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1 Předindustriální krajina Moravy – málo známé přírodní a kulturní dědictví kolem nás 

Vážení návštěvníci výstavy, tohoto krásného cípu naší vlasti, přátelé přírody, krajiny a kultury, milí hosté, 

do rukou se vám dostává výpravná publikace, která má především upoutat zájem co nejširší veřejnosti k 
pozoruhodnostem, kterým se nedostává prakticky žádné publicity, a přesto shodou rozmanitých okolností k nám 
promlouvají jako poselství dávno minulých časů. Již více než dvě století stále rostoucí davy návštěvníků obdivují 
stavební památky minulosti budované od nejstarších dob po prakticky včerejšek. Starobylé i moderní architektuře se 
dostává zasloužené pozornosti jako doslova hmatatelnému výsledku esteticky orientovaného lidského umu. Jenom o málo 
kratší dobu se předmětem masové pozornosti široké veřejnosti staly výtvory přírody. Pravda, již dříve člověk s úctou, 
obdivem a někdy i se strachem vzhlížel k pozoruhodným objektům živé i neživé přírody. S některými, které označil za 
přírodní živly, měl i nikterak vzácné tragické zkušenosti. S vývojem vzdělanosti lidské civilizace téměř ve všech 
kulturních okruzích planety šel ruku v ruce zájem postarat se o to, aby nejen současníci, aktuální návštěvníci a 
obdivovatelé zajímavých objektů lidských rukou a děl přírody, ale i jejich následovníci a potomci měli možnost se potěšit 
a obohatit své poznání jejich pozorováním. Díla architektury a přírody tak požívají psanou i nepsanou ochranu a těší se 
péči, která je uchovává do dalších a dalších dnů. Teprve ve 20. století se podobného zájmu a zatím jen pomalu se 
prosazující ochraně a péči dostává technickým památkám lidského umu. Nejde jen o jednotlivé objekty, obdivované 
v muzeích, zájem veřejnosti a ochranářských kruhů poutají i obzvláště zachovalé starobylé výrobní komplexy, někdy 
doslova i celé průmyslem formované krajiny, kde nepřehlédnutelné stopy zanechala těžba surovin, výroba některých 
komodit, ať již šlo o hutní, energetickou, textilní, sklářskou či potravinářskou aj. produkci. Ať je to tak či onak, vždy jde 
o pozoruhodné objekty, které jsou výjimečné a vzácné už tím, že představují nepopiratelnou menšinu v kulturní krajině, 
ve které žije většina lidské společnosti, a mezi nimi i ta naše. 
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Když se však rozhlédneme kolem, a nejsme právě uprostřed velkoměsta, vidíme, že mimo přírodu je hlavním tvůrcem a 
uživatelem kulturní krajiny zemědělství a lesnictví. V běžné kulturní krajině českých zemí tak vládnou pole, louky, lesy, 
někdy ovocné sady s vinohrady, jinde jsou markantní vodní plochy rybníků a přehrad. Lidské stavby tak jsou jen téměř 
nepatrnými „oázami“ mezi ostatními člověkem využívanými plochami, byť jejich estetický a krajinotvorný význam je 
nepřehlédnutelný. Je to právě zemědělství, které na cestě neustálého přizpůsobování se přírodním poměrům, aktuální 
ekonomické a politické situaci často k neradosti pozorovatelů a návštěvníků vytváří obraz kulturní krajiny. Krajina se tak 
doslova mění před očima, a to nejen z roku na rok, ale i mezi jednotlivými ročními obdobími tak, jak se mění kultury na 
polích a jejich stav. Hlavní hybnou silou změn (opět vedle přírody a jejích sezónních vlivů) jsou ekonomické zájmy 
člověka. Smyslem práce člověka je získat za vložené výdaje maximální přínos. Jakou formu má tento přínos a jak je 
vybalancován s vloženými vklady, je záležitostí ekonomických kalkulací a vztahu k okolnímu prostředí. Přesto se 
v krajině českých zemí uchovaly relativně malé plochy, kde jakoby tyto ekonomické tlaky nefungovaly, či se podařilo 
nalézt takové formy koexistence krajiny a člověka, kde tradice v hospodaření, z dnešního pohledu málo efektivní, v různé 
míře a s různým projevem přežívají.  

Tímto zvláštním dědictvím minulých časů v českých zemích jsou území, kde se zachovala drobná parcelace pozemků a 
jejich podobné využívání jako v minulosti. Jenže musíme si připomenout, že také v minulosti fungovaly velké statky, kde 
se hospodařilo na velkých homogenních plochách, jako je tomu od doby kolektivizace zemědělství u nás. Jak tedy odlišit 
drobné i velkoplošné parcelace zemědělských pozemků od těch, které u nás byly v minulých časech? České zemědělství a 
vůbec pozemková držba a využívání krajiny prodělaly v relativně nedávné minulosti četné pozemkové reformy. 
Vodítkem může být období, ze kterého pocházejí první detailní a spolehlivé mapové podklady o uspořádání 
zemědělských a lesních pozemků, případně vodních ploch. V letech 1826–1830 a 1837–1843 proběhlo v Čechách a v 
letech 1824–1830 a 1833–1836 na Moravě a Slezsku pro každou obec měření území, z něhož vznikaly katastrální mapy v 
měřítku 1:2880. Vzhledem k tomu, že se tomu tak stalo před hlavní vlnou průmyslové revoluce v českých zemích (ta se 
konvenčně datuje do druhé poloviny 19. století, tj. po roce 1850), lze tak krajinu registrovanou v katastrálních mapách 
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označit za předindustriální. Ta na rozdíl od navazujícího období existence průmyslové společnosti nese znaky 
kontinuálního vývoje od doby pobělohorské, často až od středověku. Právě tato předindustriální krajina, její různě 
rozsáhlé, různě vypadající, různou měrou zachovalé plochy, je historickým přírodně kulturním dědictvím, o kterém je 
zapotřebí vědět, vážit si jej a rozmanitým způsobem chránit. Je zcela na stejné významové úrovni jako stavební, technické 
a přírodní památky, dokonce všechny tyto chráněné typy objektů v sobě integruje jako společné dílo přírody, lidské 
práce a umu. 

Území České republiky tvoří něco kolem 13 000 katastrálních území. Podívejme se nejprve na Moravu, kde je jich více 
než tři tisíce. Jen málo katastrálních území 
zde nenese stopy dávných věků, takže 
mnoho z nich ukrývá historické dědictví.  

Na historickém území Moravy (obr. 1) 
proběhl systematický výzkum a 
inventarizace zbytků dávné krajiny 
z předprůmyslového období. Společně 
představují základní přehled případů daného 
kulturně přírodního dědictví na Moravě. 
Zbytky starobylé krajiny jsou rostoucím 
předmětem zájmu odborné i široké 
veřejnosti nejen u nás, ale i ve světě. 

 

Obr. 1: Území historické Moravy v rámci České republiky (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2 Zájem o starobylé krajiny ve světě 

Krajiny, které vznikly v minulých historických obdobích a zachovaly se do současnosti, poutají zájem laické i odborné 
veřejnosti z mnoha důvodů. Mezi nejzajímavější patří: 

1. Představují zakonzervovaný objekt z minulosti odrážející tehdejší schopnosti dané populace. 
2. Reprezentují vzácnou možnost nahlédnout do minulých časů prostřednictvím výtvorů už neexistujícího 

společenství. 
3. Podporují představivost odborníka i běžného občana vedoucí k pochopení řady okolností souvisejících s genezí 

tehdejší charakteru krajiny. 
4. Výraznou odlišností od moderní krajiny odpovídající současnosti formují příznivý estetický dojem s uklidňujícím, 

nebo aktivizačním efektem. 
5. Umožňují romantický pocit přenesení se do minulých dob s mnoha literárními, výtvarnými, hudebními a 

dramatickým konsekvencemi, čili s průmětem do mnoha oblastí umění. 

Jistý problém však vždy způsobovala nemožnost porovnání aktuálního stavu dané krajiny považované za starou s jejím 
skutečným stavem v dané době. Rozdíl mezi současným stavem a realitou minulosti je tak v rukou odborníků, kteří 
hledají co nejvíce důkazů popisujících dávný vzhled území. 

UNESCO věnuje také pozornost dávným krajinám (např. Bandarin, ed, 2009; Luengo and Rössler, 2012) a definuje 
(starobylé) kulturní krajiny jako „kombinovaná díla přírody a lidí a vyjadřují dlouhý a důvěrný vztah mezi lidmi a jejich 
přirozeným prostředím“. Pojem „kulturní krajina“ tak zahrnuje rozmanitost projevů interakce mezi lidstvem a jeho 
přirozeným prostředím (UNESCO, 2007). Kulturní krajiny byly v rámci světového dědictví UNESCO kategorizovány 
podle původu, vývoje a spojení s rozmanitými událostmi (podle IFLA, 2017, upraveno).   
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1. Koncipovaná kulturní krajina: je nejsnadněji identifikovatelnou jako jednoznačně definovaná krajina člověkem 
navržená a záměrně vytvořená. Zahrnuje zahradní a parkové krajiny konstruované z estetických důvodů, které 
jsou často (ale ne vždy) spojeny s náboženskými nebo jinými monumentálními budovami a jejich soubory. 

2. Organicky vyvinutá krajina. Vyvinula se ve spojení s přírodním prostředím a v reakci na něj. Takové krajiny 
odrážejí proces evoluce ve své podobě a vlastnostech. Tento typ krajiny se může i nadále vyvíjet jako živé místo 
nebo se evoluční proces zastavil a krajina je ve zbytkové formě. Lze rozlišit dvě podkategorie: 

a) Reliktní nebo fosilní krajiny, kde evoluční proces skončil někdy v minulosti, a to buď náhle, nebo po určité 
období. Jeho významné rozlišovací znaky jsou však stále viditelné v hmotné podobě. 

b) Pokračující krajina je krajiny, které si v současné společnosti zachovávají aktivní sociální roli úzce spojenou s 
tradičním způsobem života a ve které stále probíhá vývojový proces. Zároveň vykazuje významné hmotné 
důkazy o svém vývoji v čase. 

3. Přidružená neboli asociativní kulturní krajina je typ, který souvisí s kulturními tradicemi. Zařazení těchto krajin na 
seznam světového dědictví je ospravedlnitelné díky mocným náboženským, uměleckým nebo kulturním 
sdružením přírodních prvků, spíše než hmotnými kulturními důkazy, které mohou být zanedbatelné nebo dokonce 
chybí. Asociativní kulturní krajina je fyzickým místem, kde jsou ztělesňovány nehmotné aspekty kulturního 
dědictví. 

UNESCO považuje segmenty dávné (staré) krajiny za cenné kulturní dědictví (např. Mitchell, Rössler, Tricaud, eds., 
2009). K systematické inventarizaci tohoto typu přírodně kulturního dědictví zatím přistoupilo jen málo států nebo 
regionů, i když Evropská úmluva o krajině k tomu rovněž rámcově motivuje. Úspěšným příkladem je inventarizace 
segmentů starobylé krajiny všech velikostí v regionu Vlámského společenství v Belgii, kde proběhl systematický soupis a 
klasifikace zjištěných areálů. Podnětný je rovněž fakt, že zjištěné areály musí respektovat územně plánovací praxe a jsou 
respektovány regionální legislativou (van Eetwelde a Antrop, 2005). Na části svého území provedlo podobnou 
inventarizaci Valonské společenství Belgie. Postup belgické inventarizace se opíral o srovnávání kvalitních starých map z 
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konce 18. století a recentních leteckých snímků s následnou verifikací vytipovaných ploch v terénu, navazujícím 
hodnocením a doporučením. Inventarizace starých krajinných reziduí proběhla také v Bretani ve Francii (evidence typu 
"bocage"), Alenteju v Portugalsku (leso-zemědělský komplex), Velké Británii (Bunce, et al., 1996) a Nizozemí (Mücher, 
et al., 2003) v rámci typologie evropské krajiny. Zbytky staré krajiny byly mapovány v Sasku (Thiem, Bastian, 2014). 
K dispozici je vzorová  evidence příkladů "historických krajinných struktur" na Slovensku (Slámová, Jančura, 2012), 
resp. „historických struktur tradiční zemědělské krajiny“ (Špulerová, et al., 2016). K celonárodní plošné inventarizaci na 
lokální úrovni slovenská komunita také přistoupila (viz Hreško, Petluš, eds., 2015). Na území České republiky byly 
v minulosti vymezeny a jsou spravovány historické krajinné zóny (Kuča, ed., et al., 2015) a Historické kulturní krajiny 
(Kuča, ed., et al., 2020). Zpravidla zahrnují poměrně rozsáhlé území, kde v minulosti vznikla cílevědomě komponovaná, 
anebo se odehrály významné události. Mezi tato chráněná území se dostalo jen velmi málo starobylých krajin. 
K pozornosti o „obyčejné“ krajiny nabádá členské země také Evropská úmluva o krajiny. Takovým typem krajiny mohou 
být prozatím nedoceněné zbytky starých struktur land use (Council of Europe, 2000).  

Samotné zařazení některých starobylých kulturních krajin do seznamu Světového dědictví UNESCO téměř automaticky 
znamenalo enormní nárůst návštěvnosti, v řadě případů až na hranici únosnosti. Aktuální cílem je tak rozptyl této 
návštěvnosti do širokého spektra lokalit, které by tak odlehčily přetíženým památkám v péči UNESCO. Více než 
uspokojivé řešení tak mohou nabídnout pečlivě vyhledaná rezidua starobylé krajiny a nezbytná informovanost o nich, 
ovšem také zpřístupnění těchto lokalit veřejnosti. Zatímco síť chráněných území přírody a přírodní krajiny se již blíží 
v mnoha zemích svět k dokončení a podobně je tomu i se sítí kulturních a technických památek, ovšem v oblasti evidence 
a případné ochrany starobylých kulturních krajin na národní a regionální úrovni jsou extrémní mezery, resp. tato stránka 
identifikace a mapování je zpravidla v počátcích v převážné části zemí světa. 

Za starobylou kulturní krajinu lze v podmínkách České republiky, případně až Evropy považovat území, jehož kulturní 
parametry vznikly v období předcházející nástupu průmyslové společnosti. Její geneze společensky předchází vzniku 
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tradiční občanské společnosti založené na občanských právech a svobodách zaručených ústavou na jedné straně, a 
společnosti realizující velkovýrobu statků za pomocí strojů poháněných stroji. Starobylá kulturní krajina tak mohla 
naposledy vznikat v době přechodu feudální společnosti v buržoazní. Není pochyb o tom, že tento přechod se odehrál 
v různých zemích v rozdílnou dobu. Hlavní vlna průmyslové revoluce a na ní navazující průmyslová společnost přišla 
v českých zemích ve druhé polovině 19. století. Z toho vyplývá, že kulturní krajiny v českých zemích, které vznikly před 
rokem cca 1850 a dodnes si zachovaly svoje klíčové vlastnosti, lze považovat za starobylé krajiny. 

3 Postup vyhledávání a evidence starobylých kulturních krajin Moravy 

V současné době se postmoderní česká společnost zaměřuje také na přírodní a kulturní, resp. historické dědictví a 
problematiku jejího uchování. Vedle chráněných území a památkových objektů se do centra zájmu dostává rovněž 
průmyslové dědictví. Poněkud stranou zůstává zachovalá běžná (nikoliv parkovní) kulturní krajina z doby před 
průmyslovou revolucí.  

České zemědělství a vůbec pozemková držba a využívání krajiny prodělaly v průmyslovém období četné pozemkové 
reformy. Všechny areály, které si v současnosti zachovaly vzhled a strukturu využití ploch z doby před rokem 1850, tak 
představují velice cenné subjekty hodné několika forem ochrany krajiny. Situace se začala radikálně měnit po revolučním 
roce 1848, který přinesl nejen osobní svobodu neprivilegovaným lidem, nýbrž i odstranění rozvojových ekonomických 
bariér. Následný rozvoj společnosti a hospodářství, ačkoliv zpravidla vycházel z měst a průmyslu obecně, postihl rovněž 
venkov, kam záhy pronikly nové tržní vztahy. Regiony s horšími přírodními podmínkami a často s okrajovou pozicí vůči 
centrům rozvoje se měnily pomalu. Meziválečné období 20. století znamenalo další rozvolnění zastaralých poměrů 
periferních oblastí venkova. Radikální změny přinesl odsun německé menšiny z pohraničí (1946-1947) po 2. světové 
válce jako výsledek Postupimské konference vítězných mocností (1945) a následná kolektivizace a zestátnění zemědělské 
a lesní půdy. Následoval rychlý sled technologických a sociálně politických dopadů na vlastnictví a využití půdy: 
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• Vznik státních statků v pohraničí (pozdní 1940s) 
• Často násilná kolektivizace zemědělství a vznik zemědělských družstev (1950s) 
• Mechanizace velkoplošného zemědělství (1960s) 
• Chemizace a industrializace zemědělství (1970s) 
• Specializace intenzivního zemědělství (1980s) 
• Privatizace a restituce půdy (1990s) 
• Plná komercionalizace půdy (po 2000) 

Výsledkem uvedených procesů je současný stav vzhledu a využití krajiny, v níž převažují rozsáhlé monotónní bloky orné 
půdy, často též souvislé lesní celky (byť drobné lesy pokrývají plochy nevhodné pro efektivní zemědělství). Přesto se 
některé segmenty předchozí kulturní krajiny předindustriálního založení, často reflektující její vývoj po Třicetileté válce 
(1618-1638), ocitly z různých důvodů na periferii probíhajícího vývoje a staly se relikty krajinné struktury z minulých let.  

Mapování českých zemí má dlouhou tradici sahající do počátku 16. století. Jak se měnila zručnost kartografů a stupeň 
poznání mapovaného území, tak se měnila přesnost a spolehlivost map a vypovídací schopnost kartografického jazyka 
promítnutá do použitých kartografických znaků a technologií. Měřicky částečně spolehlivé mapy se objevily až v 18. 
století během prvního vojenského mapování Habsburské monarchie. Jejich rozlišovací schopnost je však nedostatečná 
pro identifikací jednotlivých pozemků a jejich využití, zvláště pokud jde o drobnou držbu. Zásadní změnu přinesla tvorba 
tzv. stabilního katastru v první polovině 19. století, což přímo ladí s požadavkem na detailní a spolehlivou územní 
dokumentací před nástupem hlavní vlny průmyslové revoluce v českých zemích. Mapy stabilního katastru, zejména jejich 
pozdějšími zásahy nedotčené císařské otisky, jsou tím pravým dokumentem, který spolehlivě a detailně zachycuje jak 
drobnou pozemkovou držbu, včetně tehdejších forem využití ploch, tak velké bloky půdy velkostatků, někdy i rozdělené 
podle aktuální formy využití. Tyto podklady už velmi dobře dovolují odlišit zbytky starobylé kulturní krajiny při analýze 
současného stavu území, a to jak s maloplošnou, tak velkoplošnou parcelací půdy. 
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Jak však poznat, že jde o starobylou krajinu? Jak ji odlišit od jiných krajin? V podmínkách České republiky je 
indikátorem starobylé krajiny drobná pozemková držba. To proto, že po řadě pozemkových reforem a politických zvratů, 
z nichž nejvýznamnější souvisely s rozpadem Rakousko-uherské monarchie a následnou pozemkovou reformou 
v habsburských a dalších šlechtických majetcích, ale zejména s kolektivizací zemědělství po druhé světové válce. 
Předzvěstí scelování do družstevních pozemků však již bylo zřizování a činnost státních statků na půdě po odsunutých 
Němcích v pohraničí. Řada příkladů drobné pozemkové držby však může být zavádějících, neboť vznikla přerozdělením 
zrušených velkostatků, prodejem půd velkostatků, či přerozděleném družstevních polí během růstu obcí. V případě 
drobné pozemkové držby pak může být důkazem starobylosti kulturní krajiny její spolehlivá dokumentace v období před 
rokem 1850. Tou mohou být krajinomalby a staré mapy. Podobnost tehdejší struktury využití se současnou je dokladem 
starobylosti té současné. Na druhé straně také v minulosti před rokem 1850 existovalo v české také velkoplošné využívání 
pozemků na velkostatcích šlechtických, církevních i městských velkostatků, pokud např. církevní velkostatky nebyly 
zrušeny za josefínských reforem, avšak ponechány ve správě církvi k propachtování drobným i velkým uživatelům. 
Ovšem i taková dělba půdy se odrazila v krajinomalbě a kartografické dokumentaci. Obzvláště šlechtické velkostatky 
některých osvícených vlastníků byly dobře kartograficky zaznamenány na mapách panství i dlouho před rokem 1850. 

Charakteristické pro starou kulturní krajinu je především zachování starobylé parcelace pozemků, drobné nebo 
velkostatkářské. Za součást dávné předindustriální venkovské krajiny tak lze považovat území, jež v současnosti 
vykazují:  

(1) podobnou diferenciaci pozemků, jak tomu bylo před rokem 1850,  
(2) podobnou strukturu využití těchto pozemků, jak tomu bylo před rokem 1850,  
(3) podobný vzhled tohoto území, jak tomu bylo v daném období minulosti. 

„Podobnost“ spočívá v tom, že v zásadě zůstala zachována velikost, tvar a poloha typických parcel pozemků. Ačkoliv se 
od místa k místu v rámci těchto parcel měnilo jejich konkrétní využití, docházelo k jejich spojování a rozdělování (v 
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rámci „místní velikostní normy“), celková kompozice a mozaika využití dílčích ploch v tomto segmentu přetrvává 
neměnná. Některé strukturální změny jsou však pro označení jako „segment předindustriální krajiny“ s jistou opatrností 
přijatelné, pokud souvisejí pouze s poklesem intenzity využívání pozemků (např. zatravněním orné půdy, nikoliv však 
zalesněním, což mění vizuální stránku území). 

Obr. 2: Rozdělení historického území Moravy 
do pracovních regionů předindustriální krajiny 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vyhledávání segmentů předindustriální 
krajiny proběhlo podle certifikované 
metodiky (Kolejka, et al., 2018). 
Vzhledem ke značnému rozsahu 
historického území Moravy, bylo její 
území v hranicích z roku 1928 (s 
opravami podle detailních změn 
průběhu hranic k. ú. k současnému 
stavu) účelově pro potřeby výzkumu a 
evidence rozděleno do pracovních 
regionů, kterým byly přiděleny 
etnografické názvy (např. Slovácko, 
Valašsko, Haná, Lašsko, Horácko 
apod.), nebo regionální geografické 
názvy dané významnými sídly, nebo 
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orografickými jednotkami, či řekami (např. Brněnsko, Letovicko, Jeseníky, Drahansko, Podyjí) všude tam, kde 
„etnografické“ pojmenování nepřicházelo z různých důvodů v úvahu (pohraničí, rozsáhlé mezery mezi zjevnými 
etnografickými regiony). Zatímco zařazování k. ú. v centrálních částech těchto regionů bylo vcelku bezproblémové, 
v kontaktních zónách pracovních regionů již bylo zařazení nejisté, neboť příslušnost mnoha k. ú. zvláště k etnoregionům 
nebyla často nikde v dostupných zdrojích deklarována (obr. 2). Je tak možné, že názory na zařazení periferních k. ú. do 
konkrétního pracovního regionu se mohou lišit. 

 

Obr. 3: Ohraničení shodné (nebo alespoň podobné) „specifické parcelace ploch“ zjištěné podle recentní ortofotomapy a porovnání s obdobným 
výřezem z celku císařských otisků pro obec Mirotínek v Nízkém Jeseníku nedaleko Rýmařova (Zdroj: www.mapy.cz, www.mza.cz) 
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Segmenty předindustriální krajiny jsou reprezentovány takovou současnou (druhotnou) strukturou krajiny (rozmístěním 
forem využití ploch), která je podobná druhotné struktuře krajiny (struktuře využití krajiny) v době před plným nástupem 
průmyslové revoluce v českých zemích (obr. 3). Konvenčně jde tedy o části krajiny s podobným vzhledem, jaký měla 
před rokem 1850. 

Při vyhledávání takových současných krajinných struktur je tak zapotřebí upřít pozornost na místa, kde se objevuje 
drobná i velkoplošná pozemková držba, jež byla typická pro období před rokem 1850 (na území ČR vytrvala nezřídka až 
do druhé poloviny 50. let 20. století). Cestou k efektivnímu zjištění takových současných krajinných struktur je 
systematické detailní prohledávání nejkvalitnějších soudobých kartografických podkladů o celém území ČR. Ty jsou 
v České republice reprezentovány volně a veřejně dostupnými ortofotomapami, ale i dalšími tematickými mapovými 
podklady. 

Vyhledávání segmentů PreIK vychází z komparace dostupných spolehlivých kartografických podkladů. Vyhledávání na 
podkladě veřejně dostupných dat je ovšem jen vstupní etapou jejich skutečné inventarizace. Předběžně laboratorně on-
screen vyhlédnuté lokality v současné krajině podle recentní barevné ortofotomapy vysokého rozlišení dostupné na 
www.mapy.cz je nutno porovnat s územními podklady dokumentujícími situaci před nástupem hlavní vlny průmyslové 
revoluce. Z tohoto historického období jsou rovněž volně dostupné kartografické podklady reprezentované stabilním 
katastrem a jeho deriváty – indikačními skicami (optimálně tzv. císařskými otisky) pořízenými mapováním ve 30. letech 
19. století a umístěnými na webových tránkách Moravského zemského archívu (www.mza.cz). S těmito podklady je 
nutné porovnávat segmenty v současné krajině předběžně zjištěné z ortofotomap. Postup prací probíhal katastr po 
katastru. A ani takto detailní proces nevylučuje, že některý areál starobylé kulturní krajiny mohl zůstat přehlédnut. 
Veřejnosti, která může být inspirována tímto katalogem výstavy, se tak nabízí možnost atraktivní práce vyhledávání 
dalších, často právě plošně menších zbytků starobylé předindustriální krajiny v místě bydliště, práce nebo odpočinku. 
Potvrzení existence jednotlivých segmentů předindustriální krajiny může poskytnout pouze terénní výzkum. Na jeho 
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základě je pak možné posuzovat také 
současný stav těchto lokalit a přistupovat 
prozatím jen k rámcovým návrhům na 
jejich management v budoucnosti. 

Obr. 4: Prostorové rozmístění zjištěných 
segmentů předindustriální krajiny v terénu 
historického území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

Mnohé případy dědictví v podobě 
dávného členění pozemků jsou drobné, 
či naopak výrazně individuálně 
izolované. Za významnou plochu 
takového krajinného přírodně kulturně 
historického dědictví lze však považovat 
jen celistvý areál minimální velikosti. 
Jako vhodné velikostní kritérium lze 
účelově považovat alespoň 10 ha. Na 
historickém území Moravy se podařilo 
nalézt ploch této a větší velikosti kolem 

1400. Sumárně tak reprezentují základní přehled daného typu přírodně kulturního dědictví na Moravě. Vzájemně se liší 
nejen velikostí a kvalitou uchování předindustriálního vzoru, ale také vzhledem – zpravidla podmíněným regionem svého 
vzniku, čili opět přírodními a kulturně ekonomickými poměry (obr. 4). 



