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Anotace
Region je v současnosti jedním z nejfrekventovanějších pojmů společenskovědního
diskurzu. V pojetí historické vědy přitom jde o teoretický a metodologický koncept, který má
již z podstaty svého časoprostorového významu výrazný mezioborový přesah, zejména
v kulturní geografii a sociologii. Tato práce se zabývá možnostmi jeho využití v historickém
bádání aplikovaném na konkrétní příklad regionu Českomoravské vrchoviny. Práce mapuje
dosavadní stav bádání a vývoj přístupů k regionu. Nejdůležitější koncepty, které lze v případě
Českomoravské vrchoviny uplatnit, jsou potom podrobně představeny. Českomoravská
vrchovina byla zvolena pro svou specifickou roli zaostalé vnitřní periferie, která v průběhu
20. století zformovala do podoby centralizovaného a institucionalizovaného moderního
regionu, kraje Vysočina. Základním východiskem je přitom teorie Anssiho Paasiho
o formování moderních regionů. Podle ní region během procesu svého utváření
k institucionalizovanému a ohraničenému prostoru nenabývá jen fyzického tvaru, ale vyvíjí
se také v dimenzi symbolické, vytváří se jeho identita. V neposlední řadě má region též
proměnlivou sociální a ekonomickou charakteristiku. Vlivem tohoto formování se pak během
20. století proměňuje způsob, jakým je region vnímán – proměňuje se jeho role. Práce tak
sleduje nejen územně správní proměny regionu, ale zachycuje i proces vytváření jeho identity,
především vývoj, obsah a způsob označování a pojmenovávání regionu. Pozornost je
věnována také otázce hospodářské a technologické modernizace regionu, jejím návrhům
a skutečné realizaci, neboť i tyto projekty určitým způsobem reflektovaly situaci regionu.
Vývoj regionu je zachycen i z hlediska socioekonomického, prostřednictvím statistických
údajů, které pomáhají dotvořit komplexní obraz proměny regionu během 20. století. Cílem
práce tak bylo odhalit, jakých prostorových i symbolických dimenzí můře region během
svého formování nabývat, jaký je průběh tohoto procesu a jaká je dynamika formování
jednotlivých dimenzí. Pozornost byla věnována rovněž způsobu, jakým se proměňují kritéria
vnímání regionu, v případě Českomoravské vrchoviny proměna jeho role od zaostalé odlehlé
oblasti k strategické spojnici tradičních zemských center.

Summary
“Region“ is nowadays one of the most frequented term in the discourse of the
humanities. In the approach of the History, the region is used as a theoretical
and methodological concept, whose content has wide range in other social sciences, such as
Human Geography and Sociology. This thesis deals with the possibility of the utilization
of this term in the historical research applicated on the particular case of the BohemianMoravian Highlands. Thesis describes the recent state of the research and the progress in the
approach to the term of region. The main concepts which can be used in the case of the
Highlands are also shown and described. This particular region was chosen because of its
specificity – it’s a central periphery, which formed itself into a centralized and
institutionalized modern region, the Vysočina Region, during the 20th century. The basic
way-out is Anssi Paasi’s theory of the shaping of regions. According to it, region can be
found in many dimensions in the process of its creation – not just in a physical shape, but also
in a symbolic shape, in the making of its identity. Eventually, region has got variable social
and economic characteristics. The meaning in which region is percepted and imagined is also
changed by these processes of creation – the role of the region is changing as well. Therefore,
this thesis follows not just the administrative and spatial variations of the region, but also
the creation of the regional identity in terms of its production, contents and its naming.
Attention to the problem of the economic and technological modernization is paid as well.
Also, the development of the region is shown from the perspective of the socio-economics,
according to the statistical data. This contributes to the complexity of the image of the
regional development during the 20th century. The aim of the thesis was to expose the ways
in which region can be shaped and formed; to show the progress of this process and its
dynamics. It also deals with the changes of the criteria of percepting and imagining
the region. In case of the Bohemian-Moravian Highlands, this means the change of its role
of an undeveloped peripheral territory to the role of a strategic connecting territory in between
two traditional centres of the state.
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1. Úvod
Předkládaná práce se zabývá problematikou regionu z hlediska využití tohoto
časoprostorového konceptu pro historickou analýzu. Na základě představení tradice používání
tohoto pojmu ve společenských vědách a s přihlédnutím k minulé i současné diskuzi o
regionální problematice pak představuje hlavní teoretické a metodologické koncepty
využitelné pro historický výzkum regionu. Tyto koncepty jsou následně aplikovány na případ
vývoje konkrétního regionu, Českomoravské vrchoviny. Zásadní otázkou přitom je, jakých
prostorových i symbolických dimenzí může region při svém formování nabývat, jak tento
proces formování do podoby moderního regionu probíhá, jaké je jejich tempo či vzájemná
časová souvztažnost. Zároveň budeme zjišťovat, jak se během tohoto procesu proměňuje role
regionu, jeho obraz či způsob jeho vnímání.
Na rozdíl od běžně používaných měřítek historického bádání, jako je např. město nebo
stát, obsahuje pojem region mnohem méně zřetelné prostorové vymezení, a snad i proto nemá
v historiografii takovou tradici, jako právě tyto jasněji ohraničené a hierarchizované kategorie.
Koncept regionu však může historikovo bádání značně obohacovat, skýtat netradiční nová
východiska a otevírat nové obzory. Při mnohovrstevnatosti tohoto pojmu nelze region chápat
jen intuitivně jako určité dílčí teritorium vyššího území, obvykle státu nebo kontinentu.
Region lze definovat také v rovině kulturní, hospodářské nebo sociální, kde sice obvykle
nemá pevné fyzické hranice, ovšem lze jej vymezit na základě způsobu vnímání tohoto
prostoru aktéry, kteří jej obývají a vytvářejí. Ačkoliv by se mohlo zdát, že koncept regionu má
pro historickou analýzu příliš vratké základy a nejasnou definici, opak je pravdou. Základním
předpokladem využitelnosti tohoto konceptu je však jasné stanovení definičního rámce a
jednotlivých rovin, na nichž je region jakožto specificky vnímaný a prožívaný prostor
zkoumán. Tomuto důležitému předpokladu analýzy vývoje regionů se proto věnuje druhá
kapitola.1 Tato kapitola nejen uvádí nejdůležitější teoretické koncepty, ale zároveň slouží jako
určitý teoretický a metodologický úvod do problematiky regionů, když mapuje dosavadní stav
bádání a ukazuje historický vývoj používání tohoto konceptu, způsob jeho pojetí na poli
historické vědy i jí příbuzných společenskovědních oborech (kulturní geografie, sociologie).
Při nástinu české a zejména zahraniční diskuze k tématu regionu zde jsou rozebrány ty

1

Podstatná část druhé kapitoly přitom vychází z autorova článku Aplikace prostorové kategorie region: Případ
kraje Vysočina v rámci publikace L. Klusáková, M. Scholz (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, AUC
Philosophica et historica 1/2010. Studia historica LXI, Praha Karolinum 2012, s. 81-100.
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společenskovědní přístupy a koncepty, které považujeme za nejužitečnější a v oboru historie
za nejlépe využitelné. Představeny jsou jak zásadní autority, tak i jejich vlivné práce, teorie či
hypotézy, které diskuzi k regionální problematice formovaly. Na jejich základě je pak
v závěru kapitoly stanoven obecný definiční rámec, tedy teoretický způsob a metodologický
postup, jak bude region analyzován. Základním východiskem přitom je koncept Anssiho
Paasiho o formování moderního regionu v dílčích rovinách jeho vymezení (rovina fyzická,
územně správní, institucionální, kulturně symbolická). Jako konkrétní příklad aplikace
konceptu regionu byla zvolena Českomoravská vrchovina ve svém vývoji během 20. století
od fragmentovaného zaostalého pohraničního území až k modernímu centralizovanému
regionu. Právě tento region totiž v mnoha ohledech splňuje kritéria pro aplikaci teoretických
modelů. Zvolené koncepty tak umožňují zkoumat Českomoravskou vrchovinu optikou vnitřní
periferie, jež se během 20. století formuje do podoby moderního institucionalizovaného
regionu Vysočina, a klást výše uvedené otázky týkající se procesu formování a proměny
regionu. Jendou z hypotéz uzavírajících druhou kapitolu přitom je, že role této vnitřní
periferie se měnily vlivem sociálně ekonomického vývoje a v důsledku administrativního
uspořádání, tedy vlivem politických rozhodnutí.
Třetí kapitola tak nejprve zkoumá region z hlediska vývoje jeho územní organizace.
Využití schematických mapek a projekce moderního regionu do územně správního
uspořádání českých zemí v jeho jednotlivých etapách tak umožňuje jednak popsat prostorové
formy, v nichž se region v jednotlivých obdobích nacházel, zároveň lze odhalit míru stability
a kontinuity těchto forem, jež byly završeny vznikem centralizovaného institucionalizovaného
regionu. Důraz je kladen především na změny, které přineslo množství územně správních
reforem českých zemí během 20. století, přičemž budeme v případě Českomoravské
vrchoviny sledovat správní členění a vývoj správních jednotek v jejím prostoru s důrazem na
periferní charakter jednotlivých oblastí (okresů) této vnitřní periferie. Pozornost bude
věnována rovněž zemské hranici, která tvořila významný prvek prostorové identifikace tohoto
regionu na pomezí Čech a Moravy.
Jak jsme však předeslali, region lze vymezit také na základě jeho symbolických
hranic, jak je vnímají a vyjadřují nejrůznější aktéři. Platí přitom, že základním distinkčním
znakem jakéhokoliv prostoru je jeho prosté označení. Čtvrtá kapitola proto sleduje proměnu
regionu v rovině kulturní – jak byl region označován a pojmenováván a jakou měla tato
označení konotaci či obsah, přičemž nás budou zajímat i příčiny změn způsobů označování a
jejich obsahů. Na příkladu Českomoravské vrchoviny tak ukážeme, jakým způsobem byl
9

region vnímán a charakterizován nejen zvenčí (analýza slovníkových a encyklopedických
definic, obecných místopisných a vlastivědných publikace), ale i zevnitř (lokální publikace a
regionální tituly, veřejné instituce či spolky). Sledovat přitom budeme proměnu obsahů těchto
označení, kdy se obraz regionu mění od zcela negativního (veskrze periferní charakteristika)
k pozitivnějšímu vnímání jeho role jakožto strategického a modernizujícího se prostoru uvnitř
českých zemí.
Za účelem odhalení změny kritérií vnímání regionu a zároveň jako pozadí pro popis
konkrétní technologické modernizace regionu pak v páté kapitole podrobně rozebereme
ojedinělou studii významného českého regionalisty Františka Radouše, jenž jako jeden
z prvních odborníků již před polovinou dvacátého století chápal Českomoravskou vrchovinu,
respektive Vysočinu jako celistvý prostor, jehož jednotlivým oblastem je společná periferní
charakteristika zaostalého regionu. Radouš přitom vlastnosti periferního regionu nereflektoval
negativním způsobem, ale naopak hledal pozitivní aspekty významu regionu pro rozvoj
technologických infrastruktur (např. dopravní spojení Prahy a Brna), přičemž svými návrhy
jednotlivých projektů v mnohém předjímal později skutečně realizovanou technologickou
modernizaci regionu, která byla jedním ze zdrojů změny jeho vnímání, respektive utváření
pozitivnějšího obrazu regionu.
V závěrečné části, šesté kapitole, je pak proměna regionu charakterizována na základě
sledování statistických údajů pro jednotlivé územní formy regionu v dané době. Důraz je
kladen především na demografický vývoj, na hospodářskou strukturu regionu a na porovnání
vývojových trendů těchto proměnlivých jevů v celostátním měřítku. Sledujeme, do jaké míry
odpovídá demografická a hospodářská situace regionu jeho obrazu, do jaké míry byla dle
těchto kritérií Českomoravská vrchovina skutečně periferní. Kvantifikace rovněž umožňuje
odhalit vnitřní rozdíly ve vývoji jednotlivých oblastí regionu, jejich vnitřní polarizaci.
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2. Region – vymezení pojmu
S pojmem „region“ se v současnosti setkáváme prakticky denně.2 Je nedílnou součástí
veřejného diskurzu a často se používá ve sdělovacích prostředcích. Tato prostorová jednotka
je také jedním z nejfrekventovanějších pojmů společných současným humanitním vědám.
Užívá se běžně v geografii, ekonomii, politologii, sociologii, etnologii a v neposlední řadě
také v historii. Právě v této pluralitě ovšem spočívá největší úskalí tohoto pojmu; jednotící
definici se totiž obvykle nedaří zformulovat, a tak je používání „regionu“ jako analytické
kategorie velice nahodilé, intuitivní a jeho obsah vlastně není jasně stanoven. Dokonce i
většina vědeckých oborů, které s pojmem operují, k němu přistupuje z vlastní, zúžené
perspektivy, bez toho, aby braly na zřetel to, jak si „region“ stojí v ostatních oborech.
Nejrůznější pojetí tohoto pojmu spolu tudíž často nejenže vůbec nekorespondují, ale mnohdy
i stojí proti sobě. Pokusy o jednotnou definici „regionu“ tak vedou často jen k prostému
konstatování svébytnosti partikulárních přístupů, čímž se však a priori znemožňuje
mezioborový přesah tohoto pojmu.
V nejširší rovině označuje pojem „region“ (z lat. regio - hranice, krajina, směr) území
vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií).3 Teoreticky je tedy možné pro
jakékoliv území (a dokonce nikoliv implicitně fyzické) vybrat z množiny jeho znaků či rysů
libovolná vymezující kritéria, více či méně přirozená. Již z této velice obecné základní
formulace je patrná heterogenita pojmu, respektive rozmanitost obsahů i konotací, které tento
pojem může v diskurzu společenských věd získávat. Tato obsahová šíře či určitá
„přizpůsobitelnost“ s sebou na jedné straně nese výhodu v podobě široké využitelnosti a
snadné instrumentalizace, jež se projevuje v již zmiňovaném současném širokém využití
termínu napříč obory i ve veřejném prostoru, kdy „region“ obvykle a jednoduše označuje
menší územní jednotku většího prostorového celku. Poněkud konkrétněji se potom vymezuje
jako území rozlohou menší než stát a zároveň větší než základní územně-správní jednotky –
obce.4 Na druhé straně tato heterogenita a pluralita přístupů k „regionu“ přináší výše
naznačenou nevýhodu, kdy sice jde o termín široce užívaný a obsahově zdánlivě snadno
vymezitelný, to však obvykle jen v rámci daného oboru a jeho konstantní terminologie a

2

V následujících kapitolách se objevuje dvojí užití pojmu region. Pokud se „region“ objevuje v uvozovkách, má
autor na mysli teoretickou (abstraktní) rovinu, tedy přímo samotný termín a jeho obsah. Naopak výrazy region
nebo regiony bez uvozovek se vztahují ke konkrétnímu prostoru, který je v textu zmiňován.
3
L. Skokan, Úvod do teoretické geografie, UJEP Ústí nad Labem, 1999.
4
Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung, Bd. III. Hannover 1970, s. 2706–2719. Viz
též: Regionalismus, I–III, Wien 1979.
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metodologie, ať už jde o fyzickou nebo socioekonomickou, respektive kulturní geografii,
sociologii, historii či etnologii.
Hledání univerzální definice „regionu“ ve společenských vědách se tak může jevit
jako naprosto samoúčelné. Nicméně právě prostřednictvím jednotlivých oborů, které s ním
pracují, je možné nalézt k pojmu „region“ sjednocující cestu. Většina oborů operujících s
pojmem „region“ se přes všechny rozdíly dané oborovou specifikou vymezujících kritérii
nejčastěji shodne alespoň na tom, že se pod tímto termínem skrývá fyzický prostor, který je
navenek vymezen hranicemi (nejběžněji geografickými a administrativními) a zevnitř je
integrován společnou politikou, ekonomikou, kulturou a dějinami. Onen prostorový aspekt
regionu je třeba na úvod zdůraznit. Jakýkoliv prostor má totiž svá specifika, která při pokusu
o co nejpřesnější definici „regionu“ mohou poskytovat jakési výchozí záchytné body. Přes
všechny abstraktní a subjektivní kvality má prostor jisté objektivní fyzické hodnoty. Fyzický
rozměr tohoto abstraktního pojmu bude totiž pro další definování „regionu“ důležitý, neboť i
on se spolupodílí na jeho vymezení.

2.1.

Původ a vývoj pojmu region, počátky evropského regionalismu

od konce 19. st., region a regionalismus v českém prostředí
Jelikož bude vývoj konceptualizací a užívání termínu „region“ v odborném diskurzu
nastíněn v dalších podkapitolách, spokojme se nyní s konstatováním, že původní a nejstarší
pojetí „regionu“, užívané ve smyslu (fyzicko)geografického vymezení území, bylo na konci
19. století přeneseno na pole společenských věd (zejména sociologie, historie, antropologie či
etnologie), které se o rozšíření termínu „region“ zasloužily především. V zahraničí, především
ve francouzském, německém či anglosaském prostředí, byl tento termín, obecně označující
četné menší, převážně správní útvary uvnitř státu, přítomen v příslušných jazykových
variantách (régions, Regionen, regions) již od vrcholného středověku; jakkoliv bylo přitom
běžnější tato menší území označovat podle titulu příslušného feudála (např. comté,
Herzogtum, county).5
Samotný pojem „region“ se v obecné, obsahově nejširší rovině, tedy jako určitým
způsobem vymezená oblast země, používá zhruba od konce 19. století, a to v důsledku
rozvoje regionální geografie (viz dále podkapitola k vývoji geografického pojetí regionu) a
5

Viz např. heslo „Regional“ v R. Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Science, London 1976, s.
264-266. V anglofonním prostředí se „region“ vyskytuje již od počátku 14. století jako obecné označení širší
oblasti země nebo území, obvykle jako menší část většího politického celku. Až do konce 19. století má „region“
(případně adjektivum „regional“) v tomto smyslu spíše negativní konotaci, která plyne z jeho podřízenosti,
závislosti a menšího významu vůči vyššímu územnímu celku.
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regionalismu. Regionalismus ve formě hnutí zaměřeného na poznávání národopisných,
historických, geografických či archeologických specifik regionu lze v Evropě sledovat již
v průběhu 19. století kdy se těmito lokálními tématy zabývaly nejrůznější učené a učenecké
společnosti, jejichž cílem obvykle bylo zdůraznění regionálních specifik přispívajících
k vytváření identity vlasti či národa. Regionalismus jako lokální iniciativu s výraznou
aktivitou zaměřenou na široké vrstvy přímo v daném regionu (např. zakládání regionálních
muzeí, místní slavnosti a obecně činnost na podporu a rozvoj regionu, která se vymezuje proti
státní centralizaci) se v Evropě začíná prosazovat kolem roku 1890. Nizozemský historik Eric
Storm se přitom domnívá, že vzestup a působení evropského regionalismu, ač tradičně
popisován v národním rámci, je ve své podstatě synchronní evropský proces pouze s dílčími
národními variacemi.6
Absence hesla „region“ v příslušném svazku Ottova slovníku naučného z roku 1904
svědčí o tom, že v té době ještě termín „region“ nebyl užíván natolik, aby musel být zařazen
do slovníku.7 V českém prostředí tak tento pojem významněji vstupuje do diskurzu teprve po
první světové válce, kdy, zejména v důsledku rozporů mezi centralizačními a samosprávnými
prvky tehdejšího správního systému „zděděného“ po rakouské monarchii, dochází
k výraznému rozvoji regionalismu podobně, jak k němu docházelo v Evropě již na konci
19. století. Právě v tomto období se již projevily zárodky domácího regionalismu, jak ve své
přehledové stati Vývoj českého regionalismu v období mezi světovými válkami poukázali
Milena Lenderová a Tomáš Jiránek.8
Kořeny českého regionalismu spočívaly především v působení některých lokálních
spolků a sdružení na konci 19. století. Jejich činnost byla zaměřena na poznávání, popisování
a širší prezentaci převážně národopisných osobitostí určitého území (např. roku 1884 založena
Národní jednota pošumavská, 1885 Národní jednota severočeská, 1895 pražská Českoslovanská národopisná výstava), ale lze je nalézt i v tehdejším výtvarném umění (např. Joža
Uprka, Augustin Němec, Ludvík Kuba). Meziválečný Masarykův slovník naučný z roku 1932
již definuje regionalismus jako „hnutí, jež přihlížejíc k zeměpisné, hospodářské, kulturní,
6

Podrobněji E. Storm, Regionalism in History, 1890-1945: The Cultural Approach, in: European History
Quarterly, Vol. 33, No. 2 April 2003, s. 2-15. Storm zdůrazňuje, že ačkoliv je vzestup regionalismu a jeho
působení od konce 19. století obvykle vysvětlováno v rámci tradičních národních historických narativů, jde o
proces vyvolaný evropskými modernizačními procesy (např. německý regionalismus jako důsledek pozdního
formování národa, nestabilní pozice střední třídy a rychlého tempa urbanizace a industrializace; ve Francii
vychází regionalismus z hosp. zaostalosti po r. 1871 a silné centralizace státu; španělský regionalismus jako
reakce na ztrátu zámořských území po r. 1898, apod.). Zároveň vyzdvihuje využitelnost regionalismu jako
tématu komparativních studií.
7
Ottův slovník naučný, 21. díl, R (Ř)-Rozkoš, Praha 1904.
8
M. Lenderová, T. Jiránek, Vývoj českého regionalismu v období mezi světovými válkami, in: Sociologický
časopis, roč. 29, č. 3 září 1993, s. 383-396.
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povahové, národopisné i sociální odlišnosti různých krajů, usiluje o hospodářské i duševní
povznesení toho kterého kraje, o studium, jakož i udržení a posílení jeho svérázu a o vybavení
všech jeho hmotných i mravních sil.“ Heslo dále konstatuje, že „správně chápaný a
prováděný (regionalismus) může regulovat hospodářský, kulturní i sociální život celku, jakož i
čelit nezdravému jevu vylidňování krajů a překrvování center. Jeho úskalím jest úzkoprsý
maloměšťácký provincialismus a nekritický lokální patriotismus.“

9

Pozdější meziválečný

český regionalismus tedy už měl kromě teoretické složky (tradiční zkoumání regionálních
specifik) již i své praktické cíle (důkladné poznání kraje následované snahou o jeho
hospodářský, sociální a kulturní vzestup) a v souladu s dobovým evropským trendem chápal
„region“ jako „prostor určený prolnutím daností geografických, sociologických a
hospodářských“ či jako „souběh hmotných a nehmotných momentů vývoje“.10 Geografické
vymezení československých regionů na základě tzv. „přirozených oblastí“ zahrnujících
tehdejší politické okresy navrhl geograf Václav Dědina.11 Sociologickým vymezením čsl.
regionů se pod vlivem francouzské školy Paula Vidala de la Blache zabýval především
profesor sociologie Emanuel Chalupný.12 Mezioborový přístup spojující geografický a
sociologický aspekt s aspektem hospodářským pak představovali mj. historik J. V. Šimák,
docent ČVUT a pozdější předseda Čs. regionalistického ústředí Jan Stocký nebo
královéhradecký hydrolog, národohospodář a technický projektant František Radouš.13
Význam meziválečného československého regionalismu rostl od konce 20. let, kdy se
jeho témata stále častěji objevovala v pracích Masarykovy sociologické společnosti a
Sociálního ústavu ČSR, což v roce 1929 vedlo k institucionalizaci tohoto hnutí a sdružení
jeho lokálních organizací v rámci Československé regionalistické společnosti (od r. 1933 pod
názvem Československé regionalistické ústředí). Společnost zahrnovala 92 členů a jejím
cílem bylo kromě sdružení regionálních hospodářských sborů především podnítit
„regionalisticky orientované studium našeho života naší národní kultury…“ a přispět
„k jejímu spravedlivějšímu a harmoničtějšímu proniknutí do všech krajů“.14 V rámci této
instituce se aktivita československého regionalismu již poměrně cílevědomě a vyhraněně

9

Heslo „Regionalismus“, Masarykův slovník naučný, Díl 6. R-S, Praha 1932.
Lenderová, Jiránek (1993), s. 385.
11
V. Dědina, Tvář naší vlasti a její vývoj, Praha 1925.
12
E. Chalupný, Národní povaha československá, Praha 1932.
13
Např. J. V. Šimák, Vlastivědné obrazy z okresů československých. Řada I-III, Praha 1925; J. Stocký,
Hospodářský význam jižních Čech, in: Jihočeská čítanka II-1, Praha 1925; F. Radouš, Českomoravská vysočina:
její hospodářské určení a technické zařízení, Hradec Králové 1939.
14
Jihočeský přehled IV, 1929-30, s. 34.
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dělila do čtyř hlavních tematických okruhů: úkoly sociální a sociologické, úkoly technickoorganizační (správní), úkoly kulturní a úkoly hospodářské.
Tematicky nejpropracovanější byl okruh sociální a sociologický, který sdružoval
množství sociologů a filozofů, kteří se zabývali nejen teorií vztahu regionu a centra, ale také
samotným společenským významem regionalismu a jeho praktickými možnostmi. Sociální
(sociologický) regionalismus tak v podstatě plnil roli teoretické a ideové základny ostatních
okruhů regionalismu.15
Okruh úkolů technicko-organizačních (správních) zahrnoval především problematiku
vyvážení státní regionální správy (samosprávy). Regionalističtí badatelé spadající do tohoto
okruhu obvykle navrhovali různé formy a stupně lokální samosprávy, centralismu vytýkali
nepružnost a nezájem o dění mimo centrum.16 Jak si všimli Lenderová a Jiránek, odpor
k centralismu přitom rostl úměrně se vzdáleností příslušného regionalistického sdružení od
Prahy.17
Tematika okruhu úkolů kulturních se soustředila převážně na podporu školství a umění
v regionech. Zatímco lokální požadavky na zvýšení počtu zejména vyšších vzdělávacích
institucí nebyly realizovány, již od konce 20. let. existovalo na regionální úrovni množství
vlastivědných, osvětových a literárních periodik (např. turnovský Sever a východ, brněnský
Index, jihočeský Otavan, Jihočeský přehled, Jihočeský sborník či sborník Královéhradecko).
Tyto regionalistické aktivity přitom dle Lenderové a Jiránka představují „první pokusy o
skloubení kulturních potřeb regionu a centra“.18
Hospodářský regionalismus jako čtvrtý okruh činnosti Čsl. regionalistické společnosti
se snažil o co nejefektivnější využití specifických hospodářských podmínek pro rozvoj
jednotlivých krajů, přičemž hlubší kořeny měl zejména v jihočeském a východočeském kraji
– v regionech s někdejšími velkými panstvími s dlouholetou tradicí hospodářských sborů,
komor apod. Významným představitelem hospodářské větve čs. regionalismu byl především
výše zmíněný dr. František Radouš, autor mnoha hospodářských a technických analýz a
regionálních projektů.19
Rozkvět československého regionalismu, jehož témata se stávala aktuálnějšími hlavně
v průběhu krize 30. let, byl zastaven s okupací a nastolením Protektorátu Čechy a Morava.
15

Např. J. Lomský, Jaký regionalismus?, in: Jihočeský přehled I, 1926-27, s. 5.
Např. E. Chudoba, Praktické cíle připravované úpravy veřejné správy v naší republice, Praha 1932.
17
M. Lenderová, T. Jiránek (1993), s. 389.
18
Tamtéž, s. 392.
19
Např. F. Radouš, Hospodářské otázky vnitřní kolonisace a obrany země, Praha 1936; Technické a hospodářské
zdokonalení Československa, Praha 1938; Českomoravská vysočina: její hospodářské určení a technické
zařízení, Hradec Králové 1939.
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Regionalistické ústředí se stalo součástí Národního souručenství, v roce 1940 vydává příručku
pro vedení regionálních periodik, sborníků a krajských muzeí.20 Regionalistická činnost poté
na dlouhá desetiletí prakticky ustává, což reflektuje i absence či „centralistická“ definice hesel
region či regionalismus v dobových encyklopediích a slovnících.21 Situaci, v níž se
československý regionalismus čelící centralizačním tendencím správního systému po druhé
světové válce nacházel, charakterizovali Lenderová a Jiránek: „Nepřála mu (regionalismu)
ani poválečná léta, usilující spíše o reorganizaci otřesené ústřední správy a de facto směřující
k další centralizaci. Vrcholem centralizace byla tzv. socialistická ústava z roku 1960.
Regionalismus se stal pojmem zapomenutým a nic nepomohla skutečnost, že v Evropě bylo
možno od konce šedesátých let sledovat renesanci pocitu regionální příslušnosti, ani že
Evropské hospodářské společenství vytvořilo speciální regionální politiku. Idea regionální
identity se začala rozvíjet jako důležitá součást identity evropské. Nové možnosti pro rozvoj
československé regionalistiky přinesl až listopad 1989.“ 22 Hlavním stimulem nového rozvoje
regionalistiky i regionalismu, jak dokládají studie Michala Illnera, pak byla právě
hospodářská, politická a sociální transformace v 90. letech, stejně jako nutnost vytvoření
kompatibilních územně samosprávných jednotek na základě předpokládaného vstupu do
Evropské unie.23

2.2.

Původ a vývoj pojmu region ve společenskovědních oborech

V následující podkapitole bude pozornost věnována nejprve přístupu k regionu v
geografii, neboť dnes tak široce používaný pojem „region“ je pojmem původně čistě
geografickým. Zájem bude věnován zejména oboru humanitní (kulturní) geografie, který má
k historickému přístupu k „regionu“ a ke společenským vědám obecně nejblíže, což však
metodologie historické vědy ve dvacátém století připustila jen v omezené míře.24

20

Kol., Regionalismus ve vědě a národní osvětě, Praha 1940.
Viz např. Příruční slovník naučný (1966), Malý encyklopedický slovník (1972), Ilustrovaný encyklopedický
slovník (1981). Obě hesla v prvních dvou případech chybí, Ilustrovaný slovník naučný obsahuje jen heslo
„regionalismus“, jež je definováno jako soubor hospodářskopolitických věd usilujících o účelné členění území.
22
M. Lenderová, T. Jiránek (1993), s. 395.
23
M. Illner, A. Andrle, The Regional Aspect of Post-Communism Transformation in the Czech Republic, in:
Czech Sociological Review 1994 nebo M. Illner, The Terrain of Local Politics in the Czech Republic, University
of Liverpool 1994.
24
M. Blažek, Paths through Anglo-American Human Geography in the 20th Century, in: Crossing Frontiers,
Resisting Identities, Pisa 2010, s. 77–91.
21
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2.2.1. Geografie a vymezování prostoru
Bylo by liché předpokládat, že geografie chápe „region“ pouze jako fyzické území, jen
jako oblast, kterou lze určitým způsobem definovat na základě exaktních geografických
kritérií (např. nadmořská výška, podnebné pásmo apod.). Moderní geografická věda (zejména
ve smyslu humánní geografie) totiž bere při vymezování regionů na zřetel i jejich nefyzická
kritéria. To bude ostatně podrobněji zmíněno níže, v podkapitole o konceptualizaci regionů
finského humánního geografa Anssiho Paasiho. Podle Paasiho teorie, která bude použita na
region Vysočina, lze totiž každý region charakterizovat nejen na základě fyzickogeografických kritérií, ale lze analyzovat také jeho symbolickou dimenzi, symbolický tvar.
Vymezováním prostoru území (regionů) a stanovením kritérií pro jejich ohraničení se
v uplynulých dvou staletích v geografii zabývalo hned několik podoborů, z nichž za poslední
dvě století je pro historika „regionů“ zvlášť důležitá tzv. regionální geografie. Její zájem se
soustřeďuje přímo na ohraničování a vymezování prostoru. Charakteristickým rysem
regionální geografie je někdy až samoúčelná snaha rozčlenit zemský povrch podle
nejrůznějších kritérií na určitá vnitřně homogenní území, na regiony. Kritéria ohraničování
mohou být historická, sociální, ekonomická, často však bývala prostě fyzická. Je přitom nutné
mít na zřeteli dobu a prostředí, v nichž regionální geografie během 19. století rozkvétala.
Výsledky těchto bádání již dnes nemají žádnou vědeckou relevanci, jsou už jen jednou z
kapitol dějin tohoto oboru.
Klasická regionální geografie byla ve své podstatě geografií politickou. Často totiž
byla instrumentálně využívána tehdejšími světovými mocnostmi (Velká Británie, Francie,
později Německo) k ospravedlnění a vědeckému podložení jejich mocenských aspirací. Od
19. století je proto geografický region tradičně vnímán jako cosi umělého, jako mocenský
konstrukt. Příkladem regionu, který byl v 19. století vymezován tehdejšími mocnostmi na
základě sociálně-ekonomických kritérií, byl Balkán. Již z názvu, který se z pohoří
protínajícího jihovýchodní Evropu přenesl na celou oblast, je patrné, že jde o konstrukt. Stáli
za ním především britští a němečtí cestovatelé, kteří tuto oblast vnímali jako „zaostalou a
nevzdělanou“ a jakožto příslušníci rozvinutější kultury cítili svou povinnost vykonat zde
civilizační misi, která měla spočívat v pozvednutí životní úrovně oblasti.25 Z dnešního
pohledu historika je však o takovém vykonstruovaném území vymezeném na základě těchto
kritérií obtížné hovořit jako o „regionu“, neboť toto vymezení z 19. století zcela opomíjí
identifikační rovinu obyvatel Balkánu se svým územím. Z toho, jak evropské mocnosti během
25

Viz. R. Hartshorne, The Character of Regional Geography, in: J. Agnew (ed.), Human Geography, London
1996, s. 388–398.
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19. století vymezovaly Balkán, se o samotném prostoru jihovýchodní Evropy příliš
nedozvíme. Tato vymezující kritéria však mají velkou relevanci k západoevropským zemím.
Podle toho, která kritéria hrála při definování prostoru Balkánu roli, můžeme odhalit, co bylo
důležitými identifikačními prvky pro autory těchto kritérií.26 Pokud tedy například britští
badatelé zdůrazňují, že východní Evropu charakterizuje a vymezuje řídká železniční síť, je
nasnadě, že oni sami považovali hustou železniční síť za výrazný distinkční znak svého
území.27
Zatímco během 19. století byla regionální geografie de facto stěžejní geografickou
disciplínou, během 1. poloviny 20. století její tradiční důležitost slábla, zatímco se
prosazovala tzv. humanitní geografie. Mezi badatele, kteří se tomuto modernímu
geografickému oboru věnovali, patřil Herbert John Fleure (1877–1969). Prosazoval
vymezování regionů nikoliv na základě kritérií konstruovaných zvenčí, ale s ohledem na
přirozené podmínky a situaci daného prostředí. Fleure byl jedním z prvních badatelů na poli
„regionu“, kteří se o tento prostor zajímali „zevnitř“. V tom právě spočívá přínos tohoto
přístupu i pro historické bádání. Již v roce 1917 publikoval Fleure pozoruhodnou studii
Régions Humaines, v níž se pokusil klasifikovat a systematicky kategorizovat jednotlivé typy
regionů na základě kritérií, jimiž byla aktivita člověka v prostoru a fyzický charakter daného
prostoru – a vložil je do jednoduché tabulky.28 Výsledkem bylo sedm kategorií regionů:
regiony bez možnosti obživy, oslabené regiony, výnosné regiony, regiony příležitostí,
industrializované regiony, regiony s přetrvávajícími obtížemi a regiony kočovníků. Jen z
tohoto prostého vyjmenování je zřejmé, že Fleureova typologie vznikla na základě analýzy
vnitřního charakteru území, jeho sociálních a ekonomických možností, která bere zřetel i na
kulturní podmínky. Toto počáteční období rozkvětu humanitní geografie bývá rovněž
označováno jako klasická kulturní geografie. Ta vzešla z Fleureova konceptu klasifikace
regionů a kladla důraz na zkoumání dynamiky přeměny přírodního prostoru pod vlivem
lidského působení.29
Kulturní (humanitní) geografie se ještě výrazněji prosazovala po druhé světové válce,
v souvislosti s nástupem postmoderních myšlenkových proudů a s důrazem na mezioborový
26

To analyzuje např. M. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford 2009; podobným způsobem pro orientální
prostředí E. Saíd, Orientalismus, Praha 2006.
27
Např. A. J. Herbertson, Regional Enviroment, Heredity and Consciousness, in: J. Agnew (ed.), Human
Geography, London 1996, s. 382–383.
28
H. J. Fleure, Human Regions, in: J. Agnew (ed.), Human Geography, London 1996, s. 386–387; týž, Human
Geography in Western Europe, London 1918; v originálu Régions humaines, in: Annales de Géographie, Num.
141, s. 161–174.
29
Viz např. C. Sauer, Cultural Geography, in: P. E. James – G. Martin (eds.), All Possible Worlds: A History of
Geographical Ideas, New York 1981, s. 321–324.
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přístup ve společenských vědách. Narůstající role prostorové problematiky a přehodnocování
dosavadních přístupů k pojetí prostoru od 60. let bývá označováno jako tzv. prostorový obrat
(spatial turn), jak jej označil americký geograf Edward Soja (nar. 1940).30 Prostor byl nově
chápán na základě lidského vnímání a prožívání, jako síť symbolických vztahů. Zkoumání
prostoru tak začalo oproti tradičně převládajícím objektivistickým kritériím upřednostňovat
kvalitativní výzkum symbolů a významů, které skrze vnímání a uvědomování pozorovatelů
vytvářejí určitou podobu prostoru. Za prvního autora, který se k tomuto přístupu zcela
uvědoměle hlásí a zároveň jej manifestuje, bývá považován americký geograf Yi-Fu Tuan
(nar. 1930).31 K relativizaci pojetí absolutně měřitelného prostoru přitom již na počátku 70. let
přispěl americký geograf a antropolog David Harvey (nar. 1935), který zdůraznil roli člověka
(a jeho vnímání a vztah ke konkrétním místům) jako aktéra při utváření prostoru.32 Nutnost
výzkumu lidské percepce, imaginace a symbolické interpretace prostoru zdůrazňoval ve svých
studiích vnímání krajiny i kulturní geograf Denis Cosgrove (1948-2008), který proti tradiční
geografii používající pro popis prostoru exaktní hierarchická měřítka upřednostňoval tzv.
chorografii, zabývající se regiony a místy jako vnímanými objekty bez nutného vztahu
k širším rámcům a na základě jejich jedinečnosti.

