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I. Cíl výsledku 
 
Anotace 

Mapa byla vytvořena v rámci řešení projektu „Inventarizace předindustriální krajiny 
Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví“ č. 
DG16P02B042 programu NAKI Ministerstva kultury České republiky. Znázorňuje teritoriální 
rozmístění zjištěných segmentů předindustriální krajiny v pracovním regionu Horácko a 
Podhorácko na historickém území Moravy. Segmenty třídí do tří velikostních typů a 
upozorňuje na další informace sebrané ke každé lokalitě. 
 
Annotation 

The map was completed in the course of work on the project "Inventory of pre-
industrial landscape of Moravia and ensuring public awareness of its existence as a cultural 
heritage„ No. DG16P02B042 supported by the Program of the Ministry of Culture of Czech 
Republic. The map presents the territorial distribution of pre-industrial landscape segments 
in the Horácko a Podhorácko Working Region in the historical territory of Moravia. These 
segments are classified into three size types. The map points to additional data collected to 
each site. 
 
Popis mapy 

Mapový list je tvořen mapovým polem, stručným genetickým popisem a dalšími 
kartografickými náležitostmi. Mapové pole zobrazuje pracovní region Horácko a Podhorácko, 
kde proběhlo terénní mapování a hodnocení jeho výsledků (v letech 2016 až 2020). 
Mapování segmentů předindustriální krajiny probíhalo po jednotlivých katastrálních územích 
regionu podle později certifikované metodiky v rámci předem vymezeném pracovním 
regionu předindustriální krajiny. Nad výškopisem terénu jsou zobrazeny polygony 
odpovídající skutečnému tvaru a velikosti a omezením daným hranicemi katastrálního území. 
Segmenty jsou rozděleny do 3 velikostních kategorií (areály předindustriální krajiny – 
s plochou do 50 ha, okrsky předindustriální krajiny - s plochou od 50 do 100 ha, celky 
předindustriální krajiny - s rozlohou nad 100 ha).  
Podkladová data: ArcČR 500, referenční souřadnicový systém S-42. 
 
Map description 

The map sheet consists of a map field, a brief genetic description and other 
cartographic essentials. The map field shows the working region of Horácko a Podhorácko, 
where field mapping and evaluation of its results run in the years 2016 to 2020. The mapping 
of segments of the pre-industrial landscape took place in individual cadastral areas of this 
region according to a later certified methodology within the pre-defined working regions of 
the pre-industrial landscape. On the terrain elevation map, polygons corresponding to the 
actual shape and size and restrictions given by the boundaries of the cadastral area are 
displayed. The segments are divided into 3 size categories (pre-industrial landscape areas - 
with an area of up to 50 ha, pre-industrial landscape districts - with an area of 50 to 100 ha, 
pre-industrial landscape unions - with an area of over 100 ha). 

Base layer data: ArcČR 500, reference coordinate system S-42. 
 
 
 



II. Vlastní popis výsledku 
Za předindustriální krajinu a segmenty předindustriální krajiny lze v současnosti tak 

považovat areály kulturní krajiny se zachovalou sekundární (druhotnou) strukturou, tedy s 
rozmístěním a zastoupením zástavby, orné půdy, trvalých kultur, lesa, cest a stezek, případně 
těžebních, vodních aj. ploch, která vznikla a vyvíjela se v době předcházející formování 
průmyslové společnosti v českých zemích. Předindustriální krajina Moravy je tak obecně 
datována do období před rokem 1850. Lze předpokládat, že taková krajina, resp. její 
drobnější segmenty nesou znaky poměrně nepřerušeného technického, socioekonomického 
a kulturního vývoje od pobělohorské doby s ohledem na místní přírodní poměry a dopady 
uvedených předindustriálních inovací. Takové areály se z různých důvodů ocitly na periferii 
navazujícího vývoje a staly se relikty druhotné krajinné struktury z předchozího období. 
Takovým areálům rozličných velikostí a obsahu se tedy následné, jinde velmi hluboké 
společensko-ekonomické změny vyhnuly, nebo se jich dotknuly jen částečně. K celoplošné 
evidenci zachovalých segmentů předindustriální krajiny na regionální úrovni se zatím 
přikročilo na historickém území Moravy v rámci výše uvedeného projektu. 

Za konkrétní segment předindustriální krajiny lze v podmínkách ČR považovat ta území, 
která v současnosti vykazují: (1) podobnou diferenciaci pozemkové držby, 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 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). 

Vyhledávání segmentů předindustriální krajiny proběhlo podle certifikované metodiky 
(Kolejka, et al., 2018). Vstupní etapou jejich inventarizace byla analýza veřejně dostupných 
současných barevných ortofotomap (na Mapy.cz) katastr po katastru v potřebném rozlišení. 
Na historickém území Moravy je přes 3000 katastrálních území. Každé z nich bylo zapotřebí 
na internetu „navštívit“ a posoudit, zda jeho území nese znaky přítomnosti zachovalé 
starobylé krajinné struktury v současném využití. Předběžně na internetu laboratorně 
vyhlédnuté lokality v současné krajině pak bylo 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 (na www.mza.cz), případně 
mapovými listy II. vojenského (Františkova) mapování z první poloviny 19. století. S těmito 
podklady bylo nutné porovnávat segmenty v současné krajině předběžně zjištěné 
z ortofotomap. Potvrzení existence jednotlivých segmentů předindustriální krajiny a jejich 
kvality poskytl terénní výzkum. 