18 

 

Zjištěný segment předindustriální krajiny byl co nejpřesněji vyznačen v současné barevné ortofotomapě a převeden do 
databáze GIS. Tam byla vypočtena skutečná plocha segmentu a vloženy další parametry pro potřeby klasifikace. Tato 
úprava umožňuje jeho korektní zobrazení nad jakýmkoliv kartografickým podkladem libovolné mapové projekce a 
souřadnicové soustavy. 

 Možné problémy při identifikaci segmentů PreIK (podle aktuálního stavu poznání) 
1. Některá katastrální území byla sloučena. Při použití vyhledávače na mapy.cz pro danou obec se zobrazí pouze 

obrys (v podstatě) jen zástavby dané obce a nikoliv její katastr. Lze si pomoci vizualizací obrysů katastrů 
okolních nesloučených obcí, nebo vizuálně obrysem tohoto katastru v GIS. 

2. Předindustriálním krajinným dědictvím jsou také lesy. Zejména jejich „fasáda“ (okraj vůči otevřené krajině) 
tvoří součást vzhledu tehdejší krajiny. Tento okraj i interiér lesa mohl být sice polohově stabilní, ale mohl se 
měnit podle druhů zde rostoucích dřevin.  

4 Vlastnosti segmentů předindustriální krajiny Moravy 

Inventarizace segmentů předindustriální krajiny poskytuje přehled o jejich územním rozmístění. Vzhledem k tomu, že 
každý případ segmentu předindustriální krajiny je uložen v databázi geografického informačního systému, lze 
standardními nástroji GIS stanovit jeho rozlohu (plochu) a geografické souřadnice středu. Dále jsou doplněny další 
důležité vlastnosti, které mohou být důležité z hlediska klasifikace segmentů a zejména k vysvětlení příčin jejich 
uchování, polohy a stavu. Řadu vlastností zjištěných segmentů lze opět odečítat v datech veřejně dostupných databází, 
především kvalitativní údaje (o stavu segmentu, příčinách tohoto stavu, perspektivách ohrožení a vývoje) nutno doplňovat 
výzkumem v terénu. Zjištěné vlastnosti segmentu předindustriální krajiny jsou pak soustředěny do individuální tabulky 
pro každý segment zvlášť. Vybrané parametry reliéfu každého segmentu, polohy, geologického podloží, půdního 
prostředí (www.geology.cz) a klimatu byly dále umístěny do geodatabáze segmentů pro účely klasifikace, porovnávání  
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a statistické analýzy. Velmi hodnotným zdrojem dalších informací je Atlas krajiny České republiky (2009). Z tohoto 
atlasu lze odečítat údaje k zařazení segmentů do orografických a administrativních jednotek České republiky. Dalším 
důležitým zdrojem údajů je Atlas podnebí Česka (2007). Tento atlas umožňuje zařazení segmentů do mezoklimatických 
regionů České republiky.  

Obr. 5: Prostorové rozmístění zjištěných 
segmentů předindustriální krajiny na Moravě 
v pracovních regionech Zdroj: vlastní 
zpracování) 

 

V tomto výstavním katalogu jsou 
podány výsledky inventarizace 
segmentů předindustriální krajiny po 
jednotlivých regionech. Již zběžný 
pohled na rozmístění segmentů dává 
na vědomí, že horské části Moravy 
jsou daleko více obdařeny 
zachovanými zbytky staré kulturní 
krajiny než nížiny. 

Rovněž regionálně se liší jak jejich 
počty a hustota, tak jistě i jejich vzhled 
a stupeň podobnosti s jejich územní 
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předlohou, jak byla zaznamenána v mapách stabilního katastru před 
téměř 200 lety (obr. 5). Je nepochybné, že klíčovou roli ve vzniku, 
zachování a v současné existenci a stavu segmentů staré krajiny 
hrály a hrají přírodní a kulturní vlastnosti jednotlivých území 
Moravy. 

5 Předindustriální krajiny regionů Moravy  
se představují 

5.1 Malá Haná 

Poloha regionu 

Malá Haná je nevelký region ležící ve středozápadní části Moravy. 
Jeho rozloha činí 284,14 km2. Má podobu pruhu území probíhajícího 
od jiho-jiho-západu k severo-severo-východu v délce 39,17 km při 
maximální šířce 10,42 km v okolí Jevíčka. Západní okraj regionu se 
nachází cca 7,5 km východně od česko-moravského pomezí, 17,5 
km severně od města Brna a 23,5 km západně od města Olomouce 
(obr. 6). 

Obr. 6: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny v terénu 
pracovního regionu Malá Haná na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 
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Region sousedí na severu s regionem Hřebečsko a Zábřežsko, na východě s regionem Drahansko, na jihu s regionem 
Brněnsko, na jihozápadě s regionem Horácko a Podhorácko, na západě s regionem Letovicko. Region tvoří 43 
katastrálních území. 

Vymezení regionu 

Region v podstatě odpovídá orografickému celku Malá Haná, jakožto součásti Boskovické brázdy při okraji Brněnské 
vrchoviny na pomezí Českomoravské vrchoviny. K severní části Malé Hané přiléhají okraje Východočeské tabule 
(Českotřebovské vrchoviny), Podorlické podsoustavy (Podorlické pahorkatiny) a Jesenické podsoustavy (Zábřežské 
vrchoviny). Střední až severní část regionu se kryje s etnografickým regionem Malá Haná. Do regionu jsou zařazena 
katastrální území, která vycházejí ze dna sníženiny Boskovické brázdy a vystupují na svahy okolních pohoří (obr. 18). 
Region sestává ze 43 katastrálních území 28 obcí, z toho je 6 měst a městysů. Geograficky se dělí na tři nestejné části: a) 
vlastní etnoregion Malá Haná ve středu a na severu mezi Chornicemi a Boskovicemi (zaujímá cca 2/3 plochy zájmového 
území); b) údolní kotlinu podél řeky Svitavy od Svitavky po železniční křižovatku Skalice nad Svitavou; a c) území tzv. 
Lysicka-Černohorska jako jižní cca 1/3 plochy regionu od Skalice nad Svitavou po město Černá Hora. Pro zajímavost: do 
regionu nebyly zahrnuty katastry obcí Lazy, Městečko Trnávka, Mezihoří u Městečka Trnávky, Unerázka a Petrůvka u 
Městečka Trnávky, které do geografického regionu Malá Haná sice zasahují, ale byly připojeny k etnoregionu (a 
pracovnímu regionu) Hřebečsko a Zábřežsko, neboť v nich bylo silné předválečné zastoupení německy mluvícího 
obyvatelstva. Jejich území bylo zabráno fašistickým Německem po Mnichovském diktátu v roce 1938. Region Malé 
Hané tak převážně tvoří katastrální území s těžištěm ve sníženině Boskovické brázdy, případně jen okrajově zasahující do 
této sníženiny. 
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Přírodní vlastnosti  

Jednotlivá katastrální území se dělí o rovinaté a úrodné dno 
kotliny Malé Hané (min. 292 m n. m.) a pruhy vybíhající do 
přilehlých pohoří (max. 636 m n. m.). Na dně se v příznivém 
teplém podnebí (Ta = 7-8 °C) vyvinuly na spraších a 
neogenních sedimentech černozemě a hnědozemě, případně na 
výchozech tvrdých permských sedimentů kambizemě. Okolní 
elevace strmě se zvedající cca do 200 m i více nad dno kotliny 
jsou budovány starými krystalickými horninami, ojediněle 
křídovými pískovci a pokryty kamenitými kambizeměmi v o 1-
2 °C chladnějším klimatu. Pouze údolní nivu řeky Svitavy u 
Skalice n. S. pokrývá rozsáhlý areál fluvizemí, které jinak 
v úzkých pruzích doprovázejí vodní toky regionu. 

Kulturní vlastnosti 

Pracovní region Malá Haná představuje intenzivně využívanou 
zemědělskou krajinu (obr. 7). Půdy rovinatého dna Boskovické 
brázdy jsou rozorány. Téměř veškerá orná půda je 
obhospodařována v rozlehlých blocích. 
 
Obr. 7: Současné využití krajiny pracovního regionu předindustriální 
krajiny Malá Haná (Zdroj: originální data z CORINE LC 2018, Cenia, 
zjednodušeno a upraveno) 
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Zástavba obcí (s výjimkou Sudic) je lokalizována k okrajům brázdy a na okrajové svahy sousedních pohoří. V členitějším 
terénu okrajů regionu se rovněž nacházejí plochy trvalých kultur, zpravidla ovocných sadů a trvalých travních porostů. 
Osamocené větší plochy luk a pastvin doprovázejí pouze vlhká údolní dna podél vodních toků a pokrývají části 
okrajových svahů okolních elevací. Na nich však již výrazně převládají lesní porosty, především smrkové monokultury, 
méně smíšené lesy. Listnaté lesy představují jen relativně nevelké areály. Až na několik mezer lesy představují prakticky 
souvislý lem sníženiny brázdy. 
Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Segmenty předindustriální krajiny zájmového území jsou dominantně rozmístěny v jeho okrajových částech.  
Pravděpodobným důvodem k jistému uchování starobylé struktury využití ploch v těchto místech je sklonitý a členitý 
reliéf. V plošším reliéfu dna Boskovické brázdy vedla kolektivizace zemědělství k prakticky úplné likvidaci drobné 
parcelace pozemků. Členité svahy pohoří nad dnem brázdy vykazují přítomnost méně úrodných taxonů půd a vyžadují 
větší energetické a materiálové investice do přiměřeného využívání. Na jedné straně drobná parcelace pozemků 
v takových místech zčásti přežívá, ovšem ve srovnání se stavem v době pořizování indikačních skic stabilního katastru 
v první polovině 19. století zpravidla poklesla intenzita využívání. Pozemky tradičně vedené po vrstevnicích jsou hojně 
cíleně zatravňovány, převáděny na trvalé kultury (hojně ovocné sady a kulturní louky), případně opouštěny. Vedle svahů 
agrárních teras tak dochází k zarůstání i jejich plošin dřevinami (stromy a keři, hojně i polokeři – malinami a 
ostružinami). Tam, kde celkový sklon svahu je mírnější a stupně teras nižší, dochází naopak k zarovnávání mezí a 
spojování pozemků zpravidla pro účely pastvy. 

Na rovinatém dně brázdy, případně na jejím mírně ukloněném okraji pod sousedícími elevacemi se drobná parcelace 
uchovala jen mimořádně, resp. byla obnovena po restituci dříve spojených pozemků původním vlastníkům nebo jejich 
dědicům a následně zůstaly v osobním využívání drobných hospodářů. Vzhledem k malému rozsahu areálů úrodných půd 
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na dně brázdy, vzniklo zde poměrně málo velkostatků. V rovinatějším terénu se tak uchovaly vetší plochy zachovalé staré 
parcelace pozemků pouze ve dvou lokalitách u Drnovic severně od Lysic (drobná parcelace) a Sudic severně od Boskovic 
v okolí stále funkčního velkostatku, kde se však funkce objektů a ploch posunuly směrem k chovu a lovu ryb. Celkově se 
v regionu zachovalo 10 segmentů dané minimální velikosti, což je 3,52 segmentu na 100 km2. Souhrnně zaujímají plochu 
3,48 km2, neboli 1,22 % rozlohy regionu. 

Abecední přehled segmentů  

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Borotín_01, Bořitov_01, Drnovice_01, Jabloňany_01, Jevíčko_01, Mladkov-sever_01, Mladkov-jih_02, Sebranice_01, 
Sudice_01, Zálesí u Biskupic_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů  

Obrazová dokumentace pro region Malé Hané zachycuje typické příklady segmentů staré předindustriální krajiny, aniž by 
se zaměřovala pouze na ty nejlépe zachovalé. Návštěvník výstavy si tak může učinit představu o tom, jaké je tematické 
rozpětí zachovalých zbytků staré krajiny (od drobné pozemkové dělby po velkoplošné obdělávání pozemků na 
velkostatku), tak se nechat inspirovat k dohledávání dalších segmentů, které jsou menších rozměrů, než na které se 
zaměřila provedená inventarizace. Malá Haná je především zemědělským regionem s úrodnými půdami na dně 
Boskovické brázdy. Tam se drobná držby na větších plochách prakticky nezachovala. Malebné ukázky na navazujících 
fotografiích tak reprezentuji spíše svahy okolních elevací nad brázdou. Z nich je naopak zpravidla ideální výhled na 
sníženinu s rozlehlými monotónními plochami polí. Zde právě návštěvník ocení vzácnost zbytků staré krajiny v současné 
krajině. 
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5.2 Hřebečsko a Zábřežsko 

Poloha regionu  

Hřebečsko a Zábřežsko je hraniční region ležící na 
česko-moravském pomezí na severozápadní Moravě. 
Má plochu 796,94 km2. Obrys území je velmi 
nepravidelný. Od severu k jihu má území délku 
43,91 km a maximální šířku od západu k východu 
36,70 km v prostoru okolí měst Svitavy a Moravská 
Třebová. Nejbližší okraj regionu se nachází cca 52,6 
km severně od města Brna a 35 km severozápadně 
od města Olomouce (obr. 8). Na západě region 
přiléhá k historické česko-moravské hranici. Na 
severu sousedí s regionem Jeseníky, na východě 
s regionem Haná, na jihovýchodě s regiony 
Drahansko a Malá Haná, na jihu s regionem 
Letovicko. Region tvoří 117 katastrálních území. 

 

Obr. 8: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny 
v terénu pracovního regionu Hřebečsko a Zábřežsko na 
historickém území Moravy (Zdroj: vlastní zpracování, podklad: 
DMR 5G ČÚZK) 
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Vymezení regionu  

Pracovní region segmentů předindustriální krajiny sestává ze dvou částí. Jihozápadní polovina území ve sníženinách 
Svitavské pánve a Moravskotřebovské kotliny vzájemně oddělených kuestou Hřebečovského hřbetu je tvořena 
etnografickým regionem Hřebečsko. Kdysi to byl jeden ze specifických etnografických regionů německojazyčné menšiny 
na periferii Moravy. Zábřežsko reprezentuje hornatá oblast Zábřežské vrchoviny na severu a východě a okraje Orlických 
hor a Kladské kotliny v okolí města Štíty. Na Zábřežsku převažovala česká národnost. Při východním okraji pracovní 
region sestupuje do podhůří k pomezí s regionem Haná zde zastoupeném Mohelnickou brázdou. Do pracovního celku obě 
jednotky spojuje válečná a poválečná historie spojená se záborem obou území do Třetí říše a následný odsun německé 
menšiny do Německa. Region sestává ze 117 katastrálních území, a nachází se zde 5 měst. Orografická struktura území 
v podobě paralelních (převážně severojižních) hřbetů (kuest a hrástí) a sníženin dělí geograficky region na čtyři nestejné 
části: a) Svitavsko na západě, b) Moravskotřebovsko ve středu, c) Štítecko na severu a d) Zabřežsko na východě. 

Přírodní vlastnosti  

Nejteplejší území s úrodnými hnědozeměmi na spraších představuje severní okraj Boskovické brázdy u Městečka 
Trnávky (kolem 300 m n. m.), navazující údolí Třebůvky k východu (min. 264 m n. m.) a Moravskotřebovská kotlina, 
jejíž dno je v nadmořských výškách většinou do 400 m s průměrnými ročními teplotami vzduchu cca 8 °C. Přibližně o 
100 m výše položená Svitavská pánev vykazuje průměrné roční teploty cca o 1 stupeň nižší. Hřebeny kuest budované 
opukami po obou stranách Svitavské pánve a v okolí Moravské Třebové kulminují ve výškách až kolem 600 m n. m. Zde 
jsou průměrné roční teploty vzduchu o další stupeň nižší, avšak roční úhrny srážek vzrostly oproti sníženinám o 100 mm 
na cca 700 mm. Vysoké partie regionu tvořené na východě a severu krystalinickou Zábřežskou vrchovinou s rozsáhlými 
vrcholovými plošinami v nadmořských výškách kolem 600 m (extrémně nad 700 m) a hlubokými říčními údolími 
vykazují podobně jako hřebeny kuest roční teploty do 6 °C a podobné úhrny srážek, čemuž odpovídají chudší 
kambizemě. Do okolí Štítů od severu zasahuje kontrastní reliéf plochého dna Kladské kotliny ve výškách kolem 450-500 
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m n. m. v sousedství výběžků Orlických hor zde dosahujících výšek přes 900 m. Relativně teplá kotlina (s ročními 
teplotami vzduchu kolem 6-7 °C) dostává již značné množství srážek (cca 1000 mm/rok), což vede k podmáčení dna a 
vývoji hojných těžkých glejů a pseudoglejů na křídových sedimentech. Svahy výběžků Orlických hor kryjí chudé 
kambizemě na kyselých metamorfitech, vzhůru přecházející do kryptopodzolů až podzolů. Pouze údolní nivy řek Svitavy 
na západě území, Moravské Sázavy na severu a Třebůvky na jihu a jejích větších přítoků pokrývají rozsáhlé areály 
fluvizemí. Zajímavostí je skutečnost, že hranice regionu se od západního okolí Svitav až po místní vrcholy Orlických hor 
do značné míry kryjí s hlavním evropským rozvodím mezi úmořím Atlantského oceánu a Středozemního moře. 

Kulturní vlastnosti  

Využití krajiny citlivě reflektuje terénní, klimatické a půdní vlastnosti regionu. Velké parcely orné půdy jsou 
charakteristické nejen pro úrodnější půdy uvedených sníženin, ale rovněž pro méně členitý reliéf vysokých rozvodních 
plošin (obr. 9). Na plošinách jsou rovněž hojné areály luk a pastvin, zejména v místech přechodu do zvlněného terénu 
mísovitých závěrů údolních den. Ostatní louky jsou vázány na mírně sklonité okrajové svahy elevací, zářezy toků ve 
sníženinách a hojně na vlhké fluvizemě a gleje údolních niv. V prostorovém rozmístění lesů se málo uplatňuje nadmořská 
výška. Patrně rozhodující vliv má sklonitost svahů a s ní související obtížnost jiného využití. Lze dobře pozorovat, že 
extrémně sklonitá čela kuest, strmé svahy říčních údolí a stržovité závěry některých údolí hostí listnaté či smíšené lesy, 
zatímco dostupnější sklonité svahy jsou vyhrazeny jehličnatým monokulturám. Zábřežsko na severovýchodě regionu 
disponuje vyšším a členitějších reliéfem než Hřebečsko na jihozápadě. Zábřežsko je daleko více zalesněné a zatravněné, 
zatímco na Hřebečsku jen linie nejvyšších poloh kuesty Hřebečovského hřbetu a příkrého východního svahu je 
kompaktně zalesněná. Lidská sídla jsou většinou kolonizačního typu. Zatímco město Svitavy je vývojového typu 
s vřetenovitým náměstím vzniklým podél obchodní cesty, Moravská Třebová, Štíty a Zábřeh jsou založená města 
s pravidelnými pravoúhelnými náměstími. Venkovské obce jsou rovněž většinou kolonizačního původu silničního nebo 
potočního typu. Jejich intravilány jsou tvořeny izolovanými objekty, často obestavěnými dvory a okolními drobnými 
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zemědělskými plochami. Parcelace polností byla lánového 
typu s dlouhými pozemky vedenými zpravidla kolmo na 
osu obce od potoka vzhůru do svahu, často přímo po 
spádnici až k hranici katastru obce či panskému lesu. Směs 
zpravidla nevelkých pozemků s rozmanitým využitím 
(ovocné sady, zahrady, louky, políčka) a hojnou 
přítomností lesních dřevin (uvedenou zde jako drobná 
držba) doprovází nejen bezprostřední zázemí stavebních 
objektů, ale zasahuje podél toků do větší vzdálenosti od 
intravilánů sídel. 
 
Obr. 9: Současné využití krajiny pracovního regionu předindustriální 
krajiny Hřebečsko a Zábřežsko (Zdroj: originální data z CORINE LC 
2018, přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 
 
Segmenty předindustriální krajiny regionu  

V regionu Hřebečsko a Zábřežsko se vzhledem k jeho 
rozloze zachovalo poměrně málo segmentů 
předindustriální krajiny (pouze 17, což je 2,13 segmentu na 
100 km2). Celkově zaujímají pouze plochu 14,84 km2, 
neboli 1,86 % rozlohy regionu. Příčinu lze do jisté míry 

hledat v jeho poválečné historii. Region prodělal zábor do nacistické Třetí říše a následující odsun německy mluvícího 
obyvatelstva, které na Hřebečsku tvořilo rozhodující většinu předválečné populace. Další příčinou mohou být poměrně 
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náročné přírodní podmínky (klimatické, terénní, půdní,…), které nepodporují v řadě případů intenzivní zemědělské, ale 
spíše lesnické využití krajiny. Svoji roli nepochybně sehrály i politické zájmy v 50. letech 20. století v souvislosti 
s kolektivizací zemědělství. V bývalém pohraničí, kam zabrané území tzv. Sudet patřilo, v poválečném období 
hospodařily početné státní statky, které automaticky zcelovaly pozemky na území své působnosti.  

S ohledem na skutečnost, že pohraničí nebylo plně po odsunu dosídleno nově příchozími, byla řada pozemků především 
v členitém terénu opuštěna a postupně zarostla spontánně nebo organizovaně lesem. Naopak v zemědělsky příhodných 
podmínkách, kde se zformovala zemědělská družstva, byla drtivá většina původně drobných ploch – protáhlých lánů – 
spojena do rozlehlých polností. Pozdější společenský tlak na mechanizované, velkoplošné a později průmyslově 
zemědělské využití ploch k rostlinné výrobě a velkochovu skotu vedl k další unifikaci krajiny, kterému nemohli odolat 
drobní vlastníci či uživatelé parcel. S jistou nadsázkou řečeno: hlad po kolektivním využití ploch zde šel až do krajnosti 
díky relativně omezené nabídce ploch vhodných pro velkoplošné využití. Restituce pozemkového vlastnictví po roce 
1989 sice změnily vlastnické poměry, ale daleko méně využití pozemků. To si nadále podrželo (až na vzácné výjimky) 
charakter relativně nejefektivnějšího velkoplošného využití, ať již jde o ornou půdu či pastviny a louky. Ze 17 
zachovalých segmentů předindustriální krajiny v regionu si pouze jeden (u Hradce nad Svitavou) v rovinatém terénu 
udržel alespoň částečně vzhled podobný stavu v první polovině 19. století a nejde o zbylé extrémně omezené plochy 
záhumenků. Ostatní evidované segmenty předindustriální krajiny v tomto regionu se nacházejí v členitějším terénu buď 
údolních zářezů a stupňů ve sníženinách, anebo ve sklonitějším reliéfu elevací kuest a pohoří.  

Zatímco v zemědělsky příhodnějších polohách sníženin zachovalé segmenty předindustriální krajiny vykazují vedle 
vysoké podobnosti parcelace půdy se stavem ve 30. letech 19. století (kdy byly spolehlivé dokumenty stabilního katastru 
konstruovány) a také vyšší pestrost forem využití (zastoupení orné půdy radikálně pokleslo, nebylo však anulováno), ve 
vyšších a členitějších polohách se parcelace pozemků zachovala zpravidla lépe než ve sníženinách (v evidovaných 
segmentech), ovšem orná půda byla až na zcela nepatrné výjimky zatravněna. Navíc kdysi travnaté meze či stupně mezi 
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pozemky orné půdy zarostly stromy a keři. Pásy dřevin tak tvoří typické výrazné hranice mezi travnatými plochami 
zpravidla věrně kopírujícími protáhlé parcely středověkých orných lánů. 

Abecední přehled segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Cotkytle_01, Heroltice_01, Dlouhá Loučka_01, Hoštejn_01, Hradec nad Svitavou_01, Kunčina_Radišov_01, 
Mezihoří_01, Pivonín_01, Pohledy_01, Radiměř_01, Rozstání u Moravské Třebové_01, Slavoňov_01, Strážná_01, 
Svébohov_01, Útěchov u Moravské Třebové_01, Václavov_01, Vranová Lhota_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Kolonizační charakter území dobře dokumentují následující fotografie. Téměř všude lze pozorovat pruhy polností, které 
probíhají přímočaře zpravidla bez ohledu na terén. Kdysi sloužily jako orná půda, v současnosti jsou dominantně 
zatravněny. Meze mezi nimi byly pokryty travinami a sporadicky proložené izolovanými ovocnými i lesními stromy, 
nyní je zvýrazňují souvislé pasy dřevin, zakrývající terénní stupeň.  
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5.3 Letovicko 

Poloha regionu  

Letovicko je malý region Moravy s rozlohou 143,43 
km2. Na severozápadě krátce přiléhá k česko-moravské 
hranici. Region má rámcově trojúhelníkový obrys, ač 
v detailu je jeho hranice poměrně členitá (obr. 10). 
Severozápadní ohraničení má přímou čarou délku cca 
17 km, jihozápadní cca 12 km a východní cca 22 km. 
Region je vklíněn mezi podstatně rozsáhlejší okolní 
regiony. Na severu hraničí s regionem Hřebečsko a 
Zábřežsko, na východě s regionem Malá Haná a na 
jihozápadě s regionem Horácko a Podhorácko. Jižní 
okraj regionu je cca 15 km od města Brna. Region tvoří 
55 katastrálních území. 

Obr. 10: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny 
v terénu pracovního regionu Letovicko na historickém území 
Moravy (Zdroj: vlastní zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

Vymezení regionu 

Pracovní region je na jedné straně vnitřně velice 
rozmanitý pro přírodní stránce, na druhé straně má 
výrazně centralizované uspořádání. Byl takto vymezen 
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proto, že představuje jakousi „mezeru“ mezi okolními regiony, ke kterým nebylo možné jeho území přiřadit z důvodu 
etnografické odlišnosti a zmiňované přírodní rozmanitosti. Jistou oprávněnosti by snad bylo jeho rozdělení do tří části a 
přiřazení těchto částí k celkům sousedním. V každém z nich však daný „kus“ představoval cizorodý prvek. Od Vysočiny 
s Horáckem a Podhoráckem se Letovicko liší dominantním údolním charakterem reliéfu a absencí „horáckého“ 
povědomí. Oproti Malé Hané zde není typická úrodná rovinatá zemědělská krajina. Na rozdíl od sousedícího Hřebečska 
se zde neprojevuje dávný německý kolonizační vliv a Letovicko zůstávalo vždy českojazyčné. Letovicko tak zůstává 
svébytným přechodným regionem jak mezi sousedními moravskými regiony, ta mezi Moravou a Čechami. 