2.2.2. Přesah geografického konceptu prostoru do sociologie a historie
Pro historika zkoumajícího dějiny regionů je zvlášť důležitý posun, který výše
zmíněné geografické směry a koncepty do společenských věd přinesly. Sami geografové si
byli vědomi, že jejich pojetí fyzického prostoru je možné (a přímo žádoucí) přenést do
společenskovědního diskurzu – a naopak, že jejich obor může z humanitních věd mnoho
konceptů čerpat. Zejména sociologie a historie měly přitom dlouhou tradici práce s prostorem
jako s fyzickým rámcem vývoje lidské společnosti. Bylo by zbytečné uvádět, že jakkoliv byla
ještě meziválečné historické vědě často vytýkána absence či nedostatečná prostorová
kauzalita jejího výkladu, nalezneme už v antické historiografii díla, která se otázkou
dějinného procesu v rámci určitého prostoru přímo zabývají.33
30

E. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London, New York
1989.
31
Yi-Fu Tuan, Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values, Engelwood Cliffs 1974;
týž, Space and Place. The Perspective of Experience, Minneapolis 1977.
32
D. Harvey, Social Justice and the City, Baltimore 1973, srovnej týž, Space as a Keyword, in: N. Castree – D.
Gregory, David Harvey. A critical Reader, Oxford 2006, s. 272-273.
33
Viz např. Strabónova Geographica z počátku našeho letopočtu, která v sobě již kombinuje geografické,
politické i historické poznatky o tehdejším světě. Strabón tak činil zcela vědomě, jak ostatně upozorňuje v první
kapitole 1. svazku (G. Bell, The Geography of Strabo, London 1903).
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Za jednoho z průkopníků tohoto mezioborového přesahu geografie je dnes považován
Paul Vidal de la Blache (1845–1918). Ten se ve svém bádání snažil do geografických
prostorů zasadit konkrétní lidskou společnost. Ovlivněn byl zejména soudobou sociologií a
historií a sám si byl vědom toho, že zatímco například geografii chybí společenský
(sociologicko-historický) rozměr, naopak historie často na úkor časových procesů postrádá
prostorový charakter.34 Za badatele, který završil Vidalem naznačenou mezioborovou cestu v
konceptech vymezujících prostor, je považován sociolog a filozof Henri Lefebvre se svou
publikací La production de l’espace, které se však dostalo širokého ohlasu až na počátku
90. let minulého století, kdy byla vydána v angličtině.35 Lefebvre ve svém přelomovém díle
studuje interakci sociálního a fyzického prvku prostoru a hledá sociální identitu prostoru.
Zároveň se ptá, jakou roli hrají prostorové faktory při vývoji společnosti a její identity.
Lefebvre dochází k závěru, že prostor je nejen výsledkem, ale také příčinou těchto interakcí.
Jak bude představeno níže, právě region Českomoravská vrchovina je v českém prostředí
dobrým příkladem pro projekci Lefebvrovy teorie na konkrétní, organicky existující prostor.
Ačkoliv se Henri Lefebvre nijak oborově nevymezuje a místy se jeho dílo pohybuje na
úrovni značně abstraktní filozofické úvahy, otevírá zcela nový pohled na vytváření a
fungování prostoru a společnosti v něm. Dalo by se říci, že tímto způsobem naznačuje
obousměrnou interakci prostoru a člověka, který ho obývá. Prostor se stává nejen určitou
uchopitelnou jednotkou až na základě toho, že ho pozorovatel vnímá, identifikuje se s ním a
vymezuje ho, nýbrž i samotný aktér identifikace je determinován prostorem, který obývá. Lze
předeslat, že v dalších kapitolách nám příklad Vysočiny poslouží k tomu, abychom poukázali
jak na dobře patrný moment identifikace obyvatel s obývaným prostorem, tak i na důležitou
roli objektivně daných geografických, hospodářských, sociálních politicko-administrativních
a kulturních podmínek při formování této identity v rámci prostoru. Oba Lefebvrem
zdůrazňované faktory lze sledovat především ve způsobech, jimiž aktéři (obyvatelé) vnímají
existující situaci či podmínky, v nichž žijí. Prostor a aktér tedy nestojí kauzálně „za sebou“,
nýbrž působí paralelně a obousměrně.
Nastiňme, jak se s vývojem problematiky prostoru i geografické konceptualizace
„regionu“ vyrovnala samotná historická věda. Jak bylo naznačeno, veškeré současné koncepty
„regionu“ vycházejí ze způsobů vymezování prostoru, které mají své kořeny v geografii, jež
si ovšem ostatní humanitní obory, zejména sociologie spolu s historií, přizpůsobily svému
34

P. Vidal de la Blache, Meaning and Aim of Human Geography, in: J. Agnew (ed.), Human Geography,
London 1996, s. 182–191.
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pojetí.

36

Jelikož chceme především upozornit na mezioborové využití společenskovědních

konceptualizací prostoru a zejména „regionu“, nebudeme zde rekapitulovat dějiny
historiografie se zřetelem k tomu, jak se tento obor prostorem zabýval. Bylo by ale velkou
chybou, kdybychom nezmínili zásadní metodologický přínos „školy Annales“. Jedná se o
důležitý mezník v dějinách historické vědy, kdy i samotná historiografie přispěla k
metodologicky přesnějšímu vymezování prostorových jednotek ve společenských vědách.
„Škola Annales“ vyrostla v meziválečné Francii z dlouholeté tradice spojení geografie a
historie. Překročení hranic oborů bylo přímo jedním z cílů této „školy“. Když dnes
zdůrazňujeme přínos geografie a sociologie pro historické bádání (a pro bádání o regionech to
platí dvojnásob), je třeba připomenout historická díla, která tomuto mezioborovému
sbližování razila cestu. Klasickým příkladem je především Fernand Braudel a jeho
Méditerranée et le monde méditerranéen à l´époque de Philippe II (Středozemní moře a
středozemní svět v době Filipa II.), ve kterém autor promítl historické procesy během cyklu
dlouhého trvání (tzv. longue-durée) na geograficky rozsáhlé a dosud nedefinované území
Středomoří.37 Braudel tento organický prostor vymezil především na základě historických
kritérií, neopomněl však zdůraznit jednotící fyzický prvek – moře. Ve svém díle tak sjednotil
prostor fyzický, sociální i historický. Braudelovo Středomoří lze z hlediska dějin v určitém
ohledu považovat za první moderně vymezený historický region.
Bylo již naznačeno, jakým způsobem se vyvíjel koncept regionu, které z příbuzných
oborů pro historikovu definici „regionu“ lze považovat za přínosné. Od kořenů tohoto pojmu
tak nyní povede cesta vzhůru. Pokud byl naznačen vývoj geografického konceptu prostoru a
jeho přesah do společenských věd, je na místě pokusit se o vlastní definici regionu v historii.
Následující kapitola se proto pokouší, již z hlediska vlastního oboru historie na příkladu
regionu Vysočina, pomocí výše představených mimooborových východisek a konceptů
stanovit definici regionu pro samotný obor historie.

2.3.

Způsob hledání definice, základní koncepty v oboru historie

Při hledání upřesňující definice „regionu“ je samozřejmě důležité zdůraznit, z jaké
základní definice tohoto prostoru vycházíme, co je tedy považováno za definiční bázi, která
bude na základě dalších společenskovědních konceptů zpřesněna a rozšířena. V této práci
36

K vývoji prostorové problematiky ve společenských vědách s důrazem na historickou vědu podrobně
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přistupuji k prostoru „regionu“ jako k organické časoprostorové entitě, která je z hlediska
historického vývoje vymezena především specifickým geografickým, kulturně-historickým a
administrativně-správním charakterem. Zatímco fyzicko-geografický charakter regionu je
neměnný a provždy daný, jeho charakteristika na základě správních, kulturních nebo
ekonomických faktorů se na daném prostoru mnohdy historicky proměňuje. Region se tedy
během několika desítek let může z čistě kulturní oblasti posunout až ke státně uznávané
správní jednotce, může se stát např. krajem, departementem, župou apod. A právě během
takového dlouhého vývoje, který pochopitelně historika zajímá, lze na regiony uplatnit
nikoliv jeden univerzální, ale několik partikulárních přístupů, které budou svými
metodologickými kritérii nejlépe korespondovat se situací „regionu“ v dané době. Je proto
nutné nejprve představit hlavní koncepty tohoto pojmu, které se v současném
společenskovědním diskurzu vyskytují. Zároveň je třeba se zamyslet nad jejich významem a
využitelností z pohledu historické vědy. Pochopitelně není možné obsáhnout všechny
koncepty a celý současný diskurz, a to i z výše naznačeného důvodu, že „region“ je v
současnosti jedním z nejfrekventovanějších pojmů nejen v akademickém, ale i ve veřejném
prostředí.
Zvolené autority jsou především zahraniční badatelé, kteří bývají v diskuzích o
problematice „regionu“ citováni nejčastěji. Jako příklad aplikace či modifikace těchto
konceptů pro české prostředí pak slouží domácí autoři, kteří se českými regiony zabývali či
zabývají. Při volbě relevantních konceptů a teorií jsme se řídili primárním zájmem této práce,
jímž je vývoj Vysočiny. Základním kritériem výběru proto byla aplikovatelnost těchto
konceptů jakožto vhodných analytických nástrojů pro případ konkrétního regionu. Ačkoliv by
se mohlo jevit, že region Vysočina je teprve moderním politickosprávním konstruktem, jenž
lze z hlediska historie jen těžko badatelsky vymezit a uchopit, tento prostor obsahuje ve svém
historickém vývoji jak fyzickogeografickou, tak i kulturní, správní a sociálně-hospodářskou
charakteristiku. Právě tato mnohovrstevná charakteristika ve své podstatě otevírá dveře pro
aplikaci široké škály konceptů a teorií regionu z mnoha oborů. Z nich se, kromě samotné
historické vědy, jevily jako nejvíce nápomocné obory geografie a sociologie.
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2.3.1. Geografický koncept regionu (Anssi Paasi; Pavel Chromý)
Při vlastní definici regionu se opíráme především o diskusi probíhající v humanitní
(kulturní) geografii.38 V návaznosti na historii považujeme ze současné humanitní geografie
přínosný zejména přístup finského geografa Anssiho Paasiho.39 Tento autor je v současnosti
jednou z nejcitovanějších autorit v diskusích k problematice členění prostoru, respektive
hranic z perspektivy vývoje teritoriálního a národního státu.40 Vychází přitom z výše zmíněné
tradice tzv. prostorového obratu ve společenských vědách. Paasi se zabýval výzkumem
procesu institucionalizace moderních finských regionů, v jehož rámci sledoval konstrukci a
reprodukci diskurzu o finských regionálních identitách. Paasiho základní otázkou bylo, jakým
způsobem (prostřednictvím jakých symbolů) byla při formování regionu jako územně-správní
jednotky reflektována regionální identita. Zkoumal též, kdo a za jakým účelem se na
konstrukci regionální identity podílí. Na základě finského případu Paasi definuje „region“
jako historicky nahodilou prostorovou strukturu, jejíž institucionalizace je založena na jejím
územním, symbolickém a institucionálním formování, přičemž určující roli pro tyto procesy
má konstrukt regionální identity. Paasi tak rozlišuje čtyři stadia či „rozměry“, které moderní
region při své institucionalizaci typicky nabývá:
1. Prostorový tvar – je tvořen především tradičně pojatým vnějším vymezením
regionu na základě fyzických či administrativních kritérií, které tak druhotně vytváří „hranice
sociální praxe“, tedy prostorový rámec ve společenském vědomí o daném regionu.
2. Symbolický tvar – vytváří symboly a nehmotné prvky, jimiž se region prezentuje a
navenek vymezuje. Jde nejen např. o prvky regionální kultury, folklóru, literárního či
výtvarného obrazu regionu, ale symbolické ohraničení představuje i samotné pojmenování
regionu a další prvky, které slouží k jednoduché identifikaci a vnějšímu vymezení regionu
(např. institucionalizované pojmenování a znak kraje).
3. Vznik institucí zastřešující územní a symbolické ohraničení – jde o instituce
vytvářené v regionu vyšším centrem, jež mohou být vně i přímo uvnitř regionu a které spojují
prvky 1. a 2. stadia. Náleží sem např. hospodářské, kulturní či školské instituce v regionu, ale
také regionální média či různé organizace užívající regionální symboly. Tyto oficiální
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instituce se vymezují navenek jak územně (prostorovým určením své působnosti), tak
symbolicky (používají název a další symboliku odkazující k regionu).
4. Regionální identita utvořená v sociální praxi a vědomí – posledním stadiem je
zakotvení regionu v povědomí společnosti. Jeho vyvrcholením přitom může být (ovšem
nikoliv bezpodmínečně) vznik administrativně správní jednotky regionu. 41 Zároveň existuje
množství regionů, jež se sice nestaly institucionalizovanými administrativními jednotkami,
přesto jsou v nejširším povědomí společnosti rozlišitelné a lze hovořit o jejich identitě
(v českém prostředí např. Chodsko, Valašsko, Slovácko aj.). Regionální identita představuje
subjektivní identifikaci společnosti „uvnitř“ i „vně“ s daným regionem a Paasi ji doslova
charakterizuje jako „kolektivní narativ kdo a co je „my“ a „náš region“ a jak se tento
odlišuje od ostatních narativů“.42 Regionální identita se utváří na základě obrazu regionu,
který představují hmotné i nehmotné prvky obsažené v předchozích třech bodech. Důležitým
Paasiho přínosem do pojetí regionu je jeho rozlišení mezi touto subjektivní regionální
identitou (regional identity) a objektivní identitou regionu (identity of a region). Ta obecněji
představuje vymezující povahu přírody, kultury a společnosti, tedy jakýsi rámec pro
symbolické vnímání prostoru a pro možnou podobu jeho identity. Paasi se domnívá, že
regionální identita slouží jako médium při prosazování potřeb, požadavků či jako nástroj moci
a ovládání, přičemž klíčové podle něj je, jak a kým je identita regionu konstruována.43
Paasi poznamenává, že toto pořadí představuje jakýsi ideální typ institucionalizace
regionu. Pro zkoumání regionální identity však není bezpodmínečně nutná existence všech
čtyř fází. Právě vnitřní identitu prostoru, respektive identifikaci obyvatel s obývaným
prostorem, která vlastně daný prostor pomáhá utvářet, Paasi při zkoumání regionů akcentuje.
V případě symbolického vymezení jde o čistě subjektivní aspekt vnímání daného prostoru.
Skrze proces vnímání prostoru pak může dojít u aktérů k sebeidentifikaci se symboly regionu,
nebo k jejich odmítnutí – buď se obyvatel s obývaným prostorem ztotožní a přijme jej za
„svůj“, nebo ho na základě určitých kritérií odmítne. Tato kritéria pak mohou být přirozeně
nejrůznějšího druhu, podstatný je však samotný proces identifikace s prostorem na základě
jeho vnímání. To je třeba zdůraznit, protože v Paasiho kulturalistickém pojetí prostor sám
o sobě žádnou jednotkou není a prostorem se stává až v momentě, kdy je určitým způsobem
vnímán, respektive když jsou subjektivním způsobem vnímány jeho objektivní kvality.
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V českém prostředí tento moment představuje zákon o krajském zřízení č. 129/2000Sb. ze dne 12.4. 2000,
s platností od 1.1. 2001.
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A. Paasi (2002), s. 145.
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V tomto bodě vychází Paasi ze sociologického konceptu Pierra Bourdieuho, viz následující podkapitola.
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„Region“ však pro Paasiho není ani výhradně subjektivním abstraktním konstruktem, neboť
jeho fyzická podoba je podle finského geografa jakýmsi objektivně daným kritériem, které
sice není primární determinantou regionální identity, je ale její neoddělitelnou součástí
(nestojí „nad ní“, ale „vedle ní“).44
Fyzické

vymezení

určitého

regionu

(vymezení

dle

výše

naznačených

fyzickogeografických kritérií) totiž nutně nemusí korespondovat s prostorovým rozmístěním
jeho ostatních vymezujících obsahů. Jinak řečeno, například obyvatel obce spadající do
okrajové části Středočeského či Jihomoravského kraje nemusí sám sebe a priori pokládat za
obyvatele Vysočiny jen proto, že žije na území Českomoravské vrchoviny. Proto bychom
neměli, stejně jako na to upozorňuje Paasi, označovat pouhé geografické vymezení regionu za
primární determinantu dalších jeho dimenzí. Ačkoliv právě fyzický charakter prostoru, tedy
jeho konkrétní viditelnou podobu, vnímá člověk jako nejvíce zřetelný a daný, Paasi
zdůrazňuje, že v procesu identifikace aktéra s prostorem hrají mnohem větší roli symbolické
nebo konstruované prvky, o něž se institucionalizace regionu opírá.
Na Paasiho pojetí formování regionu a složek jeho identity navazuje v českém
prostředí kulturní geograf Pavel Chromý. Chromý klasifikoval regiony podle vztahu mezi
jejich identitou a „paasiovskými“ fázemi institucionalizace do čtyř kategorií:
a) Regiony, které dosáhly suverenity (konečná fáze institucionalizace) a formování
identity následovalo. Z českých regionů uvádí Chromý Vysočinu nebo Moravskoslezský kraj
jako příklad krajů výrazně rozdělených tradiční identifikací s historickými zeměmi.
b) Regiony s tradiční regionální identitou, které nedosáhly plné suverenity a jejichž
institucionalizace nebyla završena. Jako příklad Chromý jmenuje tradiční kulturní oblasti
v Česku – Chodsko, Valašsko, Slovácko.
c) Regiony se „ztracenou“ identitou. Jde jak o oblasti formované na základě procesů
národního sebeuvědomování v 19. st., které svoji převažující ideovou funkci ztratily
(Podřipsko, Podblanicko), tak také o pohraniční oblasti, které po 2. světové válce přišly
o aktéry regionu, o nositele identity (vysídlené obyvatelstvo).
d) Regiony zformované (institucionalizované) jen částečně či účelově, užívající
tradiční povědomí již v jiném než původním významu. Chromý poukazuje na různá
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Více ke vztahu prostoru, jeho hranic a identity viz A. Paasi, Europe as a Social Process and Discourse:
Considerations of Place, Boundaries and Identity, in: European Urban and Regional Studies 8, London 2001, s.
7-28.
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mikroregionální sdružení obcí (Podblanicko, Horácko, Horňácko apod.), jejichž obyvatele
spojují tzv. struktury očekávání. 45
Chromý zároveň analyzoval zdroje regionální identity. Může mezi ně náležet např.
krajina a životní prostředí, zvyky, tradice, jazyk, kultura a architektura Tyto zdroje pramení
jednak z aktuální existence jedince v čase a prostoru, jednak z odkazů existence generací
předchozích. Region tak má svůj důležitý historický rozměr – důležitou složkou jeho identity
je historické vědomí, vědomí kontinuity.
Chromý nakonec poznamenává, že důležitým metodologickým postupem pro analýzu
regionální identity je dotazník zkoumající identifikaci a spokojenost obyvatel s regionem.
V případě českých krajů konstatuje, že vyšší míru regionální identity vykazují venkovské
(hospodářsky slabší) kraje, přičemž však spokojenost obyvatel s krajem je právě v těchto
regionech obecně nižší, celostátně podprůměrná.46
Z představených geografických konceptů vyplývá, že „region“ lze chápat jako
vyvíjející se prostorovou strukturu, v jejímž procesu vzniku existuje několik zřetelných fází.
Při zkoumání vývoje regionu je podstatné sledovat především tvar, a to jak ve smyslu
fyzického, tak i symbolického rozměru, který region nabývá během procesu formování.
V takto vymezeném prostoru dochází k vývoji a interakci jednotlivých činitelů, které utvářejí
obraz či identitu regionu. Tyto činitele je možno rozdělit podle jejich role v jednotlivých
fázích či dimenzích institucionalizace regionu (fyzické, symbolické, institucionalizované
prvky). Paasiho konceptualizace regionu dává historikovi možnost rozvinout analýzu
historických, sociálních a kulturních specifik. Region má ve svých fázích formování podle
Paasiho neustále dvojí rozměr: fyzický a symbolický. A zatímco fyzický prostor je měřitelný
a vyjádřitelný metodami geografie, právě na výzkumu symbolického prostoru (roviny
identifikace s prostorem, způsobů jeho reprezentace) se může historik zaměřit na postižení
proměn

jeho

reprezentace

prostřednictvím

analýzy

institucionalizovaných

i neinstitucionalizovaných forem společenského života regionu, a to i ve spolupráci s
etnology. Chromého typologie vývoje regionální identity a jejích zdrojů pak pomáhá tyto
formy života regionu upřesnit a umístit do sítě vztahů v prostoru.
V rámci těchto přístupů k regionu proto můžeme v případě Vysočiny sledovat zejména
jednotlivé fáze její institucionalizace a klást si klíčové otázky „Kdo, proč a jak operuje
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Podle E. Heřmanová, P. Chromý a kol, Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v
regionech Česka, Praha 2009, s. 73-74.
46
Tamtéž, s. 118-134.
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s regionální symbolikou?“, „Kteří aktéři se podílí na vytvoření obrazu regionu?“ a „Jak je
tento obraz reflektován v rovině regionální identity?“.

2.3.2. Sociologický koncept regionu (Pierre Bourdieu; Jiří Musil, Jan Müller;
Michal Illner)
Při analýze vývoje většiny regionů se setkáváme s častým problémem, že se studovaný
region dané doby mění nejen uvnitř (procesy, jejichž výsledkem je proměna regionální
identity), ale také navenek. Zatímco však geografické ohraničení daného regionu má většinou
stálou povahu, v rovině jeho institucionalizovaného vymezení může docházet k relativně
častým změnám. Pokud tedy analyzujeme vnímání prostoru, který se ve svých
administrativních hranicích a ve svých správních institucích v průběhu zkoumaného období
několikrát změní, nesmíme zapomenout zohlednit tyto proměny reprezentací. Během 19. a 20.
století jsme byli v případě českých zemí svědky několikerého rušení starých územněsprávních jednotek a vznikání nových. Nebudeme se zabývat politickým aktem vzniku
„regionu“ z hlediska správního, neboť ten je veskrze mechanickým legislativním procesem.
Domnívám se, že podstatnější je samotná příčina a důsledek takových procesů, tedy vznik,
budování a fungování „regionu“.
Výše citovaný Paasi při analýze rozměrů „regionu“ a fází jeho institucionalizace
rozpracoval a prostorově a fázově strukturoval teorii, kterou již v osmdesátých letech
minulého století vyslovil významný francouzský sociolog Pierre Bourdieu. Při vytváření
určitého regionu podle Bourdieuho hrají roli dva aspekty: kromě samotného mocenskopolitického (administrativního, institucionálního) aktu je podstatná především identifikace
obyvatel prostoru s utvářenou jednotkou.47 Pro sociologa Bourdieuho je však, na rozdíl od
geografa Paasiho, klíčový právě vztah mezi „shora“ konstruovanými reprezentacemi regionu
a subjektivními kritérii, podle nichž se obyvatel regionu („aktér sociální praxe v prostoru“)
rozhoduje o přijetí či odmítnutí takových reprezentací.
Bourdieu se od 70. let. 20. století zabýval tehdejší francouzskou regionální
problematikou. Zkoumal vznik a vývoj nových administrativních regionů, přičemž se zaměřil
na způsoby politického prosazování těchto konstruktů a na způsoby jejich legitimizace.
Moderní „region“ ve smyslu institucionalizovaného celku je dle Bourdieuho především
výsledkem snahy nadřazené mocenské struktury (země, státu apod.) členit prostor na menší
47

P. Bourdieu, Identity and Representation. Elements for a Critical Reflection on the Idea of Region, in: J. B.
Thompson (ed.), G. Raymond & M. Adamson (Trans.), Language and symbolic power, Cambridge, MA:
Harvard University Press 1991.
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jednotky (administrativní, sociální atd.) za účelem jejich lepšího ovládnutí. K legitimizaci
tohoto mocenského prostředku potom slouží jeho reprezentace, které jsou založeny na tzv.
symbolickém kapitálu, který vytváří obsah jak tzv. mentálních či vnímaných reprezentací (akt
ztotožnění a přijetí na základě zájmů a očekávání aktérů regionu), tak tzv. objektivizovaných
reprezentací (konkrétní fyzické znaky prostoru, stanovené regionální symboly apod.).
Bourdieu tento proces interpretuje jako snahu ovládající moci využít symbolický kapitál ke
své legitimizaci a k ovládání daného sociálního prostoru, tedy regionu.
O úspěchu či nezdaru regionů jako shora koncipovaných projektů dle Bourdieuho
rozhoduje míra následné sebereprodukce prostoru, čili skutečnost, do jaké míry si obyvatel
regionu osvojí konstruované a „nabízené“ reprezentace regionu a jak je schopen je dále
prezentovat a udržovat. Bourdieu tudíž zdůrazňuje, že konstruované reprezentace regionu
(obraz regionu, např. hranice, vnější symbolika regionu, administrativní aparát; srovnej první
tři stadia institucionalizace Paasiho teorie) musí korespondovat s vnitřní situací v daném
prostoru (musí splňovat potenciál identifikace aktérů s obrazem, jeho osvojení a další
užívání). Bourdieu tak především analyzuje více i méně zjevné mocenské mechanismy, na
jejichž základě regiony vznikají a jsou udržovány.
Aby mohly být „bourdieuovské“ mechanismy vytváření, osvojování a sebereprodukce
regionů lépe přiblíženy, pokusíme se je promítnout na příklad regionu Vysočina. Za
potenciálně důležitý zdroj jeho identity je možné považovat geografickou polohu tohoto
regionu na pomezí dvou historických zemí, Čech a Moravy, respektive umístění mezi dvěma
tradičními centry, Prahou a Brnem. Během 20. století bylo toto tradiční rozdělení důsledkem
správních reforem několikrát narušeno (přičemž od roku 1949 je zemské zřízení dokonce
zcela zrušeno) a Vysočina se jako symbolický region ocitla rozdělená do několika různých
správních oblastí. Z pohledu historika bude proto zajímavé sledovat vývoj a vzájemný vztah
symbolických

(vnímaných)

a

institucionalizovaných

hranic

regionu,

tedy

ten

„bourdieuovský“ fenomén, do jaké míry administrativně stanovené ohraničení odpovídalo
vymezení hranic regionu v symbolické rovině identity jeho obyvatel. V návaznosti na toto se
pak na základě Bourdieuho teorie nabízí sledovat v historické perspektivě míru identifikace
obyvatel Vysočiny s vlastním historickým regionem a s jednotlivými historickými zeměmi,
tedy zjednodušeně to, zda se obyvatelé regionu považovali za Čechy, Moravany, jakým
způsobem to dávali najevo, případně zda volili jiné regionální identifikace. Právě tento aspekt
vytváření a fungování regionu na základě konfrontace již existujících identit s novými
konstrukty je pro historika obzvlášť důležitý. Zatímco totiž sociologie přináší metody
28

především pro zkoumání společenských struktur, historik je schopen tyto systémy vidět jako
proměnlivé procesy, a dokáže proto například analyzovat, jak se „bourdieuovské“
mechanismy vytváření regionů v průběhu dějin mohou měnit. Tento širší pohled pak může do
problematiky vnést nové světlo.
Ačkoliv se Bourdieumu dá vyčítat úzké a snad i příliš teoretizující pojetí jeho
konceptu (teorii vyvozoval ze soudobé situace ve francouzském prostředí), můžeme s jistou
mírou obezřetnosti jeho koncept použít i při zkoumání regionů jiných států. V minulosti jsme
i v našem prostředí byli svědky mnoha pokusů o vytváření víceméně umělých prostorových
jednotek, kde hlavní iniciativu při jejich tvorbě a ohraničování měly právě politické
instituce.48 Některé nově vzniklé regiony (kraje, okresy) prokázaly dobrou životnost a dnes do
jisté míry fungují i jako jasně rozpoznatelné obchodní značky, které lákají turisty (např. Kraj
Vysočina, který se navenek jasně prezentuje jako zemědělský region s nedotčenou a
malebnou přírodou). Jiné regiony k sobě naopak své obyvatele poutají pouze skrze
administrativu (krajské úřady) a sebeidentifikace obyvatel s vymezeným prostorem je velmi
slabá, neboť jim tento prostor neposkytuje nic, co by přijali za své, nevyužívá žádný
symbolický kapitál, o němž Bourdieu hovoří. Historiky trochu „opomíjený“ Bourdieuho
koncept tak může právě při aplikaci historicko-srovnávací perspektivy objasnit vývoj
mnohých regionů, ať již šlo ve výsledku o projekty úspěšné, či nikoliv. Na příkladu Vysočiny
nám proto může ozřejmit fakt, proč zcela nově vytvořená administrativní jednotka vykazuje
tak vysokou míru sebeidentifikace obyvatel a vnitřní soudržnosti oproti jiným, zdánlivě
„tradičnějším“ krajům.
Jakousi protiváhu Bourdieuho teoretizujícího pojetí může tvořit metodologie
empirického výzkum regionů, kterému se věnoval přední český sociolog Jiří Musil ve
spolupráci s geografem Janem Müllerem. Autoři zkoumali zmiňovanou sociální soudržnost
i sociální vyloučení obyvatelstva v regionech a právě výsledky těchto výzkumů nás opravňují
aplikovat Musilův a Millerův přístup na případ Vysočiny. Na základě svých analýz totiž
autoři vymezili zvláštní typ regionu. Tímto typem jsou tzv. vnitřní periferie. Při jejich
stanovení vycházeli autoři především z teorií nerovnoměrného vývoje, sám Musil tento
koncept použil již v 80. letech.49 Vnitřní periferie jsou charakterizovány jako „…území
s takovými sociálními znaky jejich obyvatelstva a jejich sídel, které signalizují, že jde o území,
48

Např. slučování okresů v roce 1960 nebo vznik zcela nových krajů roku 2000/2001.
J. Musil, Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení, in: Územní plánování a urbanismus, roč. 15, č. 2,
1988, s. 67-72. Autoři odkazují zejména na ideálně typickém pojetí vnitřních periferií sociálního historika H.-H.
Nolteho, podrobněji představené v následující podkapitole. Nolte sám přitom vychází především z teorie
světového systému I. Wallersteina, viz též dále.
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jehož obyvatelé nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich občanství
opravňovalo a na něž aspirují. Jde často o omezení, která se týkají práce, zdravotní péče,
školství, sociálních služeb, ale také občanských aktivit.“50 Hlavními znaky těchto území je
tedy hospodářská stagnace či úpadek, úbytek a stárnutí populace, nižší sociálně-ekonomická
úroveň, horší technická i sociální infrastruktura než v ostatních částech země a konečně
obtížná dopravní přístupnost. Na základě této obecné charakteristiky je tedy možno označit
Vysočinu za vnitřní periferii, což dále umožní hlubší využití Musilova a Millerova přístupu.
Autoři pracovali s časovými řadami sociologických výzkumů od 80. let do roku 2006,
na nichž sledovali rozmístění periferních oblastí a jejich stabilitu či proměnlivost dle
zvolených kritérií sociální soudržnosti a sociálního vyloučení. Došli k závěru, že mezi
nejvýraznější vnitřní periferie České republiky patří právě Vysočina. 51 Zároveň zjistili, že
„…větší část periferních oblastí byla jak v 80. letech, tak nyní umístěna podél hranic mezi
kraji. To je významný a trvalý znak v jejich rozmístění v posledních 30-40 letech a lze vyslovit
hypotézu, že to platí i o hlouběji do minulosti sahajícím období.“52 Autoři se domnívají, že
tato polohová stabilita periferií je natolik výrazná a ovlivněná dlouhodobými geografickohospodářskými faktory, že potenciálně výrazná změna politicko-hospodářského systému po
roce 1989 tyto faktory pouze modifikuje, přičemž však proces periferizace území probíhá
analogicky v obou těchto systémech. Vnitřní periferie v České republice tak jsou „… poměrně
rozsáhlá a souvislá území, která jsou umístěna na okrajích spádových území metropolitních
regionů a v menším rozsahu na okrajích spádových území regionálních středisek. Jde o
území, která se vyznačují vyššími podíly pracovních míst v primárním sektoru.“53 Z hlediska
kritérií sociologického výzkumu se vnitřní periferie vyznačují především vysokým podílem
pracujících v primárním sektoru hospodářství a nízkou hustotou zalidnění. Mezi sekundární
znaky vnitřních periferií potom patří dlouhodobé vylidňování, vyšší nezaměstnanost
(respektive nedostatek pracovních příležitostí), v průměru nižší urbanizace a horší dopravní
dostupnost a vyšší nadmořská výška.
Ačkoliv Musil s Millerem stanovili tato kritéria pro výzkum situace až od 80. let, lze
některá z nich, sledovatelná i ve starším období, aplikovat i při analýze demografického či
socio-ekonomického vývoje Vysočiny během 20. století. Jde především o vývoj ukazatelů
50
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počtu obyvatel a hustoty zalidnění, urbanizace regionu, podílu výrobních sektorů,
zaměstnanosti či hustoty dopravní sítě. V obecné rovině lze perifernost Vysočiny spatřovat i
v její poloze podél administrativních hranic státu, ať už to byla před rokem 1949 zemská
hranice, či po roce 1960 hranice Východočeského, Jihočeského a Jihomoravského kraje.
Diskuze na téma regionů, regionalizace a územně-správních reforem ovlivnil
v českém prostředí významným způsobem také Michal Illner. Tento sociolog a politolog se
od 90. let zabýval českými regiony z hlediska obecnější společenskopolitické situace tzv.
reálného socialismu před rokem 1989, tak i z hlediska transformace po roce 1989. Illner
zkoumal vývoj regionů v důsledku působení souboru politických, hospodářských i sociálních
změn označovaných jako postkomunistická transformace, přičemž sledoval proměny trendů
vývoje regionů v obou politických systémech. Zabýval se také vývojem regionů v důsledku
reforem prováděných od 90. let před vstupem České republiky do Evropské unie. Podle
Illnera došlo po druhé světové válce k zásadním změnám regionální struktury českých zemí
jednak vznikem vysídlených pohraničních periferií, jednak vznikem stagnujících vnitřních
periferií, v jejichž charakteristice vychází z výše uvedené Musilovy definice.
Právě existence rozsáhlých pohraničních i vnitřních periferií (lokalizovaných zejména
na hranicích někdejších správních regionů) měla dle Illnera za následek výraznou regionální
polarizaci, jíž bylo možno v sociologických výzkumech sledovat zejména v rozdílné
dynamice vývoje českých a moravských hospodářských oblastí či v prohlubujících se
disproporcích mezi výrazně industrializovanými aglomeracemi a zaostávajícím agrárním
venkovem. Typickým vývojovým trendem českých regionů před rokem 1989 byla též slabá
lokální infrastruktura a neefektivní lokální územní správa. Takto charakterizovaná situace
regionálního rozvoje se dle Illnera po roce 1989 proměnila, a to pod vlivem tří zásadních
stimulů vzešlých z postkomunistické transformace:
1. Transformace geopolitické a hospodářské orientace země včetně rozdělení
Československa.
2. Hospodářská transformace, zavádění tržních principů a přísun zahraničního
kapitálu.
3. Politická transformace země a reforma správního systému.54
Z hlediska historické analýzy vývoje regionů není bez zajímavosti, že Illner na
začátku 90. let, výhledově v horizontu asi dvou desetiletí, předpokládal větší homogenizaci
54

Podle M. Illner, A. Andrle, The Regional Aspect of Post-Communist Transformation in the Czech Republic,
in: Czech Sociological Review 1994.
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dosud polarizovaných regionů, a to jak na základě jejich výrobního, turistického či
polohového potenciálu (zdůrazňuje možnost přeshraniční spolupráce), tak i vlivem účelové
regionální reformy vytvářející efektivní administrativně-politické jednotky. Illner tedy
předpokládal, že nejvýraznější rozvoj čeká regiony ležící v sousedství silných regionů
(i zahraničních), regiony s tržně diverzifikovanou ekonomikou a regiony historicky či
přírodně atraktivní. Na počátku nového století byl však nucen svou teorii regionální
transformace České republiky pod vlivem skutečné situace zásadně revidovat. Illner zpětně
konstatoval, že ačkoliv se dopad tří zmiňovaných transformačních aspektů při vývoji regionů
s větší či menší intenzitou projevil, některé předpokládané klíčové aspekty ovlivnily vývoj
oblastí jen slabě či vůbec. Zejména poloha samotných regionů vůči sousedním oblastem
nehrála dle Illnera příliš důležitou roli, neboť ani tato potenciální výhoda nedokázala překonat
tradiční silnou polarizaci centra a periferie. Illner konstatoval, že pro rozvoj regionů po roce
1989 hrály zásadní roli spíše dlouhodobější vývojové trendy jednotlivých regionů pramenící
z jejich historického vývoje (tradiční hospodářský charakter regionu a dynamika jeho vývoje,
podoba sídelní struktury, vazby centra a periferie, dopravní spojení vně i uvnitř regionů).
Illner tak v teoretické rovině předjímá závěry pozdějších empirických výzkumů
Musila a Müllera o poměrně výrazné historické stabilitě trendů regionálního rozvoje.
Konečně pak uzavírá, že vývoj regionů České republiky nelze nahlížet pouze optikou
transformačních procesů, jelikož jejich působení se oproti dlouhodobějším historicky
determinovaným trendům ukázalo jako poměrně slabé.
Sociologické přístupy k výzkumu regionu nabízejí historikovi obecně především
propracovanou a strukturovanou metodologii. Zatímco pod vlivem Bourdieuho přístupu, jež
zdůrazňuje symbolickou dimenzi „regionu“, jeho konstruování „shora“ a sebeprodukci
„zdola“, můžeme odhalovat a analyzovat mechanismy vzniku a fungování regionů, na základě
přístupu předních českých sociologů, akcentujících spíše empiricky měřitelné procesy
statistické povahy (demografické, sociologické, ekonomické procesy aj.) v prostředí ideálně
typizovaném jako tzv. vnitřní periferie, lze vývoj regionů kvantifikovat i vzájemně
komparovat. Specifikum obecnějšího českého vývoje poslední čtvrtiny 20. století, tedy
relativně výrazná změna politického a hospodářského systému státu po roce 1989 včetně
následující

územně-správní

reformy,

se

v perspektivě

dlouhodobějšího

sociálně-

ekonomického vývoje regionů ukázala jako ne zcela určující, když naopak velkou roli
prokázaly hlubší historické předpoklady a dlouhodobé vývojové trendy, na které vybraní
autoři upozornili. Historik tak může sledovat kořeny zjištěných trendů v ještě starších
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obdobích, jakkoli se tento výzkum zužuje na údaje existující v delší ucelené časové řadě.
Zároveň se na základě přístupu českých autorů nabízí prostor pro komparaci dopadů
jednotlivých společensko-politických a územně-správních změn, kterých české země ve
20. století zažily hned několik.
Jak tedy z výše naznačených přístupů vyplynulo, absence historické dimenze je
obvykle nevýhodou většiny sociologických konceptů, které se historik snaží využít. Delší
časová perspektiva dodává závěrům těchto výzkumů širší kauzalitu. Jak jsme se mohli
přesvědčit v případě analýzy předpokladů a dopadů hospodářsko-politické transformace na
vývoj regionů, mnoho objektů výzkumu se může v delší časové perspektivě jevit jako zcela
marginálních a krátkodobých, bez hlubšího odrazu v dlouhodobějších trendech vývoje. Proto
je nutné výše uváděné teze sociologických výzkumů „regionu“ zasadit do širší a obecnější
perspektivy, kterou nabízí historické pojetí „regionu“. Pozornost musíme věnovat i samotným
vnitřním periferiím jako ideálnímu typu rozpracovanému na základě komparativních
historických analýz.

