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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 Drahansko 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 Drahansko 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 Drahansko, 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 Drahansko, 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 Drahansko 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. 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. 

Region Drahansko je vnitřní periferií Moravy. Představuje však typickou přírodní oblast 
v sousedství zavedených etnografických regionů Moravy, které snad okrajově do této 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. 

Sjednocujícím prvkem pracovního regionu Drahansko je dominantní charakter 
geologické stavby a reliéfu. V podloží převládají zpevněné sedimentární horniny prvohorního 
stáří z období karbonu, 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 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. 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. 

V pracovním regionu Drahansko 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. 

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

 
 

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 Drahanska 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 Drahansko 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 Drahansko 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 Drahansko) 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 
Drahansko 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 „Drahansko. 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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