ch kapitol: Úvod, Vrch Klepec, Mezi 
balvany a pověstmi, Územı́ a jeho ochrana, Historie, Turistický ruch a média, Den 
Země na Klepci, Použitá literatura, O autorovi. Za průkopnický čin lze považovat 
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zařazenı́ menšı́ch a neobvyklých statı́, např. o vandalismu na Klepci a jeho důsled-
cı́ch nebo o geocachingu.

Geografy budou nejvı́ce zajı́mat stati o geologii, geomorfologii, fauně, flóře, 
archeologických nálezech, vývoji toponym v okolı́, popř. o známých osobnostech, 
které se podı́lely na prvnı́ch výzkumech územı́ (např. prof. J. Krejčı́, prof. K. Ko-
řistka). Oceněnı́ si zasluhuje rozsáhlá Použitá literatura, jež obsahuje použité pra-
meny, 72 knižnı́ch titulů, 76 časopiseckých článků i odkazy na články na internetu. 
Obdivuhodné množstvı́ pro tak malé územı́! Sledovaný vrch má i samostatnou 
internetovou adresu: http://www.uvaly.cz/klepec.

Publikace je po polygrafické stránce bohatě vybavena, opatřena pevnou vaz-
bou, tištěna na křı́dovém papı́ře s 230 většinou barevnými obrázky včetně mapek, 
pérovek, reprodukcı́ starých pohlednic apod. Právě vybavenı́ obrázky může být 
předmětem některých kritických připomı́nek. Zařazenı́ tak vysokého počtu foto-
grafiı́, z nichž některé se opakujı́, nebylo přı́liš šťastné. Např. Slouha se vyskytuje 
na 31 obrázcı́ch! U některých pěkných krajinářských snı́mků chybı́ popisek (např. 
s. 8–9, s. 38 aj.). Šafrán bělokvětý (s. 42) na Klepci neroste a jeho snı́mek tam neměl 
být zařazen.

I přes některé drobné připomı́nky, které nelze v krátkosti uvést, je podstatné, že 
se editorovi a autorům podařilo pracně shromáždit nevı́dané množstvı́ informacı́ 
o tak malém, avšak vysoce zajı́mavém územı́ ve Středočeském kraji. Patřı́ jim za to 
dı́k a plné uznánı́. Záslužná publikace může být z metodického hlediska inspiracı́ 
pro modernı́ regionálně geografické zpracovánı́ i jiných přı́rodně a kulturně cen-
ných lokalit roztroušených po Česku.

Milan Holeček, e-mail: milan.holecek@volny.cz

Valenta, A.: Grauparova mapa velkostatku Jilemnice.
Správa KRNAP, Vrchlabí 2016, 176 s. ISBN 978-80-7535-023-7.

Oblast Krkonoš je častým, ale stále atraktivnı́m tématem diskuzı́ odborné i laické 
veřejnosti. Nejvı́ce je spojována s rozvojem cestovnı́ho ruchu, ale neopomı́jı́ se ani 
jejı́ významná minulost čilého hospodářstvı́ – sklářstvı́ či lesnického průmyslu. 
Z mnohých výzkumů je patrné, že tyto hory přitahovaly pozornost téměř v každém 
historickém obdobı́, jsou z nich dostupná rovněž mnohá umělecká znázorněnı́ 
v podobě obrazů, pohlednic či jiných děl ukazujı́cı́ch ve smyšlené či reálné podobě 
půvab těchto hor. Mezi taková vyobrazenı́, byť v širšı́ veřejnosti dosud ne přı́liš 
známá, patřı́ i mapy.

Z oblasti Krkonoš se dochovalo poměrně velké množstvı́ kartografického 
materiálu. Krkonoše byly zobrazovány na mapách českých zemı́ již od 16. stoletı́. 
V této době však začala vznikat i individuálnı́ mapová dı́la zobrazujı́cı́ pouze územı́ 



40 informace čgs 36/1 (2017)

samotných hor a jejich bezprostřednı́ho okolı́. Jednu z nejvý-
znamnějšı́ch map této oblasti tvořı́ mapa panstvı́ Jilemnice 
a statku Branná zhotovená správcem jilemnického velkostatku 
Antonı́nem Grauparem v roce 1765. Tato mapa v měřı́tku cca 
1 : 12 000 je vyhotovena na jednom listu papı́ru o rozměrech 
199,5 × 355 cm a jejı́ originál je uložen ve fondu Ústřednı́ sprá-
vy Harrachů ve Státnı́m oblastnı́m archivu v Zámrsku. Právě 
o této mapě vznikla na počátku roku 2016 publikace, která si 
zasloužı́ nemalou pozornost.