2.3.3. Region z pohledu historika (Immanuel Wallerstein; Hans-Heinrich
Nolte; Eva Semotanová; Miroslav Hroch)
Ještě než představíme klíčový koncept vnitřní periferie, bude vhodné jej zasadit do
širšího kontextu vymezování prostoru. Naznačme tedy, jakými způsoby se k „regionům“
a časoprostorové problematice obecně staví historická věda. Tato problematika je historiky
obvykle reflektována ve čtyřech rovinách:
1. Jako historická geografie, která identifikuje, lokalizuje, topograficky umisťuje
a geograficky popisuje území, v nichž se historické jevy odehrávaly. Historická geografie
bývá též obvykle interpretována jako jedna z pomocných věd historických.
2. Zkoumání interakcí mezi přírodou a člověkem ve smyslu analýzy vlivu přírodních
podmínek na historický vývoj společností. Důraz je obvykle kladen na determinující roli
prostředí a na využití těchto daností člověkem.
3. Zkoumání interakcí mezi člověkem a geografickým prostředím tvoří do jisté míry
opačnou perspektivu. Důraz je kladen na vnímání prostoru jedincem a na způsoby, jakým své
okolí interpretuje, pojmenovává a osvojuje. Tato rovina historického výzkumu vychází
především z vlivu výše představeného prostorového obratu ve společenských vědách.
4. V rovině metodologické, jako určování územního vymezení prostoru, v jehož rámci
bude historický výzkum probíhat. Badatel se obvykle rozhoduje, zda bude danou
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problematiku studovat v rámci nadnárodního celku, státu, regionu či jinak vymezené územní
jednotky. Méně častým přístupem, vyžadujícím komparativní perspektivu, je testování
a případně následné přehodnocování podoby hranic relevantních pro určité historické jevy.55
Na význam hierarchie prostorových jednotek, jejich vzájemných vztahů i na význam
sociálně-ekonomického, politického, historického a kulturního vývoje samotných regionů ve
vztahu k ostatním prostorovým jednotkám upozorňuje koncept tzv. vnitřní periferie
německého historika Hanse-Heinricha Nolteho. Právě ve smyslu čtvrté roviny, jako ideální
typ prostoru vymezeného na základě specifických kritérií, bývá vnitřní periferie chápána
nejčastěji, a to nejen samotnými historiky, jak jsme se přesvědčili v předchozí podkapitole.
Nolte se při stanovování vnitřních periferií opírá o teorii moderního (kapitalistického)
světového systému Immanuela Wallersteina, jejíž základní teze časově i prostorově reviduje
a modifikuje.56 Nejprve proto představme základní rámec Wallersteinovy koncepce.
The Modern World-System je makrosociální systém historických procesů a změn, který je
určován především kapitalistickými hospodářskými vztahy (produkcí a výměnou surovin a
zboží, zahraničním obchodem) a který mezi jednotlivými oblastmi světa funguje od
16. století. Právě Wallersteinův způsob vymezení těchto oblastí – makroregionů považoval
Nolte za inspirativní. Teorie světového systému neoperuje totiž primárně na úrovni národních
států či mocenských říší. Ačkoliv je Wallerstein užívá jako analytické jednotky komparace,
v jeho teorii figurují státy pouze jako prostředníci prosazování zájmů jednotlivých sociálních
tříd v rámci světového systému. Regiony jsou proto vymezeny na základě úrovně jejich
hospodářské vyspělosti, respektive na základě způsobu jejich zapojení do systému světové
ekonomiky. Wallerstein tak stanovil tři kategorie regionů:
1. Jádro či centrum (core, core regions) zahrnuje hospodářsky nejvyspělejší
a mocensky nejsilnější oblasti, tedy de facto státy, které ze světového systému profitují
v největší míře jak hospodářsky, tak politicky. Jádrové oblasti jsou vnímány jako dynamické
a kreativní, jako centra šíření modernizace.57
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Podle M. Scholz, Prostor a dějiny: Historické proměny diskusí a otázky současného bádání, in: Pojetí prostoru
v historické perspektivě, AUC Philosophica et historica 1/2010. Studia historica LXI, Praha Karolinum 2012, s.
13-28.
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I. Wallerstein, The Modern World-System I, II, III, New York 1974, 1980, 1989.
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Wallerstein se domnívá, že již od 16. st. byly základními znaky takových oblastí na úrovni států silná centrální
vláda, vertikálně i horizontálně rozvinutá byrokracie a silná placená armáda. Jádrové oblasti jsou také úzce
obchodně propojeny se zámořskými koloniemi (periferními oblastmi, viz dále). Schéma vývoje jádrových oblastí
zdůrazňuje přechod od dřívějších feudálních povinností k peněžní rentě, která uvolnila pracovní sílu jak pro
zemědělství, tak pro manufakturní (proto-industriální) výrobu a umožnila přesun rolnických mas do měst, kde
tyto vrstvy poskytly levnou pracovní sílu, zatímco zemědělská produkce se i v důsledku větší potřeby
zásobování měst orientuje na tržní produkci. V počátcích fungování world-economy takovými státy byla Anglie,
Francie, Spojené provincie nizozemské, z dalších oblastí spadala do core severní Francie a Flandry. V 16. století

34

2. Periferní oblasti (periphery areas) tvoří protiklad jádrovým oblastem. Ve srovnání
s nimi to jsou méně rozvinuté, mocensky slabé a závislé regiony, obvykle kolonie bez vlastní
vlády spravované vnějšími (jádrovými) mocnostmi. Jejich hlavní úlohou je poskytovat
jádrovým oblastem hospodářské zázemí, suroviny a zejména v industriální době také
odbytiště. Jádro vůči periferii uplatňuje nejrůznější donucovací prostředky a vzájemný
hospodářský vztah je založen na nerovnoměrnosti a exploataci. Produkce v periferních
oblastech byla od počátku intencionálně zapojena do světové ekonomiky, jejíž fungování tak
umožnila. Zároveň se v těchto oblastech rychleji projevovala i prohlubovala nerovnoměrnost
daná povahou systému.
3.

Semiperiferie

(semi-periphery)

je

kategorie

narušující

tradiční

polaritu

rozvinutějších a zaostalejších oblastí. Týká se regionů v „přechodu“, respektive jde o někdejší
jádra v úpadku či naopak o periferie na vzestup. Tato kategorie je tudíž nejméně stabilní.
Semiperiferie jsou dle Wallersteina regiony s rozvinutou hospodářskou strukturou a s dobrou
konkurenceschopností v rámci světové ekonomiky, na rozdíl od jádrových oblastí ale toto
postavení v systému neposkytuje semiperiferiím hospodářskou a zejména mocenskou
převahu, což zapříčiňují různé faktory vnitřního hospodářství, jako např. slabší lokální trh,
menší zisky znemožňující další investice do výroby apod.58
Jednotlivé státy zařazuje Wallerstein do těchto tří kategorií na základě několika kritérií
komparace, jako je míra prosazení kapitalismu, vojenská síla státu, míra zdanění
a byrokratizace, k nimž přidává ještě faktor sociální politiky státu, tzv. „politiku třídního
boje“ (tzn. schopnost státu vyvažovat a stabilizovat nerovnoměrnosti mezi zájmy účastníků
systému, mezi jednotlivými třídami). V rámci komparace si autor klade zejména otázku, čím
je určena a jaká je dynamika systému mezi centrem, semiperiferií a periferií, a podává tak
obraz přesunu hegemonie center i úpadku periferií od konce 15. století do počátku 20. století.
H.-H. Nolte, který se věnuje především studiu nerovnoměrného vývoje oblastí střední
a východní Evropy v novověku a moderním období, se pohybuje na menším prostoru než
Wallerstein, a proto užívá koncept centra a periferie nikoliv jako světových makroregionů,
ale jako menších územní uvnitř větších státních útvarů. Wallersteinův koncept přitom

získalo pozici hegemona světové ekonomiky Nizozemí, v 17. století o tuto pozici bojovaly Anglie a Francie, aby
nakonec do industriální éry světového systému vstupovala jako nejsilnější mocnost Anglie. Od konce 19. století
se mezi core regions počítá také Německo a USA.
58
Stojí za to zmínit, že mimo samotný světový systém vymezuje Wallerstein ještě tzv. vnější oblasti (external
areas) – regiony se slabou nebo žádnou participací na světové ekonomice (typickým příkladem je Rusko, do
konce 19. st. bez významnějšího zahraničního obchodu).
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modifikuje stanovením zvláštní kategorie vnitřní periferie (Innere Peripherie).59 Taková
oblast nese znaky „wallersteinovské“ periferie ve smyslu hospodářské zaostalosti,
podřízenosti centru a dlouhodobé stagnace či úpadku, je ovšem specifická svou polohou, kdy
neleží implicitně na periferii většího územního celku, ale naopak uvnitř něj. V Nolteho podání
tak nejsou periferie přímo okrajová či vnější území centrálních říší (zámořské kolonie apod.),
ale jde o zaostalejší regiony ležící uvnitř vyspělejších území v rámci většího státního útvaru.
Ačkoliv Nolte distinkci centra a periferie zachovává, vnitřní periferii chápe v podstatě jako
dílčí a zaostalejší oblast území obklopené rozvinutějšími centrálními oblastmi. Nolte tedy
s periferalitou pracuje jako s vývojovou, nikoliv polohovou charakteristikou. Prostřednictvím
tohoto konceptu provádí komparativní analýzu sociálně-ekonomického, politického,
historického a kulturního vývoje jednotlivých vnitřních periferií a center a hledá příčiny
a důsledky nestejnoměrného dynamiky vývoje těchto regionů. Důraz přitom klade na
ekonomické faktory, které tyto regiony spoluvytvářejí a které existenci regionů také ovlivňují.
Ačkoliv se Nolte snaží zdůraznit také roli sociálních struktur, náboženství, ideologií
a v neposlední řadě politiky, vnímá tyto faktory spíše jako sekundární, které jsou sekundárně
určovány hospodářskými poměry daného prostoru.
Analýza vývoje Vysočiny prostřednictvím Nolteho hospodářské perspektivy vnitřní
periferie nám proto může pomoci odhalit, proč měl tento region ležící mezi tradičními centry
Prahou a Brnem charakter spíše pohraniční periferie Čech i Moravy, než aby těžil
z potenciálně výhodného postavení mezi oběma centry. Při pohledu na historické hospodářské
podmínky Vysočiny totiž musíme nutně konstatovat zemědělskou i výrobní zaostalost tohoto
prostoru, který navíc díky slabé komunikační infrastruktuře (řídká síť cest a silnic, později
opožděné železniční spojení) přicházel o možnost většího a výhodnějšího tržního spojení
s českými i moravskými centry. I další aspekty, které v periferalizaci Vysočiny hrály roli
(etnická, demografická a sociální skladba, objem výroby a obchodu uvnitř a vně regionu,
úroveň dopravního spojení, sídelní síť apod.), nám pomáhá rozkrýt právě Nolteho koncept
vnitřních periferií a hierarchických vztahů územních celků.
Při výzkumu historických regionů však musíme mít na zřeteli kromě vnitřních proměn
v rámci území také vnější změny, které se zkoumané oblasti dotkly. Jde zejména o proměny
a posuny hranic, a to jak v případě samotného regionu (administrativně-správní změny
okresního, krajského, zemského členění), tak i co se týká vyššího územního celku
59

H.-H.Nolte, Internal Peripheries – A Definition and a Note, in: H.-H. Nolte (ed.), Internal Peripheries in
European History, Göttingen 1991, s. 1–5, H.-H. Nolte, Centrum und Regionen in Russland, in: H.-H. Nolte
(Hg.), Europäische Innere Peripherien im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1997, s. 237–247.
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(proměnlivá geopolitická situace, změny hranic státního útvaru). Je nasnadě, že právě tyto
změny se českých zemí během 20. století výrazně dotkly a proto je nutné je reflektovat i při
studiu dílčích oblastí uvnitř státu.
Pojetí regionu jako dílčího území vyššího útvaru převládá také v české historické vědě
a přímo v historické geografii. Proměnám regionů českých zemí, především jejich územněsprávnímu vývoji a formování, se v rámci historické geografie věnuje Eva Semotanová.60
Upozornila, že prostorové utváření regionů je určováno jak geografickými podmínkami země,
tak vývojem správního systému, potažmo prosazováním světské a duchovní moci v rámci
státu. Při studiu historických regionů je tak dle Semotanové nezbytné zasadit regionální vývoj
do kontextu vývoje správního systému nadřazeného území (země), jež určuje prostorový
vývoj a podobu samotných regionů. Studium proměn členění státního útvaru i proměn hranic
jednotlivých regionů pak vypovídá o jejich stabilitě či proměnlivosti, dává tušit jejich
geopolitickou, hospodářskou a kulturní příslušnost k vyšším centrům. Promítnutí hranic
historických regionů na mapu regionů moderních (tzv. komentovaná mapa) navíc dokládá
míru historicity či konstruovanosti regionů současných a pomáhá osvětlit specifické aspekty
vývoje konkrétních regionů (např. vývoj vnitřních periferních oblastí, přetrvávající orientace
k někdejšímu správnímu centru apod.).
Na neoddělitelnost regionálních a národních dějin a nutnost chápání dějin regionu v
obecnějším rámci dějin národních upozornil český historik Miroslav Hroch.61 Hroch vyzdvihl
historickou roli regionu jako dílčí jednotky většího prostorového útvaru a stanovil tři typy
historických regionů podle národnostní situace na jejich území:
1. region jako součást určitého národního státu;
2. region jako prostor národního hnutí v rámci většího území, který během
historického vývoje přerostl v národní území;
3. makroregion, jehož území zahrnuje několik národů.
Hroch na regiony pohlíží především skrze jejich (regionální) dějiny, a proto dále
zdůrazňuje, že „společným rysem regionálních dějin je jejich parcialita (jsou dějinami jisté
části většího státního celku), koncentrace na kulturní, sociální a hospodářské dějiny, často

60

E. Semotanová, Historická geografie českých zemí, Historický ústav AV ČR Praha 1998, srovnej V. Bůžek,
Region v historickém diskurzu, in: Jihočeský sborník historický 72, České Budějovice 2003, s. 5–13; J. Bartoš,
Pojetí regionu v historiografii, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica 27,
Olomouc 1996, s. 127–133.
61
M. Hroch, Regional Memory: Reflection on the Role of History in (Re)constructing Regional Identity, in:
Frontiers, Regions and Identities in Europe, S. G. Ellis – R. Esser – J.-F. Berdah – M. Řezník (eds.), Pisa 2009,
s. 1–14.
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také proměnnost hranic a slabá či žádná představa „nepřítele v sousedství“.62 Právě z těchto
dějinných aspektů v regionálním měřítku vyplývá, že výrazným integračním prvkem, jenž
posiluje kolektivní vědomí a identifikaci s regionem, je vnímání společné historie, která daný
prostor vymezuje. Pokud tedy geograf Paasi zdůrazňuje především prvek symbolického
vymezení regionu a sociolog Bourdieu se snaží tento „symbolický kapitál“ již analyzovat
v jeho projevech a funkcích, historik Hroch upozorňuje, na základě jakých historických
procesů se sebeidentifikace s regionem může vytvářet a co může posloužit jako argumentační
opora při vymezování konkrétního regionu. Zdůrazňuje, že tyto historické procesy nejsou
závislé na měřítku prostoru, na velikosti daného regionu, v němž se odehrávají, ale
podstatným aspektem je postavení regionu vůči státu.63
Při případové aplikaci Hrochových kritérií na region Vysočiny může být tento prostor
vnímán jako součást určitého vyššího územního celku (českých zemí), který ovšem v určitých
historických obdobích nebyl samostatným státním celkem, ale v podstatě tvořil region v rámci
vyššího celku.64 V případě Vysočiny může být tato příslušnost k vyššímu územnímu celku
poněkud proměnlivá a nesymetrická, neboť vztah Čech a Moravy se v rámci habsburské
monarchie rovněž proměňoval. Pokud nahlížíme na historický region Vysočiny, jehož jedním
ze základních znaků bylo rozdělení mezi Čechy a Moravu, je třeba mít na zřeteli i vztah
těchto dvou zemí v dané době, jak ve smyslu územně-správního vývoje upozornila
Semotanová. Hrochova poznámka, že dějiny regionu nestojí samy o sobě, ale vždy se
odehrávají na pozadí většího státního celku, navíc připomíná, že i v případě vývoje Vysočiny
ve 20. století je nutné brát na zřetel vyšší rámec dějin nadřazeného celku. Současná Vysočina
byla vždy součástí dějin toho kterého územního a státního celku, v raném středověku
například českého knížectví a markrabství moravského. Ačkoliv se badatelův zájem soustředí
do prostoru regionu, právě historický vývoj vyššího územního celku tvoří „jeviště“ dějů
a procesů regionu. Hroch tedy upozorňuje na důležitou roli národních dějin, které rámec
identity „regionu“ spoluurčují a vytvářejí jeho obsah.

62

Hroch, Regional Memory, s. 2.
O vztahu prostorových identit a státních celků srovnej D. H. Kaplan, Territorial Identities and Geographic
Scale, in: Nested Identities: Nationalism, Territory and Scale, Oxford 1992, s. 31–53. Kaplan zde zdůrazňuje, že
identita má, stejně jako prostor, své ohraničení a vymezení. Z metodologického hlediska dle něj nemusí měřítko
zkoumaného prostoru a identity korespondovat, a že tedy lze např. na lokální úrovni sledovat národní identity
nebo naopak v národním měřítku regionální identity.
64
Východiskem je složité státoprávní postavení českých zemí v rámci habsburské říše.
63
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2.4.

Shrnutí – nástin vhodných kritérií vymezujících historický

„region“
Jak tedy z výše naznačených konceptů vyplývá, „region“ představuje proměnlivou
časoprostorovou jednotku. Ačkoliv toto tvrzení samo o sobě nic neříká, upozorňuje badatele
na specifičnost přístupu k historickým regionům. Málokterý region lze totiž definovat
v průběhu jeho dějin tak stabilně, že kromě zcela jasných geografických hranic nalezneme
také integrující a sebeidentifikační historická, kulturní (etnografická), ekonomická
a administrativní kritéria zároveň. A pokoušet se na tak rozostřeném poli bádání hledat hlubší
a složitější faktory vzniku a fungování regionů (např. při analýze symbolického kapitálu,
který stojí za vnitřní reprodukcí regionu) se jeví jako velice obtížné, ne-li přímo marné.
Konceptům, které se zabývají „regionem“, bývá často vyčítáno, že mají vratké základy
i proto, že objekty jejich výzkumu jsou čisté konstrukty. Připustíme-li, že onen symbolický
kapitál regionů a identita jejich obyvatel (symbolický rozměr, viz výše citovaný Paasi
a Bourdieu) jsou skutečně konstruktem, je ale nutno jedním dechem dodat, že i přesto má
každý jednotlivý region, s ohledem na svůj prostorový rozměr, také určité fyzické kvality.
Právě proměnlivý způsob vnímání fyzického prostoru, na který bylo výše upozorněno, je
v takovéto argumentaci důležitý.
Hledání definic pojmů však nemůže být samoúčelné a na úkor samotné analýzy
problémů. Proto se domnívám, že než se pokoušet o vyčerpávající, detailní a dogmatickou
definici pojmu „region“ (to ostatně, jak již bylo naznačeno, stejně není na mnoha úrovních
jeho identity beze zbytku možné), bude přínosnější přijmout alespoň základní definiční
a metodologický rámec, který lze snadno argumentačně podložit. Tento výchozí definiční
rámec analyzovaného problému lze pak flexibilně (nikoliv však násilně) doplňovat dalšími
případnými koncepty, které s „regionem“ pracují a které pomohou pole bádání vytyčit co
možná nejpřesněji.
Mohlo by se zdát, že se tato kapitola oklikou vrací k úvodnímu konstatování
o specifičnosti jednotlivých přístupů. To by ovšem byla chyba. Snahou bylo ukázat, jak lze za
použití některých, možná i zdánlivě nesouvisejících konceptů základní a obecně široce
přijímanou definici „regionu“ rozšířit a obohatit tak, aby historikovi metodologicky poskytla
nová východiska a otevřela nové obzory.
Můžeme shrnout, že „region“ lze jako organický fyzický prostor definovat v zároveň
geografické, politicko-historické, kulturní i hospodářské rovině jeho identit (čímž je prostor
bádání jasně dán a ohraničen). Zdá se, že pro vymezení regionu není důležitá míra
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a zastoupení těchto jednotlivých složek jeho identity, jež pak lze sekundárně sledovat
v prostoru již vymezeného regionu. Podstatnějším se naopak jeví, nakolik mají tato kritéria
identity distinkční charakter, tedy jakou roli hrají při vymezení prostoru navenek a při
identifikaci obyvatel uvnitř. Klíčovým prvkem existence „regionu“ je tudíž jeho vnější
vymezování, které se děje na základě určitých vnitřních kritérií, jež jeho obyvatelé vnímají a s
nimiž se identifikují. Míra jejich zastoupení a způsob jejich prosazování pak může být jedním
z výchozích témat bádání o prostoru „regionu“.

2.5.

Stanovení definičního rámce

Již dostatečně byl zdůrazněn jeden důležitý aspekt pojmu „region“, totiž to, že tento
pojem je používán ve veřejném diskurzu zcela volně a ani akademický diskurz nemůže najít
jeho přesnou a závaznou definici. Bylo by tedy chybou snažit se ho co nejpřesněji vymezit
právě v oboru historie. Ačkoliv se zdá, že není nutné na tento cíl úplně rezignovat, považuji
za důležitější stanovit si mantinely, v nichž lze s tímto mezioborovým pojmem v historické
vědě pracovat. Pokud nelze co nejpřesněji vymezit daný pojem, měly by být alespoň co
nejlépe objasněny možnosti a metody jeho použití v oboru historie. Jako podstatné se při
vymezení „regionu“ jeví především tyto definiční roviny:
1. Jakkoliv se region může jevit jako konstrukt, má tento prostor jasně daný fyzický
charakter, součástí jeho definice je stanovení jeho hranic. Takto vymezený region může
poskytnout historikovi základní badatelské východisko. 65
2. Moderní regiony mají shora daný institucionalizovaný charakter, lze je proto
vymezit i na politické, administrativní a hospodářské úrovni (lze tedy sledovat politická
rozhodnutí, která vývoj daného prostoru určují). 66
3. Regiony jsou prostorem sociálním, který má svou identitu, jež se utváří především
na základě sociálních a kulturních interakcí a v rámci historických procesů. Tyto interakce
a procesy jsou obyvatelům daného prostoru do různé míry společné a obyvatelé prostoru se
s ním do různé míry ztotožňují, čímž prostoru dodávají (reprodukují) jeho identitu.
4. Regiony mají svou starší či mladší minulost, historicita je proto jejich nedílným
definičním kritériem.

65

Zde jde především o geografická kritéria (rozloha, počet obyvatel, přírodní charakter), která zdůrazňuje
zejména výše citovaný Anssi Paasi.
66
Zde máme na mysli regiony, jak s nimi v současnosti operuje Evropská unie.
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Uvedené roviny definice jsou spíše rámcově naznačené. Díky evidentním
mezioborovým přesahům pojmu „region“ však poskytují dostatečné množství badatelských
východisek, tedy způsobů, jak lze tyto roviny promítnout do historického vývoje.
Na závěr této kapitoly se snad nabízí konstatovat, že ačkoliv se pojem „region“ jeví na
první pohled jako zcela jasný a srozumitelný, dokáže být ve své definici možná až nečekaně
komplikovaný. Nespornou výhodou regionálního přístupu k dějinám ale je, že nabízí neotřelé
perspektivy pohledu na danou problematiku a poskytuje také možnost diverzifikovat měřítka
srovnávání. Domnívám se, že spíše než na hledání přesné definice tohoto pojmu by se
historiografie měla zaměřit na objasnění dalších východisek a cest, které tento metodologický
koncept díky svému mezioborovému přesahu nabízí a které mohou přinést obohacení
historickému bádání.
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3. Prostorový vývoj regionu
Prvním krokem při analýze historického vývoje regionu Vysočina ve 20. století je
rekonstrukce prostorového tvaru tohoto území. V souladu s prvním bodem Paasiho konceptu
vývoje regionů tak musíme sledovat vývoj hranic regionu jakožto prostoru sociální praxe
ve dvou rovinách tohoto ohraničení: fyzickogeografického a územně správního. Z hlediska
fyzickogeografického je charakteristika Vysočiny naprosto jasná a dlouhodobě stabilní, proto
jí nebudeme věnovat větší pozornost. Naproti tomu ve druhé jmenované rovině zažil region
během sledovaného období výraznou proměnu. Územně správní členění prostoru Vysočiny
prošlo během 20. století několika zásadními reformami, které můžeme chápat jako součásti
procesu prostorového formování regionu. Tento proces byl završen 1. 1. 2001 vznikem
výsledného administrativního útvaru, Jihlavského kraje, respektive kraje Vysočina (Paasi, bod
4). Na obecném územně správním vývoji českých zemí tak budeme sledovat, jakým
způsobem se Vysočina jakožto moderní region prostorově zformoval. Vymezení prostoru
Vysočiny v jednotlivých etapách územně správního vývoje českých zemí tak jednak pomůže
region přesněji kvantitativně charakterizovat na základě statistických údajů pro dílčí územní
jednotky tvořící daný prostor, zároveň prostřednictvím porovnání vývoje prostorového tvaru
regionu v jednotlivých etapách umožní stanovit míru prostorové stability regionu ve smyslu
vytváření jeho center a periferií.

3.1.

Fyzickogeografické vymezení

Fyzickogeografické vymezení Vysočiny je dané dlouhodobými přírodními poměry, je
tedy stabilní a poměrně přesně stanovitelné. Region náleží do geomorfologické oblasti
Českomoravská vrchovina (viz Obr. 1), což je ostatně i další z běžně používaných označení
regionu.67 Jde o rozsáhlé mírně zvlněné území horského charakteru rozkládající se na hranici
mezi Čechami a Moravou. Krajinný reliéf Vysočiny bývá popisován jako hornatý,
s množstvím plošin, plochých hřbetů a údolí. Oblast je v rámci českých zemí typická svým
zalesněním, vyšší nadmořskou výškou a množstvím pramenišť vodních toků.68 Ačkoliv je
fyzickogeografický charakter Vysočiny mezi ostatními definicemi tohoto prostoru v podstatě
nejstálejší, i z tohoto hlediska prodělal region během 20. století několik výrazných změn.
Krajina se proměnila zejména vlivem vytváření moderních dopravních, zásobovacích
67

K vývoji a užívání pojmenování regionu viz následující kapitola.
Podrobnější fyzickogeografická definice Českomoravské vrchoviny viz např. J. Dejmek – R. Netopil, Fyzická
geografie I, Praha 1984.
68
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a energetických infrastruktur, jako je např. železniční, silniční a dálniční síť, vznik vodních
děl Švihov, Dalešice a Vír či výstavba jaderné elektrárny Dalešice. Vývoj těchto projektů
a jejich dopad na proměnu Vysočiny bude sledován v dalších kapitolách.69

Obr. 1: Schematická mapa geomorfologického území Českomoravské vrchoviny v rámci ČR
(zdroj: www.wikipedia.cz).

3.2.

Územně správní vymezení

Územně správní vývoj Vysočiny ve 20. století naopak prošel mnoha změnami, které
byly určovány obecným administrativním a politickým vývojem českých zemí a proměnami
podoby jejich nadřazeného státního území. Promítneme-li moderní podobu regionu Vysočiny
do historického územně správního uspořádání českých zemí v jeho jednotlivých podobách,
shledáme, že v rámci českých zemí měl již od středověku zřetelnou periferní polohu. Region
se rozkládal podél jižní části zemské hranice Čechy – Morava a jeho území bylo postupně
rozděleno do několika krajů.70 Určujícími prvky prostorového vývoje Vysočiny, jejichž

69

Vývoj těchto projektů a jejich dopad na proměnu Vysočiny viz kapitola 5.
Ve 14. a v 15. století se západně a severně od moravsko-české zemské hranice rozkládal Bechyňský a
Čáslavský kraj, od 16. století východně a jihovýchodně od zemské hranice Jihlavský a Znojemský kraj. Až do
poloviny 18. století zaujímaly jejich části současný kraj Vysočina. Pokud bychom promítli region Vysočinu do
krajského uspořádání z let 1751-1850, obsahoval by části Táborského, Čáslavského, Jihlavského a Znojemského
70
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historický vývoj je nutné sledovat, je tak jednak podoba a proměna historické zemské hranice
rozdělující region na periferii Čech a Moravy, a zároveň proměna správních hranic pod
vlivem měnícího se administrativního uspořádání českých zemí, na jejichž základě mění
jednotlivé oblasti v prostoru Vysočiny svůj územní rozsah i vyšší územní příslušnost.
Pokud tedy vycházíme z Paasiho teorie o procesu formování moderních regionů,
musíme podrobně sledovat proces vývoje a utváření samotného územně správního prostoru,
jenž byl dokončen roku 2000 ustavením Jihlavského kraje, respektive o rok později kraje
Vysočina. Popis tohoto procesu se snad zpočátku může jevit jako až zbytečně detailní
a samoúčelný. Takové „popisné cvičení“ je však z několika důvodů naprosto nezbytné. Na
základě značného množství územních reforem, které se Českomoravské vrchoviny a obecně
celého státu během 20. století dotklo, lze sledovat vývojové trendy a jejich (dis)kontinuitní
povahu jak v rovině samotného prostorového vývoje, tak i v souvislosti s dalšími dimenzemi,
jež region dle Paasiho při svém formování nabývá. Tento fakt bude zřetelný zejména
v kapitole pojednávající o způsobech a vývoji označování regionu, ve vztahu mezi
symbolickým a institucionálním rozměrem regionu. Důkladné sledování proměn územně
správního členění prostoru pomůže též odhalit jak centrální, tak i periferní oblasti regionu
s větší či menší tendencí ke změně územně správní příslušnosti.71 Na základě stanovení těchto
případů pak lze sledovat i jejich příčiny (tj. např. slabá regionální identita a odstředivé
tendence jednotlivých oblastí dané historicky např. tradičním administrativním, dopravním,
hospodářským či kulturním vztahem k mimoregionálnímu centru apod.).
Aby bylo možné toto formování regionu v průběhu 20. století analyzovat (zejména
kvantitativně), je nutné stanovit takové prostorové měřítko, jež bude relevantní pokud možno
pro všechny vývojové etapy sledovaného období.72 Za základní měřítko projekce formování
současného regionu Vysočina do minulosti tedy nelze během 20. století považovat kraj, neboť
tato jednotka se v územně správním členění českých zemí v první polovině 20. století vůbec
nevyskytuje. Při tvorbě územně historické databáze proto budeme operovat na nižší úrovni, na
úrovni okresů jako tradičních jednotek územního členění českých zemí, pro něž existují
soubory statistických dat v dlouhých časových řadách, které umožní region v dílčích

kraje. Bechyňský kraj se totiž r. 1751 rozdělil na Budějovický a Táborský kraj, přičemž Táborský kraj sousedil
s Jihlavským, oddělený česko-moravskou zemskou hranicí.
71
Viz klasifikace regionů v předchozí kapitole dle Heřmanová, Chromý (2009).
72
Viz v předchozí kapitole E. Semotanová (1998).
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obdobích jeho formování kvantitativně charakterizovat.73 Region Vysočina tak budeme
během 20. století prostorově vymezovat v rámci jeho současných okresů, tvořících oblasti
kraje Vysočina v podobě k 1.1.2001 (viz Tab. 1). Území těchto oblastí, jež tvoří
Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko, Jihlavsko, Žďársko a Třebíčsko, pak budeme sledovat
prostřednictvím jejich prostorové proměny pod vlivem správních reforem, které se na území
českých zemí během 20. století uskutečnily.74

73

Jde především o výsledky sčítání lidu a další demografické a hospodářské ukazatele, viz Historický lexikon
obcí České republiky 1869 – 2005, I. díl, kap. Prameny Historického lexikonu obcí České republiky 1869-2005,
Český statistický úřad Praha 2006, s. 28 – 31.
74
Jako pramen pro přesnou rekonstrukci stavu a proměn územního členění oblasti Českomoravské vrchoviny
v jednotlivých obdobích dějin české správy 20. století slouží územně správní legislativa. Ústavní zákony,
dekrety, zákony, vládní nařízení či ministerské vyhlášky řešící územní organizaci země obvykle obsahují detailní
výčet obcí náležících do určité územní jednotky, ať už nově zaváděné (např. kraje roku 1949), nebo jen s jinak
vymezenými hranicemi (reforma okresů a krajů r. 1960). Jako přehled těchto historických dokumentů posloužil
L. Kocourek, Správa v českých zemích a v Československu 1848-2005: historický přehled, Praha 2007. Plné
znění písemností včetně jejich návrhů a důvodových zpráv bylo ke dni 19.12.2012 dostupné v Digitálním
repozitáři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82), na webu Ministerstva
vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx) a ve vyhledávači portálu www.epravo.cz.

45

Okres/Rok

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Havlíčkův Brod

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Chotěboř

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Ledeč n. Sázavou

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Pelhřimov

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Humpolec

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Kamenice n. Lipou

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Pacov

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

Jihlava

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

Jihlava-město

/

/

/

-

/

-

-

-

-

-

Jihlava-okolí

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

Třešť

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

Žďár n. Sázavou

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

Bystřice n. Pernštejnem

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

Nové Město na Moravě

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

Velká Bíteš

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

Velké Meziříčí

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Třebíč

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Moravské Budějovice

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Tab. 1: Retrospektivní znázornění vývoje okresů kraje Vysočina v průběhu 20. století.
Zvýrazněná města představují sídla okresů z r. 2001 (podle Historický lexikon obcí České
republiky 1869 – 2005, II. díl, Okresy a historická statutární města na území České republiky
v letech 1869-2005, Český statistický úřad Praha 2006, s. 9-17).

3.2.1. Územně správní členění českých zemí od 2. poloviny 19. století do roku
1939
Za základ moderní české územní správy lze považovat administrativní reformy
probíhající od poloviny 19. století, vyvolané především zrušením poddanství a zánikem
systému patrimoniální správy. Roku 1850 tak byly zřízeny nové kraje zahrnující politické
okresy. Vzniklo 7 krajů a 79 okresů v Čechách, 2 kraje a 25 okresů na Moravě a 1 kraj se
7 okresy v rámci Slezska. Toto uspořádání bylo ještě upraveno reformou z roku 1855, která
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v souladu s tradičním zemským vymezením dělila Čechy na třináct a Moravu na šest menších
krajů při zachování rozdělení okresů. V letech 1850 – 1855 tak zasahoval do prostoru
Českomoravské vrchoviny Budějovický, Pardubický a Brněnský kraj, od roku 1855 pak
Táborský, Čáslavský a Jihlavský a Znojemský kraj (viz Obr. 2, dobře patrná zemská hranice).

Obr. 2: Schematická mapa rozdělení krajů českých zemí v letech 1855-1868. (Čísla krajů:
1 – Čáslavský, 2 – Táborský, 3 – Jihlavský, 4 – Znojemský.)
V roce 1860 však došlo ke zrušení moravských krajů, v roce 1862 byly zrušeny i kraje
v Čechách a definitivní zrušení krajského zřízení znamenala tzv. prosincová ústava s platností
od roku 1868. Většina pravomocí krajských vlád se přesunula do kompetence okresních
hejtmanství jakožto center politických okresů. Okresy se tak staly po roce 1868 první instancí
politické správy a kraje jako územní jednotky zcela zmizely. Nic na tom nezměnil ani vznik
samostatného Československa, ačkoliv se struktura okresů v letech 1868 – 1918 mírně
proměnila (ve všech třech zemích bylo rozděleno několik okresů na menší). K roku 1900 tedy
můžeme českou část moderní Vysočiny promítnout do tehdejších politických okresů
následujícím způsobem (viz Obr. 3, hranice příslušných okresů regionu tvoří dílčí část
českomoravské hranice a naopak): oblast moderního Havlíčkobrodska byla tvořena
politickými okresy Německý Brod, Chotěboř a soudními okresy Ledeč a Habry
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(v pol. okresech Ledeč, respektive Čáslav).75 Pelhřimovsko lze promítnout do tehdejšího
politického okresu Pelhřimov.76 Do moravské části regionu pak spadalo Jihlavsko, promítnuto
do pol. okresu Jihlava (zahrnující i okres Jihlava – město jakožto správní území statutárního
města) a soudního okresu Telč (v pol. okrese Dačice).77 Žďársko lze ztotožnit s tehdejším pol.
okresem Nové Město.78 Třebíčsko potom s pol. okresy Třebíč, Velké Meziříčí a Moravské
Budějovice a se soudním okresem Hrotovice v pol. okrese Moravský Krumlov.79 Z hlediska
pozdějšího územně správního vývoje se při tomto vymezení jeví jako nestabilní část regionu
především okrajové oblasti představované soudními okresy Habry, Telč, Hrotovice
a Moravské Budějovice. Jak však uvidíme později, tyto oblasti byly během územně správního
vývoje v prostoru Vysočiny postupně integrovány do vyšších správních celků.