Během řešení projektu bylo na historickém území Moravy zjištěno celkem přes 1400 
segmentů předindustriální krajiny. Jejich teritoriální rozmístění je silně nerovnoměrné jak 
podle charakteru reliéfu, tak kulturního prostředí regionu. 

Vzhledem ke značnému rozsahu historického území Moravy, bylo její území v hranicích 
z roku 1930 (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 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. Je tak možné, že názory na zařazení periferních k. ú. do 
konkrétního pracovního regionu se mohou lišit. 

Řešitelský tým se mohl jen zčásti opřít o zkušenosti jiných odborníků, ačkoliv odborný 
zájem o tento druh přírodně kulturního dědictví ve světě silně roste. V tak velkém rozsahu a 
s takovou podrobností však zatím proveden nebyl, byť zájem byl vyjádřen jak ze strany 
UNESCO, tak byl deklarován v Evropské úmluvě o krajině (Council of Europe, 2000). 
Zachovalé segmenty předindustriální krajiny nejsou v ČR, vyjma zmíněných vyhlášených a 
připravovaných krajinných památkových zón (Kučová, et al., 2015), v podstatě evidovány. 
Početnější areály menších rozměrů s charakteristickou prostorovou strukturou plužin, cest, 
zástavby, rybníků a lesních celků systematicky podchyceny nebyly. Existuje však řada 
případů, kdy takové areály upoutaly pozornost badatelů, ochrany přírody a decizní sféry, a 
byly zaevidovány např. do územně plánovací dokumentace (viz např. Lipský, Weber, 
Stroblová, et al., 2012). K izolovaným, avšak cenným studiím patří např. pojednání v regionu 
Krušnohoří (Karel, Kratochvílová, eds., 2013) péčí Národního památkového ústavu; 
„historickou strukturou krajiny“ se zabývají odborníci na UJEP v Ústí nad Labem (Brůna, 
Buchta a Uhlířová, 2010) či „hmotnou paměťovou strukturou krajiny“ na ČZU v Praze. 
Prehistorické krajinné struktury, a to zejména na lokální úrovni, resp. objekty se rovněž těší 
pozornosti špičkových odborníků (Gojda, 2000). Středověké "krajinné struktury" jsou rovněž 
dlouhodobě pečlivě zkoumány na řadě lokalit a některé výsledky byly nedávno zařazeny v 
rozsáhlém díle "Akademický atlas českých dějin" (Semotanová, Cajthaml, et al., 2014). 

Rovněž UNESCO považuje segmenty dávné (staré) krajiny za cenné kulturní dědictví 
(např. Bandarin, ed., 2009). K systematické evidenci tohoto typu kulturního dědictví zatím 
přistoupilo jen málo států nebo regionů. Příkladem úspěšné inventarizace předindustriálních 
segmentů krajiny všech velikostí je region Vlámského společenství v Belgii, kde proběhl 
vzorový soupis a klasifikace zjištěných areálů, ale také zakomponování poznatků do 
regionální legislativy a územně plánovací praxe (van Eetwelde, Antrop, 2005). Postup 
belgické inventarizace se opíral o srovnávání kvalitních starých map z konce 18. století a 
soudobých leteckých snímků s následnou verifikací vytipovaných ploch v terénu, navazujícím 
hodnocením a doporučením. Na části svého území provedlo podobnou inventarizaci 
Valonské společenství Belgie. Pozornost evidenci starých krajinných reziduí byla věnována v 
regionech Bretaň 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.  

Poměrně daleko je evidence "historických krajinných struktur" na Slovensku (Slámová, 
Jančura, 2012), byť zatím na regionální úrovni. V monografii "Reprezentatívne typy krajiny 
Slovenska" (Bezák, et al., 2010) byla publikována přehledná národní mapa představující v 
měřítku 1:500 000 čtyři hlavní typy krajiny s uvedenými strukturami (vinohradnická krajina, 
typ krajiny s formami rozptýleného osídlení, typ lučně-pastvinářské krajiny, typ báňské 
krajiny). Rovněž v Atlase reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska (Miklós, Izakovičová, 
eds., 2006) je zařazena mapa „typ krajiny s historickými krajinnými štruktúrami“. K 



celonárodní plošné inventarizaci na lokální úrovni slovenská komunita již přistoupila (viz 
Hreško, Petluš, eds., 2015). 

Na území České republiky byly v minulosti vymezeny a jsou spravovány historické 
krajinné zóny (Kučová, et al., 2015). Zpravidla zahrnují poměrně rozsáhlé území, kde 
v minulosti proběhly buď promyšleně úpravy krajiny, anebo se odehrály významné události. 
K jejich hodnocení jsou rovněž k dispozici sofistikované postupy (Sedláček, Salašová, 
Trpáková, 2016; Salašová, Sedláček, Trpáková, Martinková-Kuchyňková, 2016). Počet 
krajinných památkových zón, přes pozvolný růst, nepřesahuje číslo 25. Ačkoliv při jejich 
vymezování byla zřejmě použita dohodnutá účelová kritéria, jen některé z nich, a to obvykle 
jen lokálně splňují podmínky pro zařazení mezi segmenty předindustriální krajiny. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko 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. Území regionu je dlouhé průměrně cca 
100 km a má průměrnou šířku cca 60 km. 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 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. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko je územně největším 
etnografickým regionem 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. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko 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, 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. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko 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 úmořím Černého moře a úmořím 
Severního moře. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko se vzhledem ke své 
rozlehlosti zasahuje do řady 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. 

Pracovní a současně etnografický region Horácko a Podhorácko je chudý 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. 

Původní historickou předindustriální krajinu pracovního a současně etnografického 
regionu Horácka a Podhorácka 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 nejen zánik historických předindustriálních 
pozemkových struktur a původních plužin, ale současně s tím i úplnou změnu vzhledu krajiny 
a krajinného rázu pracovního a současně etnografického regionu Horácka a Podhorácka. 

Původní historické pozemkové struktury předindustriální krajiny pracovního a 
současně etnografického regionu Horácka a Podhorácka 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. Vznikla tak zvláštní krajina bez 
polí a její rozsah se stále zvětšuje.  

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. 

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.  



Severovýchodní Horácko a Podhorácko 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 zde jde 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 landuse 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.  

V pracovním a současně etnografickém regionu Horácka a Podhorácka 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. 

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny pracovního a současně etnografického 
regionu Horácka a Podhorácka 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. 

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, 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, 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 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 

 
 

III. Návrh na využití výsledků 
Spektrum potenciálních uživatelů 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 Horácka a Podhorácka představují specifický 
typ přírodně kulturního a historického dědictví. Mapa s rozmístěním velikostních typů 
krajinných segmentů se zachovalou strukturou a vzhledem využití ploch je v současné 
krajině vzácná a představuje relativní anachronismus při porovnání s plochami 
využívanými moderními technologiemi a postupy (s výjimkou ploch bývalých velkostatků 
s velkoplošným využitím pozemků). Měřítko mapy a mapové pole zaujímající území 
pracovního regionu Horácko a Podhorácko nabízí celkový přehled, kde se historicky 
pozoruhodné plochy krajiny nacházejí. Vzhledem k tomu, že jejich rozmístění je výrazně 
nerovnoměrné, nutno se rozhodnout, kterým segmentům věnovat bližší pozornost, aby 
se v regionu Horácko a Podhorácko se takové území dále uchovalo. Koncentrace, resp. 
rozptyl zjištěných segmentů ukazuje na příslušnou „regionální vzácnost“ takových území. 



B) Plánovací instituce 
Vzhledem k jisté potřebě zachování zachovalých segmentů předindustriální krajiny do 
budoucnosti (jejich úbytek byl pozorován i během řešení projektu), znalost rámcové 
polohy segmentu (zde na úrovni pracovního regionu Horácko a Podhorácko) umožní 
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. 

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. 

E) Laická veřejnost 
Segmenty starobylé krajiny se zpravidla vyznačují daleko vyšší biodiverzitou, 
hospodářskou diverzitou a funkční 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. Zpřístupněná geodatabáze projektu na internetu nad Google 
Maps nepochybně inicializuje zájem veřejnosti o tento zatím málo známy příklad 
přírodně kulturního a historického 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 půjde o výuku 
zeměpisu, dějepisu, biologie a zčásti i dalších předmětů. Jako takové se segmenty dávné 
krajiny mohou stát cíle školních exkurzí a vytyčování naučných stezek. 

G) Místní zájmové organizace 
Zájmové organizace zahrádkářů, myslivců a dalších oblastí již tradičně v regionu Horácko 
a Podhorácko fungují. Většinou však představa o hodnotě popisovaného krajinného 
dědictví nepřesahuje rámec jejich činnosti. Jestliže bude u vhodného území deklarováno 
označení území za segment předindustriální 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 
poškozením. Některé zásahy v terénu se neobejdou bez násilného vniknutí do prostor, 
kde je zapotřebí řešit 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. 

I) Veřejná media a film 
Na území republiky 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. Předkládaná mapa 
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 předindustriální krajiny se mohou stát předmětem zájmu malířství a 
fotografie. 
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VI. Umístění mapy v databázi na elektronickém nosiči dat 

Mapa „Horácko a Podhorácko. Segmenty předindustriální krajiny“ je umístěna na webových 
stránkách Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, Pracoviště Brno. Je dostupná na stránce: 

http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZpredindustrial/CZpreik_mapy.html 
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