
Praha a okolí  
Krajina jako poezie, krajina jako próza 

 
Eva Semotanová  

Vidět Prahu očima novýma...A bude se před vámi toto město měnit neustále  
a nové a nové jeho rysy budete objevovat. 

 
Miloš Václav Kratochvíl 

 



Praha a okolí v rámci projektu NAKI  
 
Uplatnění dílčích výsledků řešení projektu: 
Základní výzkum, aplikovaný výzkum: Historická geografie (historická 
krajina), historická kartografie, využití komparativní metody, výuka a 
popularizace 
 
http://www.chartae-antiquae.cz/cs/ 
 
http://towns.hiu.cas.cz/ 
 
portál „Historická krajina“ – zkušební provoz 
 
Využití map, plánů a vyobrazení, získaných a digitalizovaných v rámci 
projektu NAKI 
 
Synergický efekt kombinace mapových, obrazových a písemných pramenů 
 
 

http://www.chartae-antiquae.cz/cs/
http://towns.hiu.cas.cz/


Hranice města 1920/ 1922 

Hranice města od roku 1974 

Petřín 
Vítkov 

Pražská kotlina 

Vltava 

jádro středověké Prahy 

Krajina jako poezie 
 do bourání hradeb 1874, venkovská příměstská krajina  
 s dílčími proměnami počátkem 19. století 
Krajina jako próza 
 od bourání hradeb 1874, vznik obytných a průmyslových 
 příměstských aglomerací, vznik Velké Prahy 1920/22 a její další 
 rozšiřování  

Dvě hlavní etapy proměn historické krajiny Prahy a okolí 



Panoramatická veduta Prahy, Folpertus van Ouden Allen, 1685 

16.-18. století 



Praha s okolím kolem 1750, krajina současné  
městské aglomerace  

Veduty Karlína a Smíchova,  
kolem 1803 

Smíchov 

Karlín 



Praha s okolím na digitálním modelu  
podle mapy druhého vojenského mapování, polovina 19. století  



Panoramatické veduty, pohled na vltavské údolí v pražské aglomeraci, 
orientace jih-sever a sever-jih, 
vyobrazení z publikace  
Jan Krejčí, Horopisné obrazy okolí pražského, Praha 1857  



Zpracoval Jiří Krejčí 



Zpracoval Jiří Krejčí 

Nuselské údolí na 3D modelech a vedutě 
 



Panoramatická veduta Prahy, 1865 
orientace jih-sever 



1:28 800, 1869 



1:75 000, 1880 



Geografický horizont obyvatel pražské aglomerace kolem 1900 
 
Ukázka aplikovaného výzkumu – využití kartografických zdrojů z projektu NAKI 
v publikace Ottův historický atlas Prahy – krajina města, vyjde 2015 



Josef Bělohlav, 1:75 000, po 1900 



1:75 000, 1921 



Praha na digitálním modelu,  
kolem 1850 
 

Praha na digitálním modelu,  
kolem 1920 
 

„Green belt“ za hradbami Prahy, kolem 1850  

„Green belt“ za hranicemi Prahy, po 1920 



Panoramatická veduta Prahy, 1926 



kolem 1750 
1869 
1880 
po 1900 
1921 



1685 
1865 
1926 



Děkuji Vám za pozornost 

Význam projektu:  
ochrana dokumentů a jejich zpřístuppnění 
možnost využívat a komparovat  
digitalizované mapy, plány a vyobrazení 
prostřednictvím aplikací, vytvořených při řešení projektu  
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