75

Okres Německý Brod zahrnoval soudní okresy Německý Brod, Humpolec, Polná a Štoky o celkovém území
903 km². Okres Chotěboř zahrnoval soudní okresy Chotěboř a Přibyslav (celkem 540 km²). Ledečský soudní
okres Ledeč tvořil území 278 km² a čáslavský soud. okres Habry 214 km².
76
Okres Pelhřimov zaujímal se svými soud. okresy Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lípou a Počátky celkem
1183 km².
77
Jihlavský okres tvořil celkové území 519 km², soud. okres Telč 462 km².
78
Okres Nové Město zahrnoval soudní okresy Nové Město, Žďár a Bystřice o celkové výměře 819 km².
79
Okres Třebíč zahrnoval soud. okresy Třebíč a Náměšť o celkové rozloze 720 km². Okres Velké Meziříčí
tvořily soud. okresy Velké Meziříčí a Velká Byteš (celkem 628 km²). Okres Moravské Budějovice obsahoval
soud. okresy Moravské Budějovice a Jemnice (celkem 705 km²) a moravskokrumlovský soud. okres Hrotovice
zaujímal 275 km².
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Obr. 3: Projekce regionu Vysočina na územně správní uspořádání českých zemí
k roku 1900. (Čísla vyznačených politických okresů: 3 – Dačice, dílčí území soudního okresu
Telč, 6 – Čáslav, dílčí území soudního okresu Habry, 8 – Jihlava, 10 – Moravský Krumlov,
dílčí území soudního okresu Hrotovice, 16 – Moravské Budějovice, 17 – Nové Město, 19 –
Chotěboř, 26 – Třebíč, 30 – Velké Meziříčí, 39 – Ledeč, dílčí území soudního okresu Ledeč,
52 – Německý Brod, 57 – Pelhřimov.)
Do roku 1918 se administrativní členění vymezené oblasti rozrostlo ještě o okresy
Humpolec a Kamenice nad Lípou, k čemuž došlo rozdělením okresů Havlíčkův Brod
a Pelhřimov.80 K okresu Jihlava se navíc přičlenil nově vzniklý soudní obvod Třešť, který
získal i část území ze sousedního dačického soudního okresu Telč81. Historická zemská
hranice je v tomto období v územně správním členění území pozdější Vysočiny zcela zřetelná
(viz hranice okresů kopírující zemskou hranici, Obr. 3), přičemž lze konstatovat, že právě ona
podporuje periferní charakter české a moravské (moravskoslezské) části prostoru Vysočiny.
Tento územní stav přetrval i v období První republiky. Československo bylo roku
1920 rozděleno na země, přičemž hranice mezi historickými českými zeměmi (Čechy,
80

Okres Humpolec vzniknul 1.7.1910 na území bývalého německobrodského soud. okresu Humpolec (rozloha
312 km²). Okres Kamenice nad Lípou vzniknul vyjmutím soud. okresů Kamenice nad Lípou a Počátky z okresu
Pelhřimov (území 453 km²). Německobrodský okres se tak zmenšil na 590 km², pelhřimovský na 730 km².
81
Od roku 1911 tak okres Jihlava zaujímal území 572 km², zatímco dačický soud. okres Telč se zmenšil na 409
km². Území okresů Jihlava a soud. okresu Telč se však v součtu nezměnilo.
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Morava, Slezsko) byly v tradiční podobě zachovány (opět viz hranice okresů a zemská
hranice, Obr. 4). Území Československa sice bylo roku 1920 formálně rozděleno na župy, ty
však byly jako správní jednotky uvedeny do praxe jen na Slovensku a územně právní
reformou z roku 1927 byly od následujícího roku zrušeny. Zároveň byla Morava a Slezsko
sloučeny do země Moravskoslezské a bylo i významně posíleno postavení okresů vůči
zemské správě, pod něž spadaly veškeré správní orgány v okrese.
Až do roku 1939 tak bylo rozděleno mezi 12 okresů. Na Pelhřimovsku to byly okresy
Pelhřimov (729 km²) a Kamenice nad Lipou (453 km²). Německobrodsko bylo nadále tvořeno
okresy Německý Brod (590 km²), Humpolec (312 km²), Chotěboř (539 km²) a soudními
okresy Ledeč nad Sázavou (279 km²) v ledečském okrese a Habry (216 km²) v čáslavském
okrese. Jihlavsko lze promítnout na území okresu Jihlava (od roku 1930 formálně zrušen
okres statutárního města Jihlava-město, území 572 km²) a soudního okresu Telč (410 km²)
v dačickém okrese. Žďársko obsahovalo okresy Nové Město na Moravě (817 km²) a Velké
Meziříčí (618 km²) a Třebíčsko bylo tvořeno politickým okresem Třebíč (720 km²)
a soudními okresy Hrotovice (275 km²) a Moravské Budějovice (340 km²) v pol. okresech
Moravský Krumlov a Mor. Budějovice (viz. Obr. 4, hranice příslušných okresů v regionu jsou
opět v souladu s historickou zemskou hranici).82 V tomto období tedy došlo k nepatrnému
posunu části východní hranice regionu v oblasti Velké Bíteše západním směrem. Jak uvidíme
později, nestabilita správního ohraničení je pro tuto oblast charakteristická i v následujících
etapách územně správního vývoje během 20. století.

82

Ke zmenšení okresu Velké Meziříčí o 10 km² došlo roku 1920 na území soud. okresu Velká Bíteš, z nějž bylo
několik obcí u východní hranice okraje nově začleněno do okresu Brno-venkov.
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Obr. 4: Projekce regionu Vysočina na územně správní uspořádání českých zemí k roku 1921
s barevným rozlišením historických zemí. (Čísla vyznačených pol. okresů: 11 – Čáslav, dílčí
území soud. okresu Habry, 17 – Dačice, dílčí území soud. okresu Telč, 35 – Humpolec, 39 –
Chotěboř, 44 – Jihlava, 49 – Kamenice nad Lipou, 64 – Ledeč nad Sázavou, 80 – Moravské
Budějovice, 82 – Moravský Krumlov, dílčí území soud. okresu Hrotovice, 87 – Německý Brod,
89 – Nové Město na Moravě, 97 – Pelhřimov, 134 – Třebíč, 143 – Velké Meziříčí.)

3.2.2. Územně správní členění Protektorátu Čechy a Morava, změna zemské
hranice a okresů na Českomoravské vrchovině
Naprostou diskontinuitu v tradici územně správního i historického členění českých
zemí přineslo zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okleštěné území českých zemí se
zpočátku nadále dělilo na zem Českou a Moravskoslezskou. Na území protektorátu rovněž
zpočátku existovaly původní politické okresy. V průběhu prvního roku okupace však jejich
dřívější silné postavení upadlo, když byly zřízeny oberlandráty podřízené přímo říšskému
protektorovi. Zahrnovaly nejprve jeden až šest politických okresů, jejich počet se však během
druhé světové války zmenšoval. V letech 1939-1940 tak lze oblast moderní Vysočiny zpětně
projektovat
a

na

území

moravskoslezského

českého

oberlandrátu

oberlandrátu
Jihlava

Německý

(Iglau),

Brod

respektive

do

(Deutsch-Brod)
administrativně
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ohraničeného území okresů Chotěboř, Německý Brod, Ledeč nad Sázavou, Humpolec,
Kamenice nad Lipou, Pelhřimov a Jihlava, Dačice, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě,
Třebíč a Moravské Budějovice. Částečně zasahovalo území Vysočiny také do kolínského
oberlandrátu, prostřednictvím oblasti soudního okresu Habry v pol. okrese Čáslav.
I v počátečním období existence Protektorátu tak přetrvala tradice územně správního
rozdělení regionu na českou a moravskou část.
Historická česko-moravská hranice, která má pro prostorové členění a územní vývoj
Vysočiny značný význam, však doznala výrazné proměny v listopadu 1940. K 1. listopadu
1940 vešlo v platnost nařízení protektorátní vlády upravující zemské hranice.83 Tyto změny se
v prostoru Vysočiny projevily jak v její severní, tak i jižní části, tedy v oblasti Německého
Brodu, Chotěboře a Telče. Konkrétní změny zemského členění byly provedeny na úrovni
jednotlivých okresů.84
V oblasti Havlíčkobrodska došlo ke zrušení okresu Německý Brod. Značná část
Německobrodska byla rozdělením mezi okresy Jihlava a Nové Město na Moravě připojena
k Moravě, pouze zbylá část zůstala v zemi České, v okrese Humpolec.85 Podobně bylo
naloženo i s okresem Chotěboř, který zanikl a jeho jednotlivé soudní obvody byly přičleněny
k okresům Chrudim (obvod Chotěboř) a Nové Město na Moravě (obvod Přibyslav tedy nově
náležel na Moravu). V jižní části Českomoravské vrchoviny, v oblasti Jihlavska, se zemská
hranice posunula rovněž směrem do Čech. Stalo se tak v důsledku zrušení okresu Jindřichův
Hradec, když byla značná část jeho území přičleněna do nově vzniklého moravskoslezského
okresu Telč a jen malá část zůstala v Čechách, v okrese Kamenice nad Lipou.86 Po listopadu
1940 bychom tak mohli území současného regionu Vysočina projektovat do českých okresů
Ledeč nad Sázavou, Čáslav (soud. okres Habry) Humpolec, Pelhřimov a Kamenice nad Lipou
a do moravskoslezských okresů Jihlava, Dačice (soud. okres Telč), Nové Město na Moravě,
83

Vládní nařízení o některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně č. 388/1940 Sb. z. a n.
Vládní nařízení, kterým se upravují obvody a sídla některých okresních úřadů č. 389/1940 Sb. z. a n.
85
Obvod okresu Jihlava tak kromě soudního okresu jihlavského nově tvořilo i území soudních okresů Polná a
Štoky, jakož i obce Bartoušov, Frýdnava, Hochtánov, Jilemník, Pohled, Šejdorf a Dlouhá Ves ze soudního
okresu německobrodského. K okresu Nové Město na Moravě se připojily obce soudního okresu přibyslavského a
obce Česká Bělá, Cibotín, Macourov a Krátká Ves ze soudního okresu německobrodského. Do okresu Humpolec
se přičlenily obce Babice, Bezděkov, Bratroňov, Břevnice, Březinka, Německý Brod, Čekánov, Dobrohostov,
Okrouhličtí Dvořáci, Pohledští Dvořáci, Krásná Hora, Chlístov, Chyška, Jedouchov, Knyk, Kochánov, Kojetín,
Kojkovice, Dolní Krupá, Horní Krupá, Květinov, Kyjov, Hurtova Lhota, Lípa, Lipnice nad Sázavou,
Michalovice, Okrouhlice, Olešná, Olešnice, Perknov, Petrkov, Poděbaby, Suchá, Termesivy, Úhořilka, Úsobí,
Vadín, Veselice, Věž, Volichov, Zbožice a Veselý Žďár ze soudního okresu německobrodského.
86
Do nového okresu Telč, vzniklého přesunem okresního úřadu z Dačic, byly z Jindřichohradecka přičleněny
obce Bednárec, Bednáreček, Bořetín, Hostějeves, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Kunžak, Leština,
Lovětín, Kamenný Malíkov, Mosty, Německá Olešná, Rodvínov, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Střížovice,
Strmilov, Vlčice a Zahrádky. K obvodu okresního úřadu v Kamenici nad Lipou se z Jindřichohradecka připojily
obce Mostečný, Kostelní Radouň, Okrouhlá Radouň a Pluhův Žďár.
84
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Velké Meziříčí, Třebíč, Moravský Krumlov (soud. okres Hrotovice) a Moravské Budějovice
(soud. okres Mor. Budějovice). Vlivem správní reformy Reinharda Heydricha z roku 1942
pak došlo v oblasti Pelhřimovska ještě ke zrušení okresu Kamenice nad Lipou, jehož obvod
byl připojen k okresu Pelhřimov, a obdobně ke zrušení okresu Moravský Krumlov, jehož
území bylo začleněno do soud. okresů Hrotovice a Moravské Budějovice v rámci zvětšeného
pol. okresu Moravské Budějovice, jehož hranice sahaly až ke Znojmu. Zároveň byl snížen
počet oberlandrátů, takže okresy Vysočiny se od 1. listopadu 1942 dělily mezi oberlandráty
České Budějovice (okresy Ledeč nad Sázavou, Humpolec, Pelhřimov), Jihlava (okresy
Jihlava, Telč-vyjma okrajových oblastí soudních okresů Dačice a Jindřichův Hradec, Nové
Město na Moravě, Velké Meziříčí, Třebíč a Moravské Budějovice). Vysočina přitom
v administrativním členění po roce 1942 částečně zasahovala i do oberlandrátu Praha
(soudním okresem Habry v pol. okrese Čáslav) a Hradec Králové (s. okresem Chotěboř v pol.
okrese Chrudim) a jižní hranice okresů Pelhřimov a Moravské Budějovice kopírovaly
v oblasti Novobystřicka a Znojemska protektorátní hranici. (viz Obr. 5). Posunutí zemské
hranice na západ, směrem do Čech, reflektovalo především existenci rozsáhlých etnicky
německých historických oblastí na pomezí Čech a Moravy. 87 Tyto vnitrozemské německé
oblasti získaly posunem hranice správní homogenitu, když administrativně spadaly jako celek
na Moravu. Právě tyto oblasti však po skončení druhé světové války prošly zásadní sociální
proměnou.
Lze tedy konstatovat, že ačkoliv je územní projekce regionu v protektorátním
správním uspořádání poměrně přesně proveditelná, představuje toto období (nejen) v kontextu
územně správního vývoje českých zemí takovou diskontinuitu, že se tato projekce jeví
z hlediska formování regionu v pozdější době jako neúčelná.
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Německé oblasti byly souhrnně označované jako tzv. jihlavský jazykový ostrov, v rámci českých zemí
významný svou vnitřní polohou, rozsahem i lidnatostí. Toto území pokrývající plochu přes 400 km² se
rozkládalo zhruba od Chotěboře přes Německý Brod, Jihlavu a Třešť až k Telči, východní hranice pak vedla od
Chotěboře přibližně přes Přibyslav, Polnou a Luka nad Jihlavou ke Třebíči. V jazykovém ostrově, zaujímajícím
celý prostor centrální Vysočiny, žilo před koncem druhé světové války přes 45 000 etnických Němců.
K vymezení a sociálním vývoji jihlavského jazykového ostrova viz dále.

53

Obr. 5: Projekce regionu Vysočina na územní uspořádání českých zemí k 1. 11. 1942
s barevným rozlišením jednotlivých oberlandrátů a s vyznačením upravené zemské hranice
probíhající regionem. (Čísla pol. okresů: 1 – Čáslav, dílčí území soud. okresu Habry, 2 –
Humpolec, 3 – Chrudim, dílčí území soud. okresu Chotěboř, 4 – Jihlava, 5 – Ledeč nad
Sázavou, dílčí území soud. okresu Ledeč n. S., 6 – Moravské Budějovice, 7 – Nové Město na
Moravě, 8 – Pelhřimov, 9 – Telč, mimo soud. okresy Jindřichův Hradec a Dačice, 10 –
Třebíč, 11 – Velké Meziříčí.)

3.2.3. Územně správní členění Československa po roce 1945, zrušení
zemského zřízení, vznik krajů a reforma okresů r. 1949
Územní členění obnoveného Československa se vrátilo ke stavu ze 29. září 1938 (bez
Podkarpatské Rusi). České země tedy byly rozděleny na zem Českou a Moravskoslezskou
opět podle tradiční hranice, jejíž linii kopírovaly i hranice staronových okresů (viz Obr. 4).
Zemská hranice tedy nadále dělila prostor Vysočiny na české a moravské území periferního
charakteru.
Struktura správy byla zachována dle prvorepublikového modelu, když obecní, okresní
a zemské úřady nahradily na základě dekretu prezidenta Beneše obecní, okresní a zemské
národní výbory.88 Jejich působnost však byla neustále předmětem politických sporů, stejně
88

Dekret presidenta republiky č. 121/1945 Sb. o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory.
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jako podoba územního členění Československa. Sociální demokracie spolu s národními
socialisty upřednostňovala silnou roli zemských národních výborů jako opozici proti centrální
moci, KSČ naopak prosazovala rozdrobení zemských celků na kraje za účelem zefektivnění
státní správy, což po převratu v únoru 1948 uskutečnila. Na základě tzv. květnové ústavy
a následného zákonu o krajském zřízení bylo od 1. 1. 1949 namísto zemského zřízení
zavedeno zřízení krajské, které se tak ve správním systému českých zemí objevilo znovu po
více než osmdesáti letech.89
Česká a Moravskoslezská země byly ze správního hlediska zrušeny a nahrazeny
14 novými kraji včetně hlavního města Prahy. Zatímco zákon o krajském zřízení zajišťoval
respektování historické hranice mezi českými zeměmi a Slovenskem (respektive zakazoval
měnit hranice oddělující moravskoslezské a slovenské kraje), hranice nových krajů
historickou hranici mezi Čechami a Moravou nerespektovaly. Částečně to bylo patrné
v územních přesazích Brněnského, Pardubického a Českobudějovického kraje, nejvíce potom
v případě Jihlavského kraje, který bývá v hrubých obrysech považován za historicky nejbližší
územně správní jednotku moderního kraje Vysočina.90
Území krajů bylo zákonem vnitřně vymezeno na základě stanovení rozsahu
jednotlivých okresů uvnitř kraje.91 V praxi došlo k reformě okresů zvýšením jejich počtu,
respektive k navýšení počtu okresních národních výborů. Území dosavadních politických
okresů bylo převážně zmenšováno, některé dosavadní okresy byly zrušeny a naopak některá
sídla bývalých soudních okresů se stala sídly ONV. V rámci Jihlavského kraje již nebyl
prostor Vysočiny rozdělen zemskou hranicí. Kraj obsahoval 13 okresů: na Havlíčkobrodsku
okresy Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou, na Pelhřimovsku to byly okresy Humpolec,
Kamenice nad Lipou, Pacov a Pelhřimov, z oblasti Žďárska zahrnoval Jihlavský kraj okres
Žďár, na Třebíčsku okresy Moravské Budějovice, Třebíč a Velké Meziříčí a na Jihlavsku
okresy Dačice, Jihlava a Třešť. V rámci reformy okresů vznikly v Jihlavském kraji nové
okresy Pacov na Pelhřimovsku, Třešť v oblasti Jihlavska a na Žďársku byl zrušený okres
Nové Město na Moravě nahrazen okresem Žďár. Nově byly též na Žďársku zřízeny brněnské
89

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948 a zákon č. 280/1948 Sb. ze dne 21. prosince 1948 o
krajském zřízení. Konkrétní územní vymezení krajů, respektive územní působnost připravovaných krajských
národních výborů bylo navrženo na základě usnesení I. celostátního sjezdu národních výborů, jež se uskutečnil
26.-27. května 1948 v Kroměříži, a schváleno vládou na zasedání dne 30. listopadu 1948.
90
Viz např. M. Hampl, Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy, jejich
obecný kontext, Praha 2005. Sociální geograf Hampl považuje administrativní jednotky z roku 1949 za nejlepší
sociálněgeografické členění českých zemí. Zároveň poukazuje na (do jisté míry záměrnou) podobnost krajského
zřízení z roku 2000 právě s územním členěním z let 1949-1960. Podobně též T. Burda, L. Jeleček, Historická
krajina – formování státu a správy území, in: Atlas krajiny České republiky, Praha 2010.
91
Vládní nařízení č. 3/1949 Sb. o územní organisaci okresů v českých zemích, platné od 1.2. 1949.
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okresy Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš. Území kraje, lokalizováno zhruba
rovnoměrně po obou stranách někdejší zemské hranice, se tedy v hrubých rysech shodovalo
s územím moderního kraje Vysočina. Na základě promítnutí tvaru moderního regionu
Vysočina do územního uspořádání okresů z roku 1949 by však bylo možné moderní Vysočinu
vymezit i do sousedních krajů Pardubického a Brněnského, konkrétně do okresů Chotěboř
(část Havlíčkobrodska), Bystřice nad Pernštejnem (Žďársko), Velká Bíteš a částečně
i Moravský Krumlov (Třebíčsko). Naopak z tehdejšího Jihlavského kraje zahrnuje moderní
kraj Vysočina pouze část území tehdejších okresů Dačice a Ledeč nad Sázavou (viz. Obr. 6,
kde linie hranici okresů uvnitř regionu již neodpovídá historické zemské hranici). Jelikož byl
Jihlavský kraj až do vzniku moderního kraje Vysočina jedinou celistvou vyšší územně správní
jednotkou na území regionu, bude užitečné sledovat rozdíly v jejich vymezení, posuny
vnějších hranic i vymezení jednotlivých oblastí Vysočiny.
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Obr. 6: Projekce regionu Vysočina na územně správní uspořádání českých zemí
v letech 1949-1960 s barevným rozlišením jednotlivých krajů. Červeně naznačeny hranice
v okresech, v jejichž případě se regionu Vysočina později zformoval jen na dílčím území.
(Čísla vyznačených okresů: 17 – Bystřice nad Pernštejnem, 25 – Dačice, 37 – Havlíčkův
Brod, 50 – Humpolec, 54 – Chotěboř, 60 – Jihlava, 65 – Kamenice nad Lipou, 81 – Ledeč
nad Sázavou, 98 – Moravské Budějovice, 113 – Pacov, 116 – Pelhřimov, 163 – Třebíč, 165 –
Třešť, 175 – Velká Bíteš, 176 – Velké Meziříčí, 191 – Žďár.)
Havlíčkobrodsko 1949-1960
Tato severovýchodní oblast Vysočiny byla v letech 1949-1960 tvořena okresy Ledeč
nad Sázavou (554 km²), Havlíčkův Brod (487 km²) a Humpolec (328 km²) v Jihlavském kraji
a okresem Chotěboř (466 km²) v Pardubickém kraji. Okres Ledeč nad Sázavou tvořil hranici
Jihlavského kraje s Pražským a Pardubickým, respektive s okresy Vlašim a Kutná Hora,
Čáslav. Hraničil také s okresem Chotěboř, jenž lze z hlediska formování regionu rovněž
zahrnout do Vysočiny.
V jižní části Havlíčkobrodska se potom nepatrně rozrostl okres Humpolec (z 311 km²
na 328 km²), který získal několik obcí z havlíčkobrodského okresu Ledeč nad Sázavou.92

92

Okres Humpolec získal z bývalého ledečského soud. okresu Dolní Kralovice obec Syrov a osady Děkančice
a Hroznětice z obce Hořice, ze soud. okresu Ledeč potom Podivice, Proseč a samotnou obec Hořice.
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Pokud jsme však v předchozích obdobích mohli vymezovat hranice Vysočiny v oblasti okresu
Ledeč n. Sázavou poměrně ostře podle hranic soudního obvodu Ledče (a vyjímat tedy obvod
Dolních Kralovic, z hlediska pozdějšího formování středočeský), nelze tak v letech 19491960 v územně správní rovině učinit, neboť západní i východní část okresu Ledeč n. Sázavou
tvořily celistvé správní území. Z hlediska formování regionu Vysočina v následujícím územně
správním období, kdy byl právě okres Ledeč nad Sázavou po roce 1960 rozdělen západní
částí ke Středočeskému kraji (Benešov) a východní částí k Východočeskému kraji (okres
Havlíčkův Brod) se proto jeví jako opodstatněné považovat okres Ledeč nad Sázavou
v podobě z let 1949-1960 jako nestabilní hranici regionu Vysočina. K tomu přispělo i dílčí
rozšíření okresu o několik obcí z Pražského kraje, z okresů Čáslav a Kutná Hora (viz Obr.
9).93
Oblast Havlíčkobrodska jsme v předchozích etapách územně správního vývoje
projektovali rovněž do čáslavského soudního obvodu Habry. Většina jeho území (216 km²)
byla okresní reformou vyčleněna z okresu Čáslav a rozdělen mezi okresy Chotěboř, Ledeč
nad Sázavou a Havlíčkův Brod.94 Téměř celé území někdejšího soudního obvodu Habry tak
po roce 1949 připadlo mezi havlíčkobrodské okresy a netvořilo tak již nestabilní vymezení
Vysočiny v okrese Čáslav jako dosud. Okres Chotěboř proti zisku značné části obvodu Habrů
ztratil většinu svého někdejšího obvodu Přibyslav (přičleněn k okresu Žďár). Jeho území se
tedy zmenšilo (z 539 km² na 466 km²) a posunulo severozápadním směrem, přičemž hranice
s pardubickými okresy Čáslav, Chrudim a Hlinsko lze v kontextu pozdějšího formování
Vysočiny považovat za územně správní hranice tohoto regionu v daném období. Zatímco se
tedy vymezení Vysočiny na Havlíčkobrodsku z hlediska pozdějšího územně správního vývoje
poněkud rozostřilo v západní části okresu Ledeč, severní hranice tvořená okresem Chotěboř je
v tomto období poměrně ostrá a stabilizovaná.
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Dobrnice, Pohleď, Kunemil, Smrdov, Leština, Štěpánov, Malčín, Vrbice (dříve soud. okresu Habry), Hlohov
a Hostkovice (soud. okres Čáslav) a Chabeřice (soud okres Uhlířské Janovice). Od 1.1.1951 byla na základě
Vládního nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí č. 199/1950 Sb. ze dne 29.12.1950 k okresu Humpolec
přičleněna obec Řečice z okresu Ledeč nad Sázavou.
94
Obce soudního okresu Habry byly rozděleny následovně: do okresu Čáslav Golčův Jeníkov, Sirákovice,
Heřmanice, Skryje, Kobylí Hlava, Spytice, Nasavrky, Stupárovice, Nová Ves, Vlkaneč, Římovice, Zvěstovice,
do okresu Chotěboř Bačkov, Leškovice, Frýdnava, Lubno, Habry, Miřátky, Hostovlice, Proseč, Chrtníč,
Rybníček, Jiříkov, Tis, Kámen, Vilémov, Klášter, Zboží, Kněž, Zhoř, do okresu Ledeč nad Sázavou Dobrnice,
Pohleď, Kunemil, Smrdov, Leština, Štěpánov, Malčín, Vrbice a do okresu Havlíčkův Brod Lučice, Radostín,
Skuhrov.
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Pelhřimovsko 1949-1960
Tato oblast zaujímala území okresů Pelhřimov (428 km²), Kamenice nad Lipou (426
km²) a Pacov (431 km²), přičemž Jihlavský kraj zde byl vymezen hranicemi okresů Pacov
a Kamenice nad Lipou s okresy Vlašim a Votice, respektive Tábor, Jindřichův Hradec
a Soběslav v Pražském a Českobudějovickém kraji. Pacovský okres vznikl z území okresu
Pelhřimov, z bývalého pelhřimovského soudního obvodu Pacov o původní rozloze 310 km²,
navíc k němu bylo přičleněno ještě několik obcí ze sousedních okresů Pelhřimov a Ledeč nad
Sázavou (celkově 121 km²). Výsledná rozloha okresu Pacov tak činila 431 km², přičemž do
takto vymezeného prostoru Vysočiny náleželo prostřednictvím pacovského okresu nově
i několik obcí dříve vnějšího ledečského soudního obvodu Dolních Kralovic.95 Navzdory
reformě okresů nedošlo k žádnému změně západní hranici okresu Pacov oproti předchozímu
vymezení soudního okresu Pacov, a tuto hranici je tudíž možné označit za tradičně
stabilizovanou. Poměrně stabilní se jeví též jihozápadní hranice kraje na Pelhřimovsku
v okrese Kamenice nad Lipou, jež se rozšířil pouze nepatrně západním směrem díky
přičlenění dvou obcí z okresu Tábor a jižním směrem přičleněním dvou obcí z okresu
Jindřichův Hradec.96 Přesuny obcí mezi jednotlivými okresy Pelhřimovska se na vnějších
hranicích projektované Vysočiny neprojevily.97 K 1.1.1951 však okres Kamenice nad Lipou
přišel o tři obce přesunuté do českobudějovického okresu Soběslav.98 Obecně tak lze
v kontextu dosavadního i pozdějšího územně správního vývoje Pelhřimovska označit jeho
západní hranici, představující zároveň hranici Jihlavského kraje, jako stabilizovanou.
Žďársko 1949-1960
Tato oblast zahrnovala po roce 1949 okresy Žďár (634 km²) a Bystřice nad
Pernštejnem (402 km²). V územně správním uspořádání Žďárska se výrazně odrazilo zrušení
zemské hranice. V roce 1949 zde došlo k přesunu některých dříve moravských obcí pod
tradičně česká správní centra na Pardubicku, naopak připojena k novému okresu Žďár byla
část někdejších území českých okresů Chotěboř a Havlíčkův Brod.

95

Buřenice, Košetice, Čáslavsko, Křešín, Chýstovice, Obšiv.
Vícemil (dříve soud. okres Soběslav), Včeleves (soud. okres Tábor), Najdek a Okrouhlá Radouň (soud. okres
Jindřichův Hradec). V důsledku
97
Pelhřimov se rozdělením na okres Pacov pouze zmenšil z 729 km² na 428 km², území okresu Kamenice nad
Lipou se přesunem několika obcí k okresu Pelhřimov zmenšilo ze 453 km² na 426 km².
98
Od 1.1 1951 byly obce Mlýny, Psárov a Tříklasovice připojeny k okresu Soběslav. Další dílčí změny území se
na Pelhřimovsku projevily jen přesunem obce Martinice u Onšova z okresu Ledeč and Sázavou do okresu Pacov
a přesunem obce Hojkov z okresu Pelhřimov do okresu Jihlava.
96
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Okres Žďár sice formálně vznikl přesunem okresu z Nového Města na Moravě, jehož
území předtím zahrnovalo soudní okresy Nové Město na Moravě (288 km²), Žďár (219 km²)
a Bystřice (310 km²; okres celkem 817 km²), ten však doznal výrazného územního posunu
a zmenšení rozlohy. Z bystřického obvodu totiž vzniknul samostatný okres (viz dále). Několik
větších obcí v severní části Novoměstska (např. Herálec, Jimramov) byly přesunuty do
Pardubického kraje pod okresy Hlinsko a Polička.99 K novému okresu bylo naopak připojeno
pět obcí z dřívějšího soudního okresu Polná v okresu Havlíčkův Brod a také téměř celý
bývalý přibyslavský obvod z okresu Chotěboř. Výsledný okres Žďár tak zaujímal území
634 km² a na rozdíl od předchozího okresu Nové Město na Moravě se jeho území posunulo
značně na západ, přes někdejší zemskou hranici. Hranice Žďárska a zároveň Jihlavského kraje
s pardubickými okresy Hlinsko a Polička byla přitom lehce posunuta jižním směrem.
Ze Žďárska se do brněnského kraje navíc vyčlenil okres Bystřice nad Pernštejnem,
jehož jádro tvořil bývalý stejnojmenný žďárský soudní obvod (310 km²) významně rozšířený
o obce při dřívější západní hranici okresu Boskovice a Tišnov.100 Samostatný okres Bystřice
n. Pernštejnem se tak oproti rozsahu dřívějšího soudního okresu zvětšil (402 km²) a posunul
výrazně na Moravu. Jeho východní hranice s okresem Boskovice zároveň představuje dosud
nejvýchodnější administrativní vymezení žďárské části Vysočiny v průběhu 20. století. Jak
uvidíme dále, tato východní hranice Žďárska již zůstala do konce 20. století až na drobné
úpravy na úrovni přesunů jednotlivých obcí již stabilizovaná.
Třebíčsko 1949-1960
Třebíčsko lze v daném období vymezit do území okresů Třebíč (615 km²), Velké
Meziříčí (425 km²), Velká Bíteš (397 km²) a Moravské Budějovice (657 km²). Mezi nově
založené okresy Vysočiny patří také Velká Bíteš, jež vznikla z části okresu Velké Meziříčí,
jež předtím zahrnoval soudní okresy Velké Meziříčí (425 km²) a Velkou Bíteš (194 km²).
Někdejší velkobítešský obvod byl zvětšen o značné území vyjmuté z okresu Třebíč, takže
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Z bývalého okresu Nové Město na Moravě byly do okresu Hlinsko zahrnuty obce Herálec a Moravská Svratka
a osadu Moravská Cikánka z obce Moravských Křižánek a do okresu Polička obce Borovnice, Krásné, Javorek,
Líšná, Jimramov, Jimramovké Pavlovice, Nový Jimramov, Podlesí, Spělkov (všechny obce náležely do
bývalého soud. obvodu Nové Město na Moravě). Obec Míchov byla z tohoto obvodu navíc nově přidělena do
obvodu Bystřice nad Pernštejnem, z něhož vzniknul samostatný brněnský okres.
100
Z okresu Boskovice, bývalého soud. obvodu Kunštát, to byly obce Bolešín, Nyklovice, Brťoví, Olešnice,
Čtyři Dvory, Prosetín, Kněževes, Rovečné, Křtěnov, Sulkovec, Lhota u Olešnice, Velké Tresné, Malé Tresné,
Věstín. Z okresu Tišnov obce Bor, Pernštejn, Černvír, Sejřek, Chlébské, Nedvědice, Skorotice.
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nový okres Velká Bíteš tak zaujímal dohromady 397 km².101 Na rozdíl od okresu Bystřice n.
Pernštejnem tedy tento nový okres nepřinesl posun správní hranice oblasti východním
směrem, neboť vznikl reorganizací (sjednocením) dřívějších dílčích správních obvodů
Velkého Meziříčí a Třebíče.102 Ačkoliv tak tato hranice jihlavského kraje s brněnským
vykazuje i v pozdějším územně správním uspořádání relativní stabilitu, právě blízkost Velké
Bíteše a historického moravského centra Brna vyvolávala později různě motivované
a argumentované snahy o posun této hranice západním směrem.103
Hranice Vysočiny bychom na Třebíčsku v daném období projektovat také do oblasti
bývalého moravskokrumlovského soud. okresu Hrotovice. Hrotovický okres, na jehož celistvé
správní území bylo možné projektovat region Vysočina v předchozích etapách územně
správního vývoje, byl totiž reformou rozdělen mezi dva jihlavské a dva brněnské okresy
a jeho územím tak procházela hranice mezi oběma kraji.104 Velká většina hrotovického okresu
přitom připadla jihlavským okresům. V pozdějších obdobích územně správního vývoje došlo
v případě východní hranice okresů Třebíč a Moravské Budějovice již jen dílčímu posunu
hranice Třebíčska na východ, a proto ji lze označit za již relativně stabilizovanou. Stejně tomu
bylo i v případě dalších východních okresů, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Bíteše, a proto
můžeme označit východní hranici regionu Vysočina projektovanou do územně správního
vymezení z let 1949-1960 jako již téměř stabilizovanou.

Jihlavsko 1949-1960
Toto území tvořily v daném období okresy Jihlava (466 km²), Třešť (476 km²)
a Dačice (694 km²).105 V uspořádání okresů na Jihlavsku došlo reformou roku 1949 k výrazné
změně způsobené vznikem nového okresu Třešť a výrazného územního posunu okresu
Dačice. Tento okres byl vytvořen z obvodu bývalého třešťského soudního okresu (167 km²)
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Šlo o celý bývalý třebíčský soudní okres Náměšť nad Oslavou (pův. rozloha 261 km²) vyjma obce Pozďatín,
Koněšín a Studenec (ponechány v okrese Třebíč) a obce Čučice a Ketkovice (nově náležející do brněnského
okresu Rosice).
102
Okres Velké Meziříčí se tak územně zmenšil na 425 km², okres Třebíč na 615 km².
103
K dílčí úpravě hranice mezi oběma kraji, mezi okresy Třebíč a Velká Bíteš, došlo už k 1.1.1951, kdy byla
obce Kozlany z okresu Velká Bíteš připojena k okresu Třebíč. Tato změna se tedy vnější hranice projektovaného
území Vysočiny nedotkla.
104
Bývalý soudní okres Hrotovice (275 km²) byl rozdělen mezi okresy Třebíč (obce Dalešice, Slavětice,
Hrotovice, Stropešín, Lipník, Třebenice, Odunec, Valeč, Ostašov, Račice, zárubnice), Moravské Budějovice
(obce Bačice, Pulkov, Biskupice, Radkovice, Krhov, Slatina, Litovany, Udeřice, Myslibořice, Přešovice, Újezd),
Moravský Krumlov (obce Běhařovice, Přeskače, Dobronice, Rešice, Dukovany, Rouchovany, Heřmanice,
Skryje, Horní Kounice, Šemíkovice, Křepice, Tavíkovice) a Znojmo (obce Ratišovice a Strupešovice).
105
V letech 1949-1954 byl okres Jihlava na základě zrušení funkce statutárních měst a zavedení jednotných
národních výborů spojujících v krajských městech působnost městských a okresních NV administrativně členěn
na okresy Jihlava-město (27 km²) a Jihlava-okolí (439 km²).
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podstatně rozšířeného nejen o několik okrajových obcí z bývalých soud. okresů Pelhřimov,
Jihlava a Třebíč, ale především o většinu bývalého dačického soudního okresu Telč, což
tvořilo celkovou rozlohu 476 km². Pokud jsme v předchozích správních obdobích vymezovali
jihozápadní oblast Vysočiny právě dačickým soudním obvodem Telč (původně 410 km km²),
je toto vymezení v letech 1949-1960 na základě reformy okresů značně problematické, neboť
telčská část dačického okresu, stejně jako okres celý, prošla výraznou územní proměnou.
Právě okres Dačice jakožto oblast hranice zemské i státní má přitom pro vymezení Vysočiny
během 20. století značný význam.
Dačický okres již od počátku století zahrnoval soudní okresy Dačice, Telč a Slavonice,
jen v období Protektorátu bylo sídlo okresu z důvodu polohy Dačic těsně u protektorátní
hranice přeneseno do Telče. Reformou z roku 1949 pak byla většina soudního okresu Telč
připojena k novému okresu Třešť, zbylé okrajové území (tj. 4 obce včetně města Želetava)
připadlo k okresu Moravské Budějovice na Třebíčsku, z něhož však k Dačicím připadla část
soudního okresu Jemnice (včetně samotného centra, města Jemnice). Z hlediska těchto
územních úprav je proto obtížné vymezit v okrese Dačice z let 1949-1960 území formujícího
se regionu Vysočina, neboť se tento okres rozkládal po obou stranách později stabilizované
územně správní hranice, respektive zahrnoval nejen dílčí oblasti, které jsme v předchozích
etapách správního členění mohli poměrně přesně vymezit jako formující se Vysočinu, ale
obsahoval i oblasti mimo moderní region Vysočina (např. oblast Nové Bystřice na
Jindřichohradecku). Jakkoliv tak Dačicko na základě historických a geografických vazeb
přísluší na Jihlavsko, a tedy do moravské oblasti později zformované Vysočiny, přinejmenším
z hlediska demografických a statistických ukazatelů není možné region Vysočina v dačickém
okrese v daném období přesně vymezit. V případu okresu Dačice tak lze na základě projekce
Vysočiny do územně správního uspořádání z let 1949-1960 konstatovat, podobně jako
v případě okresu Ledeč, že v daném období jde o okres, kde není hranice Vysočiny ve smyslu
dalšího formovaní prozatím stabilizovaná.
Problematickým momentem v případě vztahu dačického okresu a moderního regionu
Vysočina je navíc absence zemské hranice po roce 1949, respektive její nerespektování
hranicemi okresů. Tradičně moravský okres Dačice tak po roce 1949 zahrnoval i dříve české
okolí Nové Bystřice a Starého Města na Jindřichohradecku, naopak několik dříve moravských
obcí bylo přičleněno k okresu Jindřichův Hradec v českobudějovickém kraji.106 V období let
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Okresní přesuny obcí, jak k nim došlo např. v severní části Dačicka respektive Jindřichohradecka (Popelín,
Palupín, Česká Olešná, Zahrádky), byly dle důvodové zprávy k vládnímu nařízení č. 3/1949 Sb vynuceny
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1949-1960 tak přináší projekce území Vysočiny na celé území okresu Dačice údaje z hlediska
pozdějšího srovnání nepřesné. Tento okres je v dané době a z perspektivy formování
moderního regionu Vysočina tudíž nutné vnímat jako hraniční oblast spojující historická
území Čech a Moravy a jejich dílčí regiony, jež můžeme označit jako Jižní Čechy a Vysočinu
(viz Obr. 9). Jak se přesvědčíme dále, tento periferní charakter Dačicka ostatně přetrval až do
konce 20. století.