Správa Krkonošského národnı́ho parku vydala knihu s názvem Grauparova 
mapa velkostatku Jilemnice, jejı́mž autorem je historik, archivář a vysokoškolský 
pedagog PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Tato publikace je významným střı́pkem do sou-
boru přı́spěvků v oblasti historické kartografie. Představuje zejména podrobný 
rozbor a analýzu jediné mapy individuálnı́ho charakteru, resp. mapy malého 
územnı́ho celku, které byly doposud studovány jen sporadicky. Přestože samotný 
popis mapy, přepisy textů a dešifrovánı́ legendy tvořı́ většı́ část publikace, neopo-
mněl v nı́ autor shrnout též poznatky obecného rázu – ke kartografii v 18. stoletı́, 
stejně tak i charakteristice doby, v nı́ž mapa vznikla a územı́, jež zobrazuje. Pohled 
do textu či seznamu pramenů a literatury čtenáře ujistı́, že kniha Aleše Valenty 
vznikla pečlivou dlouholetou pracı́, představuje „souhrn“ různých druhů archiv-
nı́ch pramenů, která je zejména v této oblasti dosud ojedinělá.

Kniha je rozdělena do třı́ hlavnı́ch částı́. Prvnı́ z nich zahrnuje teoretické 
ukotvenı́ tématu v kontextu zájmové oblasti i obdobı́, druhá se zabývá všeobecně 
kartografiı́ a jejı́m stavem v 18. stoletı́, tvůrci map a v neposlednı́ řadě i samotným 
Antonı́nem Grauparem. Třetı́ oddı́l knihy pak přinášı́ podrobný rozbor Grauparo-
vy mapy. Publikace je doplněna předmluvou z pera ředitelky Krkonošského muzea 
Správy KRNAP Blanky Zázvorkové; poznámkami, přı́lohami, seznamem pramenů 
a literatury a seznamem vyobrazenı́. Jediné, co z hlediska členěnı́ i obsahu kniha 
postrádá, je úvodnı́ či závěrečná část, která by pomohla čtenářům objasnit vlast-
nı́ autorův badatelský cı́l a důvody či motivaci, proč se rozhodl dı́lo tohoto typu 
zpracovat.

V prvnı́ části s názvem „Čechy a panstvı́ Jilemnice v 18. stoletı́“ autor v krátkých 
kapitolách rozebı́rá ekonomické poměry v zemi, nastiňuje přı́činy i důsledky hos-
podářských, finančnı́ch a správnı́ch reforem z obdobı́ vlády Marie Terezie zejména 
s ohledem na evidenci pozemkového majetku. Dalšı́ kapitolka je pak směřována 
k lesnı́mu hospodářstvı́, které bylo významným zdrojem přı́jmů 18. stoletı́, a to 
předevšı́m v horských oblastech, k nimž patřilo rovněž Jilemnicko. Zbytek úvod-
nı́ho oddı́lu knihy je již zasvěcen samotnému zájmovému územı́ – jilemnickému 
panstvı́. Nejprve jsou vylı́čeny dějiny správy a držby velkostatku se zaměřenı́m 
na jeho sı́dlo – městečko Jilemnice. Velkou pozornost pak věnuje zejména šlech-
tickému rodu Harrachů, kteřı́ panstvı́ vlastnili právě v obdobı́ vzniku Grauparovy 



 literatura 41

mapy, a jejich (územnı́m) sporům se sousednı́mi velkostatky. V závěru této části 
pak autor charakterizuje územı́ jilemnického panstvı́ s ohledem na zemědělstvı́, 
průmysl a řemesla. Přinášı́ údaje z Tereziánského katastru, rozebı́rá návrhy eko-
nomického reformátora Františka Karla Rudolfa Sweerts-Sporcka na zlepšenı́ 
výnosnosti v zemědělstvı́ a předevšı́m v chovu dobytka. Z jednotlivých odvětvı́ 
se věnuje významnému krkonošskému plátenictvı́, dřevařstvı́ a sklářstvı́ – rozvoji 
manufaktur.

Ještě podrobnějšı́ členěnı́ skýtá druhá část knihy s názvem „Jan Antonı́n Grau-
par, úřednı́k a kartograf “. Zahrnuje celkem tři hlavnı́ oddı́ly. V prvnı́m z nich autor 
podává stručný obraz české kartografie v 18. stoletı́, popisuje, s jakými mapami se 
setkáváme a jaké byly důvody k jejich vyhotovenı́. Pozornost však zaměřuje zejmé-
na k individuálnı́m mapovým dı́lům, předevšı́m mapám panstvı́ a jejich autorům. 
Upozorňuje na fakt, že zemštı́ či vrchnostenštı́ měřiči si při tvorbě svých map brali 
téměř vždy inspiraci, popř. poučenı́ z děl svých předchůdců. Tı́mto směrem se pak 
vydává i autor ve své knize při shrnutı́ dosud dochovaných (ale i nezvěstných) 
map panstvı́ Jilemnice a Branná a podrobným způsobem porovnává Grauparovu 
mapu s mapou Josefa Jana Manna z prvnı́ poloviny 18. stoletı́. Ve druhém a třetı́m 
oddı́le je již kladen důraz na osobnost Jana Antonı́na Graupara, jeho dı́lo a pů-
sobenı́ na jilemnickém velkostatku. O životě autora mapy je známo velmi málo 
informacı́, přesto se v knize objevuje mnoho podrobnostı́ nalezených zejména 
v korespondenci po důkladném pátránı́ v archivnı́ch dokumentech. Poutavá jsou 
napřı́klad vyprávěnı́ o Grauparově působenı́ v úřadu velkostatku, jeho vztazı́ch 
s nadřı́zenými nebo naopak o potyčkách při sedláckém povstánı́ v 70. letech 
18. stoletı́. V neposlednı́ řadě čtenáře jistě zaujmou také doklady o Grauparově 
chovánı́ při nakládánı́ s jeho životnı́m dı́lem – mapou panstvı́ Jilemnice a Branná.

