1. Brno, Německý dům
na Moravském náměstí.
Odstřelen v srpnu 1945
(v
popředí
pomník
Josefa II., odstraněný r.
1919).

2. Ostrava,
Německý dům
v dnešní Nádražní
třídě. Zbořen
v letech 1945-46.

3. Ostrava,
Německý dům v
průběhu demolice.

4. Opava, půdorysná struktura historického jádra před r. 1945. A – Rybí trh, B – Horní
náměstí, C – Dolní náměstí, D – ulice Mezi Trhy.

5. Opava, současná struktura historického jádra. Důsledky poškození města na konci 2.
světové války jsou na první pohled patrné: proluky, porušení kompaktního blokového
půdorysu a zánik řady ulic.

6. Opava, pohled z věže proboštského kostela na Horní náměstí před r. 1945.

7. Opava, pohled z věže proboštského chrámu na Horní náměstí v r. 1971. Prostoru stále
dominuje historický objekt tzv. Hlásky, jeho nejbližší okolí je však v důsledku nové
poválečné výstavby podstatně změněno: severní stranu s frontou měšťanských domů nahradil
v pol. 60. let panelový dům s obchodním parterem a kavárnou, městské divadlo bylo zbaveno
své novorenesanční fasády a na jižní straně (zcela vpravo, mimo záběr) vyrůstá nové
obchodní středisko.

8. Opava, návrh arch. Adolfa
Liebschera z r. 1946 na nové
řešení
Horního
náměstí.
Kompletní přestavbě měla
kromě hrstky historických
objektů padnout za oběť
veškerá zástavba městského
centra, která přežila válku.

9. Opava, Horní náměstí v r.
1963. Rozsáhlé proluky po
odstraněných domech byly
pro centrum města typické
ještě dlouho po válce.
Proluku vpravo zaplnil na
přelomu 60. a 70. let areál
restaurace Slezanka.

10. Opava, návrh arch. Adolfa
Liebschera z r. 1946 na nové
řešení Horního náměstí.

11. Opava, současná situace Horního náměstí. 1 – proboštský chrám, 2 – městské divadlo, 3 –
Hláska, 4 – panelový dům s obchody, 5 – budova někdejší Jednoty, směrem ke kostelu
doplněná křídlem restaurace Slezanka, 6 – výšková administrativní budova v atriu restaurace.

12. Opava, proboštský chrám z atria restaurace Slezanka.

13. Opava, severní strana
Horního náměstí před r.
1945. Budova se dvěma
štíty vlevo je opavská
radnice; v pozadí městské
divadlo.

14. Opava, severní strana Horního
náměstí v r. 1945. Vyhořelá torza
domů včetně radnice musela být
záhy po osvobození města stržena.

15. Opava, severní strana Horního
náměstí v 70. letech. Budova
obchodního střediska a restaurace
(arch. J. Krischke).

16. Opava,
městské divadlo
na Horním
náměstí, původní
podoba.

17. Opava,
městské divadlo
po přestavbě v
50. letech (arch.
J. Pelan, 1948).

18. Olomouc, domy
v Ostružnické ulici (arch. V.
Capoušek, 50. léta).

19. Olomouc, domy v Ostružnické ulici. Letecký pohled
dokládá důslednost, s jakou se novostavby 50. let
v památkových rezervacích snažily začlenit do kontextu
svého okolí (v tomto případě pomocí sedlových střech a
„renesančního“ tvarosloví).

20. Litoměřice,
náměstí. Typický
příklad
„neviditelné“
tradicionalistické
novostavby z 50. let,
kdy se autor (arch.
F. Flašar) zcela
podřídil sousedním
historickým
dominantám radnice
a kostela.

21. Litoměřice, Jezuitská ulice.
Bombardováním poškozený dům čp. 3.

23. Litoměřice, Klášterní
ulice. Řadové domy
s polovalbovými střechami,
snažící se evokovat tradiční
půdorys a tvarosloví
historického města.

22. Litoměřice, Jezuitská ulice, současný stav.
Tradičně pojatá novostavba, využívající
obvodové zdivo původního domu.

24. Cheb, letecký pohled z poč. 50. let. Stav historického jádra v době rozbíhající se
rekonstrukce (původní zástavba uvnitř bloků). Severně od kostela sv. Mořice je patrná plocha
Kasárního náměstí, zvětšená r. 1947 odstraněním vybombardovaného objektu kasáren.