3.2.4. Územně správní reforma r. 1960 a vznik územních krajů
Mezi lety 1954 až 1960 docházelo ve vnitřní organizaci československých národních
výborů všech stupňů k četným změnám, ale jejich hierarchické členění a územní kompetence
zůstaly nezměněny. Koncem 50. let však nabyla otázka územně správní reformy opět na
aktuálnosti. Reforma veřejné správy měla odrážet složitý proces proměny československé
společnosti, přičemž měla vycházet z teze, podle níž byl socialismus již vystavěn a měl být
zahájen přechod ke komunistické společnosti. Jako hlavní důvody reformy byly v případě
krajů udávány problémy způsobované rozpory mezi administrativní a politickoekonomickou
organizací. Těžiště nově navrhovaného územního uspořádání leželo v územní reformě krajů
(7 v českých zemích) a snížení počtu jejich okresů ze 180 na 76, což bylo provedeno
k 1. červenci 1960 na základě zákona č.36/1960, přičemž konkrétní výčet okresů a jejich obcí
stanovovala vyhláška Ministerstva vnitra.107 Výrazná redukce počtu okresů, jimiž byly kraje
vymezeny, jednak posílila centrální funkci krajských sídel i samotných nových okresů,
zároveň marginalizovala roli některých tradičních center. Okresnímu uspořádání z roku 1960
tak bývá vyčítána nízká míra vnitřní homogenity, z čehož plynula i nesourodost jednotlivých
nových krajů.108 Reforma okresů z roku 1960 je přitom z hlediska územně správního vývoje
českých zemí pro zbytek 20. století klíčová, neboť jí stanovené okresní uspořádání přetrvalo
(jen s dílčími úpravami) až do současnosti a zároveň se stalo podkladem pro vytvoření
moderních samosprávných regionů-krajů.
zejména komunikační infrastrukturou, zejména železnicí a silniční sítí, a tedy dostupností vyšších správních
center.
107
Zákon o územním členění státu č. 36/1960 Sb. ze dne 9.4.1960. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uváděla,
že „rozpor mezi organizací řízení jednotlivých odvětví hospodářství národních výborů a územně správním
členěním státu vznikl a narůstal tím, že územní organizace státu zůstala v podstatě beze změny, zatím co
hospodářství prošlo a dále prochází bouřlivým rozvojem a uskutečňují se zásadní změny v jeho řízení“. Zpráva
dále uváděla, že „kraje jsou vytvořeny převážně z území s obdobným nebo navazujícím hospodářským
charakterem, s příbuznou hospodářskou problematikou s podmínkami dalšího jejich rozvoje a s přihlédnutím k
přírodním podmínkám a poloze. […]Při vytváření nových okresů bylo určující hledisko politické, ekonomické a
kulturní, především zájmy účelného řízení hospodářství národních výborů. Plně bylo respektováno i hledisko
dopravní, hustoty obyvatel, území apod.“ Vládní návrh zákona o územním členění státu ze dne 18.3.1960.
108
Viz např. Hampl (2005).
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V české části Československa vzniklo roku 1960 osm krajů a 51 okresů (včetně území
hl. města Prahy), v moravské části potom dva kraje s 25 okresy (viz Obr. 7). Nově vymezené
kraje navazovaly na trend krajského zřízení z roku 1949, když nerespektovaly historické
hranice českých zemí, a to jak z hlediska historicko-geografického, tak i v případě svých
názvů. Jihočeský a Východočeský kraj zasahovaly na Moravu, Jihomoravský kraj naopak do
Čech a území Severomoravského kraje zahrnovalo i Slezsko. Do prostoru Vysočiny, jež se
dosud z většiny překrývala s územím Jihlavského kraje, tak nově zasahovalo území
Jihočeského, Východočeského a Jihomoravského kraje. Jakkoliv nebylo historické dělení
Čech, Moravy a Slezska zohledněno na úrovni správních hranic, bylo reflektováno v názvech
krajů, jež už nenesly název krajského města, ale reflektovaly geografickou polohu daného
kraje v rámci Čech nebo Moravy.

Obr. 7: Projekce regionu Vysočina na územně správní uspořádání českých zemí v letech
1960-1990 s barevným rozlišením jednotlivých krajů. (Čísla vyznačených okresů: 1 –
Havlíčkův Brod, 2 – Jihlava, 3 – Pelhřimov, 4 – Třebíč, 5 – Žďár nad Sázavou.)
Promítnutí moderního kraje Vysočina do územního uspořádání po roce 1960 se může
jevit jednodušší, než tomu bylo ve starších etapách územně správního vývoje českých zemí.
Stejně jako v případě moderního regionu se totiž od roku 1960 nacházelo v oblasti Vysočiny
pět okresů. Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou představovaly
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celistvé územně správní jednotky v pěti oblastech Vysočiny, jež jsme v předchozích etapách
územně správního vývoje projektovali do tehdejších správních hranic okresů. Z hlediska
historického územního formování Vysočiny bude důležité sledovat zejména vývoj vnější
hranice území těchto okresů se sousedními okresy (tj. Benešov, Kutná Hora, Chrudim,
Svitavy, Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Jindřichův Hradec a Tábor).
Z hlediska vývoje centrálních a periferních oblastí Vysočiny však po roce 1960 došlo
k významnému vývoji i uvnitř vymezovaného prostoru. Ačkoliv hranice všech okresů
v prostoru Vysočiny tvořily ve svých jistých úsecích rovněž hranice tehdejších krajů a tedy
vytvářely jejich periferní oblasti, v případě centrální oblasti vymezeného vznikla nově
výrazná územně správní periferie Vysočiny v prostoru okresů Havlíčkův Brod, Pelhřimov
a Jihlava (periferní okresy Jihočeského, Jihomoravského a Východočeského kraje). Podobně
procházela

krajská

hranice

i

mezi

Pelhřimovskem

a

Jihlavskem,

respektive

Havlíčkobrodskem a Žďárskem. Tyto z hlediska polohy v regionu spíše centrální oblasti tak
tvořily v rámci svých vyšších územních jednotek periferní oblasti, na což je nutné brát zřetel
při sledování dalšího prostorového vývoje Vysočiny. Právě oblast hranic Pelhřimovska,
Jihlavska, Havlíčkobrodska a Žďárska tak reformou v roce 1960 získala potenciál vnitřní
periferie pozdějšího regionu.
Okres Havlíčkův Brod
Na Havlíčkobrodsku zanikly okresy Ledeč nad Sázavou (554 km²), Chotěboř
(466 km²) a Humpolec (328 km²). Okres Ledeč byl rozdělen mezi okresy Havlíčkův Brod
a Benešov respektive Kutná Hora, přičemž část zrušeného okresu začleněná do Středočeského
kraje přibližně odpovídala území někdejšího soudního okresu Dolní Kralovice (373 km²).
Zrušený okres Chotěboř byl začleněn do havlíčkobrodského okresu, jenž se ve své východní
části rozrostl také o území někdejšího soudního okresu Přibyslav (213 km²), v předchozích
letech v okrese Žďár nad Sázavou. Území okresu Humpolec bylo až na několik obcí v severní
části bývalého okresu přičleněno k jihočeskému okresu Pelhřimov.109 Původní okres
Havlíčkův Brod (487 km²) se tak roku 1960 zvětšil o území bývalých okresů Ledeč nad
Sázavou, Chotěboř, Humpolec, přičemž zahrnoval i Přibyslav a okolní obce přesunuté
z okresu Žďár na Sázavou. Celková rozloha tohoto okresu byla 1287 km². V rámci projekce
regionu Vysočina je v případě okresu Havlíčkův Brod důležitá především hranice
se středočeskými okresy Benešov a Kutná Hora a východočeským okresem Chrudim, neboť
109

Z okresu Humpolec byly do okresu Havlíčkův Brod začleněny obce Skála, Věž, Boňkov, Dubí, Herálec,
Pavlov u Herálce a Slavníč. Obce Opatov a Dudín byly začleněny do okresu Jihlava.
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tato okresní hranice tvoří základ pozdější hranice krajské. V této oblasti se tedy vymezení
Vysočiny přičleněním obcí v okolí Dolních Kralovic do Středočeského kraje stabilizovalo,
když se posunulo východním směrem.110
Okres Pelhřimov
Na Pelhřimovsku zanikly dosavadní okresy Pacov (431 km²) a Kamenice nad Lipou
(426 km²). Okres Pelhřimov se tak rozrostl o většinu jejich území.111 Nový okres navíc
zahrnoval také téměř celý bývalý okres Humpolec (328 km², vyjma obcí jmenovaných výše v
pozn. 106). Projekce Vysočiny do tehdejších administrativních hranice se tak prostřednictvím
okresu Pelhřimov mírně rozšířila na jihozápad v prostoru bývalých okresů Pacov a Kamenice
na Lipou. Celková rozloha okresu Pelhřimov tak činila 1293 km². Kromě okresů Benešov,
Tábor a Jindřichův Hradec sousedil okres Pelhřimov v rámci Vysočiny i s okresy Havlíčkův
Brod a Jihlava.
Okres Žďár nad Sázavou
Na Žďársku došlo roku 1960 ke zrušení okresu Bystřice nad Pernštejnem (402 km²),
jež byl ve své většině připojen k původnímu okresu Žďár nad Sázavou (634 km²). Ten
zahrnoval navíc i většinu území zrušených okresů Velké Meziříčí (423 km²) a Velká Bíteš
(397 km²). Několik obcí z původních okresů Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš bylo
přesunuto do sousedních okresů Svitavy, Blansko a Brno-venkov, v důsledku čehož se
východní hranice Vysočiny oproti předchozímu uspořádání posunula západním směrem.
Okres byl ovšem i rozšířen o několik obcí z okresu Chrudim, čímž se hranice Žďárska a tedy
i celého regionu vymezeného v rámci správních hranice mírně posunula severovýchodním
směrem.112 Nový okres tak tvořil celkem 1672 km². V rámci hranic Vysočiny sousedil
s okresy Chrudim, Svitavy a Brno-venkov, uvnitř tohoto regionu pak s okresy Havlíčkův
Brod, Jihlava a Třebíč.
110

Dlouhodobou stabilitu hranice Vysočiny a středních Čech v oblasti Havlíčkobrodska potvrzuje i fakt, že
k jediné její změně během čtyř dekád před vznikem kraje Vysočina došlo k 1.1. 1968, kdy z důvodu změn
v silniční síti v souvislosti s plánovanou přehradou Švihov (Želivka) bylo z Havlíčkobrodska na Benešovsko
přesunuto několik obcí v západní části oblasti (obce Šetějovice, Blažejovice, Snět, Ježov, Žibřidovice a
Martinice u Dolních Kralovic ).
111
Jihozápadní hranice Pelhřimovska se posunula v důsledku přičlenění obcí Pojbuky, Zadní Střítež, Vodice,
Babčice (býv. okres Pacov) k okresu Tábor a 20 obcí v okolí Nové Včelnice (býv. okres Kamenice nad Lipou)
k okresu Jindřichův Hradec. Zbytek území těchto zrušených okresů připadl okresu Pelhřimov. Okres Pelhřimov
navíc získal obec Vlčeves z okresu Tábor.
112
K okresu Žďár nad Sázavou byly připojeny obce Borovnice, Jimramov, Sulkovec, Ubušínek, Unčín, Chlum a
Nedvězí, které byly při předchozí reformě v roce 1949 připojeny „opačným směrem“, ze Žďárska do okresu
Chrudim.

66

Okres Třebíč
Třebíčsko oproti dosavadnímu územně správnímu uspořádání přišlo o značnou část
území okresů Velké Meziříčí a Velká Bíteš, začleněné do okresu Žďár nad Sázavou. Nový
okres Třebíč vzniknul na základě bývalého okresu Třebíč (615 km²), k němuž byla přičleněna
většina území zrušeného okresu Moravské Budějovice (657 km²), značná část okresu Velká
Bíteš (397 km²) a také několik obcí z okresů Velké Meziříčí, Dačice, Moravský Krumlov
a Třešť.113 V důsledku zániku okresu Moravské Budějovice a přesunu jeho obcí do okresů
Třebíč a Znojmo již netvořilo Třebíčsko jižní hranici Vysočiny, respektive Československa
s Rakouskem. Ve svých administrativních hranicích se Vysočina prostřednictvím Třebíčska
naopak posunula mírně jihovýchodním směrem přičleněním několika obcí z bývalého okresu
Moravský Krumlov. Výsledné území nového okresu Třebíč tak tvořilo 1519 km². Okres
Třebíč v rámci vymezení Vysočiny sousedil s okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou, z hlediska
vnějších hranic regionu pak s okresy Brno-venkov, Znojmo a Jindřichův Hradec.

Okres Jihlava
Na Jihlavsku došlo v důsledku reformy ke zrušení okresů Třešť a Dačice. Většina
území bývalého okresu Třešť (476 km²) byla začleněna do zvětšeného okresu Jihlava a jedna
obec do okresu Třebíč. Několik obcí však bylo přesunuto do jihočeského okresu Jindřichův
Hradec, čímž se územně správní hranice regionu v jeho jižní části mírně posunula severním
směrem.114 Dačický okres zažil roku 1960, podobně jako při reformě r. 1949, výraznou
územní proměnu. Z celkem 110 obcí okresu bylo připojeno 10 obci na Jemnicku k okresu
Třebíč (viz výše) a 13 obcí na Telčsku k okresu Jihlava. Zbytek Dačicka (jádro zrušeného
okresu s městem Dačice a okolím; 87 obcí) byl připojen k jihočeskému okresu Jindřichův
Hradec. Rozpad okresu Dačice tak znamenal výraznou územně správní změnu v oblasti
Vysočiny, když takto definitivně stanovená hranice okresů vytvořila pozdější základ pro
vymezení moderního kraje Vysočina. Rozdělení území okresu změnilo tradiční správní
orientaci Dačicka na Moravu respektive na moravskou část pozdější Vysočiny (Jihlavsko),
přerušilo tradiční vazby Dačicka a Telčska a nastolilo nové vazby na infrastruktury
113

V případě zrušeného okresu Moravské Budějovice bylo do okresu Třebíč začleněno veškeré území s 69
obcemi (657 km²), vyjma obcí Vratenín, Uherčice, Lubnice, Korolupy, Blížkovice, Ctidužice, Pavlice a Rozkoš,
přičleněných k okresu Znojmo. Ze zrušeného okresu Velká Bíteš bylo do okresu Třebíč přesunuto 32 obcí.
Z okresu Velké Meziříčí 12 obcí (Přeckov, Rudíkov, Vlčatín, Hroznatín, Oslavička, Rohy, Dolní Heřmanice,
Nový Telečkov, Náraměč, Budišov, Kamenná, Tasov), z okresu Dačice 10 obcí (Lomy, Louka, Lhotice,
Jemnice, Menhartice, Lovčovice, Bělčovice, Panenská, Pálovice, Třebětice), z okresu Moravský Krumlov 5 obcí
(Dukovany, Rouchovany, Šemíkovice, Přešovice a Majolice) a obec Brtnička z okresu Třešť.
114
Ze zrušeného okresu Třešť byly do jihočeského okresu Jindřichův Hradec přesunuty obce Studená, Domašín,
Horní Bolíkov, Horní Pole, Skrýchov a Soumrakov.
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Jihočeského kraje, v jehož rámci se oblast Dačicka ocitnula na periferii. Právě tyto důsledky
reformy z roku 1960 se později staly předmětem diskuzí a nejrůznějších snah o změnu
územně správní příslušnosti Dačicka.

3.2.5. Moderní samosprávné kraje
Územní kraje v podobě z roku 1960 o třicet let později de facto zanikly, když došlo
k rozpuštění jejich orgánů, krajských národních výborů, což nastolilo diskuzi o nutnosti a
formě územní samosprávy.115 Za hlavní stimuly diskuzí o regionalizaci v 90. letech bývá
označována změna geopolitické a hospodářské orientace ČR, hospodářské změny ve
vlastnických právech a restrukturalizace ekonomiky (privatizace, přísun zahraničního
kapitálu) a konečně i celková politická transformace společnosti.116 Ústava z roku 1992
umožňovala návrat k zemskému zřízení, a tedy zřízení zemí jako vyšších územně
samosprávných celků. Vzniklo tak několik návrhů na rozdělení ČR na základě krajů podle
zemských celků, jejichž vymezení však neodpovídalo historickým hranicím českých zemí tyto návrhy vymezovaly kraje podle tehdejších okresů, tedy těch, které i s některými
pozdějšími lokálními úpravami hranic existovaly již od roku 1960 (viz Obr. 8 a 9).117

115

Ke zrušení KNV došlo na základě zákonů 367/1990 Sb., 418/1990 Sb. a 425/1990 Sb., které částečně
realizovaly samosprávu přesunem pravomocí národních výborů na obce, okresní úřady a ministerstva.
116
Soudobé analýzy stimulů a výhledů regionalizace ČR v letech 1993-2001 viz M. Illner, The Regional Aspect
of Post-Communism Transformation in the Czech Republic, in: Czech Sociological Review 1994; The Terrain of
Local Politics in the Czech Republic, University of Liverpool 1994, Regional Development in the Czech
Republic efore and after the Accession, in: Informationen zum Raumenentwicklung 11, 2001.
117
Viz např. návrh 1915/1995 ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České
republice ze 13.9. 1995 (autoři J. Drápela, J. Sýkora), který počítá s pěti vyššími územně samosprávnými celky
(Obr. 8) nebo návrh 1912/1995 J. Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků, který navrhuje zřízení devíti krajů v podobě z roku 1960, nově však zřizující
Středomoravský kraj (Obr. 9).
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Obr 8: Návrh vyšších územně samosprávných celků z roku 1995 (J. Drápela, J. Sýkora).

Obr. 9: Návrh krajského uspořádání z roku 1995 (J. Ježek a kol.).
Konečný návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
obsahoval tři varianty rozdělení ČR na kraje.118 Důvodová zpráva uváděla soustavu kritérií,
podle nichž byly jednotlivé varianty krajů navrženy. Šlo o kritéria fyzicko-geografická
(konfigurace terénu, vodní toky, horské masivy apod.), demografická kritéria (počet a hustota
obyvatel...), kritéria související s charakterem osídlení (počet a velikost sídelních jednotek,
jejich hierarchie a význam, spádovost a z toho vyplývající vazby...), ekonomická kritéria

118

Návrh 201/1997 ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (autor V. Grulich a
další).

69

(daňová výtěžnost, odvětvová charakteristika území, dojížďka do zaměstnání...), politická
kritéria (související jednak s kulturně historickou tradicí minulosti, i se současnou politickou
situací a angažovaností obyvatel ve státě, ale i s reálnou možností a efektivností uplatnění
principu subsidiarity) a konečně kritérium srovnatelnosti s obdobnými celky v zemích
Evropské unie. Návrh dále konstatoval, že „… při tomto kriteriálním posuzování nelze najít
řešení, ve kterém by bylo dosaženo optima v každém z uvedených kritérií. Předložený návrh je
výsledkem hledání optimálního kompromisu. Každá další varianta o větším počtu územních
samosprávných celků vychází z jiného hodnocení váhy jednotlivých kritérií.“ První varianta
tedy předpokládala vytvoření 9 krajů rozdělených na územně české a moravské (nikoliv však
dle historické zemské hranice; kraj Pražský, Středočeský, Jihočeský, Západočeský,
Severočeský, Východočeský, Jihomoravský, Středomoravský, Severomoravský) a de facto
opakovala předchozí návrh z roku 1995 (Obr. 9). Druhá varianta navrhovala vytvoření
11 krajů podle jednotlivých centrálních oblastí a aglomerací ČR, bez zřetelnější recepce tří
historických zemí (kraj Pražský, Středočeský, Českobudějovický, Plzeňský, Ústecký,
Liberecký, Královéhradecký, Brněnský, Zlínský, Olomoucký, Ostravský). Třetí podoba
návrhu rozšiřovala předchozí variantu přidáním Karlovarského, Pardubického a Jihlavského
kraje a předpokládala tedy 14 krajů (Obr. 10; kraj Pražský, Středočeský, Českobudějovický,
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský,
Brněnský, Olomoucký, Zlínský, Ostravský). Právě tato třetí verze krajského členění byla
v prosinci 1997 schválena jako ústavní zákon, jenž vstoupil v platnost 1.1. 2000.119
Samosprávné kompetence, týkající se především hospodaření a přenesení působnosti
ministerstev (např. dopravy, zemědělství nebo školství), získaly kraje od 1.1. 2001.120

119

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 3.12. 1997. Článek 1 ustanovil 14 vyšších územních
samosprávných celků, jejichž území krajů vymezil výčtem okresů a územím hlavního města, a to dle článku 3 v
území ke dni účinnosti ústavního zákona. V článku 2 zákon stanovil, že území krajů lze měnit pouze zákonem. V
druhé části, článkem 4, ústavní zákon mění Ústavu České republiky. V článku 99 ústavy bylo upřesněno, že
vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje (dosavadní znění bylo, že jimi jsou země nebo kraje).
120
Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích ze dne 12.4. 2000.
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Obr. 10: Územně správní uspořádání České republiky od roku 2000. Kraje se skládají
z jednotlivých okresů, jejichž vymezení má původ v reformě okresů r. 1960. (Čísla
vyznačených okresů Jihlavského kraje: 1 – Havlíčkův Brod, 2 – Jihlava, 3 – Pelhřimov, 4 –
Třebíč, 5 – Žďár nad Sázavou.)
Formování moderního regionu Vysočina tak bylo roku 2000 vznikem Jihlavského
kraje završeno. Název kraje byl o rok později ústavním zákonem změněn na „Vysočina“. 121
Zákon vymezoval území Vysočiny do okresů Havlíčkův Brod (1265 km²), Pelhřimov (1290
km²), Žďár nad Sázavou (1672 km²), Jihlava (1180 km²) a Třebíč (1519 km²). Celková
rozloha kraje 6926 km² byla definitivně vymezena výčtem obcí dle vyhlášky Ministerstva
vnitra.122

3.3.

Shrnutí – historická územně správní příslušnost regionu a

proměna jeho hranic v krajských zřízeních 1949, 1960 a 2000
Na základě územně správního vývoje českých zemí během 20. století můžeme
z hlediska Vysočiny vymezit několik prostorových podob tohoto formujícího se regionu až do
jeho moderní podoby. Na počátku sledovaného období, tedy po roce 1900, se region nachází
v české a moravské historické zemi, přičemž zemská hranice tvoří rovněž hranici mezi jeho
121

Ústavní zákon č. 176/2001 Sb. ze dne 31.5. 2001 s účinností ode dne vyhlášení.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2004 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, § 12.
122
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českými a moravskými okresy, respektive mezi Havlíčkobrodskem a Pelhřimovskem na
české, a Žďárskem, Jihlavskem a Třebíčskem na moravské straně. V systému politických
a soudních okresů lze Vysočinu a jejích pět oblastí od počátku 20. století až do roku 1949
lokalizovat do většího množství nižších jednotek, tudíž v každé oblasti lze stanovit několik
center odpovídajících sídlům okresních úřadů (a soudů). Na základě většího množství okresů
regionu lze též jednotlivé oblasti podrobněji kvantitativně charakterizovat, což je významné
zejména z hlediska sledování demografického vývoje počtu obyvatelstva a jejich
národnostního složení v jednotlivých oblastech.
V období let 1900-1939/1940 a 1945-1949 tak lze Vysočinu charakterizovat z hlediska
její územně správní podoby jako region rozkládající se v rámci národního státu na území dvou
historických zemí v několika okresech, jež v daném období představujících historicky stabilní
územně správní strukturu regionu. Okresy, které určitou částí své hranice kopírovaly hranici
mezi Čechami a Moravou, lze přitom z územně správního hlediska označit jako periferní,
ačkoliv zaujímají v rámci vymezeného prostoru Vysočiny převážně centrální polohu.
Výraznou diskontinuitu v tradici územně správního členění českých zemí i samotného
regionu Vysočina představuje Protektorát Čechy a Morava. Přesnější územní vymezení
Vysočiny v tomto období se však nejeví jako zásadní, neboť pro toto období není k dispozici
soubor kvantitativních ukazatelů na úrovni územně správních jednotek, jako tomu je např.
v případě výsledků pravidelných statistických šetření. Zároveň došlo během Protektorátu
k prvním posunům historické hranice českých zemí ve 20. století, což se v prostoru Vysočiny
projevilo změnou zemské příslušnosti některých oblastí (v Čechách oblast Německého Brodu
a Přibyslavi připojena k moravským okresům) či jejich rozšířením o území sousední země
(moravský okres Telč rozšířen o dříve české obce Jindřichohradecka).
Poválečný územně správní vývoj je charakteristický trojí výraznou proměnou. Posun
zemské hranice, který se udál v období Protektorátu Čechy a Morava, a následné její zrušení
v roce 1949, se právě Vysočiny výrazně dotknul, neboť po roce 1949 již nelze tento region
a jeho oblasti charakterizovat zemsky jako periferní oblast Čech a Moravy.
Zavedení krajů roku 1949 bylo provázeno reformou okresů, když byla jejich dosud
dlouho stabilní struktura narušena rozčleněním jejich území do většího počtu okresů.
V prostoru Vysočiny tak v letech 1949-1960 existoval jediný centrální útvar - Jihlavský kraj,
jež se svým tvarem blížil modernímu kraji Vysočina a jež zahrnoval 13 okresů z 16, do nichž
můžeme Vysočinu v dané době projektovat. Nové okresy neodpovídaly historickému
vymezení českých a moravských oblastí Vysočiny, což se projevilo přesunem některých dříve
72

českých obcí pod bývalá moravské centra a naopak (přesun obcí z okresu Chotěboř
a Havlíčkův Brod do „moravského“ Žďárska, posun obcí z Novoměstska na Pardubicko). Na
základě územní reorganizace okresů se některé oblasti Vysočiny územně posunuly (Žďársko,
Jihlavsko) a z hlediska dalšího formování se také hranice v oblasti některých okresů téměř
definitivně ustálily (především severní hranice v okresech Chotěboř, Žďár nad Sázavou
a východní hranice v okresech Bystřice n. Pernštejnem a Velká Bíteš prošly v následujících
obdobích již jen dílčími úpravami). V případě těchto okrajových, hraničních nebo i v rámci
Jihlavského kraje mimokrajských okresů prostoru Vysočiny lze tak již po roce 1949 sledovat
různou míru jejich periferality, která v případě některých okresů dokonce vrcholí roku 1960
rozdělením jejich území mezi více okresů respektive krajů (okresy Dačice, Ledeč nad
Sázavou, viz dále srovnání krajských hranic).
Hodnocení proměny oblasti Vysočiny vlivem územně správní reformy z roku 1960 je
pak zásadní především díky faktu, že tehdejší reorganizace okresů měla zásadní vliv na
podobu moderního kraje z roku 2000, jež byl vymezen právě na základě těchto okresů.
Centralizace přinesla jednak výrazné zmenšení počtu okresů a zvětšení jejich území.
Zrušením menších okresů došlo k marginalizaci některých dosud tradičních center, což lze
sledovat ve všech oblastech-velkých okresech Vysočiny. Území zrušených okresů bylo navíc
dále fragmentováno mezi větší počet okresů respektive krajů. To se nejvýrazněji projevilo
v případě již dříve značně periferních oblastí Ledečska, Dačicka a Jemnicka, přičemž
periferní charakter celého regionu byl nově podpořen i v případě těch vnitřních oblastí
Vysočiny, jež svou polohou nově tvořily periferie krajů z r. 1960 (zejména oblast mezi
Havlíčkobrodskem, Jihlavskem a Pelhřimovskem). Role regionu se tak opět proměnila, když
jej můžeme charakterizovat jako území nerovnoměrně rozprostřené mezi tři kraje, přičemž
zejména oblasti v Jihočeském a Východočeském kraji (Pelhřimovsko a Havlíčkobrodsko)
měli výrazně periferní charakter. Takto fragmentovaný region byl územně-správně sjednocen
až vznikem moderního kraje z let 2000/2001. Ačkoliv tím byl paasiovský proces formování
moderního regionu završen, struktura velkých okresů z roku 1960 byla zachována, tudíž si
i v konečné fázi svého formování a vzniku Vysočina zanechala určité aspekty členění z roku
1960 (např. územní orientace na vyšší centra projevující se v infrastrukturách, službách,
školství, kultuře apod.), a má tedy na úrovni okresů také určitý vztah k předchozímu
krajskému zřízení z let 1949-1960.
Promítnutím hranic Jihlavského kraje (1949), hranic okresů (1960) a Jihlavského kraje
respektive Vysočiny (2000) a jejich srovnáním pak docházíme k poznatku, že proměna
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správních hranic regionu proběhla téměř po celé jejich délce, ačkoliv v různé míře (viz Obr.
10). Zároveň, jak jsme již ukázali, měly i vnitřní oblasti regionu periferní charakter, a to
nejprve na základě rozdělení zemskou hranicí, později vlivem fragmentace do tří krajů.
Moderní kraj Vysočina se tak zformoval z oblastí, jež po většinu 20. století tvořily periferie
vyšších územních celků, což je patrné zejména v „české“ části regionu. Větší či menší míra
územní periferality je tak základní charakteristikou vývoje Vysočiny ve 20. století ve smyslu
Paasiho teorie formování regionů (bod 1). Následující kapitoly objasní, jakou roli plnila
Vysočina ve 20. století z dalších vývojových hledisek, jež budou sledována na základě zde
představeného územního vymezení pro jednotlivá období.

Obr. 11: Vymezení periferních oblastí Vysočiny na základě srovnání hranic krajů z r. 2000
(vyznačeny šedou linií) a r. 1949 (červená linie). (Podle P. Chromý, T. Burda, Oblasti změn
územněsprávní příslušnosti ke krajům, in: Atlas krajiny České republiky, Praha 2011, s. 81.)
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4. Symbolické utváření regionu
V souladu s Paasiho teorií o formování moderních regionů je důležitým prvkem tohoto
procesu vývoj označování a pojmenování konkrétního prostoru. V případě moderního kraje
Vysočina se v tomto prostoru během 20. století můžeme setkat s několika termíny, jejichž
úzus i obsah se v průběhu dané doby zřetelně proměňoval. Nabízí se tedy sledovat, jak byl
prostor Vysočiny v kterém období pojmenováván a jaký byl obsah těchto pojmenování
jakožto symbolických vyjádření charakteristik prostoru Vysočiny.
K výše definovanému prostoru, v němž se moderní region Vysočina zformoval, se
vztahovalo během 20. století několik označení. Nejčastěji se setkáváme s termíny
„Českomoravská vrchovina“, „Českomoravská vysočina“ nebo jen „Vysočina“, obvyklé je
i označení „Horácko“, případně se lze setkat i s termínem „Hory“. V nejobecnější rovině lze
tato označení rozdělit dle jejich převládajícího obsahu do dvou skupin: označení geografická
a označení etnografická.

4.1.

První polovina 20. století

4.1.1. Region ve slovnících a encyklopediích
Ottův slovník naučný, vycházející v letech 1888 až 1909, uvádí termín
„Českomoravská vrchovina“ pod heslem „Čechy“, kde Českomoravskou vrchovinu definuje
geograficky, na základě jejího horopisu a vodopisu. Pod heslem Morava pak zmínku
o Českomoravské vrchovině nenajdeme.123 Podrobnější popis zkoumaného prostoru najdeme
až pod heslem „Horáci“, které přináší podrobný etnografický popis regionu. Ten je zde
situován na českomoravské pomezí a západní Moravu, konkrétně mezi oblast českomoravského pomezí na západě, povodí řek Svitavy, Svratky (Švarcavy) a Dyje na východě a
jihu a (již méně ostře) Žďárské hory a Novoměstsko na severu, přičemž celý prostor je zevnitř
charakterizován také několika německými jazykovými ostrovy.124 Slovník dále popisuje
123

Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, J. Otto, Praha 1888-1909, Díl VI.,
1893 a Díl XVII., 1901. Jediným samostatným heslem s termínem „Českomoravská“ je tak v Ottově slovníku
„Českomoravská transversální železnice.“
124
„(Horáci) na Moravě bydlí od hranic českých na vých. až po řeku Svitavu a Švarcavu, na jih až po hranice
Dol. Rakous; mezi nimi jest několik ostrůvků německých (jihlavský, brněnský, znojemský, slavonický, svitavský).
Obývají tedy na pomezí českomoravském. Kraj při hranici české jest nejvyšší a odtud svahuje se půda k východu
a jihu. Nejvyšší část pohoří sluje Žďárské hory s nejvyšší horou Žákovou (810,2 m). Směrem svahu pohoří
protékají řeky Oslava, Jihlavka, Rokytenka, Jevišovka i Dyje, která tvoří při svém dolním, východním směrem se
beroucím toku jižní hranici Horácka. […] Málokterý kraj (jenom malá čásť Novoměstska) má statky porůznu
roztroušeny na stranách a úbočích, jako bývá na vysokých horách. Řeky jsou rybné. Hojnost lesův a stromořadí
dodává krajině pěkného vzhledu a činí kraj zdravým.“ Tamtéž, Díl XI, 1897, s. 557-560.
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Horácko jako zaostalý zemědělský kraj s nesnadnou možností obživy při namáhavém
obdělávání polí a chovu dobytka a také dramaticky, byť s jistým dobově typickým
romantickým nádechem, líčí odraz obtížných podmínek na povaze zdejšího lidu.125 Jako
naopak vyspělejší a úrodnější, leč již okrajová jižní podoblast Horácka je charakterizováno
Podhorácko, lokalizované do tehdejších okresů Ivančice, Brno, (Moravský) Krumlov
a Znojmo.126 Přesto je však Horácko výsledně zobrazeno jako zaostalá, malebná, leč ne příliš
hostinná rurální oblast s poměrně ostrým geografickým vymezením i podrobnou
národopisnou charakteristikou.127

4.1.2. Region v zemsky orientovaných místopisech
Podobným způsobem, tedy jak geograficky, tak etnograficky, definují zkoumaný
region i podrobné publikace ze zemsky orientované velké místopisné edice Vlastivěda
moravská, jež pro dílčí oblasti (okresy) Moravy vycházela od konce 19. století. S termínem
„Českomoravská vrchovina“ se setkáme již v prvním dílu Vlastivědy moravské z roku 1897,
líčícím přírodní poměry Moravy. Českomoravská vrchovina se zde, stejně jako v Ottově
slovníku, opět vyskytuje především jako geografický termín, když je lokalizována mezi
česko-moravskou zemskou hranici na západě a železniční trať Brno-Svitavy (de facto
kopírující tok řeky Svitavy). V jihozápadní části jsou jmenovitě zahrnuta města Telč, Dačice
i Popelín, který tvořil spolu s Českou Olešnou nejzápadnější místo moravské země.
V severozápadní části regionu jsou naopak jmenovány Nové Město (na Moravě) a Žďár (nad
Sázavou) se Žďárskými horami. Jižní část je pak vymezena česko-moravsko-rakouským
trojmezím západně od Bítova a povodím Dyje až ke Znojmu.128 I ve Vlastivědě moravské se
125