Třetı́ část knihy nese označenı́ „Popis a charakteristika Grauparovy mapy“. V nı́ 
autor nejprve mapu zevrubně popisuje a identifikuje jednotlivé zobrazené lokality. 
Samostatně jsou poté analyzována parerga (obrazové výzdoby na mapě; celkem 
jich mapa zahrnuje pět) a ostatnı́ vyobrazenı́ (samostatně vyobrazené přı́rodnı́ 
scenérie, jednotlivá stavenı́ a popis hranic, resp. očı́slovánı́ a grafické symboly 
hranic). Tyto části jsou pak doplněny dvěma tabulkami shrnujı́cı́mi vyobrazené 
veduty (pohledy na města) či výčet textů nezahrnutých do kartušı́ (orámovánı́ 
názvu mapy). Rozbor kartušı́ pak vydává na samostatnou část. Graficky velmi 
zdařilým způsobem přinášı́ autor přepis a překlad celých textů z jednotlivých 
mapových kartušı́, které jsou vždy zároveň i vyobrazeny na pravé straně vedle 
textu. Dr. Valenta zde upozorňuje na problémy při čtenı́ německých mapových 
popisů, uvědomuje si nedostatky a umožňuje tak čtenáři do paleografické pro-
blematiky rovněž proniknout, text porovnat, popř. si četbu i vyzkoušet. Před 
koncem třetı́ části přinášı́ kniha ještě jednu zajı́mavost – rekonstrukci jednotlivých 
sekcı́ Grauparovy mapy s legendou patřičných lokalit. V této souvislosti musı́m 
vyzdvihnout vysokou kvalitu jednotlivých obrázků a fotografiı́ celé Valentovy 
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knihy. Reprodukce mapy, vyhotovené v detailech předevšı́m ze skleněných nega-
tivů Zdenko Feyfara, jež byly pořı́zeny v 60. letech, jsou vysoce kontrastnı́ a přes 
zjevná poškozenı́ mapy podávajı́ čtenáři detailnı́ obraz tohoto unikátnı́ho dı́la. 
Ve spojenı́ s většı́m formátem publikace (A4) tak knize dodávajı́ patřičný punc.

Kromě již zmı́něných vyobrazenı́ obsahuje publikace také několik samostatných 
přı́loh, které zajı́mavou grafickou formou zpřı́stupňujı́ několik dokumentů (ze-
jména korespondence) charakterizujı́cı́ch rozsah Grauparovy činnosti ve správě 
jilemnicko-branského panstvı́. Všechny dopisy jsou uvedeny v původnı́ německé 
podobě – transliterovány – a zároveň v českém překladu. Tı́mto autor knihy umož-
ňuje čtenářům nahlédnout „pod pokličku“ archivnı́ch pokladů nejen shrnutı́m 
v textu, ale přı́mo reproduktivnı́ formou.

Grauparova mapa velkostatku Jilemnice – Branná patřı́ mezi unikátnı́ karto-
grafická dı́la 18. stoletı́. Individuálnı́ mapy, zejména pak mapy menšı́ch územnı́ch 
celků, mezi něž se řadı́ rovněž mapy panstvı́ a velkostatků, patřı́ v českém i za-
hraničnı́m prostředı́ k velmi zřı́dka probádaným, někdy i málo zpřı́stupněným 
a dostupným dokumentům. Vydánı́ knihy Aleše Valenty je proto významným 
přı́spěvkem obohacujı́cı́m historickokartografický výzkum. Přinášı́ detailnı́ 
přiblı́ženı́ obsahu kartografických i jiných archivnı́ch dokumentů, a to nejen 
laickým čtenářům různého zaměřenı́, kteřı́ majı́ možnost se s tı́mto materiálem 
blı́že seznámit, ale i zájemcům z řad historiků či archivářů. Těm může přinést 
inspiraci pro podobná bádánı́ a třeba i motivaci pro objevenı́ podobných „pokladů“. 
Vzhledem k osobě autora knihy je patrné, že výzkum Grauparovy mapy, okolnostı́ 
jejı́ho vzniku i charakteristiky, byl proveden metodami historické práce. Otevı́rá 
tak i možnosti obohacenı́ ostatnı́ch přı́buzných oborů, popř. dalšı́ch analýz této či 
podobných map z jiných (např. geografických, krajinářských) pohledů.

Martina Tůmová, Univerzita Karlova, e-mail: martina.tumova@natur.cuni.cz
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