Přírodní vlastnosti  

Zvláštnost postavení Letovicka mezi sousedícími regiony vyplývá také z geologické stavby. Enkláva letovického 
krystalinika náleží do vzdálené středočeské oblasti (nehledě na jinou enklávu v prostoru Železných hor) sahající z okolí 
Prahy přes Plzeň za západní hranici republiky. Zde se setkávají také horninové masívy moravsko-slezské oblasti 
převládající na východním okraji Vysočiny, sedimentární výplň Boskovické brázdy i pokryvy české křídové pánve. Osu 
území tvoří místy až 100 m hluboké údolí řeky Svitavy, do kterého ústí řada přítoků ve svých různě zahloubených údolí, 
z nichž největší je údolí Křetínky. Jen malá část toků stéká k východu směrem k Boskovické brázdě. Vesměs členitý 
reliéf hlubokých údolí (min. 315 m n. m.) odděluje od sebe ploché zbytky starých zarovnaných povrchů a svědeckých hor 
křídové tabule (max. 646 m n. m.). Teplotní poměry regionu kolísají mezí 7-8 °C, roční úhrny srážek jsou kolem 600 až 
650 mm. Půdní pokryv se přizpůsobil pestrým geologickým poměrům a zahrnuje luvizemě, hnědozemě, kambizemě, 
pseudogleje, pararendziny a fluvizemě. 
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Kulturní vlastnosti  

Využití krajiny regionu Letovicko je velmi pestré a 
přizpůsobené lokálním přírodním poměrům (obr. 11). 
Nejvíce je zastoupená orná půda, která je lokalizována do 
plochých údolních a rozvodních poloh a na mírné svahy. 
Pestrou mozaiku rozmanitých forem využití ploch 
vykazuje bezprostřední okolí většiny obcí, především 
s polohou na údolních dnech. Na údolním dně Svitavy 
vznikl rovněž pás průmyslových podniků. Trvalé travní 
porosty jsou rozmístěny na strmějších svazích v různých 
výškových polohách. V daném území jsou však větší areály 
luk a pastvin spíše výjimečné. Přibližně 1/3 plochy regionu 
pokrývají lesní porosty. Vyskytují se jak na příkrých 
údolních svazích, tak na vrcholcích elevací. Většinou jde o 
jehličnaté lesy, méně o smíšené v menších údolích. 
Listnaté lesy jsou v regionu velmi vzácné. 
 
 
Obr. 11: Současné využití krajiny pracovního regionu předindustriální 
krajiny Letovicko (Zdroj: originální data z CORINE LC 2018, 
přepracováno, zjednodušeno a doplněno) 
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Segmenty předindustriální krajiny regionu  

V pracovním regionu Letovicko se zachovalo celkem 13 segmentů předindustrální krajiny. Vzhledem k malé rozloze 
regionu jde o poměrně vysoký počet, což znamená hustotu 9,06 segmentu na 100 km2. Jejich celková plocha je 11,53 
km2, tedy 8,04 % rozlohy regionu. Vyjma segmentu u obce Kněževísko jde o areály zcela nebo většinou rozložené na 
strmých údolních svazích. Parcelace pozemků je ve většině místních segmentů vedena po vrstevnicích v podobě teras 
oddělených různě vysokými mezemi. Výjimkou jsou segmenty v údolí potoka Zavadilka severně od Letovic (Dolní 
Smržov, Deštná) s velmi nepravidelnou mozaikou parcel. Parcelaci pozemků po spádnici vykazují obce Horní Poříčí a 
Prostřední Poříčí v údolí Křetínky. Z rozdílné parcelace pozemků u uvedených tří skupin obcí lze soudit, že rozdělení 
půdy mezi vlastníky proběhlo za odlišných podmínek, zřejmě v odlišných historických obdobích. Vedení pozemků po 
spádnicích kolmo na osu obcí v údolích připomíná německou kolonizaci, kdežto parcelace po vrstevnicích je zřejmě 
staršího data, podobně i nepravidelná parcelace. Bez ohledu na tvar, stáří a původ pozemků vedly k jejich uchování 
komplikované sklonové poměry, kde bylo spojování pozemků jen částečné nebo zcela vyloučené. Až na výjimky si 
horizontálně vedené pozemky alespoň zčásti uchovaly jistý podíl orné půdy, zatímco parcely vedené po spádnici byly 
prakticky úplně zatravněny.  

Abecední seznám segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Bělá u Jevíčka_01, Bělá u Jevíčka_02, Bohuňov_01, Deštná_01, Dolní Smržov_01, Horní Poříčí_01, Chlum_01, 
Chrástová Lhota_01, Kněževísko_01, Prostřední Poříčí_01, Rozhraní_01, Smolná_01, Třebětín_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 
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5.4 Drahansko 

Poloha regionu 

Region se nachází ve vnitrozemí středozápadní Moravy. 
Rozlohou 1277,10 km2 se řadí mezi středné velké pracovní 
regiony. Jižní cíp regionu zasahuje pouhých 10 km 
severovýchodně od města Brna a východní okraj je 10 km na 
západ od Olomouce (obr. 12). Od historické česko-moravské 
hranice jej dělí regiony Mala Haná a Letovicko 34,44 km. 
Region má přibližně eliptický tvar. Delší osa ve směru J-S měří 
61,11 km. V nejširším místě v jižní třetině území má šířku 34,44 
km. Na severu krátce sousedí s regionem Hřebečsko a 
Zábřežsko, na severozápadě s Malou Hanou. Na jihu za členitou 
hranicí navazuje region Brněnsko. Od Vyškova po Loštice 
sousedí s Hanou. Region sestává z 202 katastrálních území. 

Obr. 12: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny v terénu 
pracovního regionu Drahansko na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

Vymezení regionu 

Region Drahansko je vnitřní periferií Moravy. Představuje však 
typickou přírodní oblast v sousedství zavedených 
etnografických regionů Moravy, které snad okrajově do této 
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horské oblasti zasahují. Především ze strany od Olomoucka lze nepochybný vliv Hané pozorovat až hluboko do regionu 
Drahanska. Okrajové vlivy však zcela přehlušuje více méně jednotný ráz krajiny, co se týče jak přírodních poměrů, tak 
výsledků lidské činnosti. Vysoká klenba Drahanské vrchoviny 
a jižní části Zábřežské vrchoviny je soustavou vysokých 
zvlněných rozvodních plošin od okrajů rozčleněných 
hlubokými údolími vodních toků. Hluboko do nitra plošin se 
dostaly krasové toky Punkvy a Javoříčky a jejich přítoky, a pak 
prakticky pouze řeky Nectava a Romže sledující tektonicky 
predisponovaná údolí. Ostatní toky svými pramennými úseky 
založenými v rozevřených údolích přispívají k celkovému jen 
zvlněnému rázu nitra regionu. Obce a jejich obdělávané okolní 
ekumeny jsou dominantně rozmístěny v méně členitém terénu 
údolních závěrů, či vyústění údolí do okolních sníženin. 
Rozsáhlé lesy okrajových svahů regionu tak tvoří téměř 
souvislý prstenec. 

Obr. 13: Současné využití krajiny pracovního regionu předindustriální 
krajiny Drahansko (Zdroj: originální data z CORINE LC 2018, 
přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 

Přírodní vlastnosti 

Sjednocujícím prvkem regionu je dominantní charakter 
geologické stavby a reliéfu. V podloží převládají zpevněné 
sedimentární horniny prvohorního stáří z období karbonu, 
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především droby, jílovité břidlice a prachovce. Významně jsou zastoupeny devonské vápence a dolomity Moravského a 
Javoříčského krasu. Od západu do regionu zasahují granitoidy předprvohorního brněnského masívu. Sporadicky jsou na 
severu do jednotky zakomponovány staré (až předprvohorní) metamorfity a vulkanity, na západě bloky sedimentární 
výplně Boskovické brázdy. Mohutná klenba regionu vykazuje rostoucí rozčlenění starého zarovnaného povrchu od osy 
k okrajům. V prostoru nejvyšších poloh (Skalky – 735 m n. m.) se průměrné roční teploty vzduchu pohybují mezi 5-6 °C, 
zatímco na úpatích vzrůstají až na 9 °C. Podobně klesají i roční úhrny srážek od cca 700 mm po méně než 550 mm (min. 
225 m n. m.). 

Půdní pokryv dobře reflektuje morfologické podmínky regionu, a to jak absolutní nadmořskou výšku, tak sklonitost 
svahů. Špatně odvodňované plošiny kryjí pseudogleje a oglejené varianty kambizemí. Nejchudší kambizemě se vyskytují 
na nejvyšších elevacích a také pod lesními porosty na obvodových svazích regionu. V hlubokých údolích s příkrými 
svahy přecházejí až do rankerů. Závětrné jihovýchodní svahy nižších a okrajových poloh se sprašovými pokryvy 
podmínily vznik hnědozemí, výše luvizemí. 

Kulturní vlastnosti 

Kulturní krajina regionu Drahansko prodělala jak období kolonizace již ve 12. století (vedenou olomouckými biskupy), 
tak i pozdější kolonizační vlny ve vrcholném středověku. Období rozšiřování ekumeny byly následovány opouštěním a 
zánikem obcí. Přibližně polovinu území regionu pokrývají poměrně rozsáhlé kompaktní lesní porosty, především na 
obvodu Drahanské vrchoviny a při západním okraji Zábřežské vrchoviny (obr. 13). Menší lesní areály kryjí elevace 
v centrální a severovýchodní části regionu. Značný podíl mají listnaté a smíšené porosty, a to zejména ve Vojenském 
újezdu Březina, Školním lesním podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně a jejich sousedství. Rozorané 
plochy se nacházejí na zvlněných vrcholových a rozvodních plošinách, často doprovázené zpravidla novodobými loukami 
a pastvinami. Hojně jsou rozorány mírné svahy regionu svažující se do Hané, kde je poměrně hustá síť sídel. 
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Segmenty předindustriální krajiny regionu 

V regionu se zachovalo celkem 30 segmentů předindustriální krajiny. Celkem zaujímají plochu 15,38 km2, což odpovídá 
1,20 % rozlohy regionu, resp. 2,35 segmentu na 100 km2. V regionu lze rozlišit pět odlišných typů segmentů podle 
struktury parcelace pozemků. První skupinu tvoří segmenty s parcelací pozemků vedenou po vrstevnici. Většinou se 
nacházejí po okrajích regionu. Indikují starší sídla (Jeřmaň, Měrotín, Nová Ves u Litovle). Druhá skupina vykazuje 
parcelaci pozemků po spádnici, což je podobné obcím německé kolonizace. Vyskytují se rozptýleně ve vrcholových a 
rozvodních partiích regionu (Kladky, Dzbel, Kořenec, Lipovec, Ludmírov, Molenburk, Brodek u Konice, Dešná). 
Smíšenou parcelaci pozemků obou výše uvedených typů vykazuje několik obcí jako třetí skupina (Lešany, Hartínkov, 
Malé Hradisko, Obectov, Olomučany, Opatovice u Vyškova, Vratíkov) s polohou spíše po okrajích regionu. Čtvrtou 
skupinu reprezentují segmenty se zcela nepravidelnou parcelací, pravděpodobně rovněž velmi starého založení (Holštejn, 
Javoříčko, Kadeřín, Repechy, Seloutky, Vojtěchov). Specifickým pátým typem vyskytujícím se pouze ve dvou 
exemplářích jsou segmenty zachovalé velkoplošné parcelace pozemků bývalých velkostatků u obcí Krakovec a Čechy 
pod Kosířem. Zpravidla platí, že segmenty s parcelací po spádnici vykazují dobrou zachovalost struktury pozemků, avšak 
orná půda v nich byla zčásti zatravněna (v periferních polohách katastrů v členitějším území). V plošinatém terénu část 
orné půdy vytrvává. Naopak velkoplošná parcelace v okolí velkostatků i její využití se zachovalo téměř beze změn. 
V ostatních typech parcelace se vyšší podíl orné půdy dodnes zachoval. Celkově je evidentní, že kolektivizační tlak na 
spojování pozemků byl značný a podlehla mu většina obcí. 

Abecední seznam segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 
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Brodek u Konice_01, Budětsko_01, Čechy pod Kosířem_01, Dešná_01, Dzbel_01, Hartínkov_01, Holštejn_01, 
Javoříčko_01, Jeřmaň_01, Kadeřín_01, Kladky_01, Kořenec_01, Krakovec_01, Lešany_01, Lipovec_01, Ludmírov_01, 
Malé Hradisko_01, Měrotín_01, Molenburk_01, Nová Ves u Litovle_01, Obectov_01, Olomučany_01, Opatovice u 
Vyškova_01, Repechy_01, Rozstání po Kojálem_01, Seloutky_01, Suchdol u Konice_01, Svojanov u Bouzova_01, 
Vojtěchov_01, Vratíkov_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Navazující soubor fotografií dobře vystihuje charakter zbytků starobylé předindustriální krajiny v regionu, ve kterém se 
prolínají kolonizačních znaky osídlení a dělby půdy se znaky předkolonizačními. Starší období se projevuje v periferních 
partiích regiony a spíše v jižních částech (viz např. Opatovice u Vyškova) v podobě hojně po vrstevnicích vedenými 
pozemky (rovnoběžně s osou obce). Vyšší, centrální a severní plochy regionu intenzivně zasáhly kolonizační vlny. Starší 
vlnu patrně z 12. století ještě lokálně připomínají terasované svahy (viz např. Malé Hradisko) zakomponované do typické 
lánové parcelace pozdější kolonizace v navazujících stoletích. Poměrně plochý terén plošin Drahanské vrchoviny umožnil 
formování a uchování také rozlehlých parcel velkostatků zřejmě již v předindustriálním období (viz např. na katastru 
Krakovce). Je zapotřebí si rovněž všimnout, že šířka kolonizačních lánů se měnila podle úrodnosti půdy. Čím chudší půda 
tím širší a delší byl přidělený lán. Dědické změny však vytýčení původních lánů hojně pozměnily. Dělba půda v nivách 
údolních den se řešila různě od místa k místu. Někde byla niva protnuta pruhy lánů, jinde rozdělena s respektem na 
průběh nivy, vodní toky a charakter okolních svahů (viz např. Jeřmaň). 
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5.5 Brněnsko 

Poloha regionu 

Region předindustriální krajiny leží v jižní 
polovině středu Moravy. Jde o region 
střední velikosti s rozlohou 1708,73 km2. 
Na západě sousedí s rozsáhlým regionem 
Horácko a Podhorácko, na jihu s regionem 
Podyjí, na jihovýchodě s regionem 
Slovácko. Na východě členitou hranicí 
navazuje na Hanou. Na severovýchodě 
sousedí s regionem Drahansko a zcela na 
severu krátkou hranicí s regionem Malá 
Haná.  

Obr. 14: Rozmístění zjištěných segmentů 
předindustriální krajiny v terénu pracovního 
regionu Brněnsko na historickém území Moravy 
(Zdroj: vlastní zpracování, podklad: DMR 5G 
ČÚZK) 

Region má přibližně trojúhelníkový tvar 
(obr. 14). Střediskem je krajské město Brno v mírně excentrické poloze. K východnímu okraji regionu je z Brna vzdušnou 
čarou téměř 44 km, k jihozápadnímu 40 km a k nejbližšímu severozápadnímu to je 28 km. Region je tvořen 255 
katastrálními územími. 
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Vymezení regionu 

Region Brněnsko reprezentuje širší okolí Brna jakožto jedné z historických moravských metropolí a později metropole 
jediné. Představuje území, které představuje jisté spádové území současného krajského města, jež nejde objektivně zařadit 
do jiného regionu, ať již vcelku, anebo po částech. Nejde však o „mezeru“ mezi sousedními regiony, neboť Brněnsko 
samo o sobě představuje specifický metropolitní region objektivně existující. Jeho přesné vymezení, resp. zařazení 
konkrétních katastrálních území do Brněnska, lze odůvodnit v problematických hraničních lokalitách jak podle tradiční 
„nepříslušnosti“ k typickým etnografickým regionům (Haná, Slovácko, Horácko a Podhorácko, Malá Haná), tak podle 
přírodních (okrajový svah Drahanské vrchoviny východně od města) či historických (bývalá převaha německojazyčné 
populace na jihu a s ní spojený poválečný vývoj), případně rozvojových (suburbanizace severovýchodně od Brna) 
faktorů. 

Přírodní vlastnosti 

Zatímco spádovost k Brnu představuje unifikující faktor regionu, přírodní charakteristiky zdůrazňují jeho vnitřní 
dichotomii. „Rozdvojení“ regionu do hercynské a karpatské části je dáno odlišnou geologickou historií obou částí a z ní 
vyplývajícími současnými rozdíly ve vlastnostech a vzhledu. Pevné staré horniny (hlubinné vyvřeliny a sedimenty 
prvohorního staří) se zmlazeným, kdysi zarovnaným, reliéfem hrástí a prolomů, společně s mladými průlomovými 
údolími charakterizují severozápadní polovinu regionu v Brněnské vrchovině. Maximální nadmořské výšky zde dosahují 
590 m, nejníže neklesají pod 200 m. Těmto rozdílům odpovídají průměrné roční teploty vzduchu. V nejvýše položených 
místech klesají k 6 °C, zatímco srážky rostou až na cca 650 mm/rok. Půdní pokryv na tvrdých horninách tvoří převážně 
kambizemě a rendziny (na vápencích), na sprašových a neogenních pokryvech den prolomů a Boskovické brázdy hojně 
hnědozemě s luvizeměmi, místy s ostrůvky černozemí. Karpatskou část Brněnska tvoří neogenní výplň předhlubně 
v plochém až zvlněném terénu Dyjsko-svrateckého úvalu a Vyškovské brány s kvartérními štěkopísčitými terasami a 
rozsáhlými pokryvy spraší. Zde při průměrných ročních teplotách vzduchu až 10 °C a srážkových úhrnech do 500 
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mm/rok převažují úrodné černozemě, případně fluvizemě v širokých nivách Svratky, Svitavy a Jihlavy. Mírně chladnější 
je údolí Litavy ve Středomoravských Karpatech a vlhčí přilehlé elevace Ždánického lesa. 

Kulturní vlastnosti 

Dlouhověké a diferencované využití krajiny Brněnska vedlo ke zvýraznění rozdílů mezi plochami příhodnými pro 
intenzivní zemědělské využití a osídlení oproti členitému terénu s horšími půdami (obr. 15). Hustá síť osídlení a drtivá 

dominance orné půdy charakterizuje rovinatý 
a mírně zvlněný reliéf Boskovické brázdy, 
Dyjsko-svrateckého úvalu a Vyškovské 
brány. Převážně listnaté a smíšené lesy se 
uchovaly v místních pohořích a na jejich 
okrajových svazích. Ovocné sady, často 
v pestré mozaice s vinohrady, zahradami, a 
políčky, se vyskytují v okolí prakticky všech 
sídel. Markantní je vodní plocha Brněnské 
vodní nádrže a zejména obytná, průmyslová a 
obchodní zástavba Brna. 

 

Obr. 15: Současné využití krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Brněnsko (Zdroj: originální 
data z CORINE LC 2018, přepracováno, zjednodušeno 
a upraveno) 
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Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Pozoruhodné je prostorové rozmístění segmentů předindustriální krajiny v regionu Brněnska. Segmenty jsou soustředěny 
do prstence kolem brněnského městského centra a do teplého jižního lemu regionu. V regionu se zachovalo 75 segmentů 
různé kvality při průměrné hustotě výskytu 4,39 segmentu na 100 km2. Jejich celková plocha je 30,75 km2. Jejich podíl 
na rozloze regionu je 1,80 %. Segmenty v jihovýchodní polovině regionu mají odlišný charakter od ostatních v regionu. 
Pokud jsou lokalizovány na svazích (okrajových, údolních), vesměs jde o svahy jižní orientace. Mozaika využití ploch je 
prakticky shodná, podobně, jak tomu bylo v 30. letech 19. století. Mozaika sestává z úzkých parcel vinohradů, ovocných 
sadů, zahrad, luk a orné půdy. Oproti stavu v 19. století výrazně ubylo orné půdy, posílily trvalé kultury všeho druhu. 
Část z nich byla dotčena chatovou výstavbou, místy dokonce obytnými objekty. Na mírných svazích a v rovinách je 
trvalých kultur (bez vinohradů) v mozaice podstatně méně a většinou chybí veškerá zástavba. Směrem do vyšších poloh 
při západním a severním okraji regionu jsou vinohrady zcela nahrazeny ovocnými sady, více zůstalo orné půdy i trvalých 
travních porostů.  

Segmenty předindustriální krajiny na území města Brna vykazují sice prakticky nedotčenou strukturu parcelace pozemků, 
avšak jejich využití se zásadně přesunulo k trvalým kulturám. Formou využití a vzhledem připomínají příměstské 
zahrady, ačkoliv si uchovávají podobné formy využití jako v minulosti, byť s jejich odlišným zastoupením. Prakticky 
všechny byly intenzivně postiženy chatovou výstavbou, zpravidla i objekty trvalého bydlení. Velmi běžné je částečně 
rozdělení dlouhých pozemků na kratší parcely s tím, že i tyto krátké úseky byly téměř každý opatřeny trvalým stavebním 
objektem, vč. garáží, někdy i vodními objekty (často bazény). 

Abecední seznam segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 
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Blučina_01, 02, Bosonohy_01, 02, Bošovice_01, Bratčice_01, Brněnské Ivanovice_01, Černovice_01, Dolní 
Kounice_01, Dvorska_01, Habrovany_01, Heršpice_01, Hlína_01, Hostěrádky_01, Hrubšice_01, Hrušovany u Brna_01, 
Kobeřice u Brna_01, Kohoutovice-Jundrov_01, Komín_01, Kovalovice_01, Královo Pole-Sadová_01, Královo Pole-
SZ_01, Ledce_01, Líšeň_01, Lovčičky_01, Luleč_01, Malešovice-Medlov_01, Medlánky_01, Měnín_01, Milešovice_01, 
Moravský Krumlov_01, Moravské Bránice_01, Mouřínov_01, Moutnice_01, Nebovidy_01, Nemojany_01, Nevojice_01, 
Nosislav_01, Nový Lískovec_01, Obřany_01, Oslavany_01, 02, Ostopovice_01, 02, Otmarov_01, Práce_01, Pravlov_01, 
Přízřenice_01, Rousínov u Vyškova-Slavíkovice_01, Rousínov u Vyškova-Starý_02, Rybníky u Moravského 
Krumlova_01, Sivice_01, Slavkov u Brna_01, Sobotovice_01, Sokolnice_01, Staré Brno_01, Střelice_01, Syrovice_01, 
Šlapanice_01, Trboušany_01, Tvarožná_01, Újezd u Brna_01, Újezd u Černé Hory_01, Velešovice_01, Viničné 
Šumice_01, Vítovice_01, Vojkovice_01, Žabovřesky_01, Želešice_01, Židenice-Vinohrady_01, Židlochovice_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Brněnsko představuje region nesoucí přechodné rysy okolních regionů a současně také zvláštnosti vyplývající 
z metropolitní role Brna v minulých staletích a rovněž v současnosti. Zatímco většina jižního okolí velkoměsta má znaky 
starobylého rozdělení půdy do pruhů a bloků, v nichž se směry pruhů hojně měnily, na sever od města se již projevují 
kolonizační znaky pravidelného uspořádání půdy do paralelních pruhů (lokálně také v původně německých obcích i 
jinde). Velice rozšířeným jevem v relativně zachovalých segmentech staré předindustriální krajiny je setrvalý pokles 
intenzity využívání půdy. V teplejší jižní části regionu je orná půda nahrazována trvalými (ovocnými) kulturami, na 
sklonitějších svazích orientovaných k jihu zpravidla vinohrady. V rovinatějším území se vyšší podíl orné půdy udržuje. 
V okolí centra Brna jde nejčastěji o přestavbu struktury využití ve prospěch zahrádek, kdy se sice zásadně nemění dělba 
půdy, ale plochy orné půdy jsou prakticky zcela eliminovány, pokud nejde o zeleninové záhonky. V řadě případů dochází 
také k přeparcelování původně úzkých pruhů půdy do krátkých pozemků, které jsou v případě polohy na strmějším svahu 
v detailu terasovány. Přerod v zahradní charakter pozemků sebou nese jak vysazování okrasných dřevin (často 
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jehličnatých stromů, rozmanitých keřů), tak také výstavbu trvalých i provizorních objektů. Hojná je i jejich přestavba 
v objekty trvalého bydlení. Přesto vše tyto plochy představují areály zeleně v urbanizovaném prostoru. Zatímco plochy 
v majetku města jsou ohroženy přestavbou na jiné využití, parcely v soukromém vlastnictví odolávají developerským 
záměrům díky značné pozemkové rozdrobenosti limitující současný prodej větších ploch. Segmenty staré předindustriální 
krajiny v členitějším severním a západním dílu Brněnska je bývalá orná půda především zatravňována, přenechávána 
ovocným sadům a chataření. Přesto alespoň jistý podíl polí zde zůstává. Ovšem zbytků staré kulturní krajiny je na severu 
Brněnska minimum a formulovat zobecněná hodnotící stanoviska je nereálné. 
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Hájek 
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 Hlína 
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Lovčičky 



91 

 

 

Měnín 
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Nosislav 
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Staré Brno 
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Šlapanice 
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Trboušany 
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Viničné Šumice 
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Vojkovice 
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5.6 Jeseníky 

Poloha regionu 

Region Jeseníky zaujímá okrajovou polohu při 
severní historické hranici Moravy. Jeho rozloha činí 
2 164 km2 a patří mezi velké regiony. V moravském 
vnitrozemí na severozápadě krátce hraničí 
s regionem Hřebečsko a Zábřežsko. Dlouhá a členitá 
jihozápadní hranice s regionem Haná probíhá na 
pomezí vysočiny a nížiny Hornomoravského úvalu 
až po jižní okraj Moravské brány. Tam se hranice 
stačí k severovýchodu, za kterou dále navazuje 
region Lašsko, Kravařsko a Moravská brána. Region 
má silně protáhlý přibližně elipsovitý tvar s delší 
osou ve směru severozápad-jihovýchod o délce 92 
km (obr. 16). V nejširším místě na jihovýchodě činí 
vzdálenost jihozápadní od severovýchodní 
(historické zemské) hranice 33,8 km. Na severu 
regionu na Šumpersku je největší šířka kolem 31,7 
km. Region sestává z 212 katastrálních území. 