„Obyvatelstvo jest lid statný, otužilí, více než prostředně velicí Horáci, silných svalů, rázovité, pěkné tváře,
tmavých vlasů; celý zjev Horáka svědčí o namáhavé práci a stálém boji jeho s přírodou, jenž tvoří z něho i
povahu samostatnou. Ani při nepřetržité úporné práci neztrácí Horák své veselé, dobrosrdečné povahy
slovanské a dbá skromného pohostinství: při veškeré své upřímnosti jest méně sdílný, avšak vtipný i vážný,
nepoddajný jako ty skály, které oborává, vytrvalý, neodkladný. Někdejší zámožnost, kdy ještě len dobře se platil,
vymizela a poměry hospodářské jsou stále trudnější; jedinou spásou Horáků jest jejich píle, šetrnost, skromnost
a chov dobytka.“ Tamtéž.
126
“Půda rodí žito, oves, len, zemáky, pícniny apod.; v jižních částech Horácka rodí se pšenice a světoznámý
chřest. Kraje tyto nazývají se Podhoráckem (okres ivančický, brněnský, krumlovský, znojemský).“ Tamtéž.
127
Rurální obraz Horácka podporuje i fakt, že Ottův slovník nelokalizuje větší města takto definovaného regionu
(industriální centra jako Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí a další-viz samostatná hesla) explicitně na Horácko,
nýbrž obecněji na západní Moravu. Jak přitom uvidíme dále, samotné Horácko bylo často ztotožňováno se
západní Moravou. Lze tedy oprávněně usuzovat, že Horácko lze chápat jako označení pro venkov západní
Moravy.
128
„Ode dráhy Brněnsko-Svitavské na záp. rozkládá se vysočina česko-moravská. Vysočina tato jest kraj
zdánlivě jednotvárný. Břidlice prahorní, z nichž většinou se skládá, způsobují pouze mírné zvlnění, z něhož
hlavně v západních částech zřídka kdy ostřejší vrch vyčnívá; za to stříbří se na četných místech lesklé hladiny
hojných rybníků, zvláště kolem Telče, Dačic, Popelína, Třeště, Náměště, Nového Veselí, Žďáru a Nového Města.
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v případě Českomoravské vrchoviny setkáváme s romanticky laděným líčením místní krajiny,
která se svými zvlněnými poli a loukami, temnými lesy a rybníky a řídkým osídlením mohou
působit teskně.129
Do tohoto obrazu zapadá i charakteristika Českomoravské vrchoviny, s níž se
setkáváme ve třetím svazku Vlastivědy moravské z roku 1900, který přináší místopis okresu
(Velká) Bíteš v jihlavském kraji. Bítešský okres je tu v souladu s předchozími definicemi
geograficky charakterizován „nejvýchodnějším výběžkem českomoravské vypnuliny“,
konkrétně Žďárských hor, přičemž však za východní hranici vrchoviny (vypnuliny) je
považován tok Svratky, nikoliv tok Svitavy jako u předchozích přesnějších geografických
definic.130 Ve Vlastivědě moravské se tu ovšem také poprvé setkáváme s etnografickým
popisem Horáků jakožto obyvatel Českomoravské vrchoviny, když je zde konstatováno, že
„(bítešský) okres nejvíce obývají Horáci (jak říkáme obyvatelům západní Moravy); ježto však
zdejší kraj nejposlednějším výběžkem českomoravské vypnuliny, na níž přebývají horalé.“131
Z hlediska geografické lokalizace Horácka tak lze na základě tohoto tvrzení stanovit východní
hranici tohoto etnografického regionu hranicí bítešského (soudního) okresu, který tvořil
východní část (nadřazeného) politického okresu Velké Meziříčí (viz mapa Obr. 3 v předchozí
kapitole).
Podrobněji jsou ve Vlastivědě moravské „Horáci“ popsáni ve čtvrtém díle z roku 1901
(místopis Jihlavského kraje – Jihlavský okres), kde kapitola Obyvatelstvo – Povaha lidu
uvozuje, že „lid okresu jihlavského náleží ke kmeni Horákův“, a dále podává obraz o povaze
a životních podmínkách obyvatel okresu, včetně obvyklé pravidelné migrace námezdních
zemědělských sil do úrodnějších oblastí Moravy a Rakouska.132 V souladu s obsahem hesla
Tyto krajiny zvláštní náladou působí na cestovatele. […]Nejkrásnější z roklinatých údolí těch jest zajisté údolí
Dyje od Znojma na západ až po hranice moravské za Bítovem a Frajštýnem. (…) Za to západ a sever vysočiny
Českomoravské nadále jest chladný a nezmění na tom ničeho ani krása starobylých měst Telče, Třebíče, Velkého
Meziříčí a Žďáru, ani velkolepost proslaveného druhdy hornického města Jihlavy!“ Vlastivěda moravská I.
Země a lid – Díl I. Přírodní poměry Moravy, F. Dvorský, J. Hladík, Musejní spolek v Brně 1897, s. 386.
129
„Pole, pro vysokou polohu pozdě se zelenající a lesy černavé, rybníky i zpravidla malé osady střídají se
v jednotvárné změně bez konce, bez ustání a není-li čas obzvláště slunný, snadno tesknota do srdcí se nám
vkrádá.“ Tamtéž.
130
„(Bítešský okres) jest nejvýchodnějším výběžkem českomoravské vypnuliny, a to části, jež slove „Žďárské
hory“, a prostírá se mezi Jihlavkou a Svratkou.“ Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský
kraj, č. 3 Bítešský okres, L. Zavadil a J. Tiray, Musejní spolek v Brně 1900, s. 1. Mimo vymezení východní
hranice Svratkou lze za nepříliš přesné považovat i vymezení bítešského okresu na západě řekou Jihlavou
(Jihlavkou).
131
Tamtéž, s. 13.
132
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Jihlavský okres, A. J. Pátek, Musejní
spolek v Brně 1901, s. 14. Dále se zde dočítáme, že obyvatelstvo „… naučiloť se již ode dávna strádati, zvyklo si
boji za zachování živobytí, a pokud má „kousek políčka“ a „jen když Pán Bůh zdraví dá“, vyjde mu vše na dobré
konce. Pracovitost až do úmoru, skromnost v životních potřebách a naděje na lepší časy vyznačují Horáky.
Postavy jsou průměrně prostřední, ale silné, zdravé a otužilé soustavy tělesné, a vytrvalí v každé nepohodě. […]
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v Ottově slovníku je tak i zde líčen obraz Horáka jako bodrého, pracovitého a skromného
člověka ze svérázného chudého kraje, když ani v tomto popisu nechybí jistá dávka romantické
idealizace. Z popisu je přitom nepřímo zřetelné, že autor považuje jihlavský okres za užší
oblast etnografického regionu, tedy chápe Horácko jako širší prostor rozkládající se i mimo
samotný okres Jihlava, ačkoliv tento etnografický prostor už nijak šířeji geograficky
nespecifikuje (např. lokalizací na českomoravské pohraničí či do bítešsko-brněnské oblasti
jako v definicích výše). Zároveň ale autor vnímá, že veškerými obyvateli Jihlavska nejsou
pouze Horáci, když čtenáře upozorňuje, že „kromě vylíčených Horáků budiž tu zmíněno také
německého lidu, kterýž obývá „německý ostrov Jihlavský“, úzký to pruh směřující na jihu od
Stonařova až k Něm. Brodu na sever. Obyvatelé tito nazývají se obyčejně Jihlavci. Němci tito
jsou chladní, rozvážní, zdlouhaví ve svém počínání, ale otužilí a vytrvalí.“133
Reflexi Českomoravské vrchoviny či jejích obyvatel Horáků přinesly i další díly
Vlastivědy moravské vydávané v následujících letech. Pozoruhodné však je, že tyto jednotlivě
vydávané okresní místopisy již nereflektovaly vymezení geografického a etnografického
regionu do lokalit, kam je zasadil první (obecně popisný) díl Vlastivědy či další výše citované
svazky věnované bítešskému či jihlavskému okresu. Tento rozpor lze doložit dvěma případy.
Jednak 14. svazkem Vlastivědy z roku 1906, který v místopisu Jihlavského kraje pokračuje,
tentokrát okresem Třebíč.134 Na celých 449 stranách publikace totiž nenajdeme jakoukoliv,
byť nepřímou zmínku o Českomoravské vrchovině či Horácích, ačkoliv lze jejich lokalizaci
do tohoto okresu na základě předchozích definic právem předpokládat. Podobná je i situace
v případě o rok mladšího svazku č. 19 s místopisem okresu Bystřice (nad Pernštejnem).135 Ani
zde na 272 stranách nenajdeme žádnou předpokládanou konotaci na zmiňovaný geografický
či etnografický region. Mimo místopisů bystřického a třebíčského okresu však ostatní okresy,
kde můžeme jistý druh reflexe Českomoravské vrchoviny či Horácka předpokládat, tyto
konotace ve svých místopisech skutečně obsahují. Absence v případě Třebíčska a Bystřicka je
o to pozoruhodnější, že ještě téhož roku vydaný 17. svazek Vlastivědy s místopisem
velkomeziříčského okresu etnografický popis Horácka obsahuje - okres Velké Meziříčí
přitom s oběma okresy sousedil a ležel v podstatě mezi nimi. Lze se tak jen domnívat, proč
Majíce doma žně až v srpnu, chodívají Horáci v měsíci červenci na jižní Moravu a do Rakous kosit obilí, neb i
dříve na sena, kdež pro nedostatek dělníků rádi bývají vídáni. Někteří tam i zůstávají na mlácení, mnozí pak
vracejí se až po vinobraní domů na zimu. Tak cestuje kromě poutí náš lid v horách.“
133
Tamtéž, kap. Obyvatelstvo – Nářečí, s. 18.
134
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Třebický okres, F. Dvorský, Musejní
spolek v Brně 1906.
135
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, č. 3 Bystřický okres, J. Tenora, Musejní
spolek v Brně 1907.
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autoři obou místopisů při geografickém a etnografickém popisu okresů oba běžně užívané
termíny vynechali včetně jejich obsahu. V případě velkomeziříčského okresu se totiž
dočítáme, že „obyvatelé sami se nazývají Horáky“ a následuje variace již známého obrazu
pracovitého skromného člověka, jenž žije v neustálém souboji s nehostinnou krajinou.136
Podobnou, leč stručnější zmínku obsahuje i místopis náměšťského okresu, rovněž sousedícího
s okresem Třebíč. Ve svazku č. 20 Vlastivědy moravské z roku 1908 již František Dvorský
(právě autor třebíčského místopisu) etnografický region Horácka vnímá, když alespoň jednou
větou uvádí, že „lid okresu Náměšťského jest až na skrovné výjimky český, počítá se k
Horákům a užívá nářečí polohanáckého, které v novější době čím dál tím více ustupuje nářečí
českému.“137 V tomto kontextu tak ani nepřekvapí, že i poslední Dvorského místopis
z Třebíčska, svazek č. 30 o okresu Hrotovice z roku 1916, obsahuje jen stručnou zmínku
o geografické lokalizaci této oblasti v rámci Českomoravské vrchoviny.138
Z dalších dílů Vlastivědy moravské, do jejíchž okresů bychom na základě
prostorového

vymezení

v předchozí

kapitole

mohli

výše

definovaný

geografický

a etnografický region projektovat, lze pro podrobný popis vyzdvihnout zejména svazek č. 32
s místopisem okresu Telč z roku 1913. Autor, pedagog a kustod tamního muzea Jan Tiray,
popsal okres podrobně na 456 stranách, kde se konotace Českomoravské vrchoviny i Horáků
několikrát objevuje, a to v ne tolik tehdy frekventovaných termínech „Českomoravská
vysočina“ (místo běžnějšího „vrchovina“) a „Horácko“ (jakožto oblast obývaná Horáky).139

136

Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Vel.-Meziříčský okres, A. Kratochvíl,
Musejní spolek v Brně 1907, s. 21. „Horáci jsou lid statný a otužilý, postavou spíše větší než menší, svalů
silných. Zjev Horáka nasvědčuje práci velmi klopotné, tuhému boji se skrblou přírodou, která bez vůle své v tom
jen štědrost ukazuje, že tesá povahy lidu v samostatné charaktery. Vlivem přírody se vysvětluje uvyklost Horáků
uskrovňovati se v potřebách. Ani při stálé úmorné práci neztrácí Horák jaré, dobrácké povahy a dbá
pohostinství. Při vší upřímnosti jest málo sdílný, většinou vážný, ač ovšem i vtipný, nepoddajný., jako ty skaly,
které oborává, vytrvalý, neodkladný. (Podle F. V. Autrata, Moravští Horáci, Lidová čítanka moravská, Telč
1907, s. 414-419.)“
137
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl VI. Znojemský kraj, Náměšťský okres, F. Dvorský, Musejní
spolek v Brně 1908, s. 21.
138
„Hrotovský okres jest částí pahorkatiny Českomoravské, i nese to jméno vším právem. Jest to jen skutečná
pahorkatina – poloha mírně zvlněná, na které se střídají mírný důl a mírný vrch – louka, pole a les! Lesy menší a
háje roztorušeny jsou po celém kraji, ale také rozsáhlými lesy pokryty jsou některé výšiny, […]. Četné osady
skryty jsou v hustém ovocném stromoví. Pohled na žírné pole a bujnější zdejší osení, na lány zlatokvetoucí řepky,
na nivy oseté bohatě kvetoucím mákem, na luka plná rozmanitých květů, na četné řady stromů ovocných a též
lesních podél silnic mile dojme a pobaví každého cestovatele, jenž za vedra letního v hájích a lesích zdejších
příjemného osvěžení nalézá.“ Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl VI. Znojemnský kraj, Hrotovský
okres, F. Dvorský, Musejní spolek v Brně 1916, s. 6. Dvorského líčení krajinného rázu Hrotovicka je proti
obvyklému obrazu Českomoravské vrchoviny poněkud barvitější a optimističtější, což lze přičíst zřejmě
úrodnější tohoto kraje oproti (severo)západnějším oblastem regionu.
139
„Celý západ Moravy náleží horám skládajícím naši Českomoravskou vysočinu. […] Celý náš okres náleží
vysočině Českomoravské, a to Jihlavské. Silnice z Želetavy ke Studené všechnu krajinu naši protíná, takže
příchozím jednotlivé táhlé hřbety horské, celkem od jihu k severu se pnoucí, postupně se na obzoru rýsují.“
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Telecký okres, J. Tiray, Musejní spolek v Brně
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Vydávání Vlastivědy moravské pokračovalo i během období První republiky, kdy
vyšly další místopisy k okresům regionu, konkrétně r. 1925 Dačický okres, o rok později
Slavonický okres a ještě roku 1937 byl vydán svazek Žďárský okres. Autorem prvních dvou
publikací byl již zmiňovaný Jan Tiray. V díle věnovaném Dačicku tento okres dle očekávání
geograficky identifikuje s Českomoravskou vysočinou, o níž uvádí, že je rozložená „od Brna
či přesněji asi od čáry Kunštát, Tišnov, Rosice, Znojmo, směrem na západ až daleko do
středních Čech, a nesoucí zeměpisné jméno vysočiny Českomoravské.“, jakkoliv však
v etnografické rovině region necharakterizuje.140 Tak již nečiní ani v případě místopisu okresu
Slavonice, což však lze zřejmě přičíst na vrub charakteru tamního osídlení s velkou převahou
německého etnika.141 Opět se tu však setkáme s barvitým romantickým obrazem
Českomoravské vrchoviny, konkrétně její jihozápadní části, kterému vévodí lesy, potoky,
rybníky a samoty.142
Autorem svazku Žďárský okres z roku 1937 byl Josef František Svoboda, významný
národopisný publicista a regionální historik působící na Třebíčsku, Velkomeziříčsku
a Novoměstsku. J. F. Svoboda patřil k zakladatelům novoměstského muzea (Muzeum
Horácka, viz dále) a byl také zakladatelem regionálního čtrnáctideníku „Ozvěna
z Novoměstska“, jenž vycházel od roku 1903 a později byl, už jako týdeník, přejmenován na
„Horácké listy“. Právě Svoboda byl častým propagátorem etnografického pojmu „Moravské
Horácko“ a k tomuto tématu plánoval vydání několikasvazkové monografie, leč zůstalo jen u
prvního vydaného sešitu.143 Svoboda ve svých publikacích vnímal Horácko jakožto (zemsky)
čistě moravskou oblast a ztotožňoval jej s geografickou oblastí západní Moravy, přičemž za
hranice této oblasti považoval, shodně s většinou výše citovaných autorů, zemskou hranici

1913, s. 3-5. Obyvatelstvo okresu včetně jazykového ostrova charakterizuje na s. 32: „Obyvatelstvo našeho
okresu jest (až na židy) výhradně národnosti české. […] Ovšem jsme také blízko Stonařova, kde jest již Jihlavský
ostrov národnostní. Na našem „Horácku“ mluvíme po „česku“, pouze u Nové Říše užívají poznačení řeči
„moravské“.
140
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Dačický okres, J. Tiray, Musejní spolek v
Brně 1925, s. 1.
141
Dle statistického sčítání lidu z roku 1921 žilo ve slavonickém okrese 2145 Čechů, tedy jen 22,1% všech
obyvatel. Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Slavonický okres, J. Tiray, Musejní
spolek v Brně 1926, s. 12.
142
„Povrch okresu jest hornatý. Jelikož vysočina Českomoravská se táhne od hranic českorakouských
k severovýchodu, má její moravský svah jihovýchodní spád. Krajinný ráz okresu nepůsobí na cizího pozorovatele
dojmem uchvacujícím. […]Milovník jehličnatých lesů, idylických samot, kapradím obrostlých potůčků, tichých
hladin, v nichž se zrcadlí zelený bor a modré nebe, vřesem porostlých vysočin s dalekým rozhledem a omšených
balvanů najde v naší pahorkatině mnohé místečko, které se mu zalíbí. Hlavní hřbet Českomoravského pohoří
táhne se od Kadoleckého sedla ke Hradisku směrem severovýchodním a vypíná se na několika místech nad
700m; […].“ Tamtéž, s. 1-2.
143
J. F. Svoboda, Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Moravské Horácko II., Sešit 1., Praha
1930.
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na západě a povodí řeky Svratky na východě.144 Z hlediska vývoje označování prostoru
Českomoravské vrchoviny se u Svobody setkáváme s pozoruhodným momentem, když ještě
ve své první větší publikaci z r. 1928 užívá označení „Českomoravské Horácko“, a teprve
v pozdějších pracích ustaluje termín „Moravské Horácko“. Označení v prvním titulu by
mohlo oprávněně vyvolat předpoklad, že autor lokalizuje tento region po obou stranách
zemské hranice. Svoboda však již zde ztotožňuje Horácko výhradně se západní Moravou a
označení „českomoravské“ se tedy v jeho podání vztahuje spíše k samotné českomoravské
hranici, od níž se oblast východním směrem rozkládá. Ve druhé citované publikaci umisťuje
Svoboda oblast Horácka rovněž na západní Moravu, přičemž však používá již ustálené
označení „moravské“, což je vzhledem k obsahu pojmu nepochybně výstižnější přívlastek.
Posun v autorově označení oblasti tudíž není v rovině významové a má čistě jazykový
charakter.145
V příslušném dílu Vlastivědy moravské č. 84 o žďárském okrese z roku 1937 používá
Svoboda pro označení daného prostoru geografický termín „Českomoravská vysočina“, což
činí stejně jako ve svých předešlých pracích k tematice Českomoravské vrchoviny.

146

Zajímavé však je, že při obvyklé charakteristice obyvatelstva popisovaného okresu se
jakémukoliv konkrétnímu etnografickému označení vyhýbá. Je tedy poněkud překvapivé, že
právě v tomto svazku Vlastivědy, jejímž autorem byl významný badatel oblasti Horácka,
pojmenování regionu ve smyslu etnografickém vůbec nenajdeme. Svoboda navíc ani
nepopisuje obyvatelstvo Žďárska prostřednictvím tradičního romantizujícího obrazu tvrdě
pracujících a skromných Horáků, ač bychom tento popis snad mohli na základě podání
ve výše citovaných dílech Vlastivědy pro okolní okresy Českomoravské vrchoviny oprávněně
čekat. Ačkoliv tedy Svoboda neužívá označení jako „Horácko“ nebo „Horáci“, přesto si
všímá zvláštního jevu, který s oběma pojmy spojovali jiní autoři. Tímto jevem je specifická
etnická skladba regionu, respektive blízké soužití Čechů a Němců, jež je pro daný prostor
charakteristické. Autor podává výčet obcí okresu, které byly od dob středověké kolonizace
německé, avšak jejich obyvatelstvo bylo i přes germanizační snahy postupně asimilováno
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J. F. Svoboda, Horácká osada. Českomoravské Horácko slovem a obrazem, Nové Město na Moravě 1928;
týž, Moravské Horácko: Prameny k poznání moravského Horácka, Helenín u Jihlavy 1940.
145
Jak však uvidíme dále, ačkoliv je ve Svobodově pojetí českomoravské i moravské Horácko totožným
termínem, v pozdější etnografické literatuře se prosadil rovněž termín „České Horácko“, označující oblasti
Českomoravské vrchoviny podél západní strany zemské hranice, v Čechách (oblast od Hlinecka a Chotěbořska
na severu přes Německobrodsko a Pelhřimovsko až k Žirovnici a Počátkům na jihu).
146
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Žďárský okres, J.F. Svoboda, Musejní
spolek v Brně 1937, s. 1, 3, 4-5.
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a v době vydání testu už drtivá většina populace okresu patřila k českému etniku.147 Podobně
jako v případě Dvorského a jeho Třebického okresu se i zde lze jen domnívat, proč právě
Svobodův díl Vlastivědy moravské věnovaný okresu Žďár postrádá národopisnou
charakteristiku oblasti prostřednictvím tehdy běžně užívaného (a též samotným autorem
v jiných publikacích standardně používaného) pojmu „Horáci“, a místo toho charakterizuje
autor obyvatelstvo spíše prostřednictvím historicko-demografického popisu.
Hned následující díl Vlastivědy moravské, místopis okresu Nové Město, pochází
rovněž z pera J. F. Svobody, a také zde se pojmenování regionu vyskytuje výhradně
v geografické rovině obsahu. Ačkoliv tento svazek vyšel až v roce 1948, autor jej připravil
krátce po předchozím dílu, na konci 30. let, avšak v důsledku okupace českých zemí byl
vydán až téměř deset let později, po Svobodově smrti. V souladu s předchozím svazkem tak i
pro prostor novoměstského okresu používá Svoboda nadřazený pojem „Českomoravská
vysočina“, a to jak při obecném geografickém popisu, tak i v podkapitolách o regionálním
horopisu a podnebí.148 Jakékoliv etnografické pojmenování dané oblasti opět chybí, kapitola
o obyvatelstvu okresu je znovu spíše historicko-demografickým líčením, přičemž tentokrát
autor nezmiňuje ani národností situaci. Obecně tedy lze konstatovat, že Svobodovo podání
regionu je v obou jeho svazcích Vlastivědy moravské výrazně geografické, s důrazem na
lokalizaci Českomoravské vysočiny na západní Moravu, a jakékoliv souhrnné etnografické
označení regionu chybí. Tento fakt není pozoruhodný jen vzhledem k autorovi, který byl jinak
na poli národopisu Českomoravské vrchoviny aktivním badatelem a plodným publicistou, ale
i vzhledem k standardizované obsahové struktuře řady Vlastivěda moravská.
Jako srovnatelnou místopisnou edici, tentokrát však se zemsky českou orientací, nelze
opomenout Ottovu řadu Čechy, jež vycházela v letech 1900 až 1908. Podobně jako
u Vlastivědy moravské i zde byla edice členěna regionálně, nikoliv však dle okresů, ale podle
obecnějšího geografického kritéria. Čtrnáct svazků tak neslo tituly Šumava, Vltava, Praha,
Polabí, Orlické hory a Stěny, V jihovýchodních Čechách, Středohoří, Táborsko, Západní
Čechy, Krušné hory a Poohří, Rakovnicko a Slánsko a Středočeské Meziříčí, Severní Čechy
(dva díly) a konečně Východní Čechy. Reflexi Českomoravské vrchoviny lze v této edici najít
už v 6. dílu V jihovýchodních Čechách, byť jen velice okrajově při popisu oblasti česko147

[…] můžeme také pozorovati, jak se tito osadníci přizpůsobovali svému čes. okolí, až úplně splynuli
s osadníky českými. Německá jména místní a osobní, která se vyskytují později, nemají většinou souvislosti
s tímto starým osídlením: jsou důsledkem pozdějšího poněmčování (v 17. století za Fürstenberků na statku
veselkém a v 18. stol. vůbec), nebo jeho dědictví po vandrujících řemeslnících. Nyní je obyvatelstvo okresu
vesměs české. Tamtéž, s. 70.
148
Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Žďárský okres, J.F. Svoboda, Musejní
spolek v Brně 1948, s. 11, 16, 18.
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moravské hranice u měst Kunžak a Strmilov. Autor popisných statí J. Dunovský zde čtenáře
upozorňuje, že „vystoupení na vrchol Vysokého Kámene není právě obtížno, i odměňuje se
znamenitým výhledem obzvláště v stranu severní přes Kunžak a Strmilov dále na vysočinu
českomoravskou a k severozápadu přes velké dva rybníky Člunecké ku Hradci
Jindřichovu.“149 Autor tedy lokalizuje „vysočinu českomoravskou“ na česko-moravskou
zemskou hranici, de facto na obě její strany, neboť obce Kunžak a Strmilov sice náležely do
Čech, avšak právě v jejich okolí, v těsném severním sousedství těchto měst, zasahovala
Morava největší měrou na západ (jmenovitě šlo o Česko Olešnou jako nejzápadnější výběžek
Moravy a dále Malý Jeníkov a Palupín).
V podstatně větší míře se s různými způsoby pojmenování českomoravského regionu
však setkáváme ve 13. dílu místopisné edice s titulem Východní Čechy. Už samotný obsah
tohoto dílu má poněkud „českomoravský“ charakter, když spisovatelka Tereza Nováková
po umělecky laděném, byť i velice informativním popisu Lanškrouna, Litomyšlska, Vysokého
Mýta a Poličska plynule přechází v kapitolu o údolí Svratky. Podobně postupoval i další ze
spoluautorů, skutečský historik a spisovatel K. V. Adámek, který popisuje oblasti
Chrudimska, Nasavrk a Heřmanova Městce, Chrastu, Skutče, Hlinska a Lichnice v Železných
horách. Dle tehdejších zemských hranic bychom údolí Svratky mohly označit za čistě
moravskou oblastí, oblast Hlinska, lokalizovanou na rozhraní (moravských) Žďárských vrchů
a (českých) Železných hor by bylo možné považovat za pomezní oblast – ani v jedné z těchto
kapitol však Nováková a Adámek českomoravský či přímo moravský charakter popisovaných
oblastí nijak nereflektují.150
Z uspořádání obsahu publikace lze naopak předpokládat, že oblastem při zemské
hranici se věnuje převážná část pasáží Zdeňka Wirtha, který byl autorem kapitol s tituly Na
Doubravce, Na Horní Sázavě, Německý Brod, S proudem Sázavy, Z Něm. Brodu do Čáslavě,
Na Čáslavské rovině, V horách, V zapomenutém kraji.151 Wirth skutečně na mnoha místech
zachycuje specifický charakter oblasti českomoravského pomezí. Zemská hranice však pro
Wirtha, na rozdíl od výše citovaných autorů Vlastivědy moravské, nepředstavuje západní
hranicí Českomoravské vrchoviny. Tento region autor naopak charakterizuje jako zónu po
obou stranách zemské hranice, jako prostor rozkládající se v Čechách i na Moravě. Českomoravská hranice tudíž není ve Wirthově podání vymezujícím, nýbrž integrujícím prvkem
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Monografie Čechy – díl 6. V Jihovýchodních Čechách, ed. A. Jirásek, vyd. J. Otto Praha 1900, s. 254.
Monografie Čechy – díl 13. Východní Čechy, ed. A. Jirásek, vyd. J. Otto, Praha 1905. T. Nováková, Údolí
Svratky, s. 162-182; K.V. Adámek, Hlinsko a okolí, 342-394.
151
Tamtéž, s. 417-516.
150
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regionu, přičemž z popisu jasně vyznívá jeho český a zároveň moravský charakter. V souladu
se zemsky českou orientací této místopisné edice je region ohraničen podrobněji směrem
západním, než na Moravu.
Dokladem uvedených skutečností je kapitola „Na Horní Sázavě“. Ačkoliv se zde opět
setkáváme s tradičním obrazem Českomoravské vrchoviny jako odlehlé, neúrodné
a nehostinné krajiny, je tato oblast popisována prostřednictvím řeky Sázavy a jejího toku
vinoucího se od pramene na Moravě dále na západ do Čech. Oproti výše představenému
způsobu vymezování prostoru regionu moravskými autory (lokalizace Českomoravské
vrchoviny mezi zemskou hranici a povodí Svitavy, potažmo Svratky) umisťuje Wirth tento
region i dál do Posázaví, když konstatuje: „Jest to horská říčka, jež až po ústí neztrácí nic ze
svého prvotního rázu; ať dere se urputně skalami jako na středním toku, ať plyne klidně
lučinami jako od Přibyslavě k Okrouhlici,… […] Vždyť Sázava právě pro tuto pahorkatinu
jest nejvýznačnější a po celé délce toku jí náleží, neztráceje až po Světlou ráz horské řeky.“152
Jako nejzápadnější část Českomoravské vrchoviny v okolí Sázavy pak Wirth v kapitole
„S proudem Sázavy“ uvádí Ledeč a blízkou vesnici Chřenovice. 153 Zatímco tak pro západní
ohraničení regionu slouží Sázava, pro severozápadní vymezení má podobnou roli řeka
Doubrava, pramenící poblíž Velkého Dářka v okrese Žďár a protékající přes Havlíčkobrodsko
směrem k Čáslavi. Za severní hranici jsou zde pokládány Železné hory, konkrétně obce Horní
a Dolní Studenec, Libice a Běstvina pod jejich hřebenem.154 Na západ od nich pak dle
Wirthova popisu sahá poslední výběžek Českomoravské vrchoviny do okolí vesnic Skuhrov,
Lučice a Tis a k městům Habry, Golčův Jeníkov a Vilémov.155
Faktu, že autor ohraničuje Českomoravskou vrchovinu mnohem ostřeji na české, než
na moravské straně, odpovídá i podrobný popis hranic regionu jižním a jihozápadním
směrem, jemuž je věnována celá kapitola Wirthova popisu s výstižným titulem „V horách“.
Autor konstatuje, že „Horami sluje v ústech lidu pohraniční část pahorkatiny mezi Sázavou,
hranicemi království a městy Jihlavou, Pelhřimovem a Humpolcem“.156 Wirth dále podává
tradiční romantizující obraz chudé nehostinné krajiny a jejích pracovitých obyvatel –
„horáků“, přičemž v popisu nechybí ani obvyklá zmínka o výrazné přítomnosti německého
etnika v jihlavském jazykovém ostrově (zde členěném podle největších německých obcí na
152

Tamtéž, s. 448.
Tamtéž, kap. S proudem Sázavy, s. 469-478.
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Tamtéž, kap. Na Doubravce, s. 417-442.
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Tamtéž, kap. Z Německého Brodu do Čáslavě, s. 479-485. Za zmínku stojí, že při porovnání moderního
územně-správního vymezení zjistíme, že oblast těchto obcí tvoří hranici kraje Vysočina i v současnosti. To
ostatně platí i v případě výše citovaných Chřenovic u Ledče nad Sázavou.
156
Tamtéž, kap. V horách, s. 499-510.
153
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jihlavský, štocký a pohledský).157 V duchu tohoto popisu tak nepřekvapí, že Wirth za hlavní
centrum takto vymezené oblasti „Hor“ považuje nikoliv dominantně německou Jihlavu, nýbrž
nedalekou Polnou jako největší české město této části Českomoravské vrchoviny. Autor
zároveň vnímá jistý turistický potenciál zdejší krajiny, jehož využití však brání právě obtížná
dopravní dostupnost a řídká síť komunikací uvnitř regionu.158
V popisu českého autora nefiguruje ona výrazná moravská identita, jež byla
Českomoravské vrchovině přisuzována autory Vlastivědy moravské, jak jsme zaznamenali
výše. V Praze vydávaná monografie Čechy tento region naopak líčí jako periferii obou
historických zemí, jako území zemsky české i moravské. Obě zemsky orientované místopisné
edice však podávají obraz tohoto regionu jakožto periferního, přičemž perifernost je vnímána
nejen geograficky (odlehlost území na hranici obou zemí, poloha mimo hlavní dopravní tahy),
ale též hospodářsky (málo úrodná, hornatá a zalesněná krajina bez větších industriálních
center) a sociálně (rozlehlý německý jazykový ostrov, respektive problematické rozhraní
českého a německého osídlení).
Při Wirthově popisu okolí Sázavy se i přes opakování tradičního romantizujícího
obrazu zaostalé periferní oblasti setkáme ovšem též s určitou reflexí modernizace regionu,
která zasahovala především větší města, když jejím nositelem byla železnice. Autor si
v popisu horního Posázaví všímá především nové trati mezi Žďárem a Německým Brodem,
jež byla zprovozněna na konci roku 1898: „Sázava, až na horní svoji část k Německému
Brodu, jest sice známější a cesta podél ní schůdnější než podél Doubravky, ale k tomu
dopomáhá jí v poslední době zlepšovaná síť železniční. Zejména trať z moravského Žďáru
přes Přibyslav a Pohled do Německého Brodu přinesla v tyto kraje hodně ruchu, jenž bude
stoupati, bude-li proveden projekt vésti tudy hlavní trať k Brnu.“159 Moravskými autory
157

Je to vyšší hřbet širokého pásma vysočiny Českomoravské, promíšený německým živlem v ostrůvcích
Pohledském, Štockém a Jihlavském, ale o sobě dosti svérázný. Krajina je nejbližší svou podobou horám
Žďárským a s malými odchylkami i lid zdejší ukazuje vedle německých hojně vlivů moravských. Příznačná je tu
chudoba a tvrdost krajinných barev. A jaké hory, takový jejich lid. I horákovi je chudoba údělem po celý život a
tvrdost osobním rysem. […]Vesnice horácké jsou buď v půdorysu do kruhu zavřené, nebo po způsobu horských
osad mají domky a chalupy rozsety po návrších a v údolích. Vzezření jejich je chudé tvarově a výzdoby zvláštní
marně bys hledál; vnitřní úprava pak odpovídá chudému životu obyvatelův, jimž jsou zemáky (zde jablka zvané)
hlavní potravou. Tamtéž.
158
„Čilejší turistický ruch zdržuje obtížné spojení a nedostatek drah. K tratím: Praha-Vídeň, Něm. BrodHumpolec a Něm. Brod-Žďár přibyla nedávno odbočka Polná-Štoky-Polná město, ale hlavními komunikacemi
ještě zůstávají silnice, zejména „vídeňská“ z Prahy přes Německý Brod do Jihlavy a přes Humpolec do
Pelhřimova. Hlavním středem horáckým jest již svou polohou v kotlině město Polná.“ Tamtéž.
159
Tamtéž, s. 448-449. S reflexí probíhající modernizace se ostatně setkáme i v popisu samotného Německého
Brodu, jemuž je věnována samostatná kapitola (s. 457-468): „Nemocnice, plynové osvětlení, dobrý vodovod,
vlastní – třeba staré – divadlo a krásný park staví jej, ačkoliv počet obyvatelů dostoupil r. 1900 teprve 6525, do
řady pokročilých měst. Nemálo k tomu ovšem přispělo zřízení železné dráhy, jež tvoří zde uzel tratí na pět stran
se rozbíhající, a v jistém ohledu i dobré silnice a řeka.“ Tamtéž, s. 457.
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naopak nebyla tato technologická modernizace zaznamenávána a s motivem železnice jakožto
nositele pokroku do zaostalého regionu se v jejich publikacích vůbec nesetkáváme, a to ani
v pozdějších svazcích Vlastivědy moravské, v jejichž době vydání již byla hlavní trať
protínající region mezi Německým Brodem a Brnem v provozu.160 Zřetelným rozdílem
v podání obrazu Českomoravské vrchoviny prostřednictvím obou místopisných edicí je tedy
mimo jiné větší důraz na modernější urbánní prostředí, který kladli čeští autoři. Místopis
moravských autorů se proti tomu více zaměřuje na rurální prostředí, na venkov a vesnice, kde
nebyl dopad nedávného železničního spojení větších měst zatím tak bezprostředně patrný.
Obecně tak lze uvést několik zásadních rozdílů v označování a popisu prostoru
Českomoravské vrchoviny českými a moravskými místopisy v první polovině 20. století.
Nejzřetelnějším rozdílem je míra vyjádření zemské identity regionu. Zatímco v podání
moravských místopisů je region geograficky („Českomoravská vrchovina/vysočina“)
i etnograficky („Horácko“) výhradně moravský, respektive je ztotožňován se západní
Moravou (označení „českomoravská“ se tedy vztahuje spíše k západní hranici regionu),
v Ottově edici je Českomoravská vrchovina popisována jakožto přeshraniční oblast náležící
do obou zemí, aniž by byl ovšem zmíněn její přesnější rozsah na Moravě („českomoravská“
tedy spíše jako charakteristika příslušnosti do obou zemí). Jistý rozdíl lze shledat i v popisu
hospodářské úrovně regionu. Moravský i český popis sice shodně akcentují typickou
periferalitu oblasti v hospodářském i sociálním ohledu, kterou popisují zejména
prostřednictvím neúrodné a těžce obdělávatelné půdy, nízké míry industrializace, špatného
dopravního spojení uvnitř i vně regionu, avšak zatímco moravský místopis se soustředí
převážně na popis rurálního prostředí, český obraz zachycuje ve větší míře i města, které
zobrazuje díky železničnímu spojení jako centra modernizace regionu.

4.1.3. Region v dalších pramenech
V podstatě totožný obraz o prostoru Českomoravské vrchoviny podává během
dvacátých a třicátých let 20. století i ostatní literatura, vedle publikací s regionální
či národopisnou tematikou také obecné encyklopedie. Největší československý meziválečný
slovník, sedmidílný Masarykův slovník naučný vycházející v letech 1925-1933, obsahuje již
ustálenou dvojí charakteristiku prostoru Českomoravské vrchoviny, a to jak v geografické
rovině („Českomoravská vysočina“), tak v rovině etnografické („Horáci“). Českomoravská
160

Trať Brno-Tišnov byla zprovozněna roku 1885, trať Německý Brod-Žďár v r. 1898. Ke spojení obou úseků,
které vytvořily koridor Německý Brod-Brno, došlo 23.6.1905. Již od roku 1871 navíc existovalo železniční
spojení Brna s Jihlavou přes Okříšky a téhož roku byla zprovozněna i trať Jihlava-Německý Brod-Pardubice.
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vysočina je Masarykovým slovníkem definována jako „mírně zvlněná planina, vyšší hřbety
zalesněny, planiny skýtají chudá pole. Z Českomoravské vysočiny vybíhají Železné hory. Na
Moravu snižují se Žďárské vrchy, na jihovýchodní hranici Čech (sahá) až k Novohradským
horám.“161 Ponechme stranou geograficky nepřesnou lokalizaci oblasti až k Novohradským
horám, jež snad předpokládá, že Českomoravská vysočina by takto zahrnovala i Třeboňskou
pánev. Mnohem zřetelnějším je totiž přítomnost respektive opakování typických motivů
periferality, s nimiž jsme se při označování Českomoravské vrchoviny setkali již výše ve
starší literatuře. Jde jak o motiv dvojí zemské příslušnosti regionu (periferalita geografická),
tak i o vyjádření hospodářské zaostalosti oblasti (periferalita hospodářská). Shodný obraz
periferality regionu (a paradoxně i jeho přesnější geografické vymezení) se vyskytuje i pod
etnografickým pojmem „Horáci“, což jsou dle Masarykova slovníku „obyvatelé
Česko-moravské vysočiny v Čechách a na Moravě.“ Horáci obývají konkrétně prostor
„v Čechách mezi Hlinskem a Kamenicí nad Lipou, na Moravě mezi Svitavou a Dyjí“ a jsou
charakterizováni jako „chudí, pracovití, skromní.“162
Můžeme tedy konstatovat, že v relevantních publikacích vydaných během prvních čtyř
dekád 20. století je dominantním motivem obrazu Českomoravské vrchoviny její periferní
charakter, a to jak ve smyslu nevýhodné polohy na okraji obou zemí, tak ve smyslu
hospodářské zaostalosti a nízké úrovně produkce. Výrazné rozdíly ve vyjádření zemské
identity regionu, které jsme zaznamenali mezi českými a moravskými místopisy, jsou však
částečně patrny i v širším diskurzu ještě na konci třicátých let. Dokládá to mimo jiné i zřejmě
nejvýznamnější regionálně zaměřená veřejná akce, jež byla na Českomoravské vrchovině
ještě před 2. sv. válkou uspořádána. Roku 1938 se ve Velkém Meziříčí konala široce pojatá
všeobecná „Výstava Horácka“. O jejím rozsahu svědčí obsáhlý sborník Horácko – kulturní
a hospodářský obraz kraje, jenž byl u příležitosti výstavy vydán. Sborník svým tematickým
rozvrstvením zhruba odpovídá členění velkomeziříčské výstavy; jednotlivé statě a články
se zabývají soudobou hospodářskou situací (důraz na zemědělskou výrobu, lesnictví
a rybníkářství), ale i uměleckou reflexí regionu (regionální básníci, spisovatelé a krajináři)
či přírodními poměry a specifiky regionu. Hned v úvodu sborníku je zcela přesně stanoveno,
kterých oblastí se tato výstava týká, respektive které oblasti jsou považovány za Horácko.
Jsou to (politické) okresy Nové Město, Tišnov, Velké Meziříčí, Třebíč, Jihlava, Dačice

161
162

Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, Díl 1 A-Č, Praha 1925.
Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, Díl 3 H-Kn, Praha 1927.

87

a Moravské Budějovice.163 Pozoruhodné je, že se v celém sborníku, až na jedinou výjimku,
nesetkáme s jiným označením prostoru, než je právě Horácko.164 Tento termín tak zde má
nejen obvykle dominantní etnografický obsah, ale plní i roli geografické lokalizace regionu.
Publikace totiž ve svém úvodu popisuje Horácko jako dílčí oblast Moravy, de facto jako
západní Moravu. Opět se tak setkáváme s jevem, kdy moravská publikace ztotožňuje region
se západní Moravou, ač tentokrát nejde o označení Českomoravská vrchovina (vysočina).
Horácko zde má navíc, oproti předchozím případům tohoto označení, velice širokou konotaci,
neboť definuje region nejen národopisně, ale též geograficky a hospodářsky. 165
Při výzkumu způsobů a obsahů označování prostoru Českomoravské vrchoviny nelze
opomenout ještě dvě obecnější odborné publikace, které s tímto regionem operují. Roku 1938
vyšla monografie Jaromíra Korčáka Geopolitické základy Československa: jeho kmenové
oblasti. Autor, významný český geograf a statistik, zde z vědeckého hlediska obhajuje územní
celistvost tehdejšího Československa a na základě studia tzv. kmenových oblastí (tj. území
s nejstarším souvislým osídlením, kde se geografická souvislost obyvatelstva projevuje
i geneticky) dokazuje tradici blízkého sepětí českých zemí a Slovenska. Korčák při tom
několikrát poukazuje na „Českomoravskou vysočinu“ jako na obtížně prostupnou hornatou
oblast, prostřednictvím které jsou v rámci Československa odloučeny Čechy a Morava
v mnohem větší míře, než je tomu v případě geograficky a tudíž i hospodářsky
„integrovanějších“ oblastí Moravy a Slovenska.166
Z akademického

prostředí

pochází

i

publikace

významného

vodohospodáře

a hospodářského regionalisty Františka Radouše Českomoravská vysočina, její hospodářské
určení a technické zařízení z roku 1939. Obsah této pozoruhodně komplexní hospodářské
studie bude podrobně analyzován v následující kapitole, proto se zde nyní zaměříme pouze na
163

Horácko – kulturní a hospodářský obraz kraje. Vydalo družstvo Horácko u příležitosti výstavy Horácka ve
Vel. Meziříčí 1938, 254 s.
164
Touto výjimkou je závěrečná studie zoologa J. Kratochvíla „Význam Českomoravské Vysočiny pro
zoogeografii střední Evropy.“ Kratochvíl zde nehovoří o Horácku, ale o Českomoravské Vysočině, přičemž
tento termín používá jako čistě geografické označení, tedy bez jiných obsahových rovin (národopisné,
hospodářské apod.).
165
Za zmínku stojí, že propagátorem takto komplexního pojmenování regionu a zároveň jedním ze zakladatelů
družstva Horácko, jež výstavu iniciovalo, byl již uváděný J. F. Svoboda, autor výše citovaných moravských
místopisů z Novoměstska a Žďárska a rovněž zakladatel Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě (1908).
V tomto světle proto znovu překvapí dřívější zjištění, že v příslušných místopisech, na nichž autor pracoval
v době konání výstavy, se označení Horácko vůbec nevyskytuje.
166
„Kulturním prostorem s poli a vesnicemi je plošina, poskytující obtížný přístup na Moravu (průchod pouze
historická „trstěnická cesta“ u Svitav a Mikulče a na horní Jihlavě směr Sázava – tzv. haberská stezka Kolín –
Čáslav – N. Brod – Jihlava – Brtnice – Třebíč – Znojmo). [… ] Staré výškové přechody jsou mezi Moravou a
Slovenskem četnější a všeobecně nižší, než mezi Moravou a Čechami.“ J. Korčák, Geopolitické základy
Československa: jeho kmenové oblasti, Čsl. společnost pro studium národnost. otázek v Praze, Svazek 12, 1938,
s. 77-78, 80.
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způsob, jak autor zkoumaný region označoval. Nepřekvapí, že technokrat Radouš tak činil
výhradně z fyzickogeografického hlediska, a tak jakožto vodohospodář, ve shodě s výše
představeným

geografickým

označováním,

vymezil

„Českomoravskou

vysočinu“

prostřednictvím vodních toků – na západě údolím Lužnice a Blanice, na východě zhruba
řekou Svitavou.167 Zajímavější však je Radoušem užívaný jednoslovné jméno „Vysočina“.
Toto později běžně užívané pojmenování s velkým počátečním písmenem se v odborném
předválečném diskurzu vyskytuje poprvé zřejmě právě v Radoušově studii. Radouš v úvodu
publikace podává podrobnou geografickou charakteristiku regionu, jeho (menší) české
i (větší) moravské části. Posun způsobu označení je zde zřejmý - „Vysočina“ je u Radouše
chápána jako konkrétní, implicitně českomoravský region, tedy nikoliv dle dosavadního úzu
jako obecný typ krajiny (vysočina) charakterizovaný konkretizujícím přívlastkem
„českomoravská“.168 Radouš je tak prvním autorem, který klade mezi pojmy „Českomoravská
vysočina“ a „Vysočina“ rovnítko. Tento zdánlivě nepatrný detail je pozoruhodný především
ve světle pozdějších způsobů označování regionu, kdy dále ukážeme, jak jednoslovný název
převládne a obsahově v sobě spojí jak geografickou, tak etnografickou definiční rovinu.
Při analýze vývoje pojmenování regionu před druhou světovou válkou nelze
opomenout ani regionální periodika. Obsahová analýza je nad možnosti a rozsah této práce,
proto se zaměříme na samotné názvy jednotlivých tiskovin, které přinášely nejrůznější
informace týkající se dění a života v regionu. Předpokladem přitom je, že právě názvy jasně
a jednoduše vymezovaly a lokalizovaly působnost a zaměření periodik, respektive se tyto
tiskoviny skrze název se „svým“ regionem identifikovaly. Zároveň můžeme na základě
sledování místa původu (vydání) daných periodik vytvořit pomyslnou mapu rozmístění této
regionální identity.
Již na konci 19. století byly na Českomoravské vrchovině založeny „Jihlavské listy“,
první české noviny vydávané na území jihlavského jazykového ostrova. Jejich podtitul
„Politický týdeník pro zájmy českomoravského pohoří“ již v roce 1892 reflektoval dvojí
zemskou identitu regionu. Před první světovou válkou můžeme zaznamenat ještě několik
167

„Českomoravská vysočina tvoří severových. část jihočeského prahorního masivu mezi Labem a Dyjí, která k
západu jest ohraničena údolím Lužnice a Blanice, s pokračováním po Výrovce. Východní ohraničení jest
neurčitější. Za Svitavou proniká ještě část prahorního útvaru, oddělená od hlavní oblasti význačnou geologickou
poruchou od Mor. Krumlova přes Jevíčko až po Litice nad Orlicí, vyplněnou horninami mladšími, také od Malé
Hané k jihu podstatně nižší než prahorní sousedství.“ F. Radouš, Českomoravská vysočina, její hospodářské
určení a technické zařízení, Hradec Králové 1939, s. 3.
168
„Oba toky (Sázava a Želivka) dohromady o ploše 2660 km², s odtokem 16 m³, tvoří jádro české části
Vysočiny. Jinak jde v Čechách o oblasti spíše přechodné, v nižší spojitosti s Jihočeskou kotlinou, po případě
Polabím. Jádro Českomoravské vysočiny jest na Moravě. […] Moravská oblast Vysočiny jest asi dvojnásobná
než česká, také geologicky i útvarem půdy složitější.“ Tamtéž, s. 4-5.
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regionálních periodik, která minimálně svým názvem česko-moravský charakter regionu
odrážela. V souladu s výše zjištěným poznatkem, že tuto dvojí zemskou identitu vnímali spíše
čeští než moravští autoři, koresponduje i fakt, že většina těchto raných tiskovin byla vydávána
na české straně regionu.169 Od roku 1902 vycházel regionálně zaměřený politicko-kulturní
týdeník „Listy z českomoravské vysočiny“; první ročník byl vydáván v Pacově, poté došlo
k úpravě názvu („Hlasy z českomoravské vysočiny“) a přesunu do Havlíčkova Brodu, kde
v prosinci 1903 vyšlo poslední číslo. V Chotěboři vyšlo během roku 1907 21 čísel
národohospodářského regionalistického týdeníku „Obzor Českomoravské vysočiny“. Mnohem
delší tradici pak měl podobně zaměřený titul „Naše snahy“ vydávaný v Německém Brodě,
poprvé roku 1913. Občasník (vycházel obvykle 10x ročně) nesl podtitul „Časopis věnovaný
hospodářským a samosprávným zájmům okresů na Českomoravské vysočině“ a byl společnou
publikací Svazu pěstitelů brambor Království českého a některých lokálních hospodářských
a agrárních družstev a svazů.170 Časopis vycházel až do roku 1941, ačkoliv od poloviny 20. let
se jeho obsah již značně proměnil, zejména když se r. 1924 stal vydavatelem Krajský odbor
Ústředního svazu pěstitelů zemáků, a se změnou názvu na „Zemědělské snahy“ se tak
z podtitulu již převážně bramborářského časopisu jakákoliv konotace regionu přirozeně
vytratila.
Po první světové válce a v důsledku vzniku Československa se stal regionalismus
a otázky s ním spojené významným tématem celospolečenského diskurzu. Jedním
z nejzřetelnějších trendů českého (československého) meziválečného regionalismu pak byl
právě nárůst počtu vydávaných regionálních publikací, zejména periodik. Názvy těchto
publikací deklarovaly nejen lokální příslušnost daného titulu, ale také své regionalistické
zaměření. V názvech meziválečných regionálních novin a časopisů se tak obvykle setkáváme
s výrazy jako „pokrok“, „pozdvižení“ nebo „povznesení“. Důkazem toho jsou dva
regionalistické týdeníky, které během 20. a 30. let na Českomoravské vrchovině vycházely.
Prvním byl „Týdeník z českomoravské vysočiny“, založený roku 1919. Vydáván byl
v Pelhřimově, a to až do roku 1935, a v podtitulu se vymezoval jakožto „Neodvislý list pro
mravní, kulturní, hospodářské a sociální povznesení kraje“. Podobně pak týdeník „Jihlavsko“,
169

Kromě Jihlavských listů byl totiž před první světovou válkou jediným regionálním titulem vydávaným
v moravské části regionu novoměstský čtrnáctideník „Ozvěna z Novoměstska“, který byl v Novém Městě na
Moravě založeny již zmiňovaným J. F. Svobodou roku 1903. Ozvěna byla od ročníku 1908/9 přejmenován na
„Horácké listy“, které pak s týdenní periodicitou vycházely až do roku 1941, což z nich učinilo nejdéle
vycházející regionální týdeník v moravské části regionu.
170
Časopis byl označen jako „Orgán Svazu pěstitelů zemáků pro království České, okresních výborů,
hospodářských družstev, okresních sdružení chovatelů hospodářských zvířat a agrárních svazů Českomoravské
vysočiny“.
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který vycházel mezi lety 1920 a 1938 v Jihlavě, se označoval jako „Neodvislý pokrokový
orgán župy jihlavské a vysočiny českomoravské“. Mezi regionálními tituly vycházejícími na
Českomoravské vrchovině mezi válkami je však zřetelná převaha zemsky českých periodik.
Kromě již uvedených můžeme zmínit havlíčkobrodské týdeníky „Českomoravské listy“
(1929-1938, podtitul „Občanský nezávislý list Českomoravské vysočiny, Posázaví
a Poželiví“) a „Naše hlasy“ (1933-1938, podtitul „Národní a občanský týdeník
českomoravské vysočiny“). Vedle nich lze zaznamenat i regionalistický týdeník „Zájmy
českomoravské vysočiny“, jenž byl jako „Neodvislý týdeník českomoravského jihovýchodu“
vydáván v letech 1931-1941 v Jindřichově Hradci, nebo hlinecký „Zpravodaj českomoravské
vysočiny - nezávislý týdeník pro kulturní povznesení Hlinecka, Chotěbořska, Nasavrcka a
Skutečska“ z let 1936-1945. Nakonec nelze nezmínit ani ojedinělý termín Vysočina, který již
ve 20. letech nesl v titulu hlineckého týdeníku „Buditel Vysočiny“ (vyd. 1922-1927) a objevil
se také v názvu strojopisné bibliofilské edice „Vysočina“, vydávané v letech 1941-1947,
zpočátku ilegálně, studenty třebíčského gymnázia. I při vědomí již zmiňované oborné
publikace Františka Radouše je však patrné, že jednoslovné označení Vysočina bylo ze všech
způsobů označování regionu do konce druhé světové války užíváno nejméně. Jak dále
ukážeme, tato situace se však po válce naprosto změnila.
Z výše uvedeného je patrné, že před druhou světovou válkou byl prostor
Českomoravské vrchoviny vnímán a označován ve dvou základních rovinách – jako
zeměpisná oblast s vlastní specifickou, především horopisnou charakteristikou (označována
převážně jako Českomoravská vrchovina nebo vysočina, ojediněle už i Vysočina), a jako
národopisná oblast (Horácko, Hory), jež byla identifikována zejména skrze koexistenci dvou
etnik a také prostřednictvím odlehlosti a zaostalosti tohoto obývaného prostoru. Výrazným
rozdílem je pak vnímání tohoto českomoravského prostoru na obou stranách, kdy se
moravská část regionu hlásí jednoznačně k moravské zemské příslušnosti (ztotožnění
se západní Moravou), zatímco na české straně hranice procházející oblastí je tento region
vnímán jako specifické území přesahující českomoravskou hranici do obou zemí. Ačkoliv je
přitom obraz regionu v uvedené době převážně negativní (typická charakteristika
hospodářské, dopravní i sociální periferie), z pohledu turistů či krátkodobých návštěvníků je
poukazováno na jistou atraktivitu tohoto agrárního regionu, který je dosud jen málo zasažen
prvky modernity (nízká industrializace a urbanizace, slabá dopravní infrastruktura).
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4.2.

Proměna vnímání regionu po 2. světové válce

4.2.1. Region ve slovnících a encyklopediích
Po druhé světové válce dochází v případě označování prostoru Českomoravské
vrchoviny ke stabilizaci úzu. Zatímco se i ve druhé polovině 20. století setkáme s termínem
Českomoravská vrchovina jakožto fyzickogeografickým označením, dříve užívané názvy
s etnografickým obsahem (Horácko) se dostávají do pozadí, postupně z publikací mizí
a nahrazuje je ustalující se označení Vysočina. Absence dosud užívaného adjektiva
„českomoravská“ reflektuje kromě oficiálního zrušení zemského zřízení z r. 1949 také již
zcela specifikovaný obsah tohoto pojmu, který se z roviny zeměpisné a národopisné posunul
do roviny hospodářské, jak jsme již na konci třicátých let ojediněle zaznamenali v případě
používání tohoto označení regionalistou Františkem Radoušem. Jak níže ukážeme, Vysočina
byla sice nadále identifikována jako hospodářsky málo rozvinutý a zaostalý prostor, ovšem
tyto charakteristiky dostávají v podstatě pozitivní konotaci.
Přední české slovníky a encyklopedie vydané během druhé poloviny 20. století se při
označení regionu Českomoravské vrchoviny omezují pouze na fyzickogeografickou definici
tohoto termínu, respektive ve vztahu k regionu obsahují pouze orografické heslo
Českomoravská vrchovina, a další dříve užívaná označení regionu v národopisné rovině
(např. Vysočina, Horácko apod.) se v nich nevyskytují.171 Encyklopedický výklad označení
prostoru Českomoravské vrchoviny se tedy během uvedeného období zužuje výhradně do
geografické roviny, bez jakékoliv reflexe etnografických, hospodářských aj. charakteristik,
které byly s různými způsoby označení prostoru spojovány v předchozím období. Definici
Horácka je proto nutné hledat přímo ve folkloristických publikacích, byť i těch po druhé
světové válce v souvislosti se změnou trendů české etnografie ubývá. Změnu v etnografické
definici regionu (tj. Horácka) po druhé světové válce reflektuje folklorista Bohuslav Pernica
v publikaci „Rok na Moravském Horácku a Podhorácku“, kde se v úvodu zabývá lokalizací
těchto etnografických oblastí. O Horácku a Podhorácku Pernica předně upozorňuje, že
„obě oblasti leží ve větším zeměpisném celku západní Moravy“, a dle staršího vymezení
J. F. Svobody vymezuje Horácko na území okresů Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město,
Žďár, Jihlava, Třešť, Telč, Dačice, Jemnice (Moravské Horácko) a Moravské Budějovice,
Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Kunštát a Tišnov (Podhorácko).172 Vzhledem k
171

Dokladem toho je jak první poválečná česká encyklopedie, čtyřdílný Příruční slovník naučný z let 1962-1967,
tak pozdější trojdílný Ilustrovaný encyklopedický slovník (1980-1982), šestidílná Malá československá
encyklopedie (1984-1987) a rovněž Encyklopedický slovník z roku 1993.
172
B. Pernica, Rok na Moravském Horácku a Podhorácku, Havlíčkův Brod 1951, s. 5-6.
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poválečné národnostní situaci v regionu, kdy došlo odsunem Němců k zániku jihlavského
jazykového ostrova i menších německých oblastí a jejich znovuosídlení, jíž však neakceptuje
jazykové vymezení Horácka dle Františka Bartoše a Františka Trávníčka, když o nich
konstatuje, že “[…] pomíjí někdejší smíšené území Jihlavska, Jemnicka a Slavnicka, kde nyní
je živel jen český, avšak velmi různorodý, neboť osídlenci sem přišli z různých krajů a
míst.“173

4.2.2. Region v místopisech, literárních edicích a regionálním tisku; vznik
regionálních institucí
Ve srovnání s předchozím obdobím se jako omezený pramen pro analýzu vývoje
označování regionu jeví též vlastivědné edice. Tradiční ucelená řada podrobných
místopisných publikací Vlastivěda moravská přestala po válce pravidelně vycházet
a srovnatelná „česká“ místopisná edice neexistovala. Jak jsme již zmínili výše, příslušný
svazek č. 59 Vlastivědy moravské – Novoměstský okres byl sice vydán roku 1948, ovšem
autor

J. F. Svoboda jej tvořil již na přelomu třicátých a čtyřicátých let a navíc zde nelze

zaznamenat jakoukoliv jinou než geografickou reflexi regionu. Již od konce 40. let se však
můžeme setkat s vlastivědnými a regionálně orientovanými edicemi vznikajícími přímo na
území regionu. V tomto ohledu bylo v poválečném období nejaktivnější Krajské
nakladatelství v Havlíčkově Brodě (KNHB), které vzniklo z někdejšího regionálního
Chvojkova nakladatelství v roce 1949 po ustavení Jihlavského kraje, jako součást Krajského
nakladatelství KNV v Jihlavě. Různě profilované ediční řady z padesátých let se již svými
názvy přímo vztahují k Vysočině (Lidoví skladatelé z Vysočiny, Umělci Vysočiny,
Vlastivědné edice Vysočiny, Literární Vysočina, Postavy a tváře Vysočiny apod.). 174 V těchto
edicích se vedle vyloženě místních autorů (Karel Dobeš, Jan Machoň, František Hamza,
Vlasta Pittnerová, Zdeněk Matěj Kuděj aj.) objevovaly i regionální texty literátů přesahujících
svým dílem region (František Halas, Karel Václav Rais, Antonín Sova, Jaroslav Hašek).
Podobně se i výtvarné řady věnovaly umělcům, jejichž původ či tvorba byly s regionem
spjaty (Josef Jambor, Oldřich Blažíček, Jan Štursa aj.). Edice Minulost kraje ve své jediné
publikaci

přinesla

vydání

významných

pramenů

k novověkým

dějinám

Jihlavy.

173

Tamtéž, s. 6. K výrazné poválečné změně v osídlení Horácka Pernica dále dodává: „Smíšená území jsou nyní
národopisným problémem, nelze je však ani po novém osídlení vyjímat. České obyvatelstvo odsud neodešlo a
nové se asimiluje pod vlivem a tlakem okolí.“ (s. 6).
174
Seznam regionálních publikačních řad Krajského nakladatelství v H. Brodě: Lidoví skladatelé z Vysočiny
(1955, 1 sv.), Umělci Vysočiny (1955–1962, 8 sv.), Vlastivědná edice Vysočiny (1958–1960, 3 sv.), Minulost
kraje (1958, 1 sv.), Vysočina (1954–1961, 17 sv.), Postavy a tváře Vysočiny (1959-1960, 2 sv.).

93

V havlíčkobrodském krajském nakladatelství tak vzniklo během padesátých let několik
desítek regionálních publikací, jejichž pojítkem prostřednictvím zmíněných edičních řad byla
reflexe regionu Jihlavského kraje, Vysočiny.175 S územněsprávní reformou roku 1960 však
regionálně profilovaná činnost nakladatelství končí a z KNHB se stává Krajské nakladatelství
Východočeského kraje, respektive od roku 1962 Východočeské nakladatelství. Změna
územního uspořádání se kromě samotného názvu odrazila i v činnosti nakladatelství. Edice
s tematikou Vysočiny byly nahrazeny „východočeskými řadami“ (Aktuality Východočeského
kraje, Východočeské medailonky, Východočeská edice), které se tematicky orientovaly na
vlastivědu a uměleckou tvorbu spjatou s východními Čechami, zejména s Královéhradeckem,
Podkrkonoším a Krkonošemi. Jednotlivé redakce tak byly postupně přesunuty z Havlíčkova
Brodu do krajské metropole, až bylo nakladatelství roku 1965 zrušeno a jeho edice zcela
převzalo Východočeské nakladatelství v Hradci Králové. Krátký návrat regionálních edicí pak
přineslo nakladatelství Vysočina, založené v Havlíčkově Brodě roku 1968 bývalými
redaktory KNHB, kteří obnovili vydávání i reedice někdejších havlíčkobrodských řad.
Činnost nakladatelství Vysočina však v roce 1971 kvůli organizačním problémům (úmrtí
vedoucího redaktora, vydání politicky kontroverzních knih M. Švandrlíka) definitivně
skončila.
Podobně jako v první polovině století však i po druhé světové válce můžeme nalézt
odraz vnímání symbolické roviny regionu v regionálním tisku, přičemž je opět podstatné
sledovat jak názvy titulů, tak i lokality jejich vydání, které mohou doložit prostorový rozsah
regionální identity. Na rozdíl od první poloviny 20. století dochází v pozdější době ke
zřetelnému úbytku regionálních periodik, což je dané dobovými společenskými a politickými
souvislostmi (neexistence soukromých nakladatelství a vydavatelství, centralizace jejich
řízení apod.). V případě Českomoravské vrchoviny tak lze nalézt jen několik málo deníků či
týdeníku s regionální tematikou, jejichž názvy ovšem odrážejí vývoj označování regionu.
Dokladem trendu, kdy od čtyřicátých let je několik různých názvů regionu nahrazeno
postupně převládajícím termínem „Vysočina“, byl v letech 1946-1948 týdeník „Stráž
Vysočiny“, který vycházel v Jihlavě jako „sociálnědemokratický týdeník pro západní
Moravu“. Opět se tak setkáváme s jevem typickým pro moravskou část Českomoravské
vrchoviny v první polovině století, kdy byl region vnímán zemsky jako západní Morava.
175

Slovník české literatury po roce 1945 dokonce uvádí, že „vzhledem k obchodní úspěšnosti produkce i ke
spolupráci s moderní tiskárnou a vazárnou v Havlíčkově Brodě získalo KNHB mezi krajskými nakladatelstvími
výsadní postavení, pokud jde o počet titulů i vysokou ziskovost.“ K fungování KNHB dále viz P. Dvořák,
Činnost Krajského nakladatelství Jihlavského kraje v Havlíčkově Brodě, in: Vlastivědný sborník Vysočiny VI,
Jihlava 1988, s. 215-230.
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Po zrušení zemského zřízení r. 1949 naopak nastává zřetelný posun v identifikaci regionu,
jenž už není ztotožňován vůči historické zemi, ale vůči kraji. Odraz tohoto faktu, respektive
symbolickou paralelu mezi Jihlavským krajem a regionem Českomoravské vrchoviny
(Vysočiny) lze spatřit v názvu úředního věstníku KNV v Jihlavě, který nejprve v letech
1949-1950 vycházel jako „Věstník Jihlavského kraje“, od roku 1950 pak pod názvem „Kraj
Českomoravské vysočiny“.
Trend postupného převládání označení regionu jako Vysočina se tak odráží i na úrovni
oficiálních regionálních institucí.176 Vůbec první institucí Jihlavského kraje, která se
ztotožnila s Vysočinou, tak byla Obrazová galerie města Jihlavy, původně pod správou
jihlavského muzea. Na konci 40. let se expozice galerie značně rozrostly, prostory
nevyhovovaly, a tak byla roku 1953 založena samostatná jihlavská galerie s názvem Krajská
galerie Vysočiny. Galerie se profilovala jako regionální, se zaměřením na díla umělců
spojených s regionem, s Vysočinou a Jihlavským krajem.177 I činnost zmíněného jihlavského
muzea (od roku 1953 již bez galerie s názvem Krajské vlastivědné muzeum Jihlava) reflektuje
takovéto označení regionu. Muzeum začalo roku 1956 vydávat „Vlastivědný sborník
Vysočiny“ (VSV), nejprve ve společenskovědné, od roku 1957 i v přírodovědné edici. Obě
řady se profilovaly jako „sborníky původních prací vztahujících se k regionu Českomoravské
vysočiny“.178 Zejména společenskovědná řada VSV přinášela články a studie spjaté s širokou
oblastí regionu, ať už to byly dějiny Jihlavska, Třebíčska a Velkomeziříčska,
Havlíčkobrodska

a

Pelhřimovska,

Žďárska

a

Novoměstska

nebo

Jemnicka

a Moravskobudějovicka – Vysočina v titulu sborníku jednoduše představovala celou oblast
tehdejšího Jihlavského kraje. Ačkoliv byl VSV institucionálně zastřešen přímo Jihlavským
krajem, respektive krajskými institucemi, zachoval si svou tematickou regionální orientaci
i po územněsprávní reformě z roku 1960, jež přinesla rozpad Jihlavského kraje (a jeho dílčích
institucí)

do

nově

uspořádaných

okresů-periferních

oblastí

krajů

Jihočeského,

Východočeského a Jihomoravského.
Ačkoliv toto zjištění koresponduje s obecným trendem formování Vysočiny po druhé
světové válce, samotný trend neodpovídá Paasiho ideálnětypickému pořadí stadií
176

Během první poloviny století jsme se přitom s oficiální institucí identifikující se s názvu s regionem až na
ojedinělou výjimku nesetkali. Touto výjimkou je výše zmiňované městské Horácké Muzeum v Novém Městě na
Moravě, založené roku J. F. Svobodou roku 1908.
177
K historii a činnosti jihlavského muzea a ke vzniku galerie viz R. Pisková, Z historie Muzea Vysočiny,in:
Vlastivědný sborník Vysočiny VI, Jihlava 1988, s. 143-166.
178
Edice „VSV – oddíl věd společenských“ byla zahájena v roce 1956 svazkem I., další svazky této řady vyšly v
letech: 1958, 1959, 1961, 1968, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010.
VSV – oddíl věd přírodních vycházel od roku 1957 s roční periodicitou, s přestávkou v letech 1972-1986 a od
roku 1987 s dvouletou periodicitou až do posledního XVI. svazku v roce 2003.
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institucionalizace regionu – v případě Českomoravské vrchoviny totiž dochází k přetrvání
stávajících a dokonce ke vzniku dalších institucí spojujících prostorové a symbolické
vymezení regionu (tj. institucí zastřešující se identitou Vysočiny) i mimo formálně ustavený
institucionalizovaný region ve smyslu jeho konečné fáze formování (tj. Jihlavský kraj do roku
1960). I v letech 1960-2000, tedy v období, kdy již institucionalizovaný region neexistoval
a samotné jeho instituce prošly organizační reformou, se nadále setkáváme s institucemi, jež
se s Vysočinou identifikují. V případě regionu Českomoravské vrchoviny lze na základě
Paasiho teorie nicméně konstatovat, že již v letech 1949-1960 zde existoval region moderního
typu, který měl vedle své prostorové a symbolické dimenze také svou institucionalizovanou
podobu – Jihlavský kraj, jenž se s prostorem a symbolikou Vysočiny identifikoval. Identita
tohoto regionu byla v době jeho institucionálního zrušení však natolik silná, že přetrvala
i v jiných územněsprávních formách.
Dokladem toho je právě přetrvání regionálních institucí i po roce 1960. I po zrušení
Jihlavského kraje nadále existovala zmiňovaná jihlavská galerie, která si zachovala symboliku
Českomoravské vrchoviny v názvu – z Krajské galerie Vysočiny se začleněním jihlavského
okresu do Jihomoravského kraje roku 1960 stala Oblastní galerie Vysočiny, a pod tímto
názvem a se stejným zaměřením působí tato instituce dodnes. Obdobný je i dopad krajské
reformy na jihlavské muzeum. Krajské vlastivědné muzeum Jihlava se roku 1960 stalo
muzeem oblastním, přičemž se názvem – Oblastní muzeum Vysočiny – identifikovalo
s regionem. Pozdější označení Muzeum Vysočiny, jež jihlavské muzeum dostalo po připojení
městských muzeí v Polné a Telči roku 1963, zůstalo této regionální instituci až do
současnosti.179
Při sledování vývoje regionálních institucí po zrušení Jihlavského kraje se však i přes
dominantní trend identifikace s Vysočinou setkáme, alespoň v případě několika regionálních
institucí, s jiným tradičním označením regionu. Příkladem je přejmenování třebíčského muzea
z roku 1960, které Původní Městské muzeum Třebíč totiž roku 1960 změnilo název na
Západomoravské muzeum.180 Tento název dokládá přetrvání trendu identifikace alespoň části
regionu se západní Moravou, s níž jsme se setkali u některých autorů z moravské části
regionu v první polovině století. Podobným případem přetrvávající identifikace určité části
regionu s jiným způsobem označení regionu – s Horáckem, je vznik Horácké galerie v Novém

179

K Muzeu Vysočiny byl později připojen hrad Roštejn (1964) a městské muzeum v Třešti (1974).
Tento název zůstal třebíčskému muzeu až do roku 2003, kdy bylo v rámci reformy po zřízení kraje Vysočina
přejmenováno na Muzeum Vysočiny Třebíč, podobně jako další někdejší městská a oblastní muzea regionu,
jejichž zřizovatelem se stal kraj Vysočina.
180
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Městě na Moravě roku 1964. Galerie vznikla při tamním Horáckém muzeu založeném
J. F. Svobodou. Můžeme tak konstatovat, že tradice chápání příslušnosti k západní Moravě
(na Třebíčsku), respektive vědomí Horácka (na Novoměstsku), byly natolik silné, že přetrvaly
jak po zformování Jihlavského kraje (jenž se vztahoval primárně k Vysočině, přičemž
Horácko ani západní Moravu de facto nereflektoval), tak po jeho zániku. Dlužno dodat,
že obě instituce si zachovaly svůj název i po ustavení kraje Vysočina v roce 2001.
Naopak výraznou institucionální identifikaci Vysočiny po roce 1960 představuje
založení obce Vysočina. Tato obec vznikla roku 1960 ve Východočeském kraji, v okrese
Chrudim při hranici s okresem Havlíčkův Brod, sloučením obcí a místních části Dřevíkov,
Možděnice, Petrkov, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry a Veselý Kopec.181
Na základě polohy těchto obcí se přitom lze domnívat, že označení Vysočina nemá přímý
vztah k Jihlavskému kraji, neboť i v letech 1949-1960 tyto obce náležely do okresu Hlinsko
v rámci Pardubického okresu. Obec Vysočina však tvořila část hranice východočeských
okresů Havlíčkův Brod a Chrudim, a v letech 1949-1960 tak tvořila i hranici Jihlavského
a Pardubického kraje. Na základě pojmenování obce pak byl roku 1972 tam vzniklý skanzen
pojmenován

jako

Soubor

lidových

staveb

z Českomoravské vrchoviny a východních Čech.

Vysočina

se

zaměřením

na

stavby
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Projev vnímání regionu skrze Vysočinu lze, stejně jako v předchozích obdobích, i po
roce 1960 nalézt v titulech některých lokálních publikací a periodik vycházejících v oblastech
Českomoravské vrchoviny, které tvořily periferie krajů po roce 1960. Od roku 1960
vycházela v Havlíčkově Brodě ve Východočeském kraji „Cesta Vysočiny: týdeník občanů
okresu Havlíčkův Brod“. Podobně pak od roku 1969 vycházela ve Žďáru n. Sázavou
v Jihomoravském kraji „Vysočina: regionální týdeník pro oblast Bystřicka, Novoměstska,
Velkobítešska, Velkomeziříčska a Žďárska“. Oba regionální týdeníky vycházejí v menších
obměnách podtitulů dodnes. Naopak obdobný regionální týdeník založený roku 1960 pro
okres Pelhřimov (podtitul „Týdeník občanů Pelhřimovska“) se k tradičním formám
pojmenování regionu nehlásil až do roku 1990, kdy byl původní „Nástup“ přejmenován na
„Hlas Vysočiny“. Ani v případě týdeníků Jihlavska a Třebíčska založených okresními orgány
roku 1960 se až do roku 1990 nesetkáme s žádnou formou označení regionu v názvu – k tomu
došlo opět až roku 1990, kdy třebíčská Jiskra změnila název na „Horácké noviny“ a jihlavská
Jiskra byla přejmenována na „Jihlavské listy“, odkazující k tradici prvních českých novin
v jihlavském jazykovém ostrově.
181
182

Internetový portál obce Vysočina, www.obecvysocina.cz [cit. 17.12.2013].
I. Vojancová, Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko 2011.
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Relevantním pramenem pro zjištění proměny forem označování regionu a jeho
dotváření prostřednictvím symbolických institucí mohou být spolky a občanská sdružení
vznikající po roce 1990. Již toho roku bylo v Jihlavě založeno regionální umělecké sdružení
„Sdružení výtvarných umělců Jihlava - Spolek umělců působících v regionu Českomoravské
vysočiny zahrnující okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.“
Zajímavé je pojetí regionu Českomoravské vysočiny prostřednictvím pěti okresů ze tří
různých krajů. Jak jsme ukázali v předešlé kapitole, oblast těchto okresů představovala
většinu historického Jihlavského kraje ze čtyřicátých let. Prostřednictvím tohoto spolku se
navíc opět setkáme i s projevem silné tradice vnímání Žďárska-Novoměstska jako Horácka, to
když po roce činnosti došlo k osamostatnění umělců žďárského okresu, kteří založili „Klub
výtvarných umělců Horácko“.183 Vedle „Vysočiny“ se právě termín „Horácko“ stal jedním
z tradičních označení Českomoravské vrchoviny, respektive její dílčí oblasti. Jak jsme
ukázali, toto označení získalo tradici v moravské části regionu, zejména na Žďársku
(Novoměstsku) a Třebíčsku. Dokladem jeho životnosti je i sdružení „Horácko – ekologický
mikroregion“, zahrnující 33 menších obcí na Třebíčsku, které bylo založeno roku 1999. Cílem
sdružení, jež se prezentuje především pořádáním kulturních, společenských a sportovních
akcí, je „trvale udržitelný a vyvážený rozvoj mikroregionu, vzájemná spolupráce a koordinace
obcí při investičních akcích i při jednáních se třetími osobami ve věcech zájmů regionu“.184
Posledním momentem, který fakticky završuje utvoření regionu prostřednictvím jeho
symbolů a institucí, je vznik územně správního kraje, nesoucího označení Vysočina. Jak jsme
již ukázali v předchozí kapitole, na základě zákona z roku 1997 byl k 1.1.2000 vytvořen mezi
jinými i Jihlavský kraj. Již začátkem následujícího roku však přestal název kraje podle
sídelního města vyhovovat. Na základě zjišťování zájmu a postojů občanů kraje k jeho názvu
(anketa) pak byl 31. května 2001 zaveden název „Vysočina“.185 Právě akt pojmenování
regionu, který navíc reflektoval vůli samotných jeho obyvatel, je v souladu s Paasiho teorií

183

Internetový portál Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, www.svuv.cz [cit. 17.12.2013].
Viz Zakladatelská smlouva a Plán regionálního rozvoje na internetovém portálu sdružení
www.horacko.cz/dokumenty [cit. 17.12.2013]. Samotné sdružení („dobrovolný svazek obcí“) tvoří obce
Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový
Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín,
Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka.
185
Viz Zápis jednání Zastupitelstva Jihlavského kraje 20. 3. 2001, z něhož vzešlo podání změny zákona, online
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4016502 [cit.
17.12.2013]. Důvodová zpráva uvádí: „Protože v době vzniku zákona o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků se názvy krajů jevily, jako nepříliš důležité, byly vybrány kromě Středočeského kraje a
Prahy podle názvů sídelních měst.(…) Rada Jihlavského kraje v rámci zjišťování zájmu a postoje občanů
Jihlavského kraje ke změně názvu kraje iniciovala anketu na webových stránkách Jihlavského kraje
(http:/ku.ji.cz) a v tisku. Výsledky ankety k 8. březnu zasíláme jako přílohy.“
184
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možno spatřovat jako finální moment procesu formování moderního regionu. Název, jehož
genezi i obsah jsme vylíčili výše, tak byl jakožto symbolický prvek identity regionu
institucionálně spojen s územně správním oficiálním konstruktem.

4.3.

Shrnutí – symbolické utváření regionu

Na základě vytváření regionálních symbolů a symbolických institucí tak z hlediska
institucionalizace regionu dle Paasiho teorie lze tvrdit, že přes vznik kraje Vysočina z roku
2001 utvořila Českomoravská vrchovina moderní region již v padesátých letech 20. století,
neboť již v té době byla symbolika Vysočiny ztotožňována s Jihlavským krajem. Ačkoliv
tento kraj jakožto územně správní státní konstrukt roku 1960 zanikl, jeho identita
produkovaná skrze symboly a symbolické instituce Vysočiny přetrvala ve vědomí obyvatel
i po následující čtyři dekády, což bylo nakonec vyjádřeno roku 2001 zvolením označení
regionu jako „Vysočina“.
Na závěr ještě překročme chronologický rozsah předkládané práce a všimněme si
momentu, který dokládá naše předchozí konstatování o konstrukci moderního regionu
Vysočina skrze historicky utvářenou identitu regionu. K poslední úpravě názvu regionu pak
došlo v roce 2010, kdy bylo k pojmenování regionu připojeno slovo „kraj“, takže oficiální
název tohoto územněsprávního celku dostal podobu „Kraj Vysočina“. Účelem změny bylo dle
zastupitelstva kraje „především posílení identifikace Vysočiny jako jednoho ze 14 krajů České
republiky u jeho občanů, s důrazem na skutečnost, že jako jediný nemá uveden ve svém názvu
slovo „kraj". Absence konkrétního slova „kraj“ v názvu regionu činila podle návrhu „mnohdy
velké komplikace při uzavírání smluvních vztahů s obchodními partnery i občany kraje
Vysočina. Významným důvodem jsou také zápisy do katastru nemovitostí, kde je bezchybný
název územního samosprávného celku nutností pro zapsání nemovitosti do příslušné
evidence.“ Návrh dále zmiňoval i problematické označení oficiálních úřadů kraje, které nutí
ke skloňování slova „Vysočina“ („Hejtman Vysočiny“ apod.) a způsobují také potíže při
překladech.186 Účelem změny tedy de facto bylo oddělit termíny označující konkrétní oficiální
orgány správy od samotného pojmu „Vysočina“ s jeho specifickým obsahem založeným
na identitě regionu.
Výše jsme ukázali, proč právě toto označení se v průběhu 20. století prosadilo na úkor
jiných způsobů pojmenování regionu. Symbolika Vysočiny se z pohledu identity regionu
186

Návrh zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 2.2. 2010 na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní
zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

99

ukázala jako nejkomplexnější, bez lokálního – subregionálního vymezení (jako např. Horácko
s výraznou západomoravskou konotací), přičemž k jejímu prosazení po polovině století
přispěla také krátká existence Jihlavského kraje (1949-1960) jakožto útvaru, na jehož základě
se region vymezoval pozitivně, nikoliv již jen jako periferie Čech a Moravy. Znaménko
konotace regionu Českomoravské vrchoviny se tak proměňuje od staršího, převážně
negativního pojetí zdůrazňující nevýhodné aspekty periferality (obraz regionu jako chudého,
zaostalého, neúrodného, odlehlého apod.) k pozitivnějšímu obrazu, kdy je zejména
prostřednictvím symbolických institucí zdůrazňována vyspělost regionu a jeho potenciál
(zejména v oblasti kultury).
Byť nebylo možné podat vyčerpávající obsahový rozbor činnosti institucí, je patrné, že
jejich cílem byla prezentace regionu v pozitivním světle, respektive vytvoření jeho kladného
obrazu.). Toto pojetí Vysočiny se ukázalo natolik životaschopné a identitotvorné, že nezávisle
na existenci různých územněsprávních jednotek přetrvává již více než půlstoletí. Změnu
konotace obrazu regionu však nelze klást pouze do druhé poloviny století a nelze ji ztotožnit
pouze s ustavením správního konstruktu Jihlavského kraje. Jak jsme již zmínili, jedním
z prvních autorů, který odmítl negativně romantizující obraz regionu Českomoravské
vrchoviny a zároveň jeden z propagátorů termínu Vysočina, národohospodář František
Radouš, vytvářel své budovatelské vize Vysočiny jakožto regionu s velkým hospodářským
potenciálem již na konci třicátých let. V následující kapitole proto na základě konfrontace
Radoušových vizí a pozdější skutečnosti ukážeme, jakým způsobem vytvářely Vysočinu
hospodářské projekty a infrastruktury.
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5. Region utvářený infrastrukturami
Již jsme výše naznačili, jak se během 20. století měnila prostorová i symbolická forma
Českomoravské vrchoviny. Aby byl obraz vývoje a proměny regionu celistvější, zaměříme se
v této kapitole na proces formování Českomoravské vrchoviny pod vlivem hospodářských
a sociálních změn, v důsledku budování moderních infrastruktur a hospodářských projektů.
Ukázali jsme, jak byl zkoumaný region během sledované doby vnímán a jaká role mu byla
v rámci českých zemí přisuzována. Připomeňme, že zejména před druhou světovou válkou
zcela převládalo vnímání Českomoravské vrchoviny jakožto periferie, a to zejména pod
vlivem geografické, hospodářské a sociální situace regionu. Tento relativně negativní obraz
regionu se mění směrem k pozitivnímu vnímání až během druhé poloviny století, kdy dochází
k výrazné změně právě v hospodářských i sociálních poměrech regionu.
V předchozí kapitole jsme však upozornili i na autora, který už před druhou světovou
válkou vykresloval Českomoravskou vrchovinu (na svou dobu) odlišným způsobem.
František Radouš (1881-1965) byl významným českým hydrologem, národohospodářem
a regionalistou. V období před vznikem Československa se zabýval především hospodářským
využitím a kultivací českých řek.187 Po vzniku samostatného státu rozšířil Radouš svůj obor
zájmu i na obecnější hospodářskou problematiku (Agrární reforma v zájmu celonárodním,
Praha 1919). K tématům celostátního významu přistupoval v duchu tehdejší doby často právě
z hlediska regionalismu a s důrazem na postupné řešení lokálních problémů. Tento fakt se
odrazil zejména na Radoušově činnosti v České společnosti národohospodářské, jejímž
členem byl mezi válkami a v prvních letech okupace.188 S blížícím se válečným konfliktem se
hydrolog Radouš stále častěji věnoval projektům na posílení infrastruktury Československa
(např. Hospodářské otázky vnitřní kolonisace a obrany země, Č. Sp. N. 1936 a Technické
a hospodářské zdokonalení Československa, H. Králové 1938).
Do tohoto období spadá též Radoušova publikace o možnostech modernizace
Českomoravské vrchoviny. Studie Českomoravská vysočina, její hospodářské určení
a technické zařízení z roku 1939 je z hlediska vývoje vnímání Českomoravské vrchoviny
unikátní hned v několika ohledech. Předně jde o první takto komplexní odbornou publikaci,

187

K tomu jeho díla Soustavné vodní hospodářství v povodí Orlice, Opočno 1910; Střední Vltava s přítoky,
využitkování vodních sil a úpravy vodní, H. Králové 1911; Organisace vodních sil v Čechách, Praha 1912; Vodní
hospodářství Čech, H. Králové 1915; Vodní cesty střední Evropy a vodní stavby v Čechách; H. Králové 1917.
188
V rámci České společnosti národohospodářské (Č. Sp. N.) vydal Radouš některé své přednášky a studie, viz
Nové směry vodohospodářského podnikání v republice Československé (1926), Stavební investice (1932),
Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise (1933), Současné technické úkoly (1941).
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která byla regionu mezi válkami věnována. Zároveň je ojedinělá svým pohledem na
Českomoravskou vrchovinu – Radouš se regionem zabývá z hlediska jeho významu v rámci
celého území Československa. V kontextu již nastíněného dobového obrazu regionu je studie
unikátní též způsobem, kterým autor chápe tradiční periferalitu. Tuto charakteristickou
vlastnost Českomoravské vrchoviny totiž Radouš, oproti svým současníkům, nelíčí jakožto
primárně negativní a limitující determinantu vývoje, ale naopak jako svým způsobem
pozitivní východisko pro konkrétní modernizační návrhy, zejména projekty dopravní
a energetické infrastruktury. Tyto důvody nás proto opravňují věnovat v analýze vývoje
regionu právě Radoušově studii větší pozornost, neboť rozbor této publikace poslouží jakožto
pozadí nejen rozbor stavu hospodářské infrastruktury regionu do roku 1939 (tj. situace, z níž
Radouš vychází), ale i pro zachycení poválečné modernizace (kterou autor projektuje).189
František Radouš se problematiky periferality Českomoravské vrchoviny a její
hospodářské role pro širší území ČSR dotknul již roku 1936 ve zmiňované publikaci
Hospodářské otázky vnitřní kolonisace a obrany země. Autor zde mimo jiné upozorňuje na
strategický význam tohoto periferního regionu jakožto spojnice rozvinutějších a potenciálně
výkonnějších oblastí Čech, Moravy a Slovenska. “Českomoravská vysočina odděluje
hospodářsky živé území severních Čech, zasahující hluboko do Posázaví, od Přidunají, které
mezi Komárnem a Brnem jest nejvděčnějším osidlovacím územím. (…) Stala se také
předmětem zvýšeného zájmu obrany státu. “, konstatuje Radouš a vzápětí upozorňuje na
možnosti posílení a rozvoje regionu, které plynou z jeho tranzitní polohy: „Najdou-li se
v kraji přiléhavé pracovní obory, má v hospodářské ose státu jako území spojovací výhodné
podmínky prosperity.“190 Právě tyto obecně konstatované předpoklady Radouš později použil
jako východiska pro studii hospodářského využití Vysočiny.
Radoušova publikace o Vysočině je na 29 stranách rozdělena do čtyř částí. V úvodu se
autor zabývá vymezením zkoumaného území a podává podrobný popis přírodních poměrů
s důrazem na geologii i hydrologii regionu.191 Další kapitola, „Hospodářské určení
Českomoravské vysočiny“, přináší popis a hodnocení hospodářských poměrů regionu. Radouš
189

Pro úplnost dodejme, že Radoušova hospodářská studie o Vysočině je do jisté míry unikátní i v tom ohledu,
že i přes svou ojedinělou komplexnost není v pozdější (zejména regionální) literatuře tematicky spjaté
s Českomoravskou vrchovinou/Vysočinou prakticky vůbec reflektována, citována apod. Rovněž ani pozdější
technologické projekty prováděné v regionu, z nichž Radouš mnohé předpokládal a rozpracoval, neodkazují
k návrhům obsaženým v této studii. Lze se domnívat, že na tomto „zapomenutí“ Radušovy studie má velký podíl
datum jejího vydání - 15. března 1939. Publikace tedy vyšla přesně v moment, kdy se vinou okupace a
následného rozpadu Česko-Slovenska změnila hospodářská, společenská i politická situace natolik, že
Radoušovy závěry i jejich východiska se náhle staly naprosto neaktuálními a zcela irelevantními.
190
F. Radouš, Hospodářské otázky vnitřní kolonisace a obrany země, Č. Sp. N. Praha 1936, s. 11.
191
Radoušovo vymezení Českomoravské vrchoviny i jeho způsob označování regionu jako „Vysočiny“ viz
předchozí kapitola, pozn. 168.
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zde na základě předchozí přírodní charakteristiky vypočítává především nedostatky
hospodářství regionu, jako jsou zejména „slabé a obtížně dostupné nerostné zásoby,
nekvalitní půda, vysoká nadmořská výška, nepravidelné srážky a celková fragmentace
a nekomplexnost jednotlivých územních oblastí Vysočiny“.192 Ohledně omezené surovinné
základny regionu se Radouš staví skepticky zejména k možnosti obnovy zaniklého a kdysi
prosperujícího hornictví na Jihlavsku, když shledává, že hlavní ložiska již byla vytěžena
a těžba v menším měřítku by nebyla rentabilní. Vyslovuje však požadavek budoucího
důkladného geologického průzkumu zejména okrajových oblastí Vysočiny („podhůří“), např.
v sousedství Rosicko-oslavanské uhelné pánve a Třeboňské pánve, kde předpokládá kromě
uhlí také ložiska tuhy a kaolinu.193 Z přírodních zdrojů Vysočiny tak Radouš jakožto
vodohospodář vyzdvihuje množství (byť menších) vodních toků, jež skrývají potenciál
lokálního energetického zásobení.
Zemědělství regionu charakterizuje autor naopak jako zcela chudé, orientované na
jednodušší plodiny (brambory, pícniny, obilí), přičemž jako hlavní základnu zemědělského
průmyslu regionu označuje Radouš západní část Vysočiny, konkrétně horní Posázaví
a Německobrodsko s velkou koncentrací lihovarů a škrobáren.194 V případě centrální oblasti
Vysočiny, tj. Jihlavska a Novoměstska (Žďárska), shledává autor poměrně příznivé dopravní
podmínky (napojení na jižní respektive východní Čechy, potažmo Hanou), které však
nedokáže tamní oborově rozmanitý, leč lokálně výrazně rozptýlený průmysl využít. 195 Určitý
potenciál Novoměstska pak Radouš spatřuje spíše v budoucím rozvoji rekreační oblasti
Žďárských vrchů.
Co se týče dvou největších center západní části Vysočiny, Jihlavy a Německého
Brodu, ani v jejich případě nepředpokládal Radouš větší možnost budoucího rozvoje. Jihlavě
192

F. Radouš, Českomoravská vysočina, její hospodářské určení a technické zařízení, H. Králové 1939, s. 5-6.
Tamtéž, s. 6. Radoušovy předpoklady se během komplexních geologických průzkumů Vysočiny během 50. a
počátkem 60. let nenaplnily. Oproti nim však bylo v roce 1956 objeveno v okrese Bystřice n. Pernštejnem na
Žďársku (mezi Rozsochami, Dolní Rožínkou a Bukovem) evropsky významné ložisko uranu. V letech 1957 a
1959 byly otevřeny doly Rožná I (Důl K. H. Borovský, dosud v provozu) a Rožná II (Důl Jasan, v provozu do
roku 2001). Menší ložisko bylo objeveno také jižně od této lokality, mezi obcemi Drahonín a Olší, kde probíhala
těžba na Dole Rudý říjen Olší v letech 1959-1989. Uran byl na Vysočině těžen také na Dole PetroviceSlavkovice poblíž Nového Města na Moravě v letech 1966-1970. K těžbě uranu na Vysočině viz např. F. Lepka,
Český uran 1945-2002, Liberec 2003; Z. Cimala, Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a
východních Čechách, D. Rožínka 1997; E. Homolková, Hodnocení rizik spojených s těžbou specifických surovin
v okolí Dolní Rožínky, Brno 2007.
194
Jak už jsme ukázali v předchozí podkapitole, Radouš přistupuje k Vysočině jako k celistvé hospodářské
jednotce, a proto nijak zvlášť nereflektuje její zemské rozdělení a spíše než o české a moravské části hovoří o
západní a východní Vysočině.
195
„Roztroušený dřevařský, textilní a kožedělný průmysl má od Počátek po Svitavy řadu středisk, tíhne však
k Brnu. Sklářství najdeme na centrální Vysočině u surovin. Drobný železářský průmysl je též rozšířen, ale větší
železárny najdeme teprve v krajích v sousedství Brna.“ Tamtéž, s. 6-7.
193
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dle něj chyběly někdejší surovinné zdroje, oblast Německého Brodu potom doplácela hlavně
na lokálně omezený trh a horší spojení s hospodářským okolím. „Jihlava má sice příznivé
dopravní podmínky, ale bez rudné základny je málo konkurenceschopná, přilehlý průmysl
tíhne spíše k Brnu a Německý Brod má svoji vlastní zemědělskou základnu. (…)
Německobrodsko má pro větší hospodářskou aktivitu poměrně úzké prostředí, špatné spojení
hospodářsky přidruženého Královicka [západní okraj Německobrodska směrem do stř. Čech]
a zájem odvede plánovaná dálnice.“, komentuje Radouš situaci na konci třicátých let.196
V protikladu k převážně zemědělské orientaci regionu směrem do Čech poukazuje
Radouš na rozvinutější průmysl oblastí blíže k Brnu. Tento kontrast v hospodářské orientaci
západní a východní části Vysočiny vysvětluje Radouš jednak rozdílnou úrovní spojení
regionu s Prahou a s Brnem, a také na základě rozdílně atraktivity hospodářského okolí obou
těchto center. „Brno s okolím jest nejdůležitějším střediskem Českomoravské vysočiny. Praha
jest odlehlá a její hospodářské okolí v dolním Posázaví a Středolabí je málo vyvinuté, než aby
mělo pro ni [Vysočinu] větší přitažlivost.“, vysvětluje autor vyšší hospodářskou vyspělost
východní části Vysočiny. Zejména oblast Třebíč – Velké Meziříčí měla koncem třicátých let
dle Radouše široké možnosti hospodářského rozvoje, a to jak díky poloze na řece Jihlavě i na
železniční trati do Brna, tak i vzhledem k blízkosti surovinné základny v okolí Brna.197
Kapitolu o hospodářském určení Vysočiny Radouš uzavírá rekapitulací nejpalčivějších
problémů regionu. Za jeho nízkou konkurenceschopností dle autora stojí kromě nevýhodných
přírodních podmínek (méně kvalitní půda, slabé nerostné bohatství) především špatná
dopravní dostupnost vůči vyšším centrům. Jistý skrytý potenciál regionu přitom spatřuje ve
využití vodních toků pro výrobu energie. Na závěr však Radouš jako primární podmínku
hospodářské modernizace regionu vyslovuje nutnost vybudování lepší dopravní infrastruktury
uvnitř i vně Vysočiny, což by zapříčinilo nejen lepší spojení regionu s Prahou a Brnem, ale
196

Tamtéž, s. 7-8. Pro úplnost dodejme, že dle sčítání obyvatelstva z r. 1930 měla Jihlava coby největší město
západní části regionu (i celé Vysočiny) přibližně 31 tis. obyv. a Německý Brod 15,2 tis. obyv. Ostatní centra této
části regionu byla výrazně menší – Pelhřimov 6,5 tis., Polná 5,1 tis., Humpolec 5 tis. obyvatel. Přes tři tisíce
obyvatel pak měla pouze tři další města, shodou okolností všechna na Sázavě: Světlá (4,4 tis.), Přibyslav (3,7
tis.) a Ledeč (3,3 tis.). Přesné údaje viz Statistický lexikon obcí v republice Československé. Vydán ministerstvem
vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930. Díl I. Země Česká,
Praha 1934.
197
Tamtéž, s. 7-8. Ve 30. letech byla oblast Třebíče a Velkého Meziříčí největší průmyslovou. oblastí východní
části regionu. Oba okresy dohromady zhruba 100 tis. obyv. Především Třebíč zažila výrazný růst poté, co byly
tamní koželužny Carl Budischowsky odkoupeny firmou Baťa, která začala s výstavbou velké dělnické kolonie
v místní části Borovina. Kromě obou center (Třebíč 17,5 tis. obyv., V. Meziříčí 7,2 tis. obyv.) patřilo mezi
největší města této oblasti Vysočiny ještě Nové Město na Moravě (5,3 tis. obyv.), Moravské Budějovice (5,1 tis.
obyv.) a Žďár (4,7 tis. obyv.). Přes tři tisíce obyvatel pak měla další tři města: Bystřice nad Pernštejnem (4,2 tis.
obyv.), Jemnice (3,6 tis. obyv.) a Velká Bíteš (3 tis. obyv.). Přesné údaje viz Statistický lexikon obcí v republice
Československé. Vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1.
prosince 1930. Díl II. Země moravskoslezská, Praha 1935.
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i zmírnilo periferní charakter celého regionu jakožto spojnice obou historických zemí. K tomu
navíc dodává, že jedním z řešení potlačující periferní charakter regionu by v případě
Vysočiny byla též lepší správní a hospodářská organizace bez ohledu na zemské hranice.198
Při čtení této kapitoly se však nelze ubránit dojmu, že i přes podrobný hospodářský
popis regionu zde Radouš opomněl zmínit jistý specifický rys Vysočiny, jenž přispíval
k jejímu obrazu periferie – totiž existenci tzv. Jihlavského jazykového ostrova. Tato souvislá
oblast, na jejímž území byl více než 80% podíl německy hovořících obyvatel, zaujímala celý
prostor centrální Vysočiny, po obou stranách zemské hranice. Území pokrývající plochu přes
400 km² (tj. téměř pětina regionu podle územního vymezení výše v Kap. 2) se rozkládalo
zhruba od Německého Brodu přes Jihlavu a k obcím Stonařov a Otín, východní hranice pak
vedla v sousedství Přibyslavi, Polné a Luk nad Jihlavou až k Brtnici.199 Od počátku století až
do konce druhé světové války měla oblast jazykového ostrova prakticky konstantně zhruba
45 000 německy mluvících obyvatel. To přitom v rámci celkové populace Vysočiny
představovalo necelou desetinu obyvatel (viz Kap. 5, Tab. 1-4). Je tudíž patrné, že jihlavský
jazykový ostrov až do svého zániku vystěhováním Němců po druhé sv. válce koncentroval
prakticky veškerou německou populaci Vysočiny, ačkoliv ta byla z hlediska demografie
celého regionu menšinovým etnikem. Vysoká koncentrace „cizího“ etnika na malém prostoru
způsoboval především výraznou kulturní odlišnost této oblasti v rámci celého regionu, jak
jsme její reflexi zaznamenali v předchozí kapitole. Dle některých autorů lze však navíc
v případě jihlavského jazykového ostrova, v souvislosti s jeho vysokou kulturní homogenitou,
hovořit o teoretické hospodářské a zásobovací soběstačnosti, byť v praxi nebyla absolutní
uzavřenost ostrova kvůli tradičním stykům s českým okolím možná. Jihlavský ostrov však lze
vnímat jako významný sociální, ale i hospodářský fenomén regionu.200 Radoušovo pojetí
Vysočiny a její periferality je ovšem především hospodářské, s naprostým pominutím
národnostní situace. V Radoušově případě však nereflektování národnostních poměrů
198

Tamtéž, s. 9.
Kromě Jihlavy (Iglau) jakožto hlavního centra zahrnovala tato oblast podle soupisu z r. 1919 dalších 58 obcí a
měst: ze soudního okresu Německý Brod obce Frýdnava (Friedenau, dnešní Mírovka), Hochtánov (Hochtann,
dn. Vysoká), Dlouhá Ves (Langendorf), Bartoušov (Pattersdorf); ze soudního okresu Pelhřimov osada Vestenhof
(Dvorce) místní obce Cejl; celý soudní okres Štoky; ze soudního okresu Jihlava obce Hruškové Dvory
(Birnbaumhof), Suchá (Dürre), Kosov (Gossau), Handlovy Dvory (Handelsdofr), Vysoká (Hochdorf), Dřevěné
Mlýny (Holzmühl), Hosov (Hossau), Loučky (Lutschen), Měšín (Misching), Prostředkovice (Mitteldorf), Malá
Cerekev (Klein Neustift, dn. Cerekvička), Votín (Otten, dn. Otín), Pístov (Pistau), Popice (Poppitz), Beranovec
(Porenz), Rancířov (Ranzern), Rosice (Roschitz), Salavice (Sollowitz), Stonařov (Stannern), Vílanec (Wilenz),
Kostelec (Wolframs), Čížov (Zeisau). Podle R. Jašš, Pokus o geografické vymezení německé iredentity v českých
zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech), Brno 2007, s. 99-100.
200
Srovnej R. Jašš (2007), s. 99; F. J. Schindler, Názvy domů a pozemků na Skřivánku, obec Okrouhlička
(Šejdorf), jihlavský jazykový ostrov, in: Češi a Němci na Vysočině, Okr. muzeum a SOA Havlíčkův Brod 2003,
s. 165; M. Martínek, Župa německého hasičstva na Německobrodsku, Češi a Němci na Vysočině, s. 273.
199
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Vysočiny nelze chápat jako opomenutí, neboť takto důsledně hospodářsky až technokraticky
autor uvažoval i ve svých dalších pracích k regionálním tématům.201 Zároveň je u něj patrný
implicitní předpoklad řešení sociálních problémů (a tedy i národnostních) prostřednictvím
hospodářské modernizace.
Následující kapitola „Technické zařízení Českomoravské vysočiny“ již hlouběji
analyzuje stav dopravní infrastruktury, jež Radouš považoval za klíčovou z hlediska
modernizace regionu. Na rozdíl od předchozí kapitoly však už autor nepřináší souhrnný
přehled situace a nástin východisek zlepšení, nýbrž se již hlouběji zabývá konkrétními
projekty na modernizaci železniční a silniční sítě Vysočiny. V úvodu kapitoly Radouš
předesílá nutnost komplexního řešení železničních i silničních projektů za účelem vytvoření
celistvé a vzájemně se doplňující regionální infrastruktury. V prostředí Vysočiny však
spatřuje větší potenciál v železniční dopravě - širšímu využití silnic dle něj brání zejména
přírodní podmínky horského charakteru, které v zimě často zastavují veškerou dopravu.202
V první části kapitoly o infrastruktuře Vysočiny se tedy Radouš věnuje železniční
dopravě v regionu a předkládá návrhy na její posílení. Abychom se mohli v autorem
popisované výchozí situaci orientovat, bude na tomto místě vhodné popsat železniční síť na
Českomoravské vrchovině, tak jak existovala k roku 1939.

5.1.

Železnice

První železnicí v prostoru Českomoravské vrchoviny byla trať z Brna do Okříšek
u Třebíče, jež byla otevřena v červnu 1856. Přímý spoj s Brnem měl význam nejen pro
Okříšky, ale především pro přilehlou Třebíč, jež byla největším centrem východní části
regionu. Nejen na regionální úrovni se pak významnou spojnicí stala trať Kolín – Německý
Brod, jež byla postupně zprovozněna v letech 1869-1870. Počátkem následujícího roku byla
železnice z Německého Brodu jakožto součást Rakouské severozápadní dráhy Mladá
Boleslav – Vídeň přivedena i do Jihlavy, přičemž pokračováním přes Okříšky a Znojmo byla
celá dráha zprovozněna na jaře 1871. Zároveň byl Německý Brod během roku 1871
prostřednictvím lokálky přes Chrudim a Rosice n. L. spojen s Pardubicemi. Již tyto tratě
předurčily klíčové postavení Německého Brodu v železniční síti regionu. Vedle něj se dalšími
významnými železničními uzly stala Jihlava a Okříšky.203

201

Lenderová a Jinánek uvádějí právě Radouše jako příklad chybného podceňování národnostních poměrů
československou meziválečnou regionalistikou, viz M. Lenderová, T. Jiránek (1993), s. 384.
202
Tamtéž, s. 10.
203
P. Schreier, Zrození železnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004, s. 186-189, 193.

106

Dalších železničních tratí se region dočkal až v závěru 19. století. Roku 1886 byla
otevřena lokální dráha Velké Meziříčí – Studenec. V letech 1887-1888 pak byla zprovozněna
trať Jihlava – Horní Cerekev jako součást trati Německý Brod – Veselí nad Lužnicí.
Železniční spojení regionu s jižními Čechami bylo posíleno následujícího roku otevřením
lokální dráhy Horní Cerekev – Tábor.204 Do konce 19. století pak byly v regionu budovány
převážně již jen kratší lokální dráhy (1894 Humpolec – Německý Brod, 1896 Jemnice –
Moravské Budějovice, 1898 Žďár – Německý Brod), přičemž většího významu dosáhla trať
Jihlava – Slavonice – Waidhofen z roku 1898.205
Začátek 20. století pak přinesl definitivní dokončení železniční sítě Vysočiny tak, jak
existovala v době vzniku

Radoušovy studie. Roku 1902 byly Dolní

Kralovice

(na severozápadním okraji regionu) spojeny lokálkou s Vlašimí a dále s Benešovem u Prahy,
o rok později byla ve stejné části regionu otevřena lokální dráha Světlá n. Sázavou – Kácov,
která navazovala na již existující trať Kácov – Čerčany a utvářela tzv. Posázavský pacifik.206
Šestikilometrová lokálka Dobronín – Polná z roku 1904 neměla v regionální železniční síti
větší význam, za zmínku však stojí dráha Žďár – Tišnov z roku 1905, jež byla až do
padesátých let 20. století poslední nově otevřenou železniční tratí Českomoravské vrchoviny.
Propojením obou měst (přes Nové Město n. M. a Bystřici n. P.) totiž vzniklo nové spojení
Německého Brodu s Brnem. Šlo však pouze o jednokolejnou lokální dráhu, takže rychlíky od
Prahy přes Německý Brod pokračovaly na Brno obvykle přes Jihlavu a Okříšky jako dosud.207
Jako spíše technickou zajímavost než komunikaci většího významu pak lze ještě zmínit
úzkokolejnou lokálku z Obrataně přes Kamenici nad Lipou do Jindřichova Hradce, jež byla
na západním okraji regionu zprovozněna koncem na konci roku 1906.

204

Tamtéž, s. 169. Obě tratě byly součástí tzv. Českomoravské transverzálky, souboru drah lokálního charakteru
orientovaných západo-východním směrem napříč českými zeměmi.
205
Tamtéž, s. 189.
206
Podrobně o této trati, která se pro své zasazení do krajiny podél Sázavy stala významným fenoménem české
turistiky, viz M. Navrátil, F. Pleva, Sto let místní dráhy Světlá – Ledeč – Kácov, Čerčany 2003 a M. Navrátil,
100 let trati Čerčany – Ledečko – Kácov, Čerčany 2001.
207
P. Schreier (2004), s. 206.

107

Obr. 12: Schematické vyznačení regionu Vysočiny a jeho železničních tratí po r. 1953. (Zdroj:
ZO Federace strojvůdců Most, zofmost.mzf.cz/mapy.php)

Z uvedeného výčtu je patrné, že v první polovině 20. století byla Vysočina přes svou
strategickou polohu protnuta pouze jedinou rychlíkovou tratí Mladá Boleslav – Znojmo, jež
uvnitř regionu vedla přes Světlou n. S., Německý Brod, Jihlavu, Okříšky a Moravské
Budějovice. Ostatní dráhy svým lokáním charakterem neumožňovaly větší objem dopravy.
Vlakové spojení Prahy a Brna vedoucí buď přes Českou Třebovou, anebo Jihlavu, bylo
dlouhé a relativně pomalé. Ačkoliv se po vzniku Československa stala problematika spojení
západu a východu republiky jednou z klíčových strategických otázek, právě stále zřetelnější
periferní povaha železniční sítě Vysočiny tuto strategii výrazně komplikovala.208
Vraťme se k Radoušově regionální studii. Autor zde tuto problematiku pochopitelně
reflektuje, když vnímá zejména aktuálnost problematiky lepšího spojení Německého Brodu
s Brnem. K možnosti modernizace existující trati přes Žďár a Tišnov se staví zamítavě:
„Místní dráhu nemá smysl rekonstruovat. Přírodní podmínky jejího okolí vyvolávají nutnost

208

Schreier charakterizuje meziválečnou situaci regionu: „Výrazně lokálkový charakter všech uvedených tratí
[Vysočiny] nezapadl do strategických koncepcí první republiky, jejíž dopravní experti právě tady kalkulovali
s výkonným spojením Východ-Západ.(…) Zásadní potřebou se stalo zejména nové spojení Brno-Německý Brod.
“ Tamtéž, s. 210.
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nové dráhy v co nejnižší nadmořské výšce.“209 Radoušův návrh bohužel nezahrnuje otištěný
plán trati, přesto je jím projektovaná trasa díky podrobnému terénnímu popisu poměrně
srozumitelná. Autor projektuje dvoukolejné spojení Německého Brodu a Tišnova přes
stávající odbočku vídeňské dráhy na Polnou, dále přes sedlo u Zhoře a rovinatým terénem
přes Měřín a Velké Meziříčí do Tišnova. Radouš tak nepřímo nesouhlasil s jiným projektem
dráhy N. Brod – Tišnov, který však byl vládou urychleně schválen po odstoupení Sudet.210
Zároveň navrhuje i vedlejší trať vedoucí z Velkého Meziříčí podél Oslavy do Žďáru,
dále žďárským sedlem do Ždírce nad Doubravou, kde by došlo k napojení na dráhu Něm.
Brod – Pardubice. Kromě těchto dvou nových tratí obsahoval Radoušův projekt i obecnější
návrhy modernizace některých lokálek. Jelikož by vybudováním nového spojení N. Brodu
a Tišnova značně klesl význam „staré“ tratě přes Nové Město a Bystřici n. P., navrhuje
Radouš posílit význam spojení menších měst na staré trati její elektrifikací (elektrizací) a
vyšší frekvencí spojů. Elektrifikace je ostatně dle Radouše prostředkem zvýšení významu
i u ostatních lokálek – navrhuje proto prodloužit a modernizovat místní dráhu z N. Brodu do
Humpolce až do Pelhřimova a podobně také dráhu Vlašim – D. Kralovice až do Ledče n. S.211
Porovnejme nyní Radoušovu vizi modernizace železnice Vysočiny s její skutečnou
realizací. Nová dvoukolejná trať z Německého Brodu do Brna přes Křižanov, jež byla
schválena ještě před vydáním Radoušovy studie, se začala budovat už na jaře 1939 a byla
podporována i okupační mocí, a to až do roku 1942, kdy byly ukončeny velké investiční akce
v Protektorátu. Rozestavěný projekt byl v roce 1946 obnoven v původní trase, včetně
desetikilometrové přípojky z Velkého Meziříčí do Křižanova. Dráha včetně přípojky
V. Meziříčí – Křižanov byla otevřena v prosinci 1953, plný dvoukolejný provoz byl zahájen
o pět let později. Trať přes (již přejmenovaný) Havlíčkův Brod okamžitě převzala většinu
nákladní i osobní dopravy mezi Prahou a Brnem a až do otevření dálnice představovala
nejrychlejší spojení těchto center. 212
209

F. Radouš (1939), s. 10.
Mnichovskou dohodou se na německém území ocitla část frekventovaného spojení Prahy a Brna přes Českou
Třebovou, což aktuálnost spojení přes Německý Brod ještě zvýšilo. V říjnu 1938 schválený projekt počítal s
modernizací dosavadního úseku N. Brod-Žďár, odkud měla trať dále vést stavebně schůdnějším terénem přes
Křižanov do Tišnova, podrobně viz P. Schreier (2004), s. 210-211. Ač lze předpokládat, že Radouš tento projekt
znal a byl i vědom jeho schválení, explicitně se k němu v textu nevymezuje. Můžeme se tak jen domnívat, že
Radoušův projekt nebyl pouze nesouhlasnou reakcí na podpořený plán, ale že vznikal již před jeho schválením,
na něž pak Radouš v publikaci již nemohl či snad z důvodu neúspěchu nechtěl reagovat.
211
F. Radouš (1939), s. 10-11.
212
P. Schreier (2004), s. 208. V úseku Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár n. S. dvoukolejná trať, až na nutné
úpravy, prakticky kopírovala někdejší lokálku z roku 1898. Větší stavební úsilí si vyžádal kompletně nový úsek
Žďár – Křižanov – Tišnov. Již před rokem 1942 zde byly vyraženy všechny tři tunely (Níhovský, Lubenský a
Loučský) a postavena většina pilířů pozdějšího mostu Míru v Dolních Loučkách. Poválečné dokončení téměř
devadesátikilometrové trati tak bylo na svou dobu poměrně rychlé. Jak uvádí Schreier, „dráha přes Brno do
210
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K další modernizaci železnice Vysočiny, jak ji navrhoval Radouš (elektrizace
a prodloužení lokálek, napojení Žďáru na východočeskou dráhu) již ve druhé polovině
20. století nedošlo, pokud nepočítáme kompletní elektrizaci nové trati H. Brod – Tišnov, jež
byla dokončena roku 1966. Proti Radoušovým předpokladům se stalo prioritní záležitostí
v otázce infrastruktury regionu i celého státu vybudování dálnice.

5.2.

Silnice a dálnice

Jaká byla před druhou světovou válkou situace silniční infrastruktury regionu? Radouš
už zkraje svých úvah o možnostech rozvoje silniční dopravy na Vysočině upozorňuje na
řídkou síť tamních silnic s dominantní orientací západ-východ. Dopravním uzlem byla
Jihlava, přes kterou vedla jak stará vídeňská silnice od Prahy (skrz Vysočinu od Čáslavi přes
N. Brod, Jihlavu, Moravské Budějovice a Znojmo), tak zejména spojnice Prahy a Brna.
Brněnská státní silnice protínala region od východu v úseku Velká Bíteš – Vel. Meziříčí –
Jihlava, odkud bylo možné pokračovat do Prahy buď severně přes N. Brod a Čáslav, nebo
jižně přes Pelhřimov, Vlašim a Benešov. V jižní části regionu měla význam ještě okresní
silnice Jindřichův Hradec – Telč – Třebíč – Náměšť n. O. – Brno spojující jižní Čechy
s Brnem. Menšího zemského významu pak dosahovaly státní silnice Tábor – Jihlava (přes
Pelhřimov) a Tábor – N. Brod – Svitavy (přes Hlinsko a Poličku).213

srdce Vysočiny – Havlíčkova Brodu – v dnešní podobě představuje částečně nejstarší a současně i jednu
z nejmladších tratí na území ČR.“
213
Radouš (1939), s. 10-12. Srovnej s mapou Obr. 13, zachycující síť státních silnic z roku 1865. Strategicky
významná silnice J. Hradec – Brno přes Třebíč není na mapě vyznačena, neboť se skládala z dílčích okresních
úseků, k jejichž zestátnění (silnice I/23) došlo až během 30. let 20. století.
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Obr. 13: Síť hlavních a spojovacích státních silnic v oblasti Českomoravské vrchoviny
v podobě k r. 1865. (Zdroj: Atlas krajiny České republiky, Praha 2009, kap. 3. Historická krajina, s. 84.)
Stejně jako v případě železnice bylo i silniční spojení západu a východu jednou
z klíčových otázek budování infrastruktury meziválečného Československa, a proto vzniklo
před druhou světovou válkou několik projektů páteřní silnice (dálnice). Při předpokládané
západo-východní orientaci komunikace bylo zásadní otázkou, která centra a oblasti by dálnice
měla protínat. Roku 1935 byly vypracovány dva vzájemně nezávislé projekty páteřní silnice.
Prvním návrhem byla Národní silnice Plzeň – Košice, který vypracovali experti dopravní
komise Československého regionalistického ústředí. Plán předpokládal vedení silnice od
Plzně, Příbrami a Sedlčan přímo přes Českomoravskou vrchovinu, severně okolo Pacova,
Pelhřimova, Jihlavy a Velkého Meziříčí dále nad Brno ke Zlínu. Druhý plán byl dílem
sdružení brněnských regionalistů, kteří navrhovali dvě větve silnice Cheb – Košice. Zatímco
severní trasa přes Prahu, Hradec Králové a Olomouc Vysočinu záměrně obcházela, jižní trasa
od Písku a Soběslavi kopírovala v úseku Telč – Třebíč – Brno státní silnici I/23. Nejblíže
realizaci byl nakonec návrh Baťovy páteřní silnice Cheb – Velký Bočkov vedoucí právě přes
Vysočinu, konkrétně přes Světlou, Něm. Brod. Žďár a Bystřici n. P. 214 Tento projekt byl
vládě doporučen ministerstvem národní obrany a ministerstvem veřejných prací, k jeho
214

Zadavatelem této studie z roku 1937 byl podnikatel J. A. Baťa. Dálnice byla jedním z jeho projektů
komplexní hospodářské modernizace Českolovenska, kterou představil v knize Budujeme stát pro 40 000 000
lidí vydané roku 1938.
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schválení však v důsledku Mnichovské dohody nedošlo. Otázka spojení Prahy a Brna však
nabyla po odstoupení pohraničí na podzim 1938 na aktuálnosti. V okleštěném prostoru
českých zemí se právě Českomoravská vrchovina stala z hlediska spojení Čech a Moravy
regionem strategického významu. Zároveň bylo zřejmé, že kvůli územním změnám
i ekonomické situaci státu bude nutné vypracovat zcela nový návrh silničního spojení obou
českých zemí. Situace se okamžitě chopil Zemský úřad v Praze, jehož dopravní experti
v listopadu 1938 urychleně připravili nový plán, který předpokládal jednu větev dálnice Praha
– Jihlava – Brno – Zlín a počítal se zahájením výstavby 1. úseku z Prahy do Jihlavy už
v květnu následujícího roku. Plán byl vládou schválen začátkem ledna 1939, jeho realizaci
zajišťovalo Generální ředitelství stavby dálnic.215
Za této situace tedy Radouš vycházel při analýze možností silniční dopravy Vysočiny.
Jak jsme již naznačili, jeho zásadním argumentem proti většímu využití silnic v prostoru
regionu byly tamní přírodní podmínky – zimní počasí i nutnost větších úprav těžkého terénu
při budování nových silnic. Již v úvodu stati o budování silniční sítě regionu tak kritizuje
nehospodárnost trasