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Jedna z prastarých bájí, jichž hojně obestírá údolí kokořínské, vypravuje, že skryty
jsou v údolí poklady, které každoročně se při pašijí hlase otevírají… Báje ta je pravdivá! Otevírají se poklady ony každoročně, otevírají s příchodem jara a každý, kdo v údolí kokořínské
zavítá, může je nalézti. Jsou to koberce svěžích lučin, jimiž je lože údolí vystláno, poseté myriadami vonných květin, jež pod polibkem ranního slunka třpytí se v ranní rose jako démanty
tajemných barev, je to horský, svěží vzduch opojivé síly, prosycený pryskyřičným výdechem
jehličnatého a listnatého stromoví. Je to pohádkový, romantický labyrint roklí, jež z údolí doprava i doleva vybíhají, tvořeny jsouce mohutnými hradbami skalními fantastických podob
v celku i v částech. Jen popusťte fantasii svojí uzdu na chvíli a uzříte v mžiku obrovská opevnění měst, někde dosud zachovalá, jinde hodně již pobořená, rozsáhlá náměstí s bohatými
parky olbřímími sloupy a pomníky přepodivných osob, zvířat a věcí, vesměs smělé to stavby,
v nichž jeví se prvky všech možných slohů a národů. Nescházejí ani nízké skalní chatrče na
pokraji a tajemné ponuré skrýše, a když z nich zahlédnete vycházející kouř a z veřejí jejich
vystupující kyprou děvu, změní se sen váš opět v skutečnost…stanete v úžasu a zamyšlení před
primitivním obydlím ..oživeným skalním bytem. Křivolaké rokle, nestejná jejich šířka, přebohatá rozmanitost pískovcových skal ve výšce i tvaru a roztodivné rostlinstvo způsobují, že některé části roklí v chladu, polostínu, ba i v šeru jsou jiné, opět oslnivému proudu slunnému a
úpalu vystaveny, což čarovný vzhled jejich stupňuje k nepoznanému jinde účinku, jenž přirozeně během dne opět se mnění. Na dně roklí houpá se noha vaše v hebkém mechu
s mateřídouškou, v němž rdí se korálové jahody a modrají se a černají v tisícerých zrnech borůvky. Sem tam vykukuje nesměle stydlivý hřib nebo jiná houba, objeví se občas keř malin,
jenž upřímně zve k ochutnání…na podzim pak blyští se se všech stran chumáče snědých a černých ostružin a loučí se s vámi nepřehledná pole smavého vřesu. V některých zákoutích roklí
je mrtvý klid, v jiných opět bujný život..bzukot hmyzu, laškovné třepotání plachých křídel motýlích, zurkot potůčku, cvrkot cykád a šelestění kobylek lučních, ševel a zpěv ptactva. Přijďte,
vizte a poslechněte! V Kokořínsku je dosud skoro všude volný průchod a záleží jenom na dobrém srdci a taktu obecenstva příchozího, aby příznivý stav tento potrval. Kokořínské údolí
prostírá se mezi městy Mělníkem a Mšenem v délce 16km. Obě tato města spojuje místní dráha z Mělníka do Mšena a do Mladé Boleslavi.
J.B.Cinibulk, Kokořín starý hrad český jeho historie pověsti a zajímavosti. Praha 1920

Úvod
Kraj hradu Kokořín začal být osídlován jiţ v 11. st. Údolí toku Pšovky bylo velice špatně prostupné,
na rozdíl od velice odlišné oblasti, která se nachází v okolí vesnic Horní Vidim, Dolní Vidim, Osinalice a
Osinaličky. Tyto dvě oblasti byly historicky velice provázány, na toku Pšovky se začala ve 12. st. budovat
síť mlýnů, která mlela obiloviny z ze zemědělsky vyuţívaných půd z oblasti Horní Vidimi, Dolní Vidimi,
Osinalic a Osinaliček. Tyto dvě oblasi byly propojeny úvozovými cestami, které vedly od jednotlivých
zemědělských ploch přímo k mlýnům. Hlavní silnice, napříč údolím Pšovky byla vybudována aţ v první
polovině 20. st.
Pro velkou odlišnost, ale vzájemnou provázanost nás tato oblast velice zaujala a pokusili jsme se
popsat vývoj krajiny v tomto území. Jednak z historického hlediska se zaměřením na historii vesnic a
soustavy mlýnů na Pšovce. Dále jsme se pokusili zdokumentovat vývoj ploch na základě mapových
podkladů (Stabilní katastr 1845, Vojenská mapování atd.). Jako poslední jsme chtěli zdokumentovat
významné krajinné prvky v oblasti(sakrální stavby, zaniklé cesty, zaniklé náhony mlýnů atd.) Pokusili jsme
se vytvořit komplexní vývoj krajiny ve zkoumané oblasti s důrazem na období od roku 1845.
Krajina v této oblasti doznala největších změn po třicetileté válce, kdy se sem začínají stěhovat obyvatelé
německé národnosti. Ti zde budují pro tento region typické roubené stavby a začínají, zde pěstovat
chmel.Po roce 1945 dochází k odsunu Německých obyvatel a krajina se zásadně mění. Zanikají chmelnice,
roubené stavby a vůbec vše co zde němci zaloţily a o co se staraly. Ţivot se do této oblasti vrací aţ za
několik let kdy sem přicházejí čeští obyvatelé a budují zde chatové osady. Naše práce vznikla proto,
abychom zdokumentovali, co v této oblasti ještě zbylo z její původní krásy.

Cíle
1.Zmapovat vývoj krajiny od roku 1845 do současnosti (vyuţití krajiny lidmi" land use", změny ve
vyuţívání ploch )
2. Vytvořit komplexní historii oblasti okolo toku Pšovka a okolí vesnic Horní a Dolní Vidim, zmapovat
soustavu mlýnů na Pšovce (od Lhotky u Mělníka k mlýnu Mlčeň).
3. Zdokumentovat významné krajinné prvky ( zídky, cesty, aleje, sakrální stavby, zaniklé mlýny a dosud
fungující mlýny.)
4. Vytvořit metodiku na mapování změn v krajině a ověřit ji v praxi (změny ve vyuţívání ploch, vývoj cest)
5. Porovnat vyuţití krajiny v okolí toku Pšovka s vyuţitím krajiny v okolí vesnic Horní Vidim, Dolní Vidim
a Nové Osinalice

Metodika
Příprava na výzkum v terénu:
K výzkumu v terénů jsme vyuţívali speciální mapu Čech 1:10 000, státní mapu odvozenou, ortofotomapu, mapu stabilního katastru, Müllerovu mapu Čech a mapy vojenského mapování. Většinu z těchto
mapových podkladů jsem získaly ve státním zeměměřičském ústavu v Praze. Ortofotomapy jsem společně se státní mapou odvozenou získaly z internetových stránek www.cenia.cz. Historické materiály
jsme získaly ze zprávy CHKO Kokořínsko a ze státního archivu Mělník.

Práce v terénu:
Při práci v terénu nám šlo o zdokumentování významných krajinných prvků, dále o zdokumentování
mlýnské soustavy na řece Pšovka a o porovnání vyuţití krajiny v polovině 19. století s dnešním trendem vyuţití krajiny. Během práce v terénu jsem nejvíce vyuţívaly mapy stabilního katastru, které nám
slouţily jako podklad při srovnávání krajiny. Dnešní stav krajiny jsme porovnávaly s rokem 1845, ze
kterého pocházely mapy stabilního katastru. Dále jsme vyuţívaly ortofotomapu a státní mapu odvozenou. Tyto dvě mapy nám slouţily na zdokumentování dnešního stavu krajiny. Tyto tři výše zmíněné
mapové podklady pro nás byly klíčové v porovnání stavu krajiny v terénu.Popis práce v terénu?.

Zpracovávání získaných dat:
Při porovnání stavu dnešní krajiny s rokem 1845 jsme zvolili metodu překreslení stabilního katastru na
státní mapu odvozenou.
Dnešní stav jsme zpracovaly na základě terénního průzkumu, ortofotomapy a státní mapy odvozené.
Do státní mapy odvozené jsme zakreslily přesný stav krajiny ve zkoumaném území. Jako podklad nám
k tomuto výzkumu slouţil hlavně terénní průzkum a ortofotomapa Čech.

Přírodní podmínky
Geologické poměry:
Ve zkoumané oblasti se nacházejí hlavně horniny České křídové tabule zastoupené hlavně turonem,
svrchním turonem a coniakem. Sedimenty křídové tabule jsou místy proráţeny třetihorními vyvřelinami, které v krajině dnes většinou vytvářejí výrazné elevace, neboť jsou daleko tvrdší neţ okolní
křídové sedimenty.
Zájmové území se rozkládá v údolí říčky Pšovky, v postraních, téměř suchých údolích a na plošinách
nad nimi. Vlastní území rezervace (údolí Pšovky) je tvořeno prakticky jen horninami středního turonu,
tedy konkrétně kvádrových pískovců, místy dosahujících mocnosti aţ 200m. Na náhorních plošinách
nad údolím se vyskytují roztroušené plochy svrchního turonu aţ coniaku, tvořených především slínovci a vápnitými jílovci.
Na rovinách nad údolím, kde nepůsobí tak silně erozní procesy, jsou hojně zastoupeny kvartérní sedimenty, konkrétně spraše a sprašové hlíny, místy mocnosti aţ 5m.
Popsané rozmístění kvartérních sprašových sedimentů, terciérních vulkanitů a křídových sedimentů se
přirozeně odráţí i ve vyuţití krajiny člověkem. Na spraších, kde se vyvíjejí úrodné černozemní půdy
(černosoly), převládají a v minulosti převládala pole, na svazích roklí, kde jiţ působí erozní procesy a
odkrývají křídové sedimenty, se vyvíjejí poměrně chudé půdy, odjakţiva zalesněné. Na přechodu těchto dvou typů pokryvu většinou v minulosti převládlo vyuţití pro sady a chmelnice.

Geomorfologické poměry:
Území CHKO se nachází v jiţních částech geomorfologického celku Ralské pahorkatiny, a to
v geomorfologickém podcelku Dokeské pahorkatiny. Zabírá podstatnou část jejího největšího okrsku,
označovaného jako Polomené hory. Jen malá část na jihovýchodě a jihu zasahuje do Jizerské tabule.
Polomené hory se typem reliéfu výrazně odlišují od okolního území s podstatně jednotvárnějším povrchem. Různorodost povrchových tvarů na pískovcích byla také hlavním důvodem pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Polomené hory představují specifický typ pískovcového reliéfu, jaký se
v ţádné jiné pískovcové oblasti u nás nenachází. Je to orograficky poměrně homogenní jednotka
s převládajícími pahorkatinami a méně vrchovinným povrchem. Základní rysy reliéfu určuje vzájemný
vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarů – plošin a údolí. Výrazně vypouklé tvary převáţně na
neovulkanitech se výrazně vyskytují jen v omezených částech. Tvary zvětrávání a odnosu hornin jsou
zde bohatě zastoupeny a některé mezoformy patří k nejvýznamnějším u nás – pokličky.
Polomené hory tvoří typ erozně denudačního reliéfu, podmíněného svrchnokřídovými sedimenty a
třetihorními neovulkanity. Je to strukturní stupňovina, rozčleněná hustou sítí údolí a místy
s výraznými elevacemi z neovulkanických hornin. Charakteristickou horninou je kvádrový pískovec.
Nejvyšším bodem je Vlhošť(614 m. n . m.), nejníţe leţí údolní niva Liběchovky (160m.n.m.)
Hydrograficky patří území Polomených hor převáţně k povodí Labe. Malá část území na severu patří
k povodí Ploučnice.
Specifickým rysem reliéfu polomených hor je stupňovité uspořádání strukturně denudačních plošin
jako výsledek velmi intenzivní eroze.

V dobře propustných a silně rozpukaných kvádrových pískovcích Polomených hor vzniká hustá údolní
síť. Specifickým údolním tvarem jsou zde kaňony a neckovitá údolí s příkrými aţ svislými skalními
stěnami. Kaňony dosahují hloubky většinou 50 – 100 m. a často jsou velmi dlouhé. Většinou jimi neprotékají pravidelné vodní toky. Údolní dno je vyplněno písčitými a hlinitými náplavy.
Pro detailní modelaci reliéfu Polomených hor jsou charakteristické tvary selektivního zvětrávání a
odnosu kvádrových pískovců. Skalní města vznikla při vývoji údolí a při destrukci strukturně denudačních plošin a hřbetů. Výraznější skalní města vznikla na okraji plošin a hřbetů. Ve skalních městech se vyvíjejí tvary podmíněné selektivním zvětráváním pískovců. Skalní města lemují místy
v několika patrech svahy kaňonu.
Vývoj reliéfu Polomených hor určovaly třetihorní a zvláště kvartérní selektivní denudace a eroze ve
svrchnokřídových horninách.

Hydrologické poměry:
Hydrografická síť je v zájmové oblasti velmi jednoduchá, tvoří ji jediný tok Pšovka, ovšem zvláštní
svou bohatou sítí rybníků. Okolní rokle jsou zjevně vytvořeny působením vody, která jimi nicméně
protéká jen občasně. Většinu roku jsou rokle v podstatě suché, s poněkud vlhčím dnem s vlhkomilnou
květenou.
Pískovcové i sprašové sedimenty podmiňují velmi dobrý průsak, proto Polomené hory jsou významnou infiltrační oblastí pro (i vzdálenější) pramenné vývěry.
Oblast spadá do povodí Labe.

Potenciální přirozená vegetace:
Postupujeme-li proti proudu Pšovky z jihu od Lhotky u Mělníka, jsou zde potenciální přirozenou vegetací černýšové dubohabřiny, přibliţně aţ po Harasov. Mezi obcí Střemy a Pšovkou se nachází ostrůvek ţindavové jedliny. Dále na sever a na západ od Harasova se rozprostírají lipové doubravy. Oblast v okolí vesnic Vidim a Nové Osinalice leţí jiţ poněkud výše, proto potenciální vegetací jsou zde
bikové bučiny.
K tomuto přehledu nutno doplnit pravděpodobné luţní společenstva, jiţ dnes přirozeně vznikající na
neudrţovaných plochách v nivě Pšovky.

Historie
Kolonizace:
První lidé přicházejí do této oblasti za tzv. Kníţecí kolonizace, která na tomto území proběhla mezi
11. a 12. stoletím. V povodí Pšovky1 začaly vznikat nové vesnice. Kolonizace vrcholí ve 13. - 14.
století . V této době se začíná budovat síť mlýnů, které jsou patrné v krajině dodnes. Dochází k prvním
úpravám toku. Lidé se v této oblasti ţiví převáţně chovem dobytka a v menší míře pěstováním zemědělských plodin. Rozvoj zemědělství podnítil další společenskou dělbu práce - osamostatňování řemesla a obchodu. Dotvořila se také síť farností s kostely, z nichţ se ovšem v původní podobě ţádný
nezachoval. Lidé, kteří kolonizovali tuto oblast mezi 12. aţ 14. stoletím, byli převáţně české národnosti.
Zlom nastává v 15. století, kdy došlo k velkému úpadku ve všech sférách společnosti v důsledku Husitských válek. Během taţení různých armád došlo k decimaci obyvatelstva. Stejný scénář se opakuje
za třicetileté války. Oblast Kokořínska je doslova vylidněna a většina vesnic zaniká. V této době se
budují jeskyně v pískovcových skalách2. Třicetiletá válka způsobila devastaci vinohradů. Ty jsou
nahrazeny chmelnicemi3, které dotváří charakteristický krajinný ráz. Jsou budovány roubené a zděné
domy a v neposlední řadě velkostatky, jejichţ půdy jsou vyuţívány k sušení chmele.
Po třicetileté válce nastává na Kokořínsku, podobně jako v jiných částech tzv. vnitřních Sudet, období
vnitřní kolonizace. Kolonizátory se stali lidé německé národnosti, zejména Sasové. V 18. století se
v oblasti Kokořínska rozvíjí tzv. vesnický klasicismus. Jeho rozvoj je spojen s rozkvětem chmelařství,
které bylo mezi 18. – 19. stol. v této oblasti na svém vrcholu. Historický přelom ve vývoji českých
zemí, kterým bylo zahájení budování ţelezniční sítě a následný prudký rozvoj průmyslové výroby,
Kokořínsko nezaznamenalo4.
V první polovině 20. století je budována silnice Mělník - Ráj, která umoţňuje poprvé průjezd údolím
Pšovky. Dříve byla cestní síť v tomto povodí pouze příčná, a to mezi mlýny na potoce a sousedícími
vesnicemi po obou stranách údolí. V této době se budují také mostky, propustky a některá sídla se
přizpůsobují rekreační funkci a nastává v nich přestavba či nová výstavba domů městského typu.
Vznikají první vodovody a charakteristické vodojemy, někdy originálně dotvářející architektonický
výraz sídel. Po roce 1918 vznikají velkostatky, které patří církvi, šlechtě ad.. Záhumenky a menší lesní
i polní parcely se dostávají do drţení fyzických osob, místy kovozemědělců, pro něţ rolnictví jiţ není
jediným či hlavním způsobem obţivy. Především v bezprostředním okolí vesnic hospodaří drobní a
střední statkáři.

Říčka Pšovka je pojmenována podle kmene Pšovanů. Tento kmen byl slovanský a přišel do této oblasti ve 2.
století. Na soutoku Labe a Vltavy zaloţil hrad Pšov, později přejmenovaný na Mělník, a to podle mlýnské soustavy na Pšovce, neboť díly horkým pramenům řeka nezamrzala a mlýny tedy „klapaly“ po celý rok. Nejpreve
tedy dalo město jméno řece, poté naopak řeka městu. Říčka je cca. 34 km dlouhá. Průměrná teplota vody
v Pšovce je 9 aţ 10 stupňů.
2
Ty slouţí jako úkryt katolíkům před protestanty a naopak.
3
Chmelnice v této oblasti přetrvávají aţ do roku 1945.
4
Oblast je sice lemována krátkými úseky tří ţelezničních tratí, budovaných v 70. - 90. letech 19. století, avšak
ţádný z nich neumoţňoval změnu dopravních poměrů v oblasti.
1

Po roce 1945 nastává ţivelný odsun Němců, o jehoţ průběhu nebyly dosud zveřejněny ţádné údaje,
v roce 1946 je dokončený takzvaným „odsunem řádným“. Německé obyvatelstvo je aţ na výjimky
vystěhováno a nastává v pořadí dosud poslední „kolonizace“ občany české a slovenské národnosti a
repatrianty českého původu z Podkarpatska a Balkánu.

Vidim (Ober, Unter – Widim)
První písemná zmínka o Vidimi pochází z roku 1318. Roku 1352 je zde doloţen farní kostel spadající
pod mělnický děkanát. Nejpozději od konce 14. století patří tato vesnice k hradu Houska, který byl
v této době drţen Berky z Dubé. Při dělení berkovského majetku roku 1403 připadla Vidim k hradu
Čáp. V 15. století je ves drţena příslušníky vedlejších větví rodin Lobkowitzů a Smiřických. Roku
1502 se Vidim dostává do vlastnictví Hrzánů z Harasova. Roku 1572 se v rámci hrzánovského panství
Vidim stala samostatným statkem s tvrzí5 či zámečkem, od té doby její význam trvale rostl. Pravděpodobně roku 1610 či 1611 se navrátila do rukou Berků z Dubé, ti o ni ale záhy přišli při pobělohorských konfiskacích. Roku 1620 je zámek společně s vesnicí vypálen v návaznosti na selskou rebelii.
Roku 1623 se dostala Vidim do rukou Albrechta z Valdštejna. Po jeho smrti Vidim dostal generál Jan
Pek6. Během třicetileté války byla Vidim částečně zpustošena a v následujícím období byla osidlovaná německými osadníky. Roku 1743 koupil Vidim hrabě Špork7, od roku 1807 panství vlastnily
Ahrenbergové. Po nich se jako majitelé vidimského zámku a velkostatku vystřídali ještě Černínové
z Chudenic (od roku 1884 ) a velkoprůmyslník Theodor Grohmann (po roce 1904). Zámek a k němu
přilehlé budovy fungovaly aţ do roku 1945. Kdo vlastnil zámek do roku 1945 je nejasné. Po nástupu
komunistů byl zámek a k němu přilehlé budovy převedeny do majetku státu.
Hlavním krystalizačním ohniskem osídlení byla patrně ve 14. století zvolna klesající ostroţina, na níţ
byl postaven kostel sv. Martina. Zástavba velkých usedlostí patrně středověkého původu byla soustředěna do řádky západně od kostela. Nejasný je vztah hrádku, který stál na pískovcových skalách poblíţ
pivovaru, ke středověké vsi. V 16. století je v sousedství popluţního dvora zbudována tvrz či zámeček.
Tento objekt se nacházel na místě dnešního zámku. Patrně aţ v 16. století, nebo aţ po třicetileté válce,
se zformovala dnešní podoba návsi mezi zámkem a kostelem. Tento ráz vesnice přetrval aţ do 17 století. V 18 století nastal velký stavební rozvoj, který přetrval do druhé poloviny 19. století. Vznikají
početné shluky chalup podél komunikace z návsi do Vidimského dolu (do Dolní Vidimi). Tyto domy
jsou často budovány na skalních výchozech. Nejpozději na počátku 18. století se zástavba rozšířila
také do pozdější Dolní Vidimi, na dno a svahy tří dolů – Vidimského, Střezivojického a Sitenského.
V těchto místech postupně vznikaly typické nepravidelné řádky a shluky chalup, přitištěných ke strmým skalnatým svahům údolí. Bohatství vesnici přineslo chmelařství. To můţeme vidět na bohatě
zdobených staveních, které vznikaly v 18. a 19. století. Většina domů ve vsi měla na půdách sušárny
chmele. V této oblasti se pěstoval takzvaný „dubský chmel“, který se sváţel na zpracování do okol-

Ve středověku existoval západně od Vidimi skalní hrad, který zanikl za husitských válek. Lokalita ,kde se tento
hrad nacházel, si udrţela určitý význam, protoţe zde byl v novověku zbudován pivovar.
6
( Jan Böck ) jeho potomci ji vlastnili aţ do roku 1700
7
Sweerts - Sporck
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ních pivovarů8. Existovaly také stodoly, které byly určené na sušení chmele, bohuţel se z nich ţádná
nedochovala. Poslední zaniká v 60. letech minulého století. Většina pivovarů v okolí zaniká. Vidimský
pivovar zaniká roku 1930. Chmelnice se po roce 1945 přestávají vyuţívat a zanikají. Nyní v oblasti
nefunguje ţádná chmelnice.

Občanská vybavenost a stavby v obci:
Hlavní dominanta okolní krajiny i vesnice je farní kostel9 sv. Martina, situovaný na severní straně
návsi. Jedná se o pseudogotický kostel z roku 1878 s vysokou věţí a polygonálním presbytářem. Na
jeho místě stával gotický raně barokně přestavěný kostel se samostatnou zvonicí. Před kostelem je
dvojice barokních soch - sv. Augustina a sv. Anny z doby okolo roku 1740. Na ostrohu severně od
kostela je situovaný hřbitov s neogotickým vstupním objektem. U vodní nádrţe uprostřed návsi se
nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Na jihozápadním okraji vesnice stojí u silnice hodnotná
barokní kaple sv. Václava. Ve vsi se nachází také několik výklenkových kapliček, které jsou vytesány
do pískovcových skal. Jednou z největších dominant obce je zámek. Jedná se o rozlehlou, půdorysně
členitou a vývojově komplikovanou budovu. V jiţní části zámku jsou patrné v přízemí pozůstatky
renesanční tvrze s hřebínkovými klenbami. Zámek byl přestavován na konci 17. století a znovu
v polovině 18. století. Další klasicistní přestavba proběhla asi okolo roku 1792. Dnešní neobarokní
podobu s vysokou věţí završenou cibulovou bání zámek získal při přestavbě za Černínů z Chudenic
v závěru 19. století. K zámku přilehá zámecká zahrada, hospodářský dvůr a vodárna. J. B. Cinibulk
uvádí ve svém průvodci po Kokořínsku, ţe zámek je přepychově vybavený, dále se zmiňuje o artéské
studni, která je 140 metrů hluboká a nachází se v zámeckém parku10.
Zámek je nyní vyuţíván jako domov důchodců. Fungoval do roku 1945. Spadala pod něj většina okolních pozemků. Do roku 1945 ve vsi existovalo zámečnictví a německá škola, česká škola byla pravděpodobně zrušena roku 1938. Do roku 1950 existovalo ve Vidimi pekařství. Na polích se pěstovala
řepa, brambory, obilí a chmel11. Po roce 1948 zasáhla tuto oblast kolektivizace. Pole jsou scelena a
vyvlastněna. Je zaloţeno pastvinářské druţstvo. Po roce 1989 je většina půdy navrácena původním
vlastníkům.

Osinalice (Gross Wosnalitz)
Osinalice je vesnice vrcholně středověkého původu. První zmínka o této vsi je z roku 1396. Ve středověku patřila ves k hradu Houska. Pravděpodobně vznikla během velké kolonizační aktivity Berků
z Dubé někdy v průběhu 14. století. Později patřily Osinalice k panství Doksy, které získal Albrech
z Valdštejna po bitvě bělohorské. Po konfiskaci Valdštejnova majetku Doksy dostal za odměnu jeden
z Valdštejnových vrahů, Richard Walter Buttler. Později se od panství Doksy odděluje panství Nový
Berštejn, pod který spadaly Osinalice. Po třicetileté válce se původně česká ves poněmčila. Značnou

8

„Ve 14 století mohl sobě kaţdý občan svobodně pivo vařiti, později uchopila se toho města a výhradně na
prodej piva vařila. Pivo vařiti nebylo tak obtíţné, jako slad zhotoviti, pročeţ se zřizovali obecní sladovny, odkud
kaţdý mohl slad koupiti a pivo sobě vařiti.“ Červenka Karel. Památky města Mšena. Praha 1878
9
Vesnice Vidim byla katolická.
10
Průvodce po Mělníku a okolí vydaný odborem klubu Československých turistů na Mělníce roku 1936 uvádí,
ţe artéská studně čerpá pro zámek vodu z hloubky 210m.
11
Pěstování chmele ukončeno roku 1945

prosperitu vsi v 18. a 19. století přineslo dnes jiţ zcela zaniklé chmelařství. Vedle chmelařství se lidé
ve vsi ţivili také pastevectvím a pěstováním zemědělských plodin. Osinalice byly roku 1945 postiţeny
poválečným odsunem12. Po roce 1948 nastává v okolí Osinalic stejný scénář jako v okolí13 jiných
vesnic. Cenné objekty ve vsi se podařilo zachovat a zástavba se tak dodnes dochovala v mimořádné
celistvosti, nenarušená demolicemi, ani jinde běţnými přestavbami a modernizacemi. Osinalice mají
nepravidelný ulicovitý půdorys. Osou vesnice je jediná půdorysně zakřivená komunikace na dně údolí,
lemovaná na severozápadní straně poměrně hustě řazenými usedlostmi a na protější straně chalupami.
Později vzniklo ještě několik chalup v okrajových polohách a na strmých svazích údolí. Tím se urbanistický a prostorový vývoj vesnice zastavil.

Občanská vybavenost a stavby v obci:
Hlavní dominantou vsi je pozdně barokní kaple s křídlovým štítem a s věţičkou na střeše, postavená
roku 1766 a obnovená roku 1929. Tato stavba se nachází uprostřed vsi. V Osinalicích se dochovalo
mnoţství lidových staveb z doby od konce 18. do první třetiny 20. století. Není známo, zda ve vsi byla
škola. Dále také zůstává nejasné, jestli zde byl pekař nebo jiný soukromník.

Nové Osinalice (Neu Wosnalitz)
Nové Osinalice jsou příkladem novověkého kolonizačního sídla. Vesnice v neosídlené, obtíţně prostupné krajině byla zaloţena na Šporkovském panství Nový Bernštejn patrně aţ ve druhé polovině 18.
století. První zmínku o vsi nacházíme v Schallerově Topografii z roku 1790. Od roku 1808 panství
Nový Bernštejn s Osinalicemi a Novými Osinalicemi vlastnili Valdštejnové. Prosperitu vsi v 18. a 19.
století přineslo dnes jiţ zcela zaniklé chmelařství. Vedle chmelařství se lidé ve vsi ţivili také pastevectvím a pěstováním zemědělských plodin. Nové Osinalice byly roku 1945 postiţeny poválečným odsunem14. Po roce 1948 nastává v okolí Nových Osinalic stejný scénář jako v okolí15 jiných vesnic.
Cenné objekty ve vsi se podařilo zachovat a zástavba se tak dodnes dochovala v mimořádné celistvosti, nenarušená demolicemi, ani jinde běţnými přestavbami a modernizacemi. Zanikla však řada hospodářských staveb, které ztratily svou přirozenou funkci. Osou vesnice je přímá, poměrně strmě stoupající komunikace o celkové délce asi 250m, zastavěná na obou stranách hustě zařazenými, pravidelně
parcelovanými chalupami. Při severním okraji vsi na návrší je skupina dalších čtyř domů, které ale leţí
jiţ na katastru sousedních Medonos. Půdorys vsi se dodnes dochoval v prvotní zárodečné podobě
z konce 18.století, bez pozdějších změn. Tato ves představuje jedinečně zachovaný celek lidové architektury, typické pro lesnatou oblast mezi Dubou a Liběchovem.

Občanská vybavenost a stavby v obci:

Ze sčítání obyvatel roku 1930 vyplívá, ţe zde ţilo 121 Němců a jeden Čech.
Viz. Vidim
14
V době před druhou světovou válkou byly Nové Osinalice čistě Německou vesnicí. Sčítání obyvatel, které zde
proběhlo roku 1930 vypovídá o tom, ţe zde ţilo 98 obyvatel výhradně Německé národnosti.
15
Viz. Vidim
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Hlavní dominantou vsi jsou roubené a hrázděné domy, které jsou nebývale zachovalé. Místní zajímavostí je několik kopií barokních pískovcových soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Není známo,
jestli ve vsi byla škola, či zda zde působili nějací soukromníci.

Proměny krajiny – okolí toku Pšovka
Předkládaný text je v podstatě komentářem k mapám přiloţeným v přílohách (pozn.: v pracovní verzi
přílohy nejsou), které jsou výsledkem terénního mapování krajiny a analýzy map Stabilního katastru.

Krajina v době stabilního katastru:
V oblasti lze vyčlenit dva výrazně odlišné krajinné typy, které jsou ve vzájemné dynamické rovnováze. Jedná se za prvé o samotné úzké údolí Pšovky s kaskádou mlýnů a rybníků, za druhé o okolní zemědělské plochy na náhorních rovinách nad příkrými svahy údolí, kde se na sprašových návějích pěstovalo (a dosud pěstuje) obilí. Obě tyto oblasti jsou tedy na sobě závislé a doplňují se.
Údolí Pšovky
Z mapy Stabilního katastru je zřejmé, ţe údolí okolo roku 1842 mělo odlišný krajinný ráz neţ dnes.
Podél toku Pšovky vedla pěšina pro povozy nepouţitelná, kolem ní se rozkládaly malé členité plochy
luk, chmelnic, sadů a políček, které slouţily pravděpodobně pro samozásobení mlýnských usedlostí.
Velikost těchto ploch byla přirozeně determinována úzkým dnem nivy. Jedinými stavbami v údolí
byly mlýny a k nim přilehlé rybníky, s jedinou výjimkou zájezdního hostince U Podskalských poblíţ
mlýna Krouţek. TentoK mlýnům vedly kolmo na osu údolí úvozové cesty, slouţící především
k dopravě obilí z okolních polí. Tyto cesty, ač tvořily základní kostru komunikační sítě, byly patrně
také velmi špatně schůdné. Celková prostupnost krajiny byla tedy značně nízká, mlýny byly v podstatě
samoty.
V námi zkoumané oblasti se nacházely čtyři mlýny a tři rybníky. Od jihu proti proudu Pšovky to jsou:
rybník Lhotka (Velký rybník), mlýn Štampach a k němu patřící rybník Štampach, poněkud dále mlýn
Krouţek (bez rybníka), dále Harasov, kde byly původně mlýny dva, nicméně v době stabilního katastru jiţ pouze tzv. Nový mlýn, k němuţ přiléhal velký harasovský rybník, a posledním mlýnem je Mlčeň
těsně před Kokořínským Dolem, k němuţ také patřil menší rybník.
V polovině 19. století se v této oblasti začínají rozvíjet počátky turismu, které později výrazně pozmění ráz údolí. Jistě tomu napomohl fakt, ţe samotný hrad Kokořín byl jiţ v této době vyuţíván jako
turistická atrakce. Počátky turistiky však v této době ještě příliš vyuţívání území neovlivnily.
Náhorní plošiny
Zde vzhledem k příznivým půdním poměrům převaţovalo vţdy zemědělské vyuţití. Na rovných plochách se pěstovalo obilí, na okrajích roklí byly shluky sadů a chmelnic. Samotné svahy roklí (včetně
údolí Pšovky) zůstávaly zalesněné. Cestní síť zde nebyla nijak výrazně geomorfologicky omezena,
proto byla poměrně hustá, časté byly slepé přístupové cesty k jednotlivým parcelám. Parcelace pozemků byla samozřejmě, jako na většině území Čech, ovlivněna historickým vývojem, který vyústil
v úzké protáhlé tvary a malé rozlohy. Jednotlivé pozemky byly často rozděleny úzkými mezemi, vyuţívanými jako pastviny.

Současný stav krajiny:
V období První republiky byla v ose údolí zbudována silnice, vedoucí ze Lhotky u Mělníka přes Harasov a Kokořínský Důl a dále na sever. Tato silnice zcela přeměnila komunikační síť z příčné na podél-

nou. Údolí se stalo celkově prostupnějším, coţ bylo v souladu s postupně se rozvíjející turistikou. Lovecký zámek v Harasově byl přestavěn na hotel a celá lokalita Harasova se stala významným turistickým centrem. S výstavbou silnice souvisely i úpravy toku Pšovky a zmenšení některých rybníků
(Štampach). Původně spojité dno údolí se striktně rozdělilo na pravý a levý břeh (původní pěšina vedla
podél skal).
Dalším výrazným zlomem, vedle popsané výstavby silnice, byl nástup komunistické vlády po druhé
světové válce. Znamenal konec fungování všech mlýnů, zánik chmelnic a vůbec malých ploch v nivě
Pšovky, spojených s fungováním mlýnů. Některé louky byly přeměňovány na pole, případně na intenzivní monokulturní louky. Tyto snahy však naráţely na velmi podmáčené půdy, které znemoţňovaly
pouţití těţké mechanizace.
Většina bývalých mlýnů se během druhé poloviny 20. století udrţela v soukromých rukou, někdy jako
rekreační objekt

Historie mlýnské soustavy
Štampach
Mlýn se nachází asi 2 kilometry od Lhotky u Mělníka směrem proti proudu Pšovky.

Historie:
První zmínky jsou z roku 1248, kdy slouţilo stavení jako lovecký zámeček. Za Karla IV bylo stavení
přestaveno na hamr (pila poháněná vodní silou). Kromě hamru se v této lokalitě nacházel velmi starý,
tzv. kamenný mlýn zčásti vytesaný do skály. Není známo, kdy tento mlýn byl zrušen, nicméně v polovině 15. století je zmiňován Kryštof ze Štampachu a v roce 1551 je veden záznam o sporu dvou mlynářů, z nichţ jeden byl ze Štampachu. Lze tedy předpokládat, ţe zde mlýn byl zároveň s hamrem. Jako
spoustu jiných území tak i Štampach byl zabaven po Bílé Hoře, a také často měnil majitele (spolu s
vesnicí Střemy, k níţ náleţel), přičemţ většina majitelů byla německé národnosti. Mlýn a hospodářství, jak ho známe dnes, zde bylo postaveno aţ v roce 1756 rodem Lobkowiců. Mlýn byl pronajímán
soukromým hospodářům a mlet vydrţel aţ do roku 1952. Z rodiny, která zde nyní ţije, pochází známé
osobnosti, kupříkladu MUDr. Pavel Ludvík Kučera, 1872–1928, významný lékař a hygienik, který má
v mlýně pamětní desku.

Fungování mlýna v době Stabilního katastru:
V té době stál mlýn teprve krátce, předtím slouţil jako hamr. Stavení čítalo tři stavby, mlýnici, obytnou část a stodolu. Směrem na sever se nacházel velký rybník, který poháněl mlýnské kolo. Náhon
tvořila přímo Pšovka. která dále tekla podél nynější silnice. Štampach byl důleţitý také tím, ţe to byl
mlýn na křiţovatce cest ze Střem na Vysokou. Mlýn patřil šlechtě Lobkowiců ale byl pronajímán rodinám, které zde hospodařili na vcelku rozlehlém území.

Současný stav mlýna:
Mlýn má i nyní zachovalou strukturu budov, aţ na rekonstrukce některých částí. Mlýnice však prošla
nejmenšími změnami ze všech mlýnů v okolí a je nejvíce zachovalá. Výraznou změnu však prodělaly
rybníky v okolí. Byl vystaven další, menší rybník, který poháněl kolo, větší Štampašský byl rozdělen
na dva, kdyţ zde byla stavěna silnice a druhá část byla vysušena. Koryto Pšovky bylo posunuto o 30
metrů ke skalám a byl vytvořen náhon v místě původního koryta. Dnes mlýn není v provozu, je však
trvale obýván a jeho majitelé se v poslední době postarali o rekonstrukci rybníků.

Kroužek
Mlýn Krouţek stojí na cestě mezi Štampachem a Harasovem po levé straně silnice, jdeme-li proti
proudu.

Historie:
První zmínka o mlýnu je ze 16. století, kdy došlo k soudu mezi mlynáři z Krouţku a Harasova kvůli
vodě z Novomlýnské nádrţe. Mlýn byl pronajímán nadále šlechtou hospodářům. Krouţečtí mlynáři
neměli snadnou obţivu, ať uţ za 30ti leté války nebo poté za dob nevolnictví. Menší úleva přišla v
19.století, kdy po reformách bylo zrušeno nevolnictví. K mlýnu patřilo 11ha polí a pastvin v okolí.
Roku 1904 byl dřevěný mlýn přestavěn do nynější zděné podoby a mlýnské kolo bylo nahrazeno turbínou, náhon byl zúţen a spád byl zvýšen. Takto mlýn fungoval aţ do 2. světové války. Po válce bylo
mlýnu zrušeno vodní právo a mlýn přestal fungovat. Okolní pozemky začala spravovat JZD, byla zde
vysazena monokulturní společenstva trav, ale protoţe se zde nachází vysoká hladina spodní vody,
nebylo moţné kultury obhospodařovat těţkou technikou a louky tedy byly ponechána ladem. Tím se
ale pouze zvyšovala vrstva vodu zadrţujícího humusu a stav se zhoršoval. V roce 1953 zde byla zřízena rezervace za účelem obnovení vzácných společenstev, která zde byla před JZD, louky se začaly
kosit a biotop se vracel k původnímu stavu. V 70. letech se pokusili vlastníci mlýna znovu napustit
náhon, ale vysušené a popraskané jílové dno jiţ přestalo plnit vodotěsnou funkci a náhonem prosakovala voda do základů stavení.

Fungování mlýna v době Stabilního katastru:
Velikost usedlosti se moc neměnila a jiţ tehdy, aţ na jednu stavbu, měl statek tolik budov co dnes.
Mlýn byl poháněn mlýnským kolem a náhonem totoţným s dneškem. Statek byl pronajímán šlechtou
menším hospodářům, kteří zde neměli lehké pořízení, v okolí se nacházelo mnoho mlýnů, které si
silně konkurovali. Jako ostatní mlýny, i tento byl závislý hlavně na úvozových cestách, které křiţovaly
údolí, hlavně směrem na Nebuţely. Okolní pozemky byly vyuţívané hlavně jako pastviny či sečné
louky.

Současný stav mlýna:
Dnes se nám zachovala valná část mlýnu, kromě jedné budovy v rohu statku. Většina budov však jiţ
prošla rekonstrukcí buď při přestavbě na začátku 20.stol., nebo poté ve 30. letech. Náhon je zachovalý
a vede aţ k nynějšímu korytu Pšovky. Jediná změna bylo přestavění kola na turbínu a s tím samozřejmě úprava spádu. Výstavba silnice zde nezpůsobila ţádné váţnější změny ve fungování mlýna.

Mlčeň
Tento mlýn stojí na samotě asi 3 kilometry od Kokořínského dolu. První zmínka o něm je jiţ z roku
1544. Nejstarší z mlýnské soustavy je stavení v přední části, dole s pískovcových kvádrů, nahoře je
roubená.. Mlýnské kolo v předu budovy bylo poháněno náhonem z dnes jiţ zaniklého rybníka na sever
od mlýna. Mlčeň (nebo také Mlčení) se mu začalo říkat od třicetileté války, kdy byl vypálen a na delší
čas nefungoval- mlčel.
Od začátku 17.stol byl mlýn součástí panství Václava Berky z Dubé. Po bitvě na Bíle Hoře byl jeho
majetek zkofiskován a připadl králi. Ten jej prodal rytíři Adamovi z Valdštejna který půdu a statky po
své smrti ponechal synovci Albrechtu z Valdštejna. Po jeho smrti bylo panství rozprodáno. Mlýn se
dostal do drţení rytíři Albertu Benedovi z Nečtin který jej posléze prodal za 105 000 zlatých Augustiniánskému řádu, konkrétně konventu u sv. Tomáše na Malé Straně.. Ten Mlýn zrekonstruoval do podoby barokního odpočívadla pro staré kněze. Augustiniánský řád vlastnil panství v letech 1756 aţ
1863. Roku 1855 patřilo k panství 11 vesnic a 6 dvorů a rozloha byla 1359 ha, z toho 729 Ha byly
lesy. Řád také začal vařit pivo ve Vojtěchově a pěstovat jedlé kaštany na jihovýchodní stráni.
Po reformách Josefa ll. (1780-1790), jejích částí byla i reforma půdy a statků patřící církvi se dostal
Augustiniánský řád do problémů a musel pronajímat hospodářské budovy a mlýn hospodářům a to i
dědicky. Nejdříve byl pronajímán jen mlýn, v letech 1850- 1863 byl pronajímán celý statek.
Ve druhé polovině 19. stol koupila mlýn rodina Petříků kteří mlýn přestavěli. Kolo bylo nahrazeno
turbínou, bylo postaveno dynamo na výrobu elektřiny pro dům a přilehlá stavení a byla přistavěna
pekárna. Starý rybník byl zrušen a byl upraven i náhon, zůstalo jen jalové koryto. Petříkovy zde zůstali
aţ do roku 1958. Asfaltová silnice, která dnes vede středem bývalého statku jehoţ část tam jiţ nestojí,
byla postavena roku 1930. Roku 1950 přestaly mlýn a pekárna fungovat, protoţe mlýnu bylo pozastaveno vodní právo. Od roku 1950 zde fungovalo druţstvo JZD, které se o mlýn nestaralo a mlýn zchátral. Dnes z původního mlýna zbyla mlýnice přestavěná na obytnou část, pekárna která dnes nefunguje
a chátrá, barokní zahrádka a stodola v zadní části mlýnu. Z náhonu dnes zbyla jen část příkopu ohraničená kameny a silnicí před mlýnicí.

Proměny krajiny – okolí vesnic Vidim a Nové Osinalice
Krajina v době stabilního katastru:
Tato oblast byla v období Stabilního katastru vyuţívána především pro pěstování obilí a chmele,
v menší míře se zde nacházely ovocné sady. Na rovinách se nacházela pole a na okrajích roklí se nacházela terasovitá políčka. Rokle byly jedinými místy, kde se vyskytoval les, ostatní plochy byly vyuţívány převáţně zemědělsky. Pro zemědělské vyuţití byla tato oblast daleko příhodnější neţ oblast
Pšovky, a to především z důvodu rovného terénu se sprašovým podloţím a menší členitostí území.
Chmel se v této oblasti začíná pěstovat po třicetileté válce namísto bývalých vinic. Vinice byly za
třicetileté války zničeny a jejich následná obnova byla patrně příliš nákladná. V této oblasti se pěstoval
tzv.dubský chmel, který se zpracovával v okolních pivovarech. Ve Vidimi a v Nových Osinalicích
existovaly stodoly, které byly speciálně určené na sušení chmele. Ve Vidimi se nacházel pivovar, který byl pravděpodobně zrušen roku 1930. Obilí z této oblasti bylo sváţeno do mlýnů, které se nacházely na Pšovce a Liběchovce. Obilí bylo sváţeno k mlýnům po cestách, které přímo propojovaly jednotlivé obce s mlýny. V době Stabilního katastru se v oblasti nacházelo daleko větší mnoţství cest neţ
dnes, většinou vedly k jednotlivým pozemkům.

Současný stav:
Po roce 1945 zanikají v této oblasti chmelnice a okolo roku 1960 se zde jiţ nenachází ţádná chmelnice. V návaznosti na zánik chmelnic zanikají v širším okolí pivovary (např. v Liběchově, Dubé aj.).
Plochy po chmelnicích nebyly většinou dále vyuţívány a začaly postupně zarůstat okolní vegetací.
Z části těchto ploch vznikla pole.
Výše popsaná cestní síť postupně zaniká v důsledku přeměny jednotlivých menších pozemků na větší
celky.
Terasovitá pole společně se sady také zanikají. V roklích zůstává nadále les, který se rozšiřuje na
okolní plochy a vykazuje, vlivem svého vzniku z rozmanitých ploch, pestré druhové sloţení se zastoupením ovocných dřevin, především třešní. Nakonec se tedy struktura krajina zjednodušuje na schéma:
na rovinách pole, na okrajích roklí pestrý listnatý les, na svazích roklí hospodářský les (většinou smíšený).

Dokumentace prvků historického vyuţití krajiny
Oblast potoku Pšovka

1)

1)

Harasov

1) Bývalý harasovský hotel, dnes tento objekt chátrá a není nijak využíván.

2)

2)

2) Bývalé rekreační objekty využívané především v období První Republiky, dnes část
těchto objektů chátrá.

3)

4)

3) Pravděpodobné pozůstatky bývalého Novomlýnského mlýna.
4) Boží muka vytesaná do skály

Mlýn Kroužek

5)

5)

5) Bývalý mlýn Kroužek, dnes tento mlýn slouží pouze k obytným účelům.

6)
6) Zaniklý náhon vedoucí k mlýnu Kroužek

6)

Mlýn Mlčeň

7)

7)

7)Bývalý mlýn Mlčeň, dnes tento mlýn slouží pouze k obytným účelům.

8)

8)

8) Zaniklý náhon vedoucí k mlýnu Mlčeň.

9)

9)
Zaniklý rybník v těsní blízkosti mlýna Mlčeň.

10)

10)

11)

11)

Bývalá úvozová cesta vedoucí z Janovi vsi ke mlýnu Mlčeň

Mlýn Štampach

13)

13)

13)

13)

Bývalý mlýn Štampach, dnes tento mlýn slouží pouze k obytným účelům.

14)

14)

Bývalá hospoda U Podskalských

15)

16

15) Bývalá hospoda U Podskalských, dnes tato budova slouží k obytným účelům.

17)

17)

16) Bývalý lůmek v těsné blízkosti bývalé hospody U Podskalských.

17) Zaniklá síť několika menších rybníčků, dříve tyto rybníčky sloužily k chovu pstruhů.

18) Bývalá hájovna.

Oblast obce Vidim

1)

1)

2)

2)

3)

4)

6)

7)

7)

7)
7) Terasovitá políčka

8) Zaniklý sklípek

9)

9)
Cesta kolem tvrze

Cesta z Dolní Vidimi

Cesta z Horní Vidimi

Cesta z Horní Vidimi podél hlavní cesty

Cesta z Horní Vidimi podél hlavní silnice

Úvozová cesta u Horní Vidimi

Závěr
Podařilo se nám zmapovat vývoj krajiny od roku 1845 do současnosti v oblasti okolo toku Pšovka, v
Horní a Dolní Vidimy a v Osinalicích. V krajině jsme mapovaly zaniklé cesty a změny ve vyuţívaní ploch.
Zásadní, změna ve vyuţití ploch nastává v 50. letech minulého století. Ruší se chmelnice, které zde byly
budovány od třicetileté války, malá políčka se slučují a vznikají velké plochy na, kterých se pěstuje řepa,
brambory a obilbniny. Některá pole zcela zanikají a nahrazuje je les nebo lada. V souvislosti se scelováním
polí a zánikem mlýnů nastává zánik cest. Zanikají úvozové cesty do údolí a příčné cesty k polím.
Vytvořili jsme komplexní text mapující historický vývoj ve zkoumané oblasti od 11.st do současnosti.
Dále jsme vytvořily historii vesnic : Horní a Dolní Vidimi a Nových Osinalic. Podklady pro historii těchto
obcí jsme získaly ze zprávy CHKO Kokořínsko a ze státního archivu Mělník.Zmapovali jsme celkem tři
mlýny a vytvořily jejich stručnou historii.
Podařilo se nám zdokumentovat významné krajinné prvky, zejména cesty a sakrální stavby.
Metodiku kterou jsme si sami navrhly a vytvořily jsme aplikovaly v praxi a shledali jsme ji nevhodnou a
nedostačující pro tuto práci. Největší problém v terénu byl zaznamenávání poznámek do katastrálních map a
následné přepsání poznámek do počítače. Za nejlepší povaţujeme vytvoření legendy pro zakreslování do
katastrálních map. Doporučujeme pracovat se všemi typy map a to s : katastrální mapa a speciální mapa
Čech , ortofotomapa a státní mapa odvozená. Popřípadě vyuţít systém GPS. Z hlediska porovnání vývoje
ploch doporučujeme vyuţít program arc GIS 9.1 nebo Sokol, protoţe překreslování z map stabilního
katastru do map 1:5000 je značně časově náročné a nepřesné.
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