Obr. 16: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální 
krajiny v terénu pracovního regionu Jeseníky na historickém 
území Moravy (Zdroj: vlastní zpracování, podklad: DMR 5G 
ČÚZK) 
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Vymezení regionu 

Podnětem k vymezení regionu Jeseníky v dané podobě byly jak přírodní, tak etnografické důvody, nacházející se zde 
v úzkém souladu. Vymezení vůči regionu Haná v zásadě respektuje předválečnou etnickou hranici. Ta probíhala převážně 
po úpatí Nízkého Jeseníku, podhůří Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, v okolí Uničova a Mohelnice i uvnitř 
úvalu. Místy však vystupovala do podhůří. Hraniční linie byla účelově vyrovnána s ohledem na charakter reliéfu tak, aby 
katastrální území s těžištěm v rovinách zůstala v regionu Haná, a naopak katastrální území s převahou v pohořích zůstala 
v regionu Jeseníky. Do regionu Jeseníky tak patří také většina Šumperské kotliny s historickou vazbou na předválečně 
převažující německojazyčné obyvatelstvo a podobně dolní část údolí Moravy nad Mohelnickou brázdou, kde převládala 
českojazyčná populace. Oproti regionu Hřebečsko a Zábřežsko je vymezení dominantně účelové a rozhraní obou regionů 
zabíhá do Kladské kotliny. Jihovýchodní omezení je dáno okrajem orografické jednotky Moravské brány a přibližným 
vymezením etnografického regionu (Moravské) Kravařsko, který z Moravské brány vystupuje do okrajů Nízkého 
Jeseníku, zde zastoupeného Oderskými vrchy a Vítkovskou vrchovinou. 

Přírodní vlastnosti 

Region Jeseníky zahrnuje nejvyšší moravská horstva na pomezí s historickým Kladskem a Slezskem (Králický Sněžník 
1424 m, Hrubý Jeseník – Praděd 1491 m, Rychlebské hory – Smrk 1125 m). Tato horstva jsou budována převážně 
metamorfovaným horninami prvohorního stáří v lužické oblasti západně od Ramzovského sedla a silezika 
moravskoslezské oblasti v Hrubém Jeseníku a jeho jižním podhůří. Na jihovýchod znatelně nižší (kolem 600 m n. m.) 
plošinatý reliéf Nízkého Jeseníku (max. Slunečná 800 m) budují prvohorní zpevněné sedimenty jesenického kulmu. 
Metamorfované i sedimentární horniny podlehly hercynskému vrásnění, pozdější dlouhodobé denudaci a zarovnávání. 
Zmlazení a vyzdvižení přinesly tektonické pohyby ve třetihorách. Zlomová tektonika podmínila vznik ohniska 
vulkanismu mezi Břidličnou a nádrží Slezská Harta (max. Velký Roudný 780 m a Malý Roudný 771 m). Od zlomových 
okrajů se do bloku Nízkého Jeseníku zahloubila výrazná říční údolí. Výškové rozpětí regionu sahá od 245 po 1487 m n. 
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m., což podmiňuje výrazné klimatické rozdíly. Zatímco na úpatí při Hornomoravském úvalu mohou průměrné roční 
teploty vzduchu přesahovat 8 °C, v polohách nad 700 m n. m. to je do 6 °C, nad 900 m n. m. jen do 4 °C, nad 1200 m do 
2 °C. Stejným směrem vzrůstají roční úhrny srážek od 550 mm na úpatích po 1000 mm i více v nejvyšších polohách. 

Vláhově teplotní a terénně geologické podmínky 
našly odraz v uspořádání půdního pokryvu od 
úpatních typických kambizení, přes kyselé a často 
oglejené kambizemě na plošinách, kryptopodzoly a 
podzoly v lokalitách nad 1000 m. Jen příhodné nízké 
teplé polohy chráněného lemu Šumperské kotliny 
nesou hnědozemě a luvizemě na spraších. Opakem 
jsou extrémně chudé rašelinné půdy vrchovišť a 
rankerové podzoly nad horní hranicí lesa. 

Kulturní vlastnosti 

Region Jeseníky představuje typickou středověkou 
kolonizační oblast (obr. 17). Kolonizace se účastnilo 
jak české obyvatelstvo, tak německé, které při 
osídlování postupovalo do vyšších poloh (až nad 800 
m n. m., Nová Ves u Rýmařova).  

Obr. 17: Současné využití krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Jeseník (Zdroj: originální data 
z CORINE LC 2018, přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 
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Typická kolonizační lánová parcelace pozemků doprovázela většinu dlouhých potočních či silničních obcí. Od konce 
středověku se tak zformovala charakteristická kulturní krajina s úzkými políčky vedenými, kde to jen šlo, zpravidla po 
spádnici kolmo na osu obcí. Etnické změny po 2. světové válce spojené s odsunem místně většinové německojazyčné 
populace vedly k radikálnímu poklesu intenzity využívání ploch a počtu obyvatel. Plochy na periferiích katastrálních 
území byly v období reálného socialismu spontánně i cílevědomě zalesňovány, orná půda zčásti zatravňována a 
převáděna na pastviny. Na druhé straně v příhodném zvlněném terénu plošin Nízkého Jeseníku proběhlo scelování 
pozemků v rámci státních statků a zemědělských družstev a jejich hojné odvodňování pro pěstování obilnin a brambor. 
Politické a ekonomické změny od roku 1990 vedly k dalšímu poklesu intenzity využívání pozemků na plošinách. 
Výsledkem je jejich téměř úplné zatravnění a další postup lesa. Drobná parcelace je dnes dána směsí travnatých ploch a 
pásů dřevin mezi nimi, či podél potoků. Na druhé straně roste rekreační využití území. Mnoho obcí nabylo díky 
chalupářům rekreační charakter a zachovaly si často starobylý ráz. Orná půda se zachovala jen v úpatních polohách a na 
rozlehlých plošinách středních poloh. Lesy pokrývají více než polovinu plochy regionu a hojně jsou zejména v údolích 
zastoupeny listnaté a smíšené porosty, při východním okraji regionu díky spontánní sukcesi ve Vojenském újezdu Libavá. 
Mohutné jehličnaté lesy pokrývají východní svahy pradědské části Hrubého Jeseníku, ale významné jsou i v části 
keprnické, v Rychlebských horách, Jeřábské vrchovině a Králickém Sněžníku. Velké vodní plochy (nádrže Slezská Harta, 
Kružberk) na zemské hraniční řece Moravici vznikly etapovitě v poválečném období. 

Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Teritoriální rozmístění segmentů předindustriální krajiny je velmi nerovnoměrné a svádí k otázkám na vysvětlení tohoto 
jevu. Celkem se v regionu vyskytuje 95 segmentů krajiny s relativně zachovalou parcelací půdy. V průměru to znamená 
hustotu 4,39 segmentu na 100 km2.  Celková plocha zachovalých segmentů v regionu Jeseníky činí 100,49 km2, neboli 
4,64 % plochy regionu. Obě uvedená celoplošná čísla jsou ve srovnání s jinými regiony poměrně vysoká. Výklad lze 
opřít o následující úvahy. 
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Nerovnoměrné rozmístění bezpochyby souvisí s odlišnými přírodními podmínkami. Většinou jen mírně zvlněný reliéf 
Nízkého Jeseníku a výšky do max. kolem 600 m n. m. nebránily scelování pozemků za reálného socialismu. Proto se 
nepočetné a většinou malé segmenty zachovaly jen v členitějším terénu okrajů regionu. V plošším terénu proběhla 
homogenizace krajiny. V členitém horském terénu v severní polovině regionu sehrála roli také vyšší nadmořská výška a 
s ní spojené horší klimatické a půdní parametry. V poválečném období již nebyl dostatečný státní ani individuální zájem 
nově příchozích obyvatel o intenzivní využívání za náročných podmínek. To vedlo k tomu, že jednak periferní plochy 
katastrů (zpravidla nejvýše nad obcí) pokryl les, jednak původně travnaté či keři porostlé meze zarostly stromy. Ty 
zásadně a trvale rozdělily původní zemědělský prostor, takže o jejich slučování bylo obtížné na mnoha místech uvažovat.  
Snížila se dostupnost úzkých pozemků vedených po spádnici pro zemědělskou techniku. Pozemky tak od mezí zarůstaly a 
zůstalo jejich pouze extenzivní využití pro kosené louky. Pro nepřehlednost se úzké lany příliš nehodí pro pastvu. 
Výsledem těchto okolností je skutečnost, že se sice zachovala ve zjištěných segmentech stará diferenciace půdy, ale 
struktura využití se změnila. Ornou půdu nahradily traviny, meze zvýraznily řady stromů, místy lesní pásy zpravidla 
listnáčů (i ovocných). Krajina tak získala malebný ráz, ale jen částečně připomíná dávnou krajinu. Mimo zachovalé 
segmenty ovšem homogenizace krajiny rovněž proběhla, ale zpravidla příznivější přírodní podmínky a menší vzdálenost 
od obcí vedly k mechanickému odstraňování velké části mezí. Krajina tak získala přehledný charakter při velkoplošném 
využití, opět zpravidla extenzivního charakteru. 

Abecední seznam segmentů  

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Bartoňov_01, Bedřichov u Oskavy_01, Bílčice_01, Bratrušov_01, Bukovice u Velkých Losin_01, Bušín_01, 
Dlouhomilov_01, Dobřečov_01, Dolní Moravice_01, Domašov u Šternberka_01, Habartice u Jindřichova_01, 02, 
Hartíkov_01, Hlásnice u Šternberka_01, Horní Loděnice_01, Horní Moravice_01, Hořejší Kunčice_01, Hrabenov_01, 
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Hraběšice_01, Hrabišín_01, Chabičov_01, Jakubovice u Šumperka_01, Janovice u Rýmařova_01, Kamenná_01, 
Karlovec_01, 02, Klášterec_01, Klepáčov_01, Krásné u Šumperka_01, Křišťanovice_01, Křivá_01, Křížov u 
Sovince_01, Kunčice pod Králickým Sněžníkem_01, Labe_01, Lipina u Šternberka_01, Lipná_01, Lomnice u 
Rýmařova_01, Luboměř_01, Lužná u Hanušovic_01, Malá Šťáhle_01, Malé Vrbno_01, 02, Maršíkov_01, Mirotínek_01, 
Mladoňov u Oskavy_01, Mostkov_01, Nová Ves u Rýmařova_01, Nové Losiny_01, 02, 03, Nový Malín_01, Ondřejov u 
Rýmařova_01, Osikov_01, Ostružná_01, Partutovice_01, 02, 03, Pekařov_01, Písařov_01, Podlesí nad Odrou_01, 
Podlesí-město_01, Pohořany na Moravě_01, Posluchov_01, Potůčník_01, Radomilov_01, Raškov Ves_01, 02, 
Rejhotice_01, Rešov_01, Roudno_01, Ruda u Rýmařova_01, Rudoltice u Sobotína_01, Skály u Rýmařova_01, Sklené u 
Malé Moravy_01, Sobotín_01, Spálov_01, 02, 03, Stachov_01, Staré Město pod Králickým Sněžníkem_01, 02, 
Štědrákova Lhota_01, Těchanov_01, Třemešek_01, Tvrdkov_01, Tylov_01, Václavov u Oskavy_01, Valšov_01, Velké 
Vrbno_01, Vernířovice u Sobotína_01, Vikantice_01, Vojtíškov_01, Vysoká u Malé Moravy_01, Vysoké 
Žibřidovice_01, Žleb_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Region Jeseníků je exemplárním územím vrcholně středověké kolonizace, v níž dominovali osadníci z německých 
oblastí. Kolonizace vedla formálně k šablonovité úpravě vzhledu krajiny. Principem práce lokátora bylo spravedlivé 
rozdělení půdy mezi osadníky tak, aby všichni dostali přibližně rovnocenné plochy půdy k obživě. To vedlo 
k respektování úrodnosti půdy, ale nikoliv charakteru reliéfu. Krajina tak byla rozdrobena do dlouhých pruhů 
vycházejících od obydlí údolních potočních obcí přímo, oblouky nebo vějířovitě k okraji území obce. Pruhy zahrnovaly 
také lesní porosty. V zachovalých segmentech steré krajiny se toto členění zpravidla dobře udržuje, ovšem za téměř 
úplného zatravnění a zarůstání mezí dřevinami. 
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  Staré Město pod Králickým Sněžníkem 
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5.7 Haná 

Poloha regionu 

Region předindustriální krajiny Haná zaujímá severní polovinu 
středu Moravy. Značná rozloha 2 652,76 km2 jej řadí mezi velké 
regiony Moravy.  

Území má výjimečnou centrální polohu a je ze všech stran 
obklopeno sedmi dalšími regiony. Na severu až severovýchodě to 
jsou Jeseníky. Na východě hraničí s regiony Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána. Na jihovýchodě za krátkou hranicí navazuje 
Valašsko. Jižními sousedy jsou regiony Slovácko a Brněnsko. Na 
západě region sousedí s Drahanskem a na severozápadě 
s Hřebečskem a Zábřežskem. Vzdálenost mezi nejzazšími body na 
severu a jihu regionu je 99 km (obr. 18). V nejširším místě na jihu 
je region široký 51 km. Region je tvořen 456 katastrálními 
územími, což je téměř 1/6 všech katastrů na historickém území 
Moravy. 

 

Obr. 18: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny v terénu 
pracovního regionu Haná na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 



116 

 

Vymezení regionu 

Ačkoliv etnograficky Haná lokálně přesahuje hranice pracovního regionu zejména směrem na západ do nitra Drahanska a 
regionu Lašska, Kravařska a Moravské brány na jihovýchodě, ostatní hranice regionu se víceméně opírají o přírodní 
vymezení. Region tak tvoří katastrální území s těžištěm v nížině Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy, či 
alespoň do nížiny okrajově zasahující. Výjimkou je jižní omezení regionu. Zde území Hané vystupuje do 
Středomoravských Karpat. Konkrétně jde prakticky o celou Litenčickou pahorkatinu a severní polovinu Chřibů. Hluboko 
na jižní stranu Chřibů Haná zasahuje do okolí Koryčan v souladu s tradičním vymezením etnografického regionu Haná 
v těchto místech. Západní hranice regionu prakticky kopíruje okraje Drahanské a Zábřežské vrchoviny. Východní 
vymezení regionu se místy šplhá do okrajů podhůří Jeseníků, ostatní úseky hranice regiony sledují nejvýraznější zlomové 
omezení Nízkého Jeseníku. Předválečná etnická česko-německá linie zde probíhala po výrazném, zcela 
nepřehlédnutelném krajinném rozmezí. 

Přírodní vlastnosti 

Převážně plochá sníženina Hornomoravského úvalu (min. 180 m n. m.) a navazující Mohelnické brázdy na severu je 
soustavou rozsáhlých prolomů s výrazným tektonickým omezením zejména vůči Nízkému Jeseníku (max. výška regionu 
654 m) a podhůřím Hrubého Jeseníku na východě a Zábřežské vrchovině na severozápadě. Výrazné svahy reprezentují 
vymezení vůči Drahanské vrchovině. Omezení vůči karpatským pohořím je dáno spíše dlouhými mírnými svahy. 
Etnografické jižní omezení Hané na řadě úseků sleduje průběh karpatských flyšových příkrovů. Dno prolomů a elevace 
Litenčické pahorkatiny (až do max. 518 m n. m.) tvoří neogenní sedimenty, hojně překryté kvartérními sprašemi, 
terasovými štěrkopísky a povodňovými hlínami. Na nich se vyvinuly a udržují při průměrných ročních teplotách mezi  7-
9 °C a ročních srážkových úhrnech mezi 500 až 650 mm úrodné černozemě, hnědozemě, případně luvizemě, v nivách 
fluvizemě a černice. Výskyt těchto půd velmi dobře koresponduje s vymezením daného regionu Haná. 
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Kulturní vlastnosti 

Příhodné přírodní podmínky odedávna podporovaly intenzivní 
zemědělské využití regionu a jeho území patří mezi nejstarší sídelní 
oblasti Moravy. Typická je hustá síť venkovských obcí a malých měst. 
Úrodné půdy jsou zcela rozorány a téměř výhradně velkoplošně 
využívány (obr. 19). Kolektivizace zemědělství zde vedla k takřka 
úplné likvidaci drobné parcelace půdy. Záhumenky jsou redukovány 
na krátké zahrady za domy a představují drobné relikty dřívější 
struktury pozemků. Podstatně menší změny prodělaly bývalé panské 
velkostatky, alespoň co se týče pozemkové držby a její geometrické 
stránky. Jejich původní rozsáhlé parcely si uchovaly tvar, výměru a 
využití. V daleko horším stavu jsou zpravidla stavení, resp. 
hospodářské objekty velkostatků, byť organicky patří k okolním 
pozemkům. Stávající lesní porosty pokrývají poměrně velké části 
aluviálních niv (především v CHKO Litovelském Pomoraví a na 
Tovačovsku). Ostatní lesy pokrývají obtížně využitelné plochy 
příkrých okrajových svahů okolních elevací, svahů údolí při jejich 
vyústění do rovin a vrcholy izolovaných vrchů. Větší luční porosty 
doprovázejí tok Moravy od Zábřehu po Mladeč, v okolí Olomouce, 
Kojetína a Kroměříže, ale početně i na svazích okolních pohoří. 
Pestřejší mozaika využití ploch se udržuje spíše mimo rovinatý terén.  

Obr. 19: Současné využití krajiny pracovního regionu předindustriální krajiny Haná 
(Zdroj: originální data z CORINE LC 2018, přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 
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Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Zachovalé segmenty předindustriální krajiny v podobě starobylé parcelace pozemků přežívají spíše v koncových částech 
protáhlého regionu Haná. Zatímco v okrajových částech regionu v členitějším terénu se zachovaly segmenty s převážně 
rozdrobenou parcelací pozemků, v osové části regionu v rovinatém terénu se naopak zachovaly segmenty se starobylou 
velkoplošnou parcelací v okolí bývalých či stávajících objektů velkostatků. Na Hané se tak zachovalo celkem 56 
segmentů předindustriální krajiny, což představuje hustotu 2,11 segmentu na 100 km2. Toto číslo není vysoké, ovšem 
vzhledem k převážně rovinatému terénu regionu jde o vcelku dobrý výsledek předchozího vývoje, který přál spíše 
velkoplošnému využívání úrodných ploch, než uchování drobné pozemkové držby. Stinnou stránkou tohoto údaje je však 
skutečnost, že prakticky všechny zachovalé segmenty se současnou drobnou parcelací ploch se zachovaly v členitějším 
terénu okrajových pohoří. Orné půdy v nich však zpravidla ubylo ve prospěch trvalých kultur. V rovinách tak 
jednoznačně převažují segmenty s velkoplošným využitím dědictví panských velkostatků. Tyto pozemky slouží 
k pěstování jednoletých zemědělských plodin. Celková plocha všech zjištěných segmentů předindustriální krajiny 
v regionu Haná činí 33,52 km2. To představuje 1,49 % rozlohy celého regionu a odpovídá spíše regionům se slabým 
podílem starobylých krajinných struktur. 

Abecední seznam segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Bezděkov u Úsova_01, Bludov_01, Brníčko u Zábřehu_01, Břevenec_01, Cetechovice_01, Cvrčovice u Zdounek_01, 
Divoky_01, Doloplazy_01, Domaželice_01, 02, Doubravice nad Moravou_01, Dubicko_01, Hlubočany_01, Holešov_01, 
02, Horní Libina_01, Horní Moštěnice_01, Hoštice u Litenčic_01, Hulín_01, Chromeč_01, Chropyně_01, Chudobín_01, 
Ivaň na Hané_01, Količín_01, Křemačov_01, Lazníky_01, 02, 03, Lesnice_01, Litenčice_01, Moravské Málkovice_01, 
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Osek nad Bečvou_01, 02, Pňovice_01, Poličky_01, Prosenice_01, Přestavlky u Přerova_01, Radvanice u Lipníka nad 
Bečvou_01, 02, Roštění_01, Rymice_01, Řimice_01, Sobáčov_01, Stará Ves u Přerova_01, Štěpánov u Olomouce_01, 
Tovačov_01, Třebětice_01, Tučín_01, Věžky_01, Víceměřice_01, Všetuly_01, Zábřeh na Moravě_01, Zborovice_01, 
Zdounky_01, 02, Želatovice_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Zvláštnost typického vzhledu zbytků předindustriální kulturní krajiny Hané je dána dominantním charakterem reliéfu. 
Prakticky do období socialistické kolektivizace zemědělství byla krajina rozdělena do na první pohled pestré chaotické 
mozaiky úzkých políček, lokálně rozdělených lužními háji, lány velkostatků a často velkými obecními pastvinami. Na 
zásadní redukci původně podstatně větších lužních lesů a luk se podílela expanze cukrovarů právě v období průmyslové 
společnosti. Rovinatý terén velmi přál scelování pozemků, ať již za ním stála revoluce cukrovarů, nebo rozhodování 
tvůrců jednotných zemědělských družstev. Ráz krajiny se tak zásadně změnil ve prospěch monotónních, avšak efektivněji 
využívaných monotónních lánů. Nostalgii staré krajiny v současnosti může vyvolat jen extrémní minimum ploch dávné 
krajiny. V rovinatém terénu (vyjma zbylých nevelkých záhumenků) se plochy drobné parcelace zachovaly zcela 
výjimečně. V rovinách však dobře udržují velké plochy orné půdy bývalých velkostatků, které bez velkých změn prošly 
nacionalizací v 50. letech 20. století a fungují stejně v rámci zemědělských podniků, které ostatně hojně obhospodařují 
zakoupené nebo pronajaté parcely drobných vlastníků. Pestřejší využití krajiny se udržuje v členitějších okrajích Hané, 
kde se drobná parcelace půdy dodnes více vyskytuje. Okraje rovin Hané, resp. dolní svahy a úpatí okolních elevací však 
nereprezentují typickou zemědělskou Hanou. Výjimečně zachovalé segmenty staré krajiny v rovinách jsou tak posledními 
svědky dávné, vždy intenzivně využívané bohaté krajiny.  
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5.8 Slovácko 

Poloha regionu 

Region předindustriální krajiny 
Slovácko zaujímá jihovýchodní cíp 
historického území Moravy a současné 
České republiky (obr. 20). Díky 
rozloze 2717,68 km2 patří mezi velké 
regiony Moravy. Na jihovýchodě 
regionu probíhá dlouhá hranice se 
Slovenskou republikou, v podstatě se 
kryjící (nehledě na drobné korektury 
po vodohospodářských úpravách toku 
řeky Moravy a změnách v souvislosti 
s rozdělením Československa) se 
starobylou moravsko-uherskou hranicí, 
ustálenou pravděpodobně v 1. polovině 
14. století.  

Obr. 20: Rozmístění zjištěných segmentů 
předindustriální krajiny v terénu pracovního 
regionu Slovácko na historickém území 
Moravy (Zdroj: vlastní zpracování, podklad: 
DMR 5G ČÚZK) 
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Na nejzazším dolním toku Dyje region hraničí s Dolními Rakousy v rámci Rakouské republiky. Změnu státní příslušnosti 
zde prodělal (a to pravděpodobně opakovaně) trojúhelník území při soutoku Dyje a Moravy. Na jihozápadě probíhá 
hranice s regionem Podyjí, na severozápadě s regionem Brněnsko. O severní hranici se dělí Haná a Valašsko. Velmi 
přibližně kosodélníkové území regionu má delší uhlopříčku probíhající od západu k východu v délce 94,55 km. Kratší 
uhlopříčka ve směru jihozápad-severovýchod má délku 81,82 km. Největší šířka území regionu na krajním jihozápadě 
dosahuje 50,91 km, na severovýchodě 43,64 km. Region sestává celkem z 231 katastrálních území. 

Vymezení regionu 

Ohraničení regionu je dáno tradičními mezistátními a etnografickými hranicemi v této části Moravy. Vůči regionu Podyjí 
hranice vede prakticky po předválečné jazykové česko-německé linii podle dominantní etnické příslušnosti obyvatelstva. 
Oproti regionu Brněnsko je vymezení dáno vlastním tradičním severozápadním omezením Slovácka vůči etnograficky 
indiferentnímu jihovýchodnímu okolí Brna. Pomezí s Hanou na severu sleduje hřeben Chřibů až k toku Moravy. 
Rozhraní mezi Slováckem a Valašskem je do jisté míry konvenční tak, jak se dařilo katastry jednotlivých obcí přiřadit do 
sousedících regionů. Ovšem i zde hranice v zásadě sleduje valašsko-slovácké etnografické pomezí. Region Slovácka tak 
zahrnuje jaderné subregiony Podluží v okolí Lanžhotu, Dolňácka na Strážnicku, Kyjovska, Hanáckého Slovácka kolem 
Čejče, Krumvíře a Klobouků u Brna, Horňácka u Velké nad Veličkou, Kopanic u Strání a okolí Hluku. 

Přírodní vlastnosti 

Celý region Slovácka se nachází v karpatské části Moravy. Zahrnuje však velmi rozmanitá území, zejména co se týče 
reliéfu a od něj se odvíjejících ostatních vlastností krajiny. Výšková členitost území je značná a pohybuje se od 149 m n. 
m. při výtoku Moravy a Dyje na slovensko-rakouské pomezí po 968 m n. m. na Velké Javořině. S výškovými poměry se 
mění i průměrné roční teploty od 10 °C do 5 °C, a analogicky i roční úhrny srážek od 450 mm do 1000 mm. Z hlediska 
reliéfu lze region rozdělit do tří částí. Západní přibližně třetina regionu zasahuje do Středomoravských Karpat, zde 
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tvořených flyšovými příkrovy s pásemným uspořádáním horninových celků, kdy souvrství s hojným zastoupením 
pískovce, případně slepenců tvoří zřetelné vyšší a ostřeji budované hřbety s pokryvy kambizemí. Celkově však převládají 
měkčí a erozi méně odolné jílovce a slínovce, na kterých se vyvinul zaoblený reliéf. Na výchozech flyšových hornin se 
vyvinuly zvětraliny s různým obsahem jílů a podle charakteru zvětralin hnědozemě až černozemě, podobně na 
sprašových pokryvech podle nadmořské výšky a orientace svahů. Střední část regionu zaujímá rozsáhlá tektonická 
sníženina Dolnomoravského úvalu vyplněná nezpevněnými jezerními sedimenty terciéru, kvartérními sprašemi s pokryvy 
černozemí a hnědozemí, navátými písky s regozeměmi a arenozeměmi a hojnými nivními uloženinami s širokými pásy 
úrodných fluvizemí a černic. Východní třetina území patří do Moravsko-slovenských Karpat s výrazně odlišnými vysoko 
vyzvednutými Bílými Karpaty s úzkými hřebeny nad měkce modelované podhůří s nízkými širokými zaoblenými hřbety, 
vesměs budovanými podobnými flyšovými souvrstvími příkrovů. Do teplého podhůří hojně zasahují černozemě a 
hnědozemě na spraších a hlinitých zvětralinách flyše. Ve vyšších polohách převládají luvizemě a zejména kamenité 
kambizemě. 

Kulturní vlastnosti 

Region Slovácka je velmi starou sídelní oblastí jak díky příznivým přírodním podmínkám, tak tranzitnímu charakteru 
terénu, kudy procházela jedna z hlavních pravěkých obchodních cest Evropy – Jantarová stezka. Do Dolního Pomoraví se 
kladou základy české státnosti, ať již jde o jádro kmenového svazu Sámovy říše, tak Říše velkomoravské. Vzhledem 
k tomu, že v území se vyskytují jak výrazná horstva s úzkými hřbety, tak mírně zaoblený zvlněný reliéf úpatních 
pahorkatin a široké roviny, současné využití krajiny jeví úzkou vazbu zejména na terénní a půdní poměry. Zatímco 
nejvyšší, chladnější, členitější a horšími půdami vybavené hlavní hřbety pohoří pokrývají rozsáhlé lesy, převážně listnaté, 
v nižších polohách jsou borové a smíšené lesy vázané na chudší písčité podloží a lužní lesy na vlhké půdy niv (obr. 21). 
Rozloha zemědělské ekumeny se citlivě kryje s rozmístěním černozemí a hnědozemí v Pomoraví a bělokarpatském 
podhůří a černozemí na západě. Hustá síť poměrně velkých vesnic, městeček a menších měst je doprovázena rozsáhlými 
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plochami trvalých kultur, v podhůří s dominancí vinohradů, na úpatích pohoří s vyšším podílem ovocných sadů. Rozsáhlé 
louky jsou typické pro území Bílých Karpat. Nezanedbatelné jsou také v říčních nivách. V území funguje tradiční 
rybníkářství, avšak větší vodní plochy v nivě Moravy vznikly až po těžbě štěrkopísků. Do regionu zčásti zasahuje Dolní 

zdrž Novomlýnských nádrží. 
Regionem vedou důležité 
moderní komunikační linie 
silniční, železniční, letecké, 
potrubní a potenciálně i vodní 
dopravy. 

Obr. 21: Současné využití krajiny 
pracovního regionu předindustriální 
krajiny Slovácko (Zdroj: originální data 
z CORINE LC 2018, přepracováno, 
zjednodušeno a upraveno) 

Segmenty předindustriální 
krajiny regionu 

S ohledem na značnou 
geografickou rozmanitost území 
lze zjištěné segmenty 
předindustriální krajiny zařadit do 
několika specifických typů. 
V nivách velkých řek se poměrně 
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vzácně uchovala stará mozaika lužních lesů a vlhkých luk, jen s malým, resp. žádným zastoupením orné půdy (okolí 
Břeclavi, Strážnice). Současná struktura využití ploch na úzkých parcelách s vyšším podílem orné půdy mezi plochami 
ovocných sadů, případně vinohradů se udržela v rovinatém terénu rovněž velmi vzácně (Šakvice, Tvrdonice, 
Mikulčice,…). Velmi hojně se starobylá krajinná mozaika zachovala v pahorkatinné část regionu, kde je reprezentována 
směsí úzkých parcel s dominantními vinohrady, méně ovocnými sady vedenými po spádnici na (často sklonitých) svazích 
hlavně jižních a jihozápadních expozic. Do vyšších poloh významně ubývá vinic a větší zastoupení vykazují sady a louky 
(ve Ždánickém lese a Chřibech, Uherskobrodsko, na úpatí nejvyšších karpatských hřebenů). Velmi častým jevem je 
přerušení péče o pozemky a jejich postupné pustnutí spojené se zarůstáním keři. Některé dlouhodobě opuštěné pozemky, 
či lépe větší areály již požívají jistý stupeň legislativní ochrany, ať již jako přírodní památka, či biocentrum. V blízkosti 
větších měst (ORP) se na změnách ve staré parcelaci pozemků podílí chataření. Ve vinařských oblastech se v úpatních 
polohách vinorodých svahů intenzivně rozšiřuje výstavba někdy dosti nevhodných vinných sklepů, sice navazujících na 
starší založení, avšak velikostí hmoty staveb nerespektujících místní tradice.  V regionu Slovácko bylo nalezeno 140 
segmentů s podobnou strukturou pozemků jako ve srovnávaném období 1. poloviny 19. století. To představuje poměrně 
vysokou hustotu jejich výskytu v hodnotě 5,15 segmentů na 100 km2. Při celkové ploše segmentů 75,64 km2 jde rovněž o 
jejich významný podíl na rozloze regionu ve výši 2,78 %. 

Abecední seznam segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. 

Archlebov_01, 02, Blatnice pod Svatým Antonínkem_01, 02, Bohuslavice u Kyjova_01, 02, Boleradice_01, Boršice u 
Blatnice_01, Bořetice u Hustopečí_01, 02, Brumovice_01, 02, Březová u Uherského Brodu_01, Bukovany u Kyjova_01, 
Bzenec_01, Bzová u Uherského Brodu_01, Čejč_01, 02, 03, 04, Čejkovice_01, 02, 03, Dambořice_01, Dolní 
Bojanovice_01, Domanín_01, 02, Havřice_01, Hluk_01, Horní Bojanovice_01, Hovorany_01, 02, Hradčovice_01, 
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Hroznová Lhota_01, Hrubá Vrbka_01, Hrušky_01, Hýsly_01, 02, Josefov u Hodonína_01, Karlín na Moravě_01, 
Klobouky u Brna_01, Kobylí na Moravě_01, 02, Komňa_01, Kostice_01, 02, 03, Košíky_01, Krhov u Bojkovic_01, 
Kunovice u Uherského Hradiště_01, Kuželov_01, Kyjov_01, Lanžhot_01, 02, Lidéřovice na Moravě_01, Lipov_01, 02, 
03, 04, Louka u Ostrohu_01, 02, 03, Lužice u Hodonína_01, Mařatice_01, Míkovice nad Olšavou_01, Mikulčice_01, 02, 
Milokošť_01, Milotice u Kyjova_01, 02, Mistřín_01, Moravská Nová Ves_01, 02, Moravský Žižkov_01, Mutěnice_01, 
02, Němčičky u Hustopečí_01, 02, Nenkovice_01, 02, Nová Lhota u Veselí nad Moravou_01, Ostrožská Lhota_01, 
Petrov u Hodonína_01, Podivín_01, Polešovice_01, Popovice u Uherského Hradiště_01, Prušánky_01, 02, Přítluky_01, 
Radějov u Strážnice_01, 02, 03, Rakvice_01, 02, 03, 04, Ratíškovice_01, Rohatec_01, Starý Poddvorov_01, 02, 
Strání_01, Strážnice na Moravě_01, 02, Sudoměřice_01, Svatobořice_01, 02, Syrovín_01, Šakvice_01, Šardice_01, 
Šitbořice_01, 02, Tasov_01, Terezín u Čejče_01, Těšov_01, Tvrdonice_01, 02, Týnec na Moravě_01, 02, Uherský 
Brod_01, Újezdec u Luhačovic_01, Vacenovice u Kyjova_01, 02, 03, Veletiny_01, 02, Velká nad Veličkou_01, 02, 
Velké Bílovice_01, Velké Němčice_01, Velké Pavlovice_01, 02, Vlčnov_01, Vlkoš u Kyjova_01, Vnorovy_01, 
Zarazice_01, Zlechov_01, Žádovice_01, Žarošice_01, Želetice u Kyjova_01, 02 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Obraz Slovácka doznal oproti předindustriální minulosti zásadních změn. Kolektivizace homogenizovala rozsáhlé plochy. 
Ovšem drobná držba půdy se hojně zachovala, a to až na výjimky na svazích skrytých v údolích. Na svahy snaha 
scelování pozemků zpravidla nesahala. V současnosti jsou však tyto lokality extrémně ohrožení vznikem ohromných 
bloků vinohradů, případně ovocných sadů. Homogenizace krajiny tak dále pokračuje. 
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Blatnice pod Sv. Antonínkem 
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Hrubá Vrbka 
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Hýsly 
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Mikulčice 



141 

 

 

Mutěnice 
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Polešovice 
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Strání 
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Strážnice 
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Šakvice 
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Velké Bílovice 
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Tvrdonice 
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  Velká nad Veličkou 
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5.9 Lašsko, Kravařsko a Moravská Brána 

Poloha regionu 

Lašsko spolu s Kravařskem a Moravskou bránou leží v severozápadní části Moravy. Jeho rozloha je 1665 km2. Má 
přibližně tvar podkovy (obr. 22). Jeho severní a severozápadní hranici tvoří hranice s Českým Slezskem, na severozápadě 

hraničí s Jesenickem, na západě s Hanou a jeho jižní 
hranice sousedí s etnoregionem Valašsko. Na severu 
zasahuje až k Ostravě (Moravská Ostrava), na 
jihozápadě je jeho hranicí česko-slovenská hranice, 
na jihovýchodě zasahuje téměř k Holešovu. Celkově 
region tvoří 228 katastrálních území administrativně 
přináležejících do 144 obcí. 

Obr. 22: Rozmístění zjištěných segmentů předindustriální 
krajiny v terénu pracovního regionu Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

Vymezení regionu 

Vnitřně složitý region na moravsko-slezském 
pomezí zahrnuje etnografický region Lašsko 
v odersko-ostravickém trojúhelníku severně od 
Moravsko-slezských Beskyd (s výjimkou okolí 
Frenštátu pod Radhoštěm tradičně patřícímu 
k Valašsku). Do pracovního regionu je zde řazeno 
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(Moravské) Kravařsko jako smíšený česko-německý etnografický region při okrajích Nízkého Jeseníku nad ohybem řeky 
Odry s protilehlým Novojičínskem. Z praktických důvodů je součástí pracovního regionu zbylá část Moravské brány nad 
Lipníkem nad Bečvou a Podhostýnsko, pociťující již sounáležitost s Hanou, ačkoliv přírodní poměry jsou od tradiční 
Hané již výrazně odlišné a podporující příslušnost spíše k takto vymezenému regionu Lašsko, Kravařsko a Moravská 
brána. Integrujícím prvkem komplikovaného regionu předindustriální krajiny je především členitý horský reliéf podél 
výrazného prolomu Moravské brány na rozhraní starobylé plošinaté České vysočiny a impozantních okrajů mladých 
Karpat. 

Přírodní vlastnosti 

Vymezený region je geograficky i etnograficky velice rozmanitý. Region Lašsko se rozprostírá po obou březích řeky 
Ostravice a vodních toků Odry, Ondřejnice a Lubiny. Patří sem okolí měst Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant nad 
Ostravicí, Frenštát p. Radhoštěm, Nový Jičín a Kopřivnice. Sousední etnoregion Moravské Kravařsko pak leží podél 
horního toku řeky Odry mezi Nízkým Jeseníkem a Beskydami. Poslední částí vymezeného regionu je pak Moravská 
brána probíhající od Přerova po Ostravu mezi Nízkým Jeseníkem a Podbeskydskou pahorkatinou.  

Orograficky je vymezené území velmi různorodé. Jde jak o území nížin (Hornomoravský úval, Moravská brána, 
Ostravská pánev), tak o území pahorkatinného až hornatinného rázu. Region má relativně značnou výškovou amplitudu 
od 204 m n. m. (niva Odry) po 1277 m n. m. (Smrk v Radhošťské hornatině). Z vrcholů je třeba dále zmínit např. vrcholy 
Skalka (masiv Ondřejníku – k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem), či Hostýn (k. ú. Chvalčova Lhota).  

Údolní dna podél vodních toků (především Bečvy, Odry, Ostravice, Luhy, Ondřejnice) jsou vyplněna nivními sedimenty. 
Sedimentární horniny zpevněné i nezpevněné převažují v celém regionu. V Podbeskydské pahorkatině (Novojičínsko) se 
objevují i vulkanity. Na těchto horninách se pak vyvinuly různé druhy kambizemí, fluvizemí a luvizemí. Ostrůvky 
hnědozemí, šedozemí a pseudogleje se vyskytují v menší míře. V oblasti se nachází řada chráněných území od 
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chráněných krajinných oblastí po přírodní rezervace. Velmi významnou lokalitou je CHKO Poodří, které probíhá podél 
toku Odry od Vražného až do Ostravy (k. ú. Výškovice a Svinov, který však už do vymezeného území nepatří). CHKO 
Beskydy zasahuje do vymezeného území jenom v nejjižnější části území (k. ú. Ostravice). O krajinných hodnotách svědčí 
i několik přírodních parků (namátkou přírodní parky Hukvaldy a Podbeskydí). 

Podnebí regionu je převážně teplé a mírně teplé, místy až po velmi chladné. Obce ležící v Moravské bráně mají podnebí 
převážně teplé s ročním úhrnem srážek okolo 700 mm a průměrnými ročními teplotami mezi 7-8 ºC. V oblasti 
v Západních Beskyd (Mezivodská vrchovina) je pak klima chladné. Roční úhrn srážek tam přesahuje 1000 mm a 
průměrné roční teploty nepřesahují 4-5 ºC. Mírně teplé klima je pak v podhůří Nízkého Jeseníku a v Podbeskydské 
pahorkatině. V závislosti na orografické poloze se tu roční teploty pohybují v rozmezí 6-7 ºC a roční úhrny srážek 700 – 
800 mm. 

Kulturní vlastnosti  

Region Lašsko, Kravařsko a Moravská brána je zemědělsky intenzívně využíván (obr. 23). V území Moravské brány je 
v jednotlivých katastrech největší zastoupení orné půdy. V nivách vodních toků jsou pak luční porosty. V oblasti 
Vítkovské vrchoviny a Oderských vrchů, stejně jako v Podbeskydské pahorkatině, pak využití půdy závisí na sklonitosti 
reliéfu. Střídají se zde plochy orné půdy s plochami luk a pastvin. Pro zemědělsky intenzívně využívané oblasti je 
charakteristické značné scelování parcel do rozlehlých lánů, v méně příznivých oblastech pro zemědělství pak 
zatravňování orné půdy a její využívání pro pěstování píce pro hospodářská zvířata či jako pastevní areály.  

Jehličnaté lesy jsou zastoupeny především v jihozápadním cípu území Moravskoslezských Beskyd jižně od Frýdlantu nad 
Ostravicí. Druhým výrazněji zalesněným územím jsou Hostýnské vrchy jižně od Bystřice pod Hostýnem. Smíšené lesy se 
vyskytují i v říčních údolích a na sklonitějších svazích Oderských vrchů a Vítkovské vrchoviny. 
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Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Segmenty předindustriální krajiny zájmového 
území jsou rozmístěny celkem nerovnoměrně. 
Prakticky v celém území je právně zachována 
parcelace půdy přinejmenším z první poloviny 
20. století, ale díky kolektivizaci zemědělství 
z padesátých let minulého století jsou 
jednotlivé parcely sceleny do větších honů, což 
se ještě zvýraznilo po roce 1990. Orná půda, 
jejíž obhospodařování bylo málo efektivní, 
byla zatravněna a je využívá se jako louky a 
pastviny.  

Obr. 23: Současné využití krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Lašsko, Kravařsko a Moravská 
brána (Zdroj: originální data z CORINE LC 2018, 
přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 

Značná část zachovalých segmentů 
preindustriální krajiny se nachází v Moravské 
bráně v nivě řeky Odry a jejích slepých ramen 
jižně od železniční trati Jeseník nad Odrou – Ostrava. Jde o nivní louky s rozptýlenou stromovou vegetací. Větší 
segmenty orné půdy z předindustriálního období jsou zachovalé pouze tam, kde se vyskytovaly velkostatky, které 
obhospodařovaly již v době tvorby stabilního katastru velké rozlohy půdy. Další segmenty jsou zachovány v oblasti 
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Štramberské vrchoviny. Zde jde především o louky, popřípadě trvalé travní porosty na orné půdě na svazích. Zůstalo 
zachováno původní terasování s dřevinnou vegetací na terasách. Původní úvozové cesty lemované kdysi ovocnými 
dřevinami jsou ve zbytcích zachované (ale nefunkční), ovocné dřeviny přestárlé a spolu s nimi zde rostou náletové 
listnaté stromy. V řadě případů byly terasy rozorány. Severně od Frenštátu pod Radhoštěm v Hostýnsko-vsetínské 
hornatině pak zůstala zachovaná struktura krajiny charakteristická rozptýlenou dřevinnou vegetací, rozptýlenou zástavbou 
a trvalými travními porosty. I zde však byla orná půda zatravněna. Průchodnost krajiny se v posledních dvou desetiletích 
výrazně snížila. Celkově se v regionu zachovalo 71 relativně zachovalých segmentů preindustriální krajiny, což 
představuje hustotu 4,26 segmentu na 100 km2. Souhrnně zaujímají plochu 39,30 km2, neboli 2,36 % rozlohy regionu. 

Abecední seznam segmentů  

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice.  

Dolejší Kunčice_01, 02, Dřevohostice_01, Fulnek_01, 02, 03, Hájov_01, Hladké Životice_01, 02, Hukovice_01, 
Jankovice u Holešova_01, Jerlochovice_01, 02, 03, Jeseník na Odrou_01, Jičina_01, Košatka nad Odrou_01, Kunčice 
pod Ondřejníkem_01, Kunčičky u Bašky_01, Kunín_01, Lichnov u Nového Jičína_01, Mankovice_01, Milenov_01, 
Mošnov_01, Mrlínek_01, Nahošovice_01, Nová Horka_01, 02, Nová Ves u Ostravy_01, 02, 03, Nové Vrbno_01, 02, 03, 
Petřkovice u Starého Jičína_01, Petřvald u Nového Jičína_01, Petřvaldík_01, Polouvsí_01, 02, Proskovice_01, 
Prusinovice_01, Pstruží_01, 02, 03, Rybí_01, Skalička u Hranic_01, Skoky u Staměřic_01, Stachovice_01, 02, Stará Ves 
nad Ondřejnicí_01, Straník_01, Střítež nad Ludinou_01, 02, Trnávka_01, 02, Tupec_01, 02, 03, Uhřínov u Hranic_01, 
Vítonice_01, Vlčovice_01, Žilina u Nového Jičína_01 
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Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Složitý region na pomezí rovin Hané a Ostravska na jedné straně a horstev Nízkého Jeseníku a Západních Karpat na 
straně druhé vykazuje pestrou mozaiku jak přírodních podmínek, tak jejich odezvy v lidských činnostech. Převážně 
ploché dno Moravské brány a zvlněná Hlucká pahorkatina patří mezi staré sídelní oblasti, nemluvě o jejich tradiční 
tranzitní funkci. Tato území prošla intenzivní kolektivizací půdy, takže krajinné historické dědictví se omezuje na 
izolované lokality původně velkostatkářské půdy, které si zachovaly jak původní využití, tak půdorys. Odlišný charakter 
mají rozsáhlé plochy starobylých nivních lučin, proložené starými rybníky a rameny vodních toků, případně mokřady. Ty 
se zachovaly na údolním dně Odry od Jeseníku nad Odrou po jižní okraje Ostravy. Teprve v členitějším terénu se více 
uchovaly areály drobné dělby půdy. V Nízkém Jeseníku jsou reprezentovány pruhy dlouhých a úzkých lánů 
kolonizačních parcel na svazích historického Kravařska. Ovšem plochý reliéf rozvodních plošin nezřídka vyhovoval i 
vzniku velkostatků, jejichž polnosti přežily převratná období pozemkových reforem dodnes. V členitém terénu Karpat na 
Lašsku se již projevují vlivy valašské kolonizace. Vzácných ukázek dělby půdy do úzkých parcel vedených po vrstevnici 
se zachovalo málo. Nedaleké Ostravsko a jeho průmysl vedl ke značnému odlivu pracovní síly z hor, což mělo za 
následek opouštění chudých políček a jejich rychlé obsazení lesem. Tento proces stále pokračuje, a pokud louky mezi 
stromovými pásy nejsou pravidelně koseny, zakrátko zarůstají také plochy teras. Zachovalé terasové parcely jsou velice 
vzácné a udržují se jen díky tomu, že jejich šířka umožňuje strojové kosení. Ačkoliv orná půda už zmizela, vizuálně však 
stále velmi dobře imitují starobylý vzhled lašské krajiny. 
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Jankovice u Holešova 
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Hájov 
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Lichnov 
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Trnávka 



159 

 

 
Petřvaldík 
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Vlčovice 
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Vítonice 
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 Žilina u Nového Jičína 



163 

 

  Dolejší Kunčice 
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Jerlochovice 
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Nové Vrbno 
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5.10 Horácko 

Poloha regionu 

Horácko se nachází na jihozápadě Moravy. 
Svou rozlohou cca 5450 km2 představuje celou 
její čtvrtinu. Tvar území Horácka má podobu 
obdélníku s delší stranou ve směru JZ-SV a 
kratší stranou ve směru SZ-JV. Na SV a SZ je 
vymezené zemskou hranicí mezi Moravou a 
Čechami, na JZ státní hranicí mezi Českem a 
Rakouskem a na svém JV okraji se stýká 
s dalšími moravskými regiony Podyjím, 
Brněnskem, Malou Hanou a Letovickem.  

Obr. 24: Rozmístění zjištěných segmentů 
předindustriální krajiny v terénu pracovního regionu 
Horácko na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

Území regionu je dlouhé průměrně cca 100 km 
a má průměrnou šířku cca 60 km (obr. 24). 
Nejsevernější místo Horácka leží v katastru 
Moravské Svratky na Novoměstsku, 
nejjižnější bod je v katastru Mašovic na Znojemsku. Nejdále na východ zasahuje Horácko na katastru Kunštátu. 
Nejzápadnější místo Horácka je současně nejzápadnějším místem celé Moravy, nachází se na západním okraji katastru 
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České Olešné na Telčsku. Region Horácko a Podhorácko sestává z 951 katastrálních území z celkového počtu 3075 k. ú. 
na Moravě. Znamená to, že na Horácku se nachází téměř celá jedna třetina všech moravských katastrů. 

Vymezení regionu 

Územně největší etnografický region Moravy s přesahem na českou stranu Českomoravské vrchoviny (jako České 
Horácko) je vymezen podle tradičních etnografických hranic vůči všem sousedícím pracovním regionům předindustriální 
krajiny Moravy. Jistou výjimkou snad může být jižní vymezení vůči Dolním Rakousům, kde v bezprostředním pohraničí 
sídlila do roku 1946 početná německojazyčná populace v řadě obcí. Sjednocujícím elementem je vedle etnografické 
příslušnosti také krajina Českomoravské vrchoviny s postupnou gradací členitějšího reliéfu a obecně nepříznivějších 
přírodních poměrů od nížiny k hlavnímu evropskému rozvodí na jedné straně a otevírání se hlubokých říčních údolí od 
okrajů regionu do jeho nitra do plání Vysočiny na straně druhé. Region zahrnuje i bývalý jihlavský německojazyčný 
ostrov, byť zasahoval převážně na českou stranu Horácka. 

Z etnografického hlediska se rozlišuje Horácko v širším slova smyslu a vlastní Horácko v užším slova smyslu. Horácko 
v širším slova smyslu se člení na vlastní Horácko, Podhorácko a Horácké Dolsko. Vlastní Horácko se nachází v nejvýše 
položených částech Českomoravské vrchoviny v pruhu území od Dačic, přes Telč, Třešť až k Novému Městu na Moravě 
a Bystřici nad Pernštejnem. Oblast Žďárska a Novoměstska je považována za jádro Horácka. Podhorácko představuje 
rozlehlé území rozkládající se od Jemnicka a Moravskobudějovicka na jihu, přes Hrotovicko, Třebíčsko a Náměšťsko, až 
po Velkomeziříčsko a Velkobítešsko na severu. Jako Horácké Dolsko se označuje severní část Znojemska a 
Moravskokrumlovsko. 

Přírodní vlastnosti 

Horácko se nachází na Českomoravské vrchovině. Daným vymezením se Horácko shoduje s moravskou částí tohoto 
pohoří. Vrchovinný a pahorkatinný reliéf Horácka se vytvořil na pestré škále krystalických hornin moldanubika, 
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moravika a svrateckého krystalinika. Jde zde především o ruly, migmatity, svory, fylity, amfibolity, granodiority, syenity, 
žuly, granulity a hadce. 

Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje Horácko v pruhu území podél zemské hranice mezi Moravou a Čechami, a to v 
Jihlavských vrších (Javořice 836,5 m n. m.) a ve Žďárských vrších (Devět skal 836,3 m n. m.). Od zemské hranice a 
těchto vrcholových poloh směrem k jihovýchodu až ke styku Českomoravské vrchoviny s Boskovickou brázdou a 
Dyjsko-svrateckým úvalem, nadmořská výška Horácka postupně klesá až k 300 metrům na plošinách ve Znojemské 
pahorkatině. Ještě níže se nacházejí dna údolí, např. Oslava pod Čučicemi má nadmořskou výšku 228 metrů, Jihlava pod 
Biskoupkami 222 metrů a Jevišovka pod Žeroticemi 200 metrů, což je nejníže položené místo celého Horácka. Pro reliéf 
Jihlavských vrchů a Žďárských vrchů jsou typické skalní útvary, mrazové sruby a srázy, balvanové proudy atd. Na 
Slavonicku v oblasti moldanubického žulového plutonu vlastnosti žuly a procesy zvětrávání a odnosu daly vzniknout 
specifické a obzvlášť malebné krajině roztroušených žulových balvanů. Podobná krajina roztroušených žokovitých 
balvanů a kamenných stád se nachází i na Třebíčsku a Velkomeziříčsku v oblasti třebíčského plutonu. Pro reliéf 
jihovýchodní části regionu jsou typické rozlehlé monotónní plošiny a do nich zahloubená skalnatá údolí. 

Horácko je pramennou oblastí několika významných vodních toků. Pramenní zde řeky Svratka, Oslava, Jihlava, Rokytná, 
Jevišovka, Moravská Dyje i Sázava. Téměř celé Horácko se nachází v povodí řeky Moravy, resp. jejího přítoku řeky 
Dyje, jen malá část (na Žďársku) náleží k povodí řeky Vltavy, resp. jejího přítoku řeky Sázavy, která sem zasahuje 
nejhořejší částí svého povodí. Většina řek teče jihovýchodním směrem, tedy ve shodě s celkovým sklonem území. Po 
vrcholové linii Horácka probíhá hlavní evropské rozvodí, jde o rozhraní mezi úmořími Černého a Severního moře. 

