
Socialistická krajina
Společnost se snaží po zničující válce napravit škody, začíná „budovatelské období“.• 
V roce 1948 se vlády zmocňuje komunistická strana. Její totalitní režim řídí všechno dění, omezuje • 
soukromé vlastnictví, což vede ke ztrátě zodpovědnosti – krajina je všech a nikoho.
Zásadní pro vývoj společnosti i krajiny se stává vysídlení tří milionů Němců, hlavně z pohraničí. Méně • 
příznivé oblasti pro život jsou dosídlovány jen zčásti, zanikají stovky sídel.
Zároveň vznikají nové městské části, stoupá zastavění volné krajiny. • 
Těžba a těžký průmysl zásadně mění krajinu, zejména na severu Moravy a Čech. • 
Rozvoj automobilismu mění cestní síť, nové silnice a dálnice málokdy respektují tvar krajiny.• 
Kolektivizace zemědělství a socializace venkova znamená zásadní proměnu venkovské společnosti, • 
venkovského prostoru, na okrajích obcí se staví velkokapacitní chlévy, sila atd.
Zemědělská krajina je snadněji obdělávatelná, avšak jednotvárná, málo členitá, značně ohrožená ero-• 
zí, s vysokým zorněním a nedostatkem mezí, polních cest a zeleně. 
Zalesnění je nejvyšší od středověku. Avšak roste podíl jehličnanů a dochází k ekologické katastrofě • 
horských lesů způsobené emisemi ze spalováním nekvalitního hnědého uhlí v elektrárnách.
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