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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 Lašsko, 
Kravařsko a Moravská brána 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 Lašsko, Kravařsko a Moravská brána 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 Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána, 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 Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána, 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 region Lašsko spolu s Kravařskem a Moravskou bránou leží v severovýchodní 
části Moravy. Jeho rozloha je 1665 km2. Má přibližně tvar podkovy. Jeho severní a 
severovýchodní hranici tvoří hranice s Českým Slezskem, na severozápadě hraničí 
s Jesenickem, na západě s Hanou a jeho jižní hranice sousedí s etnografickým regionem 
Valašsko. Na severu zasahuje až k Ostravě (Moravská Ostrava), na jihovýchodě je jeho hranicí 
česko-slovenská hranice, na jihozápadě zasahuje téměř k Holešovu. Celkově region tvoří 228 
katastrálních území administrativně přináležejících do 144 obcí.    

Vnitřně složitý pracovní 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 (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. 

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 území pracovního regionu Lašsko, Kravařsko a Moravská brána 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 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. 

Region Lašsko, Kravařsko a Moravská brána je zemědělsky intenzívně využíván. 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. 

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. 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 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. 



Zjištěné segmenty předindustriální krajiny pracovního regionu Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána 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 

 
 

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 Lašska, Kravařska a Moravské brány 
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 Lašsko, Kravařsko a 
Moravská brána 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 Lašsko, 
Kravařsko a Moravská brána 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 Lašsko, Kravařsko a Moravská 
brána) 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 Lašsko, 
Kravařsko a Moravská brána 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 „Lašsko, Kravařsko a Moravská brána. 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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