25. Cheb, současný letecký pohled. A – Kasární náměstí, B – Školní ulice, C – Chebský hrad,
D – hlavní náměstí se Špalíčkem.

26. Cheb, letecký pohled na hlavní náměstí. Snímek z 60. let dokládá problematičnost
chebské rekonstrukce: zadní trakty domů a vnitrobloky byly důsledně vybourávány, čímž
vznikly historickému městu zcela cizí volné prostory. V horní části snímku patrná nová
typizovaná zástavba Školní ulice s necitlivě zasazeným hranolovým objektem jídelny.

27. Cheb, zadní trakty domů v Březinově ulici v r. 1955. Ohromná míra devastace chebského
centra si vynutila často drastické metody „rekonstrukčních“ prací.

28. Cheb, jeden z domů v historickém jádru města. 29. Cheb, dům čp. 43 v Dlouhé ulici.
Z řady objektů zůstaly po obnově zachovány pouze Stav v r. 1958 během rekonstrukce.
fasády.

30. Cheb, blok domů mezi ulicemi E. Krásnohorské a Trčky z Lípy r. 1963. Příklad srůstání
původní (blok v popředí) a nové (linie domů vzadu) zástavby. Novostavby se výškou,
sedlovými střechami, tvarem a velikostí oken i střešními vikýři snaží dodržovat typické znaky
původního prostředí.

31. Cheb, Růžová ulice. Zapojení
do kontextu zajišťuje
novostavbám nestejná výška a
zalamování uliční čáry.

33. Cheb, Židovská ulice čp. 405.
Objemově tradiční dům
s nehistorizujícím ztvárněním fasády.

32. Cheb, Hradební ulice čp. 47-48.
Atypická novostavba, tvořená
dvěma odlišně vysokými a
tvarovanými objekty se společným
vchodem.

34. Cheb, Dlouhá ulice čp. 28. Objemný
bytový dům, komunikující se sousedním
historickým objektem mansardovou
střechou.

36. Cheb, Školní ulice – současný stav.
Pravá strana ulice nebyla dostavěna.

35. Cheb, Školní ulice –
stav v r. 1946. V 60. letech
byla veškerá zástavba
zbořena. Jedinou výjimku
představuje objekt záložny
z konce 19. st., jehož
věžička je patrná zcela
vzadu.

37. Cheb, nároží Růžové a
Jakubské ulice – stav v r. 1946.

38. Cheb, nároží Růžové a
Jakubské ulice – současný stav.
Levou stranu ulice nahradil v r.
1962
blok
unifikovaných
bytovek.

39. Cheb, Kasární
náměstí – stav v r.
1956. Pestrá
zástavba dolní
části Školní ulice.
Pod kostelem
patrné základy po
demolovaném
objektu kasáren,
který dal prostoru
jméno.

40. Cheb,
Kasární náměstí
– současný stav.
Zcela necitlivě
umístěný
panelový dům z
60. let zásadně
poškodil vzhled
celého prostoru.

41. Cheb, Kasární náměstí – schodiště ke
kostelu. Malebné zákoutí ve 30. letech.

42. Cheb, Kasární náměstí – schodiště ke
kostelu, současný stav. Nová výstavba
vytvořila namísto nových hodnot pouze
bizarní kontrasty.

43. Karviná, letecký snímek
z poč. 50. let. Jádro
někdejšího města Karvinná
s kostelem a radnicí během
50. let zcela ustoupilo těžbě
černého uhlí.

44. Karviná, současný letecký
snímek. Zcela změněná lokalita
je dnes součástí místní části
Karviná-Doly. Centrum nové
Karviné se bezprostředně po
válce přesunulo do nedalekého
historického městečka Fryštát.

45. Most. Dobová pohlednice zachycuje objekty nového městského centra, budovaného od
konce 60. let (budova Národních výborů, Oblastní kulturní středisko a hotel).

46. Zlín, budova Fotografie (arch. Z.
Plesník, 1956-61). Dobově progresivní
novostavba, zapojující se bez problémů do
svého převážně funkcionalistického okolí.

47. Brno, hotel International (arch. M.
Kramoliš, A. Krejza, V. Kuba, 1959-62).
Horizontální solitér zasazený do kontextu
zástavby z 19. a 20. století.

48. Brno, hotel International, vstupní průčelí krátce po dokončení.

49. Kolín, Společenský
dům (arch. R. Dejmal,
1969-74). Materiálově i
tvaroslovně záměrně
kontrastní architektura
v sousedství historické
dominanty
novorenesanční
radnice.

50. Kolín, Společenský dům a
radnice. Pohled z hlavního náměstí.

51. Litoměřice, Dlouhá
ulice čp. 194 (arch. M.
Reichert, I. Štíplová).
Lapidárně soudobá
nehistorizující
novostavba v prostředí
památkové rezervace.

52. Karlovy Vary,
stará Vřídelní
kolonáda (arch. F.
Fellner, H.
Helmer, 1878-79).
Odstraněna r.
1939.

53. Karlovy Vary,
provizorní Vřídelní
kolonáda (arch. L.
Kozák, 1946). Vlevo
pavilon s tryskajícím
Vřídlem.

54. Karlovy Vary,
nová Vřídelní
kolonáda (arch. J.
Otruba, 1969-75).

55. Karlovy Vary,
vítězný návrh J.
Otruby na úpravu
centra města z r.
1961. Kromě nové
kolonády (vpravo)
nebyly novostavby
balneoterapeutického
ústavu a menší Tržní
kolonády(v pozadí
pod Zámeckou věží)
realizovány.

56. Karlovy Vary,
současný letecký
pohled. Dnešní
situace kolonády:
narozdíl od
původního záměru
nebyly zbořeny
domy v jejím
sousedství ani stará
Tržní kolonáda
(modrá střecha
zcela vlevo).

57. Karlovy Vary,
Vřídelní kolonáda,
současný stav.
Zapojení novostavby
do fronty Tržiště.

58. Karlovy Vary,
Vřídelní kolonáda a
kostel sv. Maří
Magdaleny. Nepříznivý
kontrast tradiční
dominanty a nového
objektu.

59. Karlovy Vary, socha
kosmonauta Jurije Gagarina před
Vřídelní kolonádou. Na poč. 90. let
přemístěna na karlovarské letiště.

60. Karlovy Vary,
Vřídelní kolonáda,
pohled od kostela.
Centrální část
kolonády
s Vřídlem,
zakončená
skleněnými
jehlanci.

61. Domažlice,
pohled z věže
kostela na západní
stranu náměstí v
50. letech.
Uprostřed skupina
domů na místě
pozdější restaurace
Dubina.

62. Domažlice,
pohled z věže
kostela na
západní stranu
náměstí během
výstavby
restaurace
Dubina.

63. Domažlice,
restaurace
Dubina z věže
kostela.
Důsledné
zapojení do
historického
prostředí pomocí
štítů a sedlových
střech.

64. Domažlice,
restaurace Dubina,
původní stav
(arch. Z. Vávra, S.
Suda, V. Zoubek,
1967-69). Moderní
parafráze
historického
tvarosloví.

65. Domažlice,
restaurace Dubina,
stav v 90. letech.
Postmoderní
přestavba usilující o
„tradičnější“ výraz
objektu.

66. Domažlice,
restaurace Dubina,
současný stav.
Návrat
k původnímu
řešení.

67. Domažlice,
původní
zástavba na
místě Dubiny.

68. Domažlice, návrh J. Paroubka.

69. Domažlice, návrh V. Zoubka.

70. Domažlice, návrh Z. Vávry.

71. Mladá Boleslav, celkový pohled na novou výstavbu (arch. O. Döbert, J. Kosík, F. Řezáč,
1959-67). V popředí Leninovo náměstí (nám. Republiky), z něhož vybírá Třída Lidových
milicí (Masarykova). V pozadí uprostřed patrné deskové panelové domy, kterými se nový
obytný soubor napojil na historické centrum.

72. Mladá Boleslav, Třída Lidových milicí. Silueta historického jádra byla novou výstavbou
víceméně respektována.

73. Mladá Boleslav, schéma nové výstavby. Červeně vyznačeny asanované bloky kolem
Novoměstského náměstí.

74. Mladá Boleslav, schéma historického jádra. Červeně Novoměstské náměstí, křížkem
kostel sv. Jana Nepomuckého.

75. Mladá Boleslav, současný letecký pohled. Z Novoměstského náměstí zůstala po přestavbě
v 60. letech pouze jihozápadní strana s kostelem, zbytek zástavby nahradily panelové domy.

76. Mladá Boleslav,
Novoměstské
náměstí, letecký
pohled z r. 1922.

77. Mladá Boleslav,
Novoměstské náměstí
– východní strana.
Uprostřed budova tzv.
Kamerálu, vpravo
kostel sv. Jana
Nepomuckého.

78. Mladá Boleslav,
demolice
Novoměstského
náměstí v pol. 60. let.

79. Mladá
Boleslav,
současná
podoba západní
strany
Novoměstského
náměstí. Blok
domů nahradil
deskový
panelový dům
s obchody
v přízemí.
81. Příbram, současná podoba lokality
Ryneček. Surová redefinice původního
prostorového řešení.

80. Příbram, tzv. Ryneček v 50. letech. V pozadí dominanta poutního místa Svatá Hora.

83. Příbram, současná podoba Plzeňské
ulice s výškovými panelovými domy.

82. Příbram, Plzeňská ulice v meziválečném období.

84. Sokolov, hlavní náměstí, stav na přelomu 50. a 60. let.

85. Sokolov, hlavní náměstí, stav koncem 60. let. Výškové panelové domy zničily uzavřenost
náměstí a oslabily tradiční dominantu kostela sv. Jakuba.

86. Klatovy, nerealizovaný plán přestavby historické centra. Ukázka extrémní podoby
přístupu k historickým jádrům měst v průběhu 60. let. Pro město typická šachovnicová
struktura bloků je nahrazována soustavou solitérních objektů (vyznačeny černě).

87. Klatovy, současný letecký pohled. Typický půdorys středověkého lokačního města.

88. Strakonice,
letecký pohled z
60. let. V popředí
hrad, v pozadí
vlevo zástavba
kolem Malého
náměstí, v pozadí
vpravo předměstí
Bezděkov
s někdejším
židovským
ghettem.

89. Strakonice,
letecký pohled
z konce 70. let.
Silniční průtah
středem města
a nové
přemostění
Otavy a
Volyňky si
vyžádaly
demolici
zástavby kolem
kostela sv.
Markéty
(vlevo). Plošná
asanace
postihla i
ghetto a
zástavbu kolem
Malého
náměstí.

90. Teplice, půdorys centra města
před r. 1945. Červeně označeno
hlavní náměstí (dnes Svobody).

92. Teplice, návrh na přestavbu
centra města z 60. let. Kompletní
změna tradiční urbanistické
struktury.

91. Teplice, půdorys centra města
po provedení plošných demolic
v letech 1945-72.

93. Teplice, řešení navržené
územním plánem arch. Z. Holuba
a F. Abrahama z r. 1977.

94. Teplice, současná podoba náměstí Svobody se shlukem neměstotvorných solitérů. 1 –
pošta, 2 – telekomunikační budova, 3 – obchodní dům Prior, 4 – panelové domy.

95. Žďár nad Sázavou, letecký pohled z 60. let. V 70. letech byla celá východní strana
náměstí (pravý dolní roh snímku) nahrazena unifikovanými objekty služeb.

96. Ústí nad Labem, okolí
děkanského kostela po
bombardování v dubnu 1945.

97. Ústí n. Labem,
centrum města před
r. 1945.

98. Ústí n. Labem,
centrum města po
náletech v dubnu 1945.
Nakloněná věž
děkanského kostela
musela být provizorně
podepřena.

99. Ústí n. Labem, letecký pohled z poč. 50. let. Bombardování zasáhlo zejména jižní část
městského jádra v okolí železniční trati.

100. Ústí n. Labem, mapa zástavby historického jádra na poč. 60. let. Uprostřed hlavní
náměstí s mohutnou budovou někdejší německé spořitelny (č. 4).

101. Ústí n. Labem, asanační plán arch. J. Gabriela a M. Hona z r. 1958. Šedou barvou je
vyznačena původní zástavba, červeně navrhované změny.

102. Ústí n. Labem,
návrh přestavby
centra města z r.
1965 (arch. V.
Eminger a kol.).
Kromě obou
městských kostelů a
spořitelny na
náměstí počítal s
kompletní asanací
původní zástavby.

103. Ústí
n. Labem,
návrh
přestavby
centra
města z r.
1965.

104. Ústí n. Labem, letecký pohled z 90. let. Plošné demolice v 60.-80. letech téměř zcela
smazaly historický půdorys města a zničily původní podobu hlavního náměstí. 1 – spořitelna,
2 – hotel Bohemia, 3 – bytový dům v Hrnčířské, 4 – panelové tzv. ABC-domy, 5 – Česká
státní pojišťovna, 6 – Pozemní stavby, 7 – KV KSČ („vana“), 8 – KNV, 9 – dostavba KNV
s mozaikou, 10 – obchodní dům Labe.

105. Ústí n. Labem, současný letecký pohled. Od 90. let dochází k postupnému doplňování
proluk bloky nových domů.

106. Ústí n. Labem,
budova KNV (arch. J.
Gabriel, J. Fojt, J.
Nenadál, 1956-62).

107. Ústí n. Labem, demolice
Hrnčířské ulice. V pozadí nové
tzv. ABC-domy (arch. J. Liška,
1961-64).

108. Ústí n. Labem,
Interhotel Bohemia (arch.
G. Brix, J. Rotyka, 196468). Výškový objekt na
nároží náměstí a Hrnčířské
ulice.

109. Ústí n.
Labem, severní
strana hlavního
náměstí v 60.
letech. Zleva
doprava: stará
radnice (stržena
1976), spořitelna
(1937-39), hotel
Bohemia.

110. Ústí n.
Labem, severní
strana hlavního
náměstí
v současnosti.
Zleva doprava:
palác Zdar
(2004-2009),
spořitelna, hotel
Bohemia a
navazující
obytný dům
v Hrnčířské.

111. Ústí n. Labem, areál nových budov v Dlouhé ulici: zcela vpravo státní pojišťovna a
administrativní budova Pozemních staveb, uprostřed areál KV KSČ.

112. Ústí n. Labem, někdejší KV
KSČ (arch. M. Hejduk, R. Bergr,
1979-85). Bizarní zasedací sál
lidově přezdívaný „vana“.

113. Ústí n. Labem, dostavba KNV (arch. R. Bergr, 197985). Schodišťový sloup s mozaikou (M. Houra, 1985).

114. Ústí n. Labem,
budova Pozemních
staveb v Dlouhé ulici
(arch. R. Bergr, M.
Hejduk, J. Drtikol,
1972-77).
115. Ústí n. Labem,
prostor Dlouhé ulice v
80. letech. Nahrazení
sevřeného půdorysu
historického města
„sídlištní“ rozvolněnou
dispozicí (vlevo hotel
Bohemia).

116. Třebíč,
původní podoba
severní strany
náměstí.

117. Třebíč, hotel
Slavia, vpravo Dům
obuvi. Arch. C.
Grimmich a J. Liška,
1974-80.

118. Klatovy, sdružený objekt OV
KSČ, ROH a SSM (arch. V.
Belšán, M. Sýkora, 1969-77).

119. Klatovy, sdružený objekt OV
KSČ, ROH a SSM, průhled
Krameriovou ulicí. Novostavba
respektuje výšku okolní zástavby
a dominantu klášterního kostela
sv. Vavřince.

120. Děčín,
budova OV KSČ
(arch. M.
Netolička, 1985).
Nevhodné
umístění objektu,
který svou zadní
fasádou blokuje
průhled barokní
přístupovou cestou
k zámku, tzv.
Dlouhou jízdou
(vlevo).

121. Karlovy Vary, hotel
Thermal, letecký pohled
(arch. V. Machonin, V.
Machoninová, 1968-77).
Začlenění objemné
novostavby do kontextu
lázeňského centra.

122. Karlovy Vary, hotel
Thermal, detail. Obří
stavba obsahuje kromě
výškové hotelové části
také kino pro
mezinárodní filmový
festival. Příklad
architektonicky
kvalitního objektu
v problematickém
kontextu.

123. Havlíčkův Brod, jižní strana Havlíčkova náměstí. Citlivé zapojení novostavby státní
pojišťovny do fronty domů vedle historické radnice.

124. Havlíčkův
Brod, Česká státní
pojišťovna (arch.
L. Driml, 198083).

125. „Půlku města
vymeteme
buldozerem…“
Normalizační
seriál Muž na
radnici z r. 1976.
Zd. Buchvaldek
jako předseda
MěNV Bavor, Fr.
Němec jako
architekt Mikuláš.

126. Znojmo, severní strana
dnešního Masarykova
náměstí před r. 1945.

127. Znojmo, severní strana
náměstí v 50. letech. Po
odstranění vybombardovaných
domů se náměstí rozšířilo
k budově staré radnice.

128. Znojmo, severní
strana náměstí v 80. letech.
Obchodní dům Dyje (arch.
B. Fuchs, K. Fuchs, 197175).

129. Znojmo, obchodní dům Dyje z radniční věže. Pohled z výšky přesvědčivě dokládá
problém mnohých objemnějších novostaveb v historickém prostředí – rozměrné ploché
střechy.

130. Liberec, obchodní středisko Ještěd (arch. K. Hubáček, M. Masák a kol., 1970-79).
Progresivní novostavba v architektonicky pestrém prostředí.

131. Ústí n. Labem,
obchodní dům Labe v
Revoluční ulici (arch.
R. Žertová, 1969-74).

132. Olomouc,
obchodní dům Prior
(arch. J. Melichar,
1973-76 a 197982). Brutalistní
objekt v pohledově
exponovaném
nároží v těsném
sousedství
gotického kostela.

133. Prostějov, obchodní
dům Prior (arch. I. Vašáková,
S. Kubík, 1970-73).

134. Prostějov, obchodní dům
Prior – zásobovací trakt.
Nevhodné vysunutí utilitárního
„apendixu“ degraduje okolí
kostela.

135. Jihlava, letecký pohled na hlavní náměstí v 50. letech. Uprostřed náměstí rázovitý blok
tzv. Kreclu.

136. Jihlava, Krecl krátce před demolicí v r. 1974.

137. Jihlava, návrh
obchodního domu Prior od
arch. R. Žertové – celkový
pohled. Neotřelý koncept z r.
1968 počítal s
„ukrytím“obchodního domu
jeho zasunutím do plochy
náměstí.

138. Jihlava, návrh
obchodního domu Prior od
arch. R. Žertové – pohled od
jihu.

139. Jihlava, návrh obchodního
domu Prior od arch. R. Žertové –
pohled od severu. Z Kreclu měly
zůstat zachovány tři krajní domy a
mezi ně vložena novostavba,
optickým členěním evokující
původní objekty.

140. Jihlava, Prior, zásobovací rampy v ploše
náměstí. Vybudování zásobovacích tras pro
nový obchodní dům znamenalo tvrdý zásah
do historického podzemí.

141. Jihlava, demolice Kreclu v r. 1974.

142. Jihlava, Prior, současný stav, celkový pohled. Zcela disharmonická novostavba v cenném
historickém prostředí městské památkové rezervace.

143. Jihlava, Prior, současný stav, pohled od jihu.

A. Tabulka

Kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský
kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký
kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský
kraj

Olomoucký kraj

Město
České
Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův
Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Blansko
Brno-město
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad
Kněžnou
Trutnov
Česká Lípa
Jablonec nad
Nisou
Liberec
Semily
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

Stupeň
narušení
původní
zástavby

Poškození
centra
válkou

B

X

Významné
Památková
průmyslové
rezervace
odvětví
X

A

X

A

X

B
A
C
A
C
B
C
A
B
B
C
B
C
A
A
B

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

B
B
A
C

X

C
B
C
C
C
B
C
C
C
B
B
B
B

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

Město
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad
Orlicí
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Rokycany
Tachov
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá
Boleslav
Nymburk
Příbram
Rakovník
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad
Labem
Havlíčkův
Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad
Sázavou
Kroměříž
Uherské
Hradiště
Vsetín
Zlín

Míra
narušení
původní
zástavby
A
B
B

Poškození
centra
válkou

Významné
Památková
průmyslové
rezervace
odvětví
X

B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
A
A
C

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

C
C
A
C
B
A
A
C
C

X
X
X

X

X
X

C

X

X

X
X
X
X

C
B
B
B

X
X

C

X

A

X

B
B
B

X

X