Horácko se vzhledem ke své rozlehlosti nachází v řadě klimatických oblastí, od teplé na jihovýchodním okraji, přes mírně 
teplé oblasti až po chladnou klimatickou oblast v nejvyšších polohách. Zatímco na jihovýchodě je průměrná roční teplota 
vzduchu 9 až 10 °C a průměrný roční úhrn srážek 500 až 600 mm, v Jihlavských vrších a ve Žďárských vrších je to 6 až 7 
°C a 700 až 800 mm. 
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Horácko je chudé na úrodné půdy. Ve Žďárských vrších se na řadě míst vyskytují mělké kamenité rankery. V Javořické 
vrchovině se v rozsáhlejší míře nacházejí silně kyselé kryptopodzoly. V Hornosvratecké vrchovině a v Křižanovské 
vrchovině jsou zcela dominujícím půdním typem kambizemě řady subtypů. V Jevišovické pahorkatině, tedy v nejníže 
položené části regionu Horácka, jsou převládajícím půdním typem hnědozemě, méně luvizemě. Obojí půdy se zde 
vytvořily hlavně v rovinatém nebo jen mírně zvlněném reliéfu ze spraší a polygenetických hlín. Na nivách řek a potoků se 
z povodňových sedimentů vytvořily fluvizemě. V místech s dlouhodobým provlhčením podzemní ale i povrchovou 
vodou ze svahových pramenišť vznikly gleje a v místech s periodickým povrchovým převlhčením se vytvořily 
pseudogleje a stagnogleje. 

Kulturní vlastnosti 

Původní historickou předindustriální krajinu Horácka bylo možné spatřit ještě v polovině 20. století. Byla to krajina 
půvabná, malebná, vyhledávaná významnými českými malíři, krajináři, pro svou podmanivou krásu a kouzlo. Pro 
pozemkovou strukturu předindustriální krajiny Horácka byla příznačná hustá síť malých, drobných selských pozemků, 
polí, políček, luk, pastvin, lesíků. Tuto strukturu dotvářely obecní pastviny, které byly zpravidla rozsáhlejší, a velké 
panské parcely. Rybníky, zejména ty větší, patřily většinou vrchnosti. Jednotlivé pozemky byly od sebe odděleny hustou 
sítí mezí a starých cest. Na mezích tehdy rostla tráva, která byla spásána nebo kosena. Meze proto nemohly ve větší míře 
zarůst náletovými dřevinami, jak je tomu nyní. Na mezích nebo jejich zbytcích, které se dochovaly do současnosti, se 
dnes již dobytek nepase a tráva nekosí a nesuší, proto jsou většinou zarostlé hustým, vysokým a neprostupným porostem 
křovin a stromů. Předindustriální krajina Horácka představovala pestrou mozaiku různorodých a rozmanitých ploch 
s polními kulturami a přirozenými travními společenstvy na loukách a pastvinách. Současná krajina Horácka, která tu 
původní nahradila, je zcela odlišná. Je to krajina velkých lánů, rozlehlých souvislých ničím nečleněných ploch a 
rozsáhlých monokultur. Likvidace starých mezí a cest a spojování původních parcel do velkých lánů znamenalo tedy 
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nejen zánik historických předindustriálních pozemkových struktur a původních plužin, ale současně s tím i úplnou změnu 
vzhledu krajiny a krajinného rázu Horácka. 

Původní historické pozemkové struktury předindustriální krajiny Horácka se vytvářely po staletí, zanikly ale většinou 
během jednoho desetiletí. V 50. letech, případně ještě v první polovině 60. let 20. století, historická krajina Horácka 

mizela a zmizela doslova před očima. Zatímco pro 
socialistickou éru zemědělství bylo z hlediska 
krajiny typické mj. scelování původních pozemků 
do velkých lánů, pro postsocialistickou éru jsou to 
zase změny ve využití půdy. K největším změnám 
využití krajiny docházelo a dochází právě 
v průběhu posledních 30 let, po roce 1989, 
v souvislosti s politickými, ekonomickými, 
sociálními aj. změnami. Ve velké míře došlo a stále 
dochází, zejména ve vyšších nadmořských výškách, 
k opouštění orné půdy. Na původně polních 
parcelách je dnes trvalý travní porost (obr. 25). 
Vznikla tak zvláštní krajina bez polí a její rozsah se 
stále zvětšuje.  

Obr. 25: Současné využití krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Horácko (Zdroj: originální data 
z CORINE LC 2018, přepracováno, zjednodušeno a 
upraveno) 
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Dalším jevem je zarůstání mnoha původních travních porostů náletovými dřevinami. Příčiny těchto jevů mohou být 
v odlivu lidí z venkova, v odlivu lidí ze zemědělství, možná i v odlivu financí ze zemědělství, v neochotě mladých lidí 
bydlet na venkově a pracovat v zemědělství, i ve stále se zvětšujícím dovozu potravin ze zahraničí. Pro nejvyšší partie 
území, lokální elevace a sklonité svahy údolí jsou typické rozsáhlé lesní komplexy. V nižších polohách převládá orná 
půda. Trvalé travní porosty se vyskytují na nivách kolem vodních toků a v členitějším a sklonitějším reliéfu. 

Segmenty předindustriální krajiny regionu 

V jihozápadní části Horácka se nejvíce segmentů předindustriální krajiny dochovalo na Telčsku a na Třebíčsku. Více 
segmentů bylo nalezeno také na Třešťsku, Dačicku, Slavonicku a Náměšťsku. Naopak nápadně málo segmentů se 
vyskytuje v intenzivně zemědělsky využívané Jevišovické pahorkatině. V jejích jednotlivých částech na Jemnicku, 
Moravskobudějovicku, Znojemsku a Moravskokrumlovsku jde o ojedinělé případy, na Hrotovicku a Vranovsku nebyl 
nalezen ani jeden segment. 

V západní části Telčska a Třešťska se nachází souvislý pruh devatenácti katastrálních území, kde je zachovalost původní 
parcelace obzvlášť nápadná. Tento kraj pod Javořicí tak představuje doslova skanzen historických předindustriálních 
pozemkových struktur a původních plužin a působí dojmem, jakoby se na něj zapomnělo při rozsáhlém slučování 
pozemků probíhajícím v 50. letech 20. století ve spojení se zakládáním zemědělských družstev. Podobnou zachovalost 
původních pozemkových struktur lze spatřit také v západní části Třebíčska v pruhu území kolem údolí řeky Jihlavy mezi 
Horním Smrčným a Přibyslavicemi. 

V pohraničním území v jižní části Slavonicka, Jemnicka a Vranovska byl průběh scelování původních parcel a 
pozemkových úprav ovlivněn také odsunem zdejšího německého obyvatelstva po 2. světové válce. Zkonfiskovanou půdu 
Němců v tomto území přebíraly většinou státní statky, které zde začaly se scelováním pozemků a pozemkovými úpravami 
již v průběhu druhé poloviny 40. let 20. století.  
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Severovýchodní Horácko je rovněž bohaté na segmenty předindustriální krajiny. Jejich vyšší hustota je patrná především 
východně od Jihlavy a v pásu katastrálních území severní Vysočiny mezi Sněžným a Bystřicí nad Pernštejnem, který pak 
volně pokračuje na severozápadní Tišnovsko – tyto tři oblasti tvoří nejčetnější soubor předindustriálních krajin v této 
oblasti Horácka. Typově se zde jedná zejména o zachovalou parcelaci různé kvality, oddělenou liniovými remízky, 
v severní oblasti Novoměstska pak jde často i o doprovod původní zástavby. Oproti historickým zdrojům je možné za 
největší změnu v krajině považovat aktuální land-use v podobě trvalých travních porostů, který významně nahradil 
v historických zdrojích uváděnou ornou půdu. S původním historickým využitím naproti tomu souzní řada krajinných 
prvků ovocných sadů. 

V oblastech Velkomeziříčska, ale i Jihlavska je řada segmentů v nivách větších toků, které existují víceméně v původní 
podobě (jen místy lze diskutovat o vlivu drobných rekreačních objektů). Řada takových segmentů je obohacena i o 
navazující svahy s různě dochovanou parcelací. V oblasti střední Vysočiny – na Křižanovsku – nalezneme častěji 
zastoupené i vodní plochy, zejména rybníky.  

Na Horácku jsou tedy oblasti, kde se ještě dodnes zachovaly zbytky předindustriální krajiny, někde dokonce i ve větším 
počtu, jsou zde ale také rozsáhlá území, kde předindustriální krajina již zcela zmizela. Celkem bylo na Horácku 
vymezeno 645 segmentů předindustriální krajiny dané velikosti, na 100 km2 zde tedy připadá 11,8 segmentu. Jejich 
celková rozloha činí 174,29 km2, což představuje 3,19 % plochy tohoto regionu. 

Abecední přehled segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. Pokud některá čísla chybějí, tyto 
segmenty pro malou velikost nejsou zařazeny do přehledu. 
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Albrechtice u Rozsoch_01, Arnolec_01, 03, Baliny_01, 02, Batelov_02, Běleč u Lomnice_01, Bezděkov u Třešti_01, 
Blahoňov_01, Blatiny_01, 02, Blažejovice u Rozsoch_01, Bobrůvka_01, 02, 03, 04, 05, Bohdalec_01, Bohdalov_01, Bor 
u Nedvědice_01, 02, Borač_03, 04, Borovná_01, Borovnice u Jimramova_01, 03, 04, 05, 06, Borovník_01, Bradlo_01, 
02, Brandlín_01, Branišov nad Pernštejnem_01, Bransouze_01, 02, 04, Brodce_01, Brtnice_02, 03, 05, Brtnický 
Číchov_03, Brťoví_01, Brumov u Lomnice_02, Brusná_01, 02, 03, 04, Březejc_01, Březí nad Oslavou_01, Březka u 
Velké Bíteše._01, Březské_04, Bukov na Moravě_01, Buková u Třešti_02, Bukovice u Rohozce_01, 02, Býkovec_01, 02, 
Bystřice nad Pernštejnem_01, Býšovec_01, Cerekvička_02, 04, Čáslavice_01, Částkovice u Hostětic_01, 02, 
Častotice_01, Čechtín_01, Čenkov u Třešti_01, 04, Černá_02, Černín_02, Černovice_01, 03, Červená Lhota_01, 04, 
Česká Mez_01, Česká Olešná_02, Český Rudolec_01, Číhalín_01, Čikov_01, 02, Čížky_01, 02, Čížov_01, 02, 03, 
Dačice_01, Dalečín_01, 02, Dědkov_01, Dlouhé na Moravě_02, Dobrá Voda u Křižanova_01, 02, Dolní Bítovčice_01, 
Dolní Bobrová_01, 02, 03, 04, Dolní Bory_01, Dolní Čepí_01, Dolní Dvorce u Telče_01, Dolní Heřmanice_01, Dolní 
Libochová_01, Dolní Němčice_01, Dolní Radíkov_02, Dolní Radslavice_01, Dolní Smrčné_01, 03, 05, Domanín u 
Bystřice nad Pernštejnem_01, Doubravník_01, Dyjice_01, 02, 03, 04, Dyjička_01, 02, 03, Frankův Zhořec_01, Fryšava 
pod Žákovou horou_01, Geršov_01, Hájek u Tišnova_01, Hamry nad Sázavou_01, Heřmaneč_01, Heřmanov u 
Křižanova_01, 02, 03, Hluboké u Dalečína_01, Hluboké u Kunštátu_01, 02, Hodonín u Kunštátu_01, Hodov_02, Holubí 
Zhoř_01, Horní Bítovčice_01, Horní Bobrová_01, 02, 03, Horní Bolíkov_01, Horní Bory_01, 02, 04, Horní Čepí_01, 
Horní Dubenky_01, Horní Dvorce_01, Horní Heřmanice_01, Horní Libochová_01, 02, 03, Horní Loučky_02, 03, Horní 
Meziříčko_01, 02, Horní Němčice_01, Horní Olešná_01, Horní Pole_05, Horní Radíkov_01, Horní Radslavice_01, 02, 
Horní Smrčné_01, 03, Hostětice_02, Hrbov u Velkého Meziříčí_01, Hroznatín_01, Hříšice_01, Husle_02, 04, 
Chlébské_03, 05, Chlumek_02, Chotěbudice_01, Jakubov u Moravských Budějovic_01, Jamné u Jihlavy_01, 02, 03, 04, 
Jamné_01, Jamolice_02, Jámy_01, Jaroměřice nad Rokytnou_01, Javorek_01, Javůrek_01, 03, Jeclov_01, 02, Jemnice u 
Moravce_01, Jersín_01, 02, 03, Jestřabí u Velké Bíteše_01, Jestřebí u Brtnice_01, 05, 06, Jihlava_01, Jihlávka_03, 05, 
06, Jilmoví_01, 02, Jimramov_01, 02, 03, 04, Jimramovské Pavlovice_01, 02, 03, Jindřichov u Velké Bíteše_01, 



174 

 

Jiříkovice u Nového Města na Moravě_01, 02, Jívoví_01, 02, 03, Kadolec_01, Kadov u Sněžného_03, Kaliště u Horních 
Dubenek_01, Kaly_02, Kamenice u Jihlavy_01, 02, 03, 04, 05, Kamenička_01, 02, Karasín_01, Katov_01, Klatovec_01, 
02, 03, Klokočí u Olší_01, Kněževes nad Oslavou_01, Kněžice u Třebíče_02, 03, 04, Kochánov u Stránecké Zhoře_01, 
Komárovice u Jihlavy_01, 03, Koněšín_02, Koníkov_01, Korolupy_01, Korouhvice_01, Koroužné_01, Kostelec u 
Jihlavy_01, 02, 03, Kostelní Vydří_01, Kotlasy_02, Kozlov u Lesoňovic_01, Kracovice_01, Krahulčí u Telče_01, 04, 05, 
Krásné nad Svratkou_01, 02, Krásněves_01, Křeptov_01, 02, Křídla_01, Křižanov_01, 02, 03, 04, 05, 06, Křižínkov_01, 
Křížovice_03, 04, 06, Křoví_01, 02, Kuklík_02, 03, Kunčina Ves_01, Kunštát_04, Kuřimská Nová Ves_02, 03, 
Kuřimské Jestřabí_03, Kúsky_01, Lavičky_01, Lesoňovice_01, Lhánice_02, Lhotka u Mrákotína_01, Lhotky u Velkého 
Meziříčí_01, 02, Lipolec_01, Líšná_01, 02, Líšná_02, Litostrov_01, Lomnice u Tišnova_01, 02, 03, Lomy u Jemnice_01, 
Loučky u Jihlavy_01, Lovětín u Třešti_01, 03, Lubné_01, Ludvíkov u Velké Bíteše_02, Luka nad Jihlavou_01, 02, 04, 
Makov_01, 04, Malé Tresné_03, Malý Jeníkov_02, Maňová_01, 02, 03, Maršov u Veverské Bítýšky_02, Maršovice u 
Nového Města na Moravě_01, Martinice u Velkého Meziříčí_02, Maříž_01, Matějov_01, Matějovec_01, Měřín_01, 
Město Žďár_01, Meziboří_01, 04, 05, Meziříčko u Jihlavy_01, 02, 03, Míchov_01, 02, Milešín_01, Milíkov_01, Mirošov 
u Bobrové_01, 02, 03, Mohelno_01, Moravecké Janovice_01, Moravecké Pavlovice_01, Moravské Křižánky_01, 
Mostiště u Velkého Meziříčí_01, 02, 03, Mrákotín u Telče_02, 04, Náměšť nad Oslavou_02, Nárameč_01, Netín_01, 02, 
Nevcehle_01, Níhov_01, Nová Ves u Heřmanova_01, Nová Ves u Nového Města na Moravě_01, 02, Nová Ves u 
Třešti_04, 05, 06, Nově Město na Moravě_03, Nový Jimramov_01, 02, Nový Telečkov_01, Obyčtov_01, Odranec_02, 
Ochoz u Tišnova_01, Okarec_01, Olešínky_01, 02, Olešnice_02, 03, 04, Olešnička_01, Olší nad Oslavou_01, 02, 03, 04, 
Olší u Telče_01, 02, Olší u Tišnova_02, Ořechov u Křižanova_03, Osiky_02, 03, Oslava_01, Oslavice_02, 03, 04, 05, 
Osová_01, Osové_01, Palupín_01,  Pánov_01, Panská Lhota_01, 02, 03, Panské Dubenky_03, 04, Pavlínov_01, 02, 03, 
Pavlov_01, Pernštejnské Jestřabí_01, 02, Petráveč_01, 03, Petrov_01, Petrovice u Jihlavy_01, Petrovice u Nového Města 
na Moravě_02, Pikárec_01, 02, Písečné_01, Pivonice u Lesoňovic_01, Plaveč_01, Počítky_01, Podolí nad 
Bobrůvkou_01, Podolí u Borače_01, Pohledec_01, Pohořílky u Otína_02, Polom u Sulkovce_01, 02, Pozďatín_01, 
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Prosetín_01, 02, Prostředkovice_01, Přeckov_01, Předboř nad Jihlavou_01, 02, Příbram na Moravě_01, Přibyslavice nad 
Jihlavou_02, Přibyslavice u Velké Bíteše_02, Přímělkov_01, 03, 04, 05, Pustina u Měřína_01, Rácov_01, Račerovice_01, 
Račice u Dlouhého_01, Radenice_01, Radešín nad Bobrůvkou_01, Radešínská Svratka_01, Radlice u Volfířova_02, 
Radňoves_01, Radňovice_01, Radostín nad Oslavou_01, 02, 03, Radoškov_01, 02, 03, Radošov_01, Rakové_02, 
Rančířov_01, 02, Rašov_01, 02, Rodkov_01, Rohozec u Tišnova_01, Rohy_01, 02, Rojetín_02, Rokytno na Moravě_01, 
Rozseč_01, Rozseč nad Kunštátem_02, 03, Rozsíčky u Telče_01, 02, 04, Rozsochy_01, 02, Roženecké Paseky_01, 
Rožná_01, 02, 03, Ruda u Velkého Meziříčí_01, 02, 03, 05, Rudíkov_01, 02, 04, 05, Rudka u Kunštátu_01, 02, 
Rudka_01, Rudlice_01, Rudolec_01, Rytířsko_01, 02, Řásná_03, Řečice nad Bobrůvkou_01, 02, Řehořov_01, 02, 03, 
Řepka_01, 02, Řepka_02, Říčky u Brna_01, Řídelov_01, Řikonín_01, 02, 03, Salavice_01, Samotín_01, 02, 03, 
Sasov_01, Sazomín_01, 03, Sedlejov_01, Sejřek_02, 03, Senorady_01, Sklené nad Oslavou_01, Sklené u Ždáru nad 
Sázavou_01, Skorotice_02, Skrýchov_01, Skryje_01, 02, 03, 04, 05, Skřinářov_01, Slatina u Jevišovic_01, Slavonice_01, 
Smrček_01, Sněžné na Moravě_01, 02, Spělkov_01, 02, 03, Stálkov_01, Stoječín_01, 02, Stonařov_01, Strachujov_01, 
Stránecká Zhoř_01, Stranná u Telče_01, Strážek_01, 02, Střelice u Jevišovic_02, Strhaře_02, 03, Střítež u Bukova_01, 
Střížov_01, 02, 04, Studená_04, Studnice u Rokytna_01, 02, Studnice u Telče_01, 02, Suchá u Jihlavy_01, 
Sumrakov_02, 03, 05, Svařenov_01, Svatoslav u Tišnova_01, 05, 06, Svatoslav u Třebíče_02, 03, Světlá pod Javořicí_02, 
06, 07, Sviny u Křižanova_01, Synalov_01, Šeborov_01, Štěměchy_02, Štěpánov nad Svratkou_01, 02, Štěpánovice u 
Tišnova_03, Švařec_01, Tasov_01, 03, Tasovice_02, 03, Telč_02, Tišnovská Nová Ves_01, 03, 04, 05, Trnava u 
Třebíče_01, Třešť_01, 03, Ubušín_01, 02, Uherčice u Znojma_01, Uhřínov u Velkého Meziříčí_01, 02, Uhřínovice u 
Jihlavy_01, Újezd u Rosic_02, Újezd u Tišnova_01, Unín_01, Urbanov_03, Úsuší_03, Valtínov_02, 04, 06, Vanov_03, 
Vanůvek_01, 02, Vatín_03, Věcov_01, Věchnov_01, 02, Velká Bíteš_01, 02, 03, 04, 06, 08, Velké Janovice_01, Velké 
Meziříčí_01, 02, Velký Jeníkov_02, Veselí u Dalečína_01, 02, Veselí u Lomnice_01, 02, Vevčice_01, Věžná na 
Moravě_01, 02, Vícenice u Náměště nad Oslavou_01, Víckov_01, Vídeň_02, Vílanec_01, Víska u Kněžic_01, 02, 
Vlčatín_01, Vlkov u Osové Bítýšky_01, Vohančice_01, Vojetín u Rozsoch_01, Vojtěchov u Lísku_01, Volevčice u 
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Telče_01, 02, Volfířov_01, Vratislávka_01, Vrtěžíř_01, Vržanov_01, 02, 03, Vříšť_01, Výrovice_01, Vysoké 
Popovice_01, Vysoké Studnice_01, Vysoké_01, 02, Záblatí u Osové Bítýšky_01, Zadní Zhořec_01, 02, Zahrada_01, 02, 
03, Zahrádka na Moravě_01, Zálesná Zhoř_01, Zámek Žďár_02, 03, Závist u Velkého Meziříčí_01, Zbraslav na 
Moravě_01, 02, Zhoř u Rohozce_01, Zlatkov_01, Zubří u Nového Města na Moravě_01, 02, Zvěrkovice u Moravských 
Budějovic_01, Zvole nad Pernštejnem_01, Zvolenovice_01, Žatec na Moravě_01, Ždánice u Bystřice nad 
Pernštejnem_01, Žďárec_02, 03, Železné_02, Žernůvka_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Následující fotografie vcelku reprezentativně vystihují spektrum zachovalých segmentů starobylé předindustriální krajiny 
v rozlehlém regionu Horácka a Podhorácka. Samotný region vykazuje rámcově tři základní scénické typy prostředí, ve 
kterých se jmenované segmenty vyskytují. Prvním z nich jsou rozsáhlé jen mírně zvlněné plochy starého zarovnaného 
povrchu (ečplénu), které se jen mírně a pozvolna zvedají od Dyjsko-svrateckého úvalu až téměř k evropskému rozvodí na 
historickém pomezí Čech a Moravy. V tomto rozsáhlém prostoru se zbytků starobylé kulturní krajiny zachovalo velmi 
málo. Důvodem může být především plochý reliéf, relativně teplé a sušší klima v závětří Českomoravské vrchoviny a 
úrodné půdy hojně vyvinuté na spraších (závějích i rovinách) vystupující i do vyšších a vlhčích poloh. Kolektivizace zde 
zasáhla v podstatě veškerou vhodnou půdu původních polí i později odvodněných pastvin. Lesy poměrně přesně kopírují 
výskyt nejchudších kamenitých půd, zpravidla kambizemí a kryptopodzolů. Území tak získalo vzhled zvlněných 
monotónních plání s velkými plochými bloky orné půdy, velkých i menších lesních celků proložených většinou drobnými 
sídly. Lokální zpestření vzhledu přinášejí drobné elevace na výchozech odolných hornin zvýrazněné drobnými háji, keři a 
skalními skupinami. Druhý typ území s daleko početnějším výskytem zachovalých segmentů předindustriální krajiny jsou 
říční údolí. V nich se udržena původní dělba půdy na sklonitějších svazích, ale na plochých nivách údolních den. Právě 
údolní dna, pokud odolaly odvodňování v poválečném období, si udržují přírodně kulturní charakter, jaký zřejmě měly po 
dlouhou dobu historie. Třetím typem území s hojným výskytem zachovalých zbytků staré kulturní krajiny jsou členitější 
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oblasti Českomoravské vrchoviny nedaleko kontinentální rozvodí. Kopcovitý reliéf zvedající se na rozevřené údolní 
závěry byl v minulosti běžně terasován a právě takové lokality v sobě koncentrují typické příklady zachovalé staré 
kulturní krajiny.  Přiložená fotodokumentace zachycuje řadu právě těchto charakteristických příkladů pro tento region. 
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 Bransouze 
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Brusná 
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Bukov na Moravě 
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  Dolní Heřmanice 
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  Horní Smrčné 
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 Mrákotín 
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Olešnička 
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Roženecké Paseky 



186 

 

 
Spělkov 



187 

 

  
Sumrakov 
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  Věcov 
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5.11 Podyjí 

Poloha regionu 

Region předindustriální krajiny Podyjí zaujímá jižní část historického území Moravy. Se svou rozlohou 1430,78 km2 patří 
mezi středně velké regiony Moravy. Území má protáhlý tvar ve východo-západním směru, který v nejdelším místě 
dosahuje 83 km. Celým územím protéká od západu na východ řeka Dyje, s jejími hlavními levostrannými přítoky 

Jevišovkou, Jihlavou a 
Svratkou (obr. 26). Severní 
okraj regionu se nachází cca 
12 km jižně od Brna, 
východní okraj přímo 
sousedí s Břeclaví. 

 

Obr. 26: Rozmístění zjištěných 
segmentů předindustriální krajiny 
v terénu pracovního regionu 
Podyjí na historickém území 
Moravy (Zdroj: vlastní zpracování, 
podklad: DMR 5G ČÚZK) 

 

Jižní okraj území ohraničuje státní hranice s Rakouskou republikou. Na západě probíhá hranice s regionem Horácko, na 
severu s regionem Brněnsko a konečně na východě s regionem Slovácko. Region sestává celkem ze 121 katastrálního 
území. 
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Vymezení regionu 

Podyjí jako příhraniční region předindustriální krajiny Moravy hraničí na jihu dlouhým pomezím s Dolními Rakousy. 
Pomyslnou osou regionu je řeka Dyje, ačkoliv její tok se opakovaně střídavě přibližuje k jižnímu a severnímu omezení 
regionu. Vymezen byl jako území s dlouholetým vlivem německojazyčné menšiny, ovšem také jihoslovanských 
přistěhovalců. Zahrnuje také Valticko, původně součást Dolních Rakous, připojené roku 1920 k Československu podle 
Saint-germainské mírové smlouvy z dopravních (železnice Břeclav-Znojmo) i národnostních důvodů (české obce). 
Severní omezení regionu je dáno přibližným průběhem předválečné česko-německé jazykové hranice, s převahou 
německého etnika jižně od ní. Severozápadní ohraničení vůči Podhorácku odpovídá přibližně dosahu tohoto regionu do 
jihomoravských nížin, zatímco mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem více méně respektuje rozsah německého záboru do 
Třetí říše po Mnichovské dohodě v roce 1938. 

Přírodní vlastnosti 

Většina regionu Podyjí se nachází v rovinatých nížinách Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu s černozeměmi 
na spraších, které odděluje Mikulovská vrchovina v okolí stejnojmenné obce a na severovýchodě také částečně Ždánický 
les. Celá západní a severozápadní část regionu náleží k pahorkatinám České vysočiny (Jevišovická pahorkatina a 
Bobravská vrchovina). Jen tato relativně malá a omezená území mimo úvaly ztrácí rovinný charakter a jsou tvořena 
převážně mírnými, méně často příkrými, svahy pokrytými kambizeměmi a hnědozeměmi. Vodní toky jsou lemovány 
říčními terasami a nivami s fluvizeměmi. Výšková členitost území je malá, většina regionu se nachází mezi minimální 
hodnotou 154 m n. m. na samém východě území až 300 m n. m na západě. Pouze okolí skalnatého údolí Dyje na západě, 
Miroslavi, Hustopečí a Milovic překonávají hranici 300 m n. m. a jen nejvyšší vrcholky kopců v okolí Vranova nad Dyjí 
a Pavlovských vrchů sahají nad hranici 500 m n. m. (max. 550 m n. m.). Reliéf se odráží i v rozdělení klimatických 
oblastí. Ve vyšších nadmořských výškách leží oblasti teplého klimatu (Ta = 7-8 °C), nižší oblasti pak náleží ke klimatu 
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velmi teplému s průměrnou teplotou o stupeň až dva vyšší. Celé území od Znojma na východ je srážkově velmi chudé. 
Místy roční úhrny srážek klesají k 400 mm. 

Kulturní vlastnosti 

Území bylo intenzivně osídleno již v pravěku (od paleolitu), po celý starověk (Keltové, Germáni, Římané) i v raném 
středověku (za Sámovy a Velkomoravské říše) a již tehdy vznikla síť významných sídelních lokalit. Přírodní podmínky 
předurčily region Podyjí k velmi intenzivnímu obdělávání. Půdy Dyjsko-svrateckého úvalu jsou zcela rozorány a téměř 
výhradně velkoplošně využívány (obr. 27). Drobná parcelace půdy díky kolektivizaci zemědělství takřka zanikla. Hustou 
síť vesnic a městeček doprovázejí větší plochy trvalých kultur – hlavně vinohradů a ovocných sadů. Záhumenky jsou 
redukovány na krátké zahrady za domy a představují drobné relikty dřívější struktury pozemků. V západním výběžku 
zkoumaného regionu leží Národní park Podyjí, který se liší od zbytku území jak geologickým vývojem, tak současným 
využitím půdy. Plochá pahorkatina s hluboce zaklesnutým údolím řeky Dyje je z velké části zalesněna a lidská činnost je 
redukována. Větší lesní plochy vesměs kryjí méně úrodné půdy na píscích mezi Valticemi a Břeclaví, vlhké půdy 
širokých říčních niv nad soutokem Jihlavy a Svratky a na dolním toku Dyje pod Novými Mlýny, případně kamenité půdy 
na krystaliniku a permských aglomerátech Miroslavské hrástě, vápencích Pavlovských vrchů a flyši Milovické 
pahorkatiny. Ostatní lesní plochy jsou hojně tvořeny akáty. 

Region Podyjí je charakteristický nedostatkem povrchových i podpovrchových vod. Primárně jako zásobárna závlahové 
vody a ochrana proti záplavám byly vybudovány větší vodní nádrže – Vranov a Nové Mlýny, a pro chov ryb rybníky 
Jaroslavický, Novoveský, Starý, Hlohovecký, a Nesyt a Vrkoč. Z hlediska dostupnosti je region obsluhován dvěma 
hlavními silničními tahy v severojižním směru – E59 a E461 a silnicí I/53, která je propojuje. Železniční tratě v regionu, 
vyjma I. železničního koridoru, jsou pouze lokálního významu. 
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Obr. 27: Současné využití 
krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Podyjí 
(Zdroj: originální data 
z CORINE LC 2018, 
přepracováno, zjednodušeno a 
upraveno)  

 

 

 

 

 

Segmenty předindustriální krajiny regionu 

Na území regionu Podyjí bylo vymezeno 120 segmentů zachovalé předindustriální krajiny dané minimální velikosti, což 
odpovídá poměrně vysoké hustotě 8,39 segmentů na 100 km2. Souhrnně zaujímají plochu 36,96 km2, neboli 2,58 % 
rozlohy regionu. Segmenty předindustriální krajiny jsou v regionu Podyjí rozmístěny nerovnoměrně. První oblast výskytu 
většího množství segmentů předindustriální krajiny leží zhruba v linii obcí Hnanice–Znojmo–Miroslav, tato linie kopíruje 
přechod České vysočiny do Vněkarpatských sníženin. Následuje široký pás Dyjsko-svrateckého úvalu, kde je výskyt 
segmentů předindustriální krajiny velmi sporadický. Kolektivizace zemědělství zde vedla k scelování pozemků, které 
v podstatě setřely historickou tvář krajiny. Zachovalé segmenty krajiny se začínají opět objevovat ve východní polovině 
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území v členitějším terénu Mikulovské vrchoviny a Ždánického lesa, tedy vzhledem k charakteru území v relativně 
vyšších nadmořských výškách, a v nivě dolního toku řeky Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. 

Zachovalé části předindustriální krajiny se obecně v regionu Podyjí nachází nejčastěji v zázemí obcí, kde plynule 
navazují na záhumenky a zahrady, v těchto místech se lze také často setkat se sady, popř. zplanělými sady a vinicemi. 
Méně často lze objevit i původní úzkou parcelaci. Naprostá většina segmentů v regionu Podyjí se potýká se třemi 
základními problémy: 1. scelováním pozemků a tím ničením mezí a remízků, 2. zarůstáním náletovými dřevinami a 
pustnutím a 3. růstem zástavby. 

Abecední seznam segmentů 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. Pokud některá čísla chybějí, tyto 
segmenty pro malou velikost nejsou zařazeny do přehledu. 

Bavory_01, 02, Bohutice_01, 02, Bohutice_03, Borotice nad Jevišovkou_01, Branišovice_01, Brod nad Dyjí_01, Březí u 
Mikulova_01, 02, Bulhary_01, 02, 03, 04, 05, Cvrčovice u Pohořelic_01, Čížov_01, Dobré Pole_01, Dobšice u 
Znojma_03, 04, Dolní Dunajovice_01, 02, 03, 04, 05, Dolní Věstonice_01, Drnholec_01, 02, Dyjákovice_01, Dyje_02, 
Havraníky_01, 02, 04, Hevlín_01, Hnanice_02, 03, Hodonice_01, Horní Věstonice_01, 02, Hustopeče u Brna_01, 02, 05, 
06, Charvátská Nová Ves_01, 02, Ivaň_01, Jaroslavice_01, Ječmeniště_01, Jevišovka_01, Klentnice_01, 02, 03, Konice u 
Znojma_02, Kuchařovice_01, Lednice na Moravě_01, 03, 04, 05, 06, 07, Mackovice_01, Micmanice_01, Mikulov na 
Moravě_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, Miroslav_01, 02, Miroslavské Knínice_01, Morašice_01, Načeratice_01, Nejdek u 
Lednice_01, Nové Mlýny_01, Novosedly_01, Oblekovice_02, Olbramovice u Moravského Krumlova_01, 02, 03, Pavlov 
u Dolních Věstonic_01, Perná_01, 03, Pohořelice nad Jihlavou_01, 02, Popice u Znojma_01, 02, Popice_01, 
Pouzdřany_01, 02, Prosiměřice_01, Přibice_02, Přítluky_01, 03, Sedlec u Mikulova_01, 05, Sedlešovice_01, 
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Strachotín_01, 02, Suchohrdly u Znojma_01, 02, Tasovice nad Dyjí_01, Troskotovice_01, 02, Uherčice u Hustopečí_01, 
02, 03, Vítonice u Znojma_01, Vlasatice_01, Vranov nad Dyjí_01, Vranovice nad Svratkou_01, 02, Znojmo-město_01, 
Znojmo-Hradiště_01 

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů 

Region Podyjí představuje pomyslný most mezi hercynskou a karpatskou částí Moravy, alespoň co se týče přírodních 
poměrů. Různorodá prostředí spojuje do celku dlouhodobá přítomnost zpravidla majoritního německého etnika 
v jednotlivých obcích. Kolem sedmi století pobytu německé populace vtisklo krajině některé společné rysy, které lze 
pozorovat i na přiložených fotografiích. Jihomoravská německá populace vyvíjela odlišné aktivity, než to bylo v horských 
oblastech Moravy. Přistěhovalci zde spíše doosídlovali staré sídelní oblasti, částečně vylidněné v důsledku pohraničních a 
jiných konfliktů, případně po násilné výměně obyvatelstva z náboženských důvodů. Ne vždy šlo pouze o německojazyčné 
obyvatelstvo, které přicházelo na moravsko-rakouské pomezí. Společným rysem zachovalých zbytků starobylé 
předindustriální kulturní krajiny je mimořádně hojné zastoupení vinohradů ve zjištěných segmentech, ale také množství 
opuštěných ploch, které jsou ponechány postupnému zplanění nejen vinné révy, ale i ovocných sadů, bývalých pastvin i 
orné půdy. Tento proces zřetelně probíhá v členitějším terénu okraje NP Podyjí a v některých periferních částech CHKO 
Pálava, v Dunajovických kopcích a v sousedství NPR Pouzdřanská step. Naopak v jiných místech se posun k méně 
intenzivnímu využívání odehrává cestou zatravňování orné půdy a vysazováním ovocných sadů. Intenzifikaci pak 
charakterizuje posilování podílu vinohradů v segmentech nad rámec dokumentovaného předindustriálního období. 
Zachovalé zbytky staré kulturní krajiny jsou tak ohrožovány na jedné straně poklesem zájmu o využívání (někdy 
podmínění potřebami ochrany přírody), na druhé straně intenzifikací aktivit (komerční vinohrady). Celkový ráz segmentů 
se však rámcově podobá vzhledu krajiny v době cca před dvěma stoletími. 
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5.12 Valašsko 

Poloha regionu  

Region předindustriální krajiny Valašsko 
zabírá velkou část východní Moravy. Svou 
rozlohou 2163,71 km2 patří Valašsko mezi 
velké regiony Moravy. Region je lokalizován 
excentricky, jeho východní hranici tvoří státní 
hranice se Slovenskou republikou. Na severu a 
severozápadě hraničí s regionem Lašsko, 
Kravařsko a Moravská brána. Na západě tvoří 
krátkou hranici s regionem Haná a na 
jihozápadě a jihu navazuje Slovácko. Region 
má tvar nepravidelného obdélníku, kde 
v delším rozměru SZ-JV dosahuje délku 67 
km, ve směru S-J 59 km, nejkratší šířka 
regionu 30 km je ve směru SZ-JV (obr. 28). 
Region je tvořen 206 katastrálními územími.  

Obr. 28: Rozmístění zjištěných segmentů 
předindustriální krajiny v terénu pracovního regionu 
Valašsko na historickém území Moravy (Zdroj: vlastní 
zpracování, podklad: DMR 5G ČÚZK) 

 



207 

 

Vymezení regionu  

Region předindustriální krajiny Valašsko je vymezen v souladu s tradičním etnografickým ohraničením Valašska. Vůči 
Lašsku na severu jde o respektování tradiční hranice. Na jihu je k Valašsku připojeno Luhačovické Zálesí, někdy rovněž 
přímo řazené do Valašska, stejně jako nedaleké okolí Slavičína a Brumova-Bylnice. Omezení regionu Valašska k západu 
odpovídá tradičnímu vymezení regionu. Konvenční může být přiřazení okolí Kelče, avšak jeho pomezní poloha na hranici 
regionu to opravňuje. Pokud obce mají těžiště svého katastru ve sníženině Podbeskydské pahorkatiny, jsou i jejich horské 
části v Hostýnských vrších připojeny k sousedním regionům Lašska, Kravařska a Moravské brány. Region však zahrnuje 
také Fryštácko a Zlínsko, kde industrializace jejich území od Valašska poněkud odcizila.  

Přírodní vlastnosti  

Region Valašsko je situován v karpatské části Moravy, kde je výrazně prostorově diferencovaný reliéf základem pestré 
valašské krajiny. Většinu regionu tvoří dynamický hornatinný a vrchovinný reliéf s horskými hřbety protaženými 
v karpatském směru JZ-SV. Výškové členění regionu je značné, max. nadmořská výška 1206 m je dosažena vrcholem 
Čertova mlýna v severní části regionu, nejníže položeným místem (190-193 m n. m.) je povrch údolní nivy řeky Dřevnice 
ve Zlíně-Malenovicích, kde Dřevnice opouští zájmový region. Hornatinný a vrchovinný reliéf regionu je na severu a 
severozápadě obklopen nižším reliéfem brázd a pahorkatin, včetně sníženiny Rožnovské brázdy. Na západě vstupuje do 
regionu tektonická sníženina Fryštácké brázdy i výrazná údolní niva Dřevnice. Z hlediska reliéfu je morfologicky 
nejvýraznější severní část regionu, který tvoří horské pásmo Moravskoslezských Beskyd, budované převážně 
pískovcovými souvrstvími flyšového příkrovu slezské jednotky. K jihu klesají svahy Moravskoslezských Beskyd do 
mírně zvlněného reliéfu Rožnovské brázdy, otevřené k západu do nižšího reliéfu pahorkatin a protékaného Rožnovskou 
Bečvou.  
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Střední část regionu Valašsko vyplňuje členitý reliéf Hostýnsko-vsetínské hornatiny, zastoupený dílčími částmi 
Hostýnskými a Vsetínskými vrchy. Vsetínská Bečva na horním toku udržuje směr SV-JZ a širokým údolím odděluje 
Vsetínské vrchy od hraničního pohoří Javorníků na východě regionu. Vsetínská Bečva se v oblasti Vsetína obrací zhruba 
směrem severním, protíná horská pásma a ve Valašském Meziříčí se spojuje s Rožnovskou Bečvou. Na geologickém 
podloží střídajících se pískovců a jílovců magurského flyšového příkrovu se v této části regionu vytvořily převážně půdy 
typu kambizemí s řadou subtypů. V okolí skalních výchozů jsou vyvinuty rankery. Toky doprovázejí fluvizemě a gleje.  

Na flyšových horninách jsou vyvinuty méně úrodné kambizemě a jejich subtypy, ve vyšších polohách horských hřbetů 
podzoly. V nižším území pahorkatin, brázdy a výrazných údolích jsou časté pseudogleje a fluvizemě. Ojediněle na 
mocnějších svahových uloženinách vznikly luvizemě.  

Jihozápad regionu vyplňuje nižší Vizovická vrchovina s měkčím vrchovinným reliéfem na flyšových horninových 
komplexech, zatímco výrazný hornatinný hřbet Komonecké hornatiny je budovaný odolnějšími pískovcovými komplexy 
s pokryvy rankerů. Jihovýchodně leží Luhačovická vrchovina s plochými hřbety a otevřenými údolími odvodňovanými 
Olšavou a Vlárou. V jejich údolích se na dně vyvinuly fluvizemě, na svazích úrodnější luvizemě.  

Zcela na jihu regionu se zvedají hřbety pohraničního pohoří Bílých Karpat. V zájmové části regionu převládají ploché 
hornatinné a vrchovinné hřbety tvořené převahou jílovců nad pískovci flyšových komplexů magurského flyše.  

Průměrné roční teploty se ve vrcholových částech regionu Valašsko pohybují kolem 4-5 oC, v nižších hřbetech mezi 5–6 

oC. Pahorkatiny a široká údolí jsou teplejší a průměrné roční teploty zde dosahují 6–7 oC. K nejteplejším oblastem patří 
Zlínsko, Fryštácko a sníženina Olšavsko-vlárské brázdy, kde průměrné roční teploty jsou v intervalu 7 – 8 oC. 
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Kulturní vlastnosti 

Současná kulturní krajina regionu Valašska je společným produktem přírodního prostředí a lidských aktivit, které 
působily postupně v průběhu historického vývoje. Kromě níže položených pahorkatin a brázd byla většina vrchovin a 
hornatin regionu zalesněná a počátky kolonizačních aktivit začaly působit v širokých údolích a kotlinových sníženinách 
od 13. století, údolí byla zároveň i významnými komunikačními liniemi. Širší území bylo kolonizováno při horské 
kolonizaci, probíhající v daném území od přelomu 15. a 16. st. do přelomu 17. a 18. st., kdy byly obhospodařovány i 

vyšší horské polohy. Kolonizace měla několik fází a 
poslední byla salašnická (pastevecká) kolonizace 
lidem z Karpat od východu (tzv. valašská kolonizace). 
Vedla ke klučení lesa pro pastvu, později doprovázená 
rozoráváním půdy jak na dřívějších pastvinách, tak i 
lesních mýtinách i ve vysokých polohách horských 
hřbetů. Vystěhovalectví a industrializace podhůří 
(koncem 19. stol a začátkem 20. stol.) spojená 
s dojížďkou za prací do průmyslu vedla ke snížení 
antropogenního tlaku na krajinu. Na oslabení intenzity 
hospodářského využití především členité horské 
krajiny navazovalo spontánní i řízené zalesňování a 
zatravňování. 

 Obr. 29: Současné využití krajiny pracovního regionu 
předindustriální krajiny Valašsko (Zdroj: originální data 
z CORINE LC 2018, přepracováno, zjednodušeno a upraveno) 
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Kolektivizace zemědělství v druhé polovině 20. století vedla k likvidaci drobné parcelace v mírně zvlněných územích 
pahorkatin i vrchovin. V členitých územích vrchovin a hornatin ustupovala liniová zeleň a zvyšovala se plocha orné půdy, 
naopak příkré, málo úrodné svahy byly zalesňovány.  

Tento vývoj se odráží i v současném mozaikovitém využití krajiny regionu Valašska a je v úzké vazbě i na charakter 
reliéfu a půdního pokryvu (obr. 29). Hornatinné a vrchovinné hřbety pokrývají převážně jehličnaté lesy s ostrůvky 
listnatých a smíšených lesů, na nižších hřbetech převažují listnaté a smíšené lesy. Louky a pastviny převažují 
v mezihorských sníženinách – zejména v Rožnovské brázdě, Bylnické kotlině, Olšavsko-vlárské brázdě, ale taky na 
plochých svazích v široce otevřených údolích (např. Rokytenka, Ratibořka). Orná půda je vázána na nižší polohy 
pahorkatin a brázd (Fryštácká brázda, Pozlovická brázda, méně Rožnovská brázda) s úrodnějšími půdami. Na osídlení, 
které je soustředěno ve sníženinách brázd, kotlin i širokých údolích, jsou vázány ovocné sady, zahrady, drobná držba 
s liniovou zelení.  

Segmenty předindustriální krajiny regionu  

Segmenty předindustriální krajiny Valašska, které alespoň v základních rysech zachovávají charakter původní parcelace, 
jsou v zájmovém regionu rozloženy nerovnoměrně. Na Valašsku se zachovalo 142 segmentů předindustriální krajiny, což 
znamená hustotu 6,56 segmentu na 100 km2, oblast tak patří mezi regiony s nejvyšší hustotou segmentů. Celková plocha 
uvedených segmentů činí 34,07 km2, což představuje 1,6 % rozlohy regionu. Z uvedených údajů vyplývá, že v regionu je 
zachováno poměrně značné množství segmentů, ale s menší rozlohou. Ve většině segmentů předindustriální krajiny ve 
vrchovinách a hornatinách regionu převládají trvalé travní porosty, místy po vrstevnici členěné zemědělskými mezemi 
s liniovou stromovou a keřovou zelení a břehovými porosty. Amfiteatrální údolní uzávěry a svahové úpady pokrývají 
listnaté porosty. V Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších přistupuje i pasekářské osídlení. Na kontaktu 
s intravilánem obcí v údolích Vsetínské Bečvy, Senice a jejich přítoků jsou v segmentech zachovány sady i drobné 
parcely s ornou půdou a louky. V oblasti Vizovicka i jižního Valašska převládají v segmentech na kontaktech 
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s intravilány obcí ovocné sady a liniová stromová zeleň, s malými parcelami orné půdy (např. Vizovická kotlina, 
Bylnická kotlina). V Podbeskydské pahorkatině v okolí Kelče jsou v segmentech kromě trvalých travních porostů, liniové 
zeleně a sadů také větší plochy orné půdy i v rámci drobné parcelace. Rovněž v západní a jihozápadní části regionu 
(Fryštácká brázda, západní okraje Zlínské a Luhačovická vrchoviny) se uvnitř drobné parcelace vyskytuje i orná půda, 
převládají však trvalé travní porosty, louky, liniová a rozptýlená zeleň. Pozemkům v závěrech údolí zejména 
v hornatinách a obtížně dostupným pozemkům v členitém terénu je hospodářské péče méně věnována, zarůstají 
stromovou a keřovou vegetací, často vznikají lada a mění se charakter krajinného krytu a využití krajiny.  

Abecední seznam segmentů  

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny jsou pojmenovány podle katastrálního území jejich polohy. Podle četnosti 
výskytu takových segmentů na území katastru je k jejich názvu přidána číslice. Pokud některá čísla chybějí, tyto 
segmenty pro malou velikost nejsou zařazeny do přehledu. 

Bohuslavice u Zlína_02, Branky_01, 02, Bratřejov u Vizovic_01, 02, 03, Brumov_01, Bylnice_01, 02, Bystřička II_01, 
Dolní Bečva_01, Drnovice_01, 02, Francova Lhota_01, 02, Halenkov_01, Hážovice_01, Horní Bečva_01, 02, Horní 
Lideč_01, Hovězí_01, 02, Hrachovec_01, Hrobice na Moravě_01, Huslenky_01, Janová_01, 02, Jaroslavice u Zlína_01, 
Jarcová_01, Jasenice u Valašského Meziříčí_01, Jasenka_01, 02, Jasenná na Moravě_01, 02, Karolinka_01, 
Kateřinice_01, Kelč-Nové Město_01, Kostelec u Zlína_01, Kunovice_01, Lačnov_01, 02, Leskovec_01, Lhota u 
Zlína_01, 02, Lidečko_01, 02, 03, 04, Liptál_01, 02, Loučka u Valašského Meziříčí_01, Lutonina_01, 02, 03, Lužná u 
Vsetína_01, Malé Karlovice_01, Malenovice u Zlína_01, Mirošov u Valašských Klobouk_01, Návojná_01, 02, 
Nedašov_01, 02, 03, Nedašova Lhota_01, 02, Nový Hrozenkov_01, 02, 03, 04, 05, 06, Podhradí u Luhačovic_01, 
Podkopná Lhota_01, Poličná_01, Polichno_01, Popov nad Vláří_01, Poteč_01, 02, Pozděchov_01, Pozlovice_01, Pržno u 
Vsetína_01, Pulčín_01, 02, 03, Rajnochovice_01, Růžďka_01, 02, Seninka_01, 02, Sidonie_01, Solanec pod 
Soláněm_01, 02, Střelná na Moravě_01, Střítež nad Bečvou_01, 02, Svatý Štěpán_01, Šanov_01, 02, Šarovy_01, Štítná 
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nad Vláří_01, Študlov_01, 02, Tichov_01, 02, Trnava u Zlína_01, Tylovice_01, 02, Ublo_01, Újezd u Valašských 
Klobouk_02, Valašská Bystřice_01, 02, 03, Valašská Senice_01, 02, 03, 04, Valašské Klobouky_01, Velká Lhota u 
Valašského Meziříčí_01, Velké Karlovice_01, Velký Ořechov_01, 02, Veřovice_01, Vidče_01, Vizovice_01, 02, 03, 
Vlachova Lhota_01, Vlachovice_01, Vsetín_01, 02, 03, 04, Všemina_01, Zádveřice_01, 02, 03, Zděchov_01, 02, 03, 04, 
Zubří_01, Želechovice nad Dřevnicí_01.  

Obrazová dokumentace nejzajímavějších segmentů  

Obrazová dokumentace dokládá, že Valašsko rozhodně není homogenním regionem i co se týče zachovalých segmentů 
starobylé předindustriální kulturní krajiny. Terénní, půdní a klimatické poměry diferencovaly lidské aktivity v dávných 
dobách, kdy člověk byl daleko více závislý na přírodních poměrech a musel se přírodě přizpůsobovat a intenzivně s ní 
spolupracovat ve svůj vlastní prospěch. Zatímco pohraniční a centrální části regionu s drsnějším podmínkami 
podporovaly spíše pastevectví, dřevařství a jen v omezené míře pěstování ovocných kultur, okrajové části s příznivějšími 
poměry dovolovaly větší rozmanitost efektivně provozovaných aktivit, což se projevovalo širším spektrem ovocných 
stromů a významnějším obilnářstvím. Do současnosti došlo k výrazné redukci orné půdy ve všech částech regionu, což 
dobře dokládají zachovalé zbytky staré krajiny. V nich sice došlo k poklesu intenzity využívání, ale celkový vzhled 
krajiny, přes dramatické zatravňování, a nepřehlédnutelné zvýraznění zpravidla horizontálně vedených mezí mezi 
pozemky dřevinnou vegetací. Další zarůstání otevřených travnatých ploch a spojování bývalých a nových pastvin do 
ohromných, ohradníky znepřístupněných ploch představuje nejvážnější formy ohrožení další existence i tak nepříliš 
početných kvalitních segmentů staré kulturní krajiny. 
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  Drnovice 
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 Huslenky  
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Lidečko 
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Liptál  
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  Loučka 
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Malé Karlovice 
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Podhradí u Luhačovic 
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 Pulčín 
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Valašská Senice 
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Vizovice 
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Vsetín  
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6 Kdo může využít znalosti o segmentech starobylé krajiny 

Spektrum potenciálních uživatelů získaných poznatků o poloze a vlastnostech segmentů předindustriální krajiny je 
poměrně široké: orgány památkové péče ochrany přírody a krajiny, plánovací instituce, státní správa a samospráva, 
vlastníci pozemků, individuální zájemci a návštěvníci z řad laické veřejnosti, školy a další vzdělávací instituce, místní 
zájmové organizace, orgány krizového řízení aj. 

Konkrétní využití může být následující: 

A) Orgány památkové péče, ochrany přírody a krajiny 
Zjištěné segmenty předindustriální krajiny Moravy představují specifický typ historického přírodně kulturního dědictví. 
Znalost rozmístění velikostních a kvalitativních kategorií  krajinných segmentů s diferencovaně zachovalou strukturou a 
vzhledem využití ploch je v současné krajině vzácná. Tyto areály představují relativní anachronismus při porovnání 
s plochami využívanými moderními technologiemi a postupy (s výjimkou ploch bývalých velkostatků s velkoplošným 
využitím pozemků). Pořízená mapová dokumentace pokrývající celé historické území Moravy nabízí celkový přehled, 
kde se historicky pozoruhodné plochy krajiny nacházejí.  

Vzhledem k tomu, že jejich rozmístění je výrazně nerovnoměrné, od krajské po lokální úroveň lze rozhodnout, kterým 
regionům a kterém segmentů věnovat bližší pozornost, aby v daném regionu, kraji, okrese, ORP či obci se takové území 
dále uchovalo. Obecně koncentrace, resp. rozptyl zjištěných segmentů ukazuje na příslušnou „regionální vzácnost“ 
takových území. 

 

B) Plánovací instituce 
Vzhledem k jisté potřebě zachování zachovalých segmentů starobylé předindustriální krajiny do budoucnosti (jejich 
úbytek byl pozorován i během řešení projektu), znalost polohy segmentu (od celomoravské po místní úroveň) umožní 
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plánovačům zvýšit svoji pozornost při rozhodování o území v dotčeném prostoru tak, aby se pokud možno vyhnuli 
cenným plochám. Naopak pro některá rozhodování může být přítomnost segmentů atraktivním aspektem jejich 
rozhodování. Některé objekty (velmi rozmanitého charakteru: pro bydlení, cestovní ruch, etnografické akce a prostory pro 
ně,…) je vhodné do sousedství segmentů umísťovat. S ohledem na odstupňovanou míru zachovalosti segmentů nutno 
plánovaná rozhodnutí o budoucnosti území adaptovat tak, aby jejich stav nezhoršila. Lze předpokládat, že nejzachovalejší 
segmenty se mohou stát objektem zájmu cestovního ruchu, takže do jejich sousedství bude vhodné lokalizovat objekty 
pro návštěvnickou veřejnost (ubytovací kapacity, dopravní stavby, rozhledny apod.). Plánování budoucnosti segmentů 
může být efektivně vedeno tak, aby ohrožující faktory byly mírněny, případně eliminovány. Navrhovaná doporučení 
mohou rozmanitým způsobem vstupovat do rozhodovacích procesů. Některá z nich jsou systémová, čili se týkají opatření 
obecného charakteru platných pro celý segment. Jiná jsou formulována tak, že představují opatření aplikovatelná pouze 
na dotčenou část segmentu, ať již jde o nápravné zásahy, nebo regulační aktivity. Právě objektově cílená doporučení lze 
dobře zakomponovat do územně plánovací dokumentace.  
 

C) Státní správa a samospráva 
Již během řešení projektu se opakovaně prokázalo, že místní autority velmi přivítaly znalost o tom, že v jejich správním 
území se nachází zajímavá plocha. Ta podle nich zvyšuje atraktivitu obce a její návštěvnický potenciál se všemi dalšími 
ekonomickými dopady. Znalost těchto ploch je pak vstupem do rozhodování v obci, zejména při koncipování územně 
plánovací dokumentace. 
 

D) Vlastníci pozemků 
Zpravidla nevědí, že jejich pozemek je něčím výjimečný. Znalost o tom může výrazně ovlivnit jak hospodaření na něm, 
tak eventuálně i jejich rozhodování blízké či vzdálené budoucnosti (prodej, změna kultury, zastavění apod.). Skupiny 
vlastníků sousedících pozemků v takovém segmentu, pokud získá jistý status, mohou případně žádat o dotaci k jejich 
udržování. 
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E)  Laická veřejnost 
Segmenty starobylé krajiny se zpravidla vyznačují daleko vyšší biodiverzitou, hospodářskou diverzitou a funkčnní 
diverzitou ve srovnání s jejich monotónním okolím. Řada segmentů se může uplatnit jako lokální scénická krajina a jako 
taková je nepochybně magnetem cestovního ruchu. Podobně jako objekty staré architektury či technické dovednosti se 
starobylé krajiny nepochybně stanou předmětem cestovatelského zájmu. Zpřístupnění informací o výskytu starobylé 
krajiny nepochyně inicializuje zájem veřejnosti o tento zatím málo známy příklad historického přírodně kulturního 
dědictví. 

 

F) Školy 
Podobně jako u jiných objektů a ploch historického dědictví a ochrany přírody mohou sloužit k demonstraci jevů, které 
v ostatní krajině již scházejí, ať již půde o výuku zeměpisu, dějepisu, biologie a zčásti i dalších předmětů. Jako takové se 
segmenty dávné krajiny mohou stát cíle školních exkuzí a vytýčování naučných stezek. 

 

G)  Místní zájmové organizace 
Organizace zahrádkářů, vinařů, myslivců a dalších zájmových oblastí již tradičně fungují ve venkovských i městských 
regionech Moravy. Většinou však představa o hodnotě popisovaného krajinného dědictví nepřesahuje rámec jejich 
činnosti. Jestliže bude u vhodného území deklarováno označení území za segment starobylé krajiny, jistě to bude přidaná 
hodnota k dané lokalitě, což tyto organizace ocení a pravděpodobně je to motivuje k adekvátnímu zvýšení péče. 
 

H) Krizové řízení 
Krizové řízení slouží k ochraně obyvatelstva a materiálních hodnot před zkázou či poškožením. Některé zásahy v terénu 
se neobejdou bez násilného vniknutí do prostor, kde je zapotřebí řešeit nenadálou negativní situaci. Znalost polohy a 
vymezení segmentu předindustriální krajiny pro krizové řízení znamená, že jde o území významné hodnoty a během 
zásahu je zapotřebí se orientovat buď na jeho ochranu, anebo se mu vyhnout při plnění záchranné akce. 
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I) Veřejná media a film 
Na území Moravy se stále častěji pořizují obrazové záznamy v územích, která poskytují kulisu pro scénáře historických 
událostí. Velmi často se stává, že historické scény jsou lokalizovány do prostředí, které k dávné události vizuálně nepatří. 
Informace o rozmístění rozmanitých typů starých krajin může filmaře navést na lokality v různém přírodním prostředí, 
které zvýšenou měrou indikují dávný vzhled krajiny. Ty pak lze využít k natáčení historických scén. 
 

J) Výtvarné umění 
Rozhodující většina zjištěných segmentů předindustriální krajiny se oproti svému okolí vyznačuje daleko vyšší pestrostí 
využití a rozmanitostí vzhledu. Není pochyb o tom, že lokality segmentů starobylé předindustriální krajiny se mohou stát 
předmětem zájmu malířství a fotografie.  

7 Vyhledávání a péče o předindustriální krajinu je věcí veřejnou  

Pokud se člověk pozorně rozhlédne po krajině v okolí svého bydliště nebo navštíveného místa, zpravidla vždy najde 
alespoň malý kousek území, kde se dodnes udržuje drobná pozemková držba. Nejčastěji jsou to záhumenky 
za venkovskými obydlími v nejstarších částech obcí. Mnoho z nich bylo založeno v dobách dávno před průmyslovou 
revolucí. Naopak v otevřené krajině vzdálené od zástavby obcí jsou areály s drobnou pozemkovou držbou již podstatně 
vzácnější. V obou případech, jak přímo záhumenky, tak izolované skupiny drobných parcel, evokují představu o dávné, 
do detailní mozaiky rozčleněné kulturní krajině našich předků. Na jedné straně člověka zamrzí, že zmizela dávná krása 
krajiny, kdy se od horizontu po horizont vlnila po krajině drobná políčka, na druhé straně však stačí představa, jak těžká a 
namáhavá musela být práce na takových políčkách bez využití technických výdobytků průmyslové civilizace, aby si 
uvědomil, že jde o nechtěnou daň pokroku. Moderní výkonné a efektivní zemědělství, přinášející dostatečně kvalitní a 
levné potraviny, by ve starobylé rozdrobené mozaice fungovat prostě nemohlo. Pravda, morální dopady často násilného 
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spojování pozemků na úsvitu reálného socialismu nese česká společnost dodnes. Evropa bez ohledu na předchozí dějiny 
venkova se se ztrátou starobylé krajiny potýká již všeobecně. Nástup velkoplošného zemědělství nastal na východ od 
železné opony dříve než na druhé straně. Umožnil však také opouštění horších pozemků a návrat přírody do dřívější 
lidské ekumeny. Scelování jedněch pozemků a současně opouštění jiných pozemků v důsledku vedlo k tomu, že zbytků 
starobylé krajiny se uchovalo relativně málo, co se týče celkové plochy a kvality. O to početnější jsou však drobné areály 
takové krajiny, byť i ty podléhají postupnému úbytku. Často se mění v chatové a zahrádkářské kolonie v blízkosti větších 
obcí, často po nich zálibně pokukují developeři. Jejich zpravidla horší půdní bonita nevyužívá pomoci půdoochranné 
legislativy. Právě vlastnická rozdrobenost je často jejich poslední záchranou před likvidací. Aby i tyto poslední, drobné, i 
když četné oázy starobylé krajiny zůstaly i pro další generace, je nezbytné si uvědomit, že toto přírodně kulturní dědictví 
má často stejnou cenu jak chráněná území přírody, stavební památky, zámecké parky a zahrady či místa slavných 
událostí. Legislativní nástroje pro jejich uchování nejsou a ani není vhodné na ně nasazovat příkazovou ochranu. Je třeba, 
aby si jejich vlastníci společně uvědomili jejich krásu a hodnotu, a také riziko, o co by krajina a lidé přišli, kdyby toto 
dědictví zmizelo. Není daleko doba, kdy staré krajiny budou představovat podobnou návštěvnickou atrakci jako přírodní 
rezervace, hrady, zámky, parky a zahrady a v poslední době kdysi zanedbávané technické pozoruhodnosti, nejnověji i 
bývalé továrny. 

Tento katalog a navazující regionální výstavy dokumentují příklady krásy staré krajiny i hrozbu jejich ztráty. V průběhu 
posledních pěti let byla za podpory Ministerstva kultury České republiky provedena jejich inventarizace uvnitř 
historických hranic Moravy. Pozornost se zaměřila na areály větší než 10 hektarů. Jen zcela výjimečně jsou evidovány 
plochy menší, to zpravidla tam, kde krajina podlehla v minulosti totální homogenizaci využití a vzhledu. Celkově se 
zjištěných zbytků dávné krajiny neboli segmentů předindustriální krajiny na území Moravy zachovalo v různém stavu 
kolem 1400. Malé plochy nebyly tak prakticky evidovány, mapovány a dokumentovány vůbec. Zde se právě naskýtá 
široké veřejnosti volné pole působnosti. Na jedné straně jim tento katalog a provedená inventarizace nabízí informaci, kde 
již takové zbytky staré krajiny jsou podchyceny, na druhé straně může inspirovat k vyhledání a dokumentování drobných 
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a očekávaně početných ploch starobylé krajiny, na jejichž evidenci již síly zapojených pracovníků inventarizačního 
výzkumu stačit nemohly. I tady platí heslo ochrany přírody „Poznej a chraň!“ 

Drtivá většina obcí České republiky je vybavena moderní územně plánovací dokumentací (dále ÚPD). Při přípravě 
nových verzí ÚPD by bylo určitě moudré v těchto dokumentech vyznačit plochy drobné parcelace za cenné objekty, které 
by neměly podlehnout likvidaci, ač by jejich odstranění bylo prezentováno jako rozvojový přínos. Přitom všem se 
vlastníkům nijak nemusí nařizovat, jak na svých pozemcích budou hospodařit (samozřejmě v souladu s principy dobrého 
hospodáře a souseda). Mohou formy využívání měnit podle svých potřeb. Už jen zmiňovaná pozemková a vlastnická 
rozdrobenost je jistou zárukou pestrého vzhledu mozaiky. Tak tomu určitě bylo i v minulosti, tedy i v době, kdy jejich 
nejstarší mapová dokumentace kolem roku 1830 vznikala. Pokud bude známo, že každé takové políčko, louka, sad, 
vinohrad či zahrada v této mozaice má svoji funkci a estetickou roli, vlastníci budou jistě rádi, že výsledek jejich 
hospodaření potěší nejen oko jejich samotných, ale také kolemjdoucích.  

Běžně se stává, že zdatnými znalci záhumenků, zahrádek a opuštěných ploch jsou děti. Relativní nepřehlednost a přitom 
bezpečnost takových ploch přímo láká k dětským hrám. Učitelé na venkově a v městských periferiích mohou takové hry 
snadno usměrnit a využít pro potřeby výuky přírodovědných, vlastivědných, praktických i branných předmětů. Nabízí se 
tak při provádění místní evidence zbytků starobylé krajiny součinnost učitelů vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, 
občanské výchovy, výtvarné výchovy, branné výchovy, o předmětech prakticky orientovaných škol ani nemluvě. 
Součinností učitelů řady předmětů tak obec může získat unikátní podklady pro rozhodování o své budoucnosti. Důkladná 
znalost místního prostředí, široké povědomí o nenápadných hodnotách může mít všestranně pozitivní efekt a mj. podpořit 
lokální patriotismus, a nakonec i píli k dalšímu uchování takových ploch. 

Jistěže na jedné straně je nutno podporovat moderní výstavbu a vybavení obcí, aby lidé žili v obci spokojeni, klidně a 
bezpečně. Aby je nic nenutilo k odchodu. Součást pocitu sounáležitosti s obcí může být vědomí, že k obci patří něco 
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cenného, něco vzácného. Zbytky staré krajiny lze považovat také za komerčně využitelnou komoditu. Je-li o obci známo, 
že v ní či jejím okolí se uchoval byť jen zlomek staré krajiny, návštěvnost obce může být náležitě povznesena, z čehož 
může ekonomicky těžit zejména sektor služeb. Kladný finanční tok se tak může dále podílet na dalším zvelebování obce a 
zkvalitňování života jejích obyvatelů. 

Existence drobné pozemkové držby má rovněž příznivý environmentální efekt. V současné době již drtivá většina 
takových ploch neslouží jako orná půda, ale v průběhu posledních desetiletí byly přeměněna v trvalé kultury s trvalou 
zelení, ať již stromovou, keřovou, nebo bylinnou. Přínos se tak projevuje jak ve směru k místních občanům a 
návštěvníkům v podobě lepší kvality ovzduší, snížení teplotních výkyvů v průběhu dne a roku, snížení extrémních 
rychlostí větru, v estetickém dojmu, tak ve směru k přírodnímu prostředí regulačním účinkem na odtok vláhy spojeným 
se zadržování vody v půdě, což je nezanedbatelný efekt v době častějších případů sucha. Samozřejmá péče vlastníků nebo 
uživatelů areálů drobné pozemkové držby má také příznivý dopad na drobnou faunu, utkávající se se škůdci 
zemědělských plodin či obtěžujícím hmyzem. 

Samosprávy obcí by se tak neměly bát podporovat jak evidenci a tvorbu dokumentace segmentů předindustriální krajiny 
v územích své kompetence, naopak informovat o všestranných kladech jejich existence pro obec, obyvatele, návštěvníky 
a široké okolí. 

8 Význam a budoucnost předindustriální krajiny  

Krajiny Moravy prodělávají neustálé změny. Nevyhýbají se ani segmentům předindustriální krajiny. Během pěti let, kdy 
probíhala jejich inventarizace, již řada z původně registrovaných zanikla, u jiných se změnila jejich kvalita, zpravidla 
směrem k horšímu stavu. Nelze předpokládat, že šlo o úmyslné nerespektování hodnot této formy přírodně kulturního 
dědictví, ale zcela běžně o realizaci ekonomických zájmů spojených se snahou o zvýšení efektivnosti využití dotčených 
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pozemků. Málokdo z původců těchto změn věděl, že jeho zcela jinak rozumná aktivita se negativně dotkla cenného 
objektu. Slabou stránkou současnosti ve vztahu společnosti a jednotlivců ke zbytkům starobylé krajiny je tak 
nedostatečné povědomí o jejich existenci obecně a jejich hodnotám konkrétně. 

Zatímco o historických krajinných zónách existuje mezi obyvateli České republiky jisté povědomí, o reálných zbytcích 
běžné dávné kulturní krajiny znalosti v běžné populaci i mezi odbornou veřejností prakticky zcela chybí. Tento katalog a 
výstavy s ním spojené se snaží takový nedostatek zmírnit. Vzhledem k tomu, že jde o zatím úplně novou pokryvnou 
evidenci objektů daného dědictví, a to prozatím pro historické území Moravy, nelze si zatím utvořit solidní představu, jak 
se laická a odborná veřejnost k problematice zachovalých zbytků staré krajiny postaví. Nutno připomenout, že v řadě 
případů byly některé hodnoty takových objektů již účelově uznány, a to jako vhodné prvky územních systémů ekologické 
stability (ÚSES), ovšem v těchto případech jejich hodnota spočívala především v míře jejich ekonomického „zanedbání“ 
člověkem a prospěchu pro existenci a udržení živých prvků přírody, hodnotných přírodních rostlinných a živočišných 
druhů. V případě cenných segmentů předindustriální krajiny však jde naopak o udržení jejich stávajícího či podobného 
setrvalého využití do budoucnosti. 

Klíčovou stránkou zachování existence segmentů předindustriální krajiny je podpora jejich vhodného hospodářského 
využití. V závislosti na regionu jejich výskytu se formy využívání a jejich místní kombinace mohou diametrálně lišit.  
Prozatím nejčastěji zjištěnou formou jejich ohrožení je scelování pozemků a tím zánik drobné parcelace půdy. Hojným 
případem ohrožení je změna kultur směrem k extenzivnějším způsobům využívání (zpravidla od orné půdy k pastvinám, 
loukám, ovocným sadům). Vzácností není ani úplné přerušení hospodaření na pozemcích v náročných terénních, 
vláhových a klimatických podmínkách, což vede ke zpustnutí pozemků a k jejich postupnému zarůstání keřovou a 
stromovou vegetací, a tak k úplnému zániku starobylé struktury krajiny. Pokud však vlastnící, či uživatelé pozemků 
v přežívajících segmentech předindustriální krajiny budou vědět o jejich hodnotách a v jejich udržovacích aktivitách je 
bude podporovat také veřejná správa a její instituce, příklady starobylé krajiny se mohou stát chloubou jednotlivých obcí 
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a nepochybně významnou potenciální atraktivitou pro budoucí návštěvníky. Obce, sdružení, kraje tak mohou získat 
cennou položkou ve svých portfoliích a do budoucna přitahovat nejen laické návštěvníky hledající kouzlo staré krajiny, 
ale také odborníky různých specializací za účelem vědeckého výzkumu, vzdělávání veřejnosti, ba i historickou 
kinematografii. Všechny tyto možnosti mají pochopitelně svoji ekonomickou stránku, výdajů i příjmů, v celkovém 
kontextu však o pozitivním efektu dalšího zachování alespoň nejcennějších příkladů staré kulturní krajiny Moravy 
nemůže být pochyb. 
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10 Souhrn 
Využití krajiny Moravy prodělalo v období průmyslové společnosti hluboké změny. Rozhodující přestavbu zaznamenala 
venkovská krajina v letech tak zvaného reálného socialismu (1950-1989), kdy proběhla etapa kolektivizace zemědělství 
(50. léta 20. st.), etapa přechodu na mechanizované extenzivní velkoplošné zemědělství (60. léta 20. st.), etapa chemizace 
a zprůmyslnění zemědělství (70. léta 20 st.) až etapa specializovaného intenzivního zemědělství. Tyto etapy vedly 
k výrazné homogenizaci krajiny s ohromnými monokulturními plochami orné půdy. Stranou ekonomického zájmu 
zůstaly areály, kterým se tyto změny vyhnuly. Areály se starobylým využitím ploch, předcházejícím polovinu 19. století – 
tedy období nástupu hlavní vlny průmyslové revoluce, se tak stávají zvláštním případem kulturního dědictví v českých 
zemích. Na historickém území Moravy byla provedena inventarizace zbytků starobylé předindustriální krajiny se 
vzhledem a strukturou, jaká byla běžná před nástupem hlavní vlny průmyslové revoluce, tedy před rokem 1850. 
Inventarizace využívala veřejně dostupné kartografické podklady reprezentující jak současný stav krajiny (recentní 
ortofotomapa), tak situaci v první polovině 19. století (stabilní katastr). Postup vyhledávání zbytků staré krajiny probíhal 
ve 12 pracovních regionech, většinou pojmenovaných podle tradičních etnografických regionů Moravy. Proces vycházel 
z vytipování starobylé krajinné mozaiky v současné krajině reprezentované ortofotomapou a jejím potvrzením a 
upřesněním podle map stabilního katastru z 30. let 19. století. Následně byly v GIS zaregistrovány obrysy zjištěného 
segmentu staré krajiny a vypočtena plocha daného areálu. Využitím technologie GIS a dalších veřejných geodat byly 
následně zjišťovány terénní (sklon, expozice, nadmořská výška, poloha v terénu), geologické, klimatické a půdní poměry 
každého segmentu, jeho poloha v terénu a současný stav využití. V terénu byl pak upřesňován současný stav jednotky, 
odhadnuty hlavní formy ohrožení, navržena aktuální ochranná opatření a pořízena fotodokumentace. 

Inventarizace segmentů předindustriální krajiny na Moravě probíhala podle projektu podporovaného Ministerstvem 
kultury České republiky v letech 2016-2020. V průběhu inventarizace zbytků staré krajiny bylo registrováno více než 
1400 areálů dávné krajinné struktury (mozaiky land use). V těchto areálech existuje stejné nebo velmi podobné využití 
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území, jaké prezentují mapy tzv. stabilního katastru z 19. století. Výsledky ukazují, že rozmístění sedimentů 
předindustriální krajiny je značně nerovnoměrné. Jednotlivé regiony Moravy disponují různými počty zachovalých 
zbytků staré krajiny. Součástí řešení uvedeného projektu je informování veřejnosti o jeho výsledcích.  Zachovalé 
segmenty představují případy unikátního přírodně kulturního dědictví a mohou být předmětem jak veřejného zájmu, tak 
legislativní ochrany ze strany státu. Současný stav poznání tohoto typu dědictví je v České republice prozatím na nízké 
úrovni. Národní nebo regionální inventarizace je zde prezentována vůbec poprvé. Dosavadní zkušenosti dokládají, že 
počty příkladů tohoto dědictví neustále klesají. Jejich příčinou je na jedné straně rostoucí tlak na efektivnější využití 
pozemků v příznivých podmínkách, a naopak opouštění zbytků staré krajiny v méně příznivých podmínkách. Tento 
výstavní katalog a navazující výstavy mají za cíl laickou i odbornou veřejnost na problematiku upozornit. Úvodem jsou 
podrobněji popsány kritéria definování předindustriální krajiny. V navazujícím textu je nastíněn postup jejího 
vyhledávání. Jádro katalogu tvoří popis situace ve sledovaných regionech Moravy doprovázený obrazovou dokumentací 
představující zajímavé příklady segmentů staré krajiny. Díky značné rozmanitosti přírodního prostředí Moravy je zřejmé, 
že každý region reprezentují specifické typy staré krajiny tak, jak se v minulosti adaptovaly na přírodní poměry. 
V závěrečných kapitolách jsou popsány důvody, proč je důležité se o krajinné dědictví zajímat, proč by měla veřejnost o 
problematice vědět, jaké možnosti jejich další evidence a péče může veřejnost uplatnit, jaké benefity může jejich 
existence obcím přinést a v čem spočívá jejich ohrožení a jak jim předejít. 

 

 

 

 



237 

 

11 Summary 

The Pre‐industrial Cultural Landscape of Moravia. Less known natural and cultural heritage around us.  
Regional exhibition catalogue 

The land use in the Moravian landscape deeply changed during the period of industrial society. The rural landscape 
underwent a decisive reconstruction in the years of so-called real socialism (1950-1989), when the period of collectivization of 
agriculture took place (1950s), later the period of transition to mechanized extensive large-scale agriculture (1960s), the 
period of chemization and industrialization of agriculture (1970s) to the period of present specialized intensive agriculture. 
These stages led to a significant homogenization of the landscape with huge monocultural areas of arable land, grass land or 
forests. Areas that avoided these changes remained out of main economic interests. Areas with ancient land use, prior to the 
middle of the 19th century - the period of the onset of the main wave of the industrial revolution, thus become a special case of 
cultural heritage in the Czech lands. In the historical territory of Moravia, an inventory of the remains of the ancient pre-
industrial landscape was done with respect to the appearance and structure that was common before 1850. The inventory used 
publicly available cartographic data representing both the current state of the landscape (recent orthophotomap) and the 
situation in the first half of the 19th century (stable cadastre). The process of searching for the remains of the old landscape 
took place in 12 working regions, mostly named after the traditional ethnographic regions of Moravia. The process was based 
on the selection of an ancient landscape mosaic in the current landscape represented by an orthophotomap and its 
confirmation and specification according to the maps of the stable cadastre from the 1830s. Subsequently, the contours of the 
detected segment of the old landscape were registered in the GIS and the area of the given segment was calculated. Using GIS 
technology and other public geodata, the terrain (slope, aspect, elevation, location in terrain), geological, climatic and soil 
conditions of each segment, its position in the field and the current state of use were subsequently determined. The current 
state of the unit was specified, the main forms of threat were estimated, current protective measures were proposed and photo 
documentation was taken during the field work. 
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The inventory of segments of the pre-industrial landscape in Moravia was carried out according to a project supported by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic in 2016-2020. During the inventory of the remains of the old cultural landscape, 
more than 1,400 areas of the ancient landscape structure (land use mosaics) were registered. In these areas there is the same 
or very similar use of the territory, as presented by maps of the so-called stable cadastre completed in the 1830s. The results 
show that the segment distribution of the pre-industrial landscape is very uneven. Individual regions of Moravia have different 
numbers of preserved remains of the old landscape. Part of the solution of this project is informing the public about its results. 
The preserved segments represent cases of unique natural and cultural heritage and may be the subject of both public interest 
and legislative protection by the state. The current state of knowledge of this type of heritage in the Czech Republic is currently 
at a low level. The national or regional inventory is presented here for the first time. Experience to date has shown that the 
number of examples of this heritage is constantly declining. Their cause is, on the one hand, the growing pressure for more 
efficient use of land in favourable conditions, and, conversely, the abandonment of the remnants of the old landscape in less 
favourable conditions. This exhibition catalogue and related exhibitions are intended to draw the attention of the lay and 
professional public to the issue. The criteria for defining the pre-industrial landscape are described in more detail in the 
introduction. In the following text, the procedure of its search is demonstrated generally. The core of the catalogue is a 
description of the situation in the monitored regions of Moravia, accompanied by photographic documentation representing 
interesting examples of segments of the old landscape. Thanks to the considerable diversity of the natural environment of 
Moravia, it is clear that each region is represented by specific types of old landscape as they adapted to natural conditions in 
the past. The final chapters describe the reasons why it is important to be interested in such landscape heritage, why the public 
should know about the issue, what possibilities for their further registration and care the public can apply, what benefits their 
existence can bring to municipalities and what is their threat and how to prevent it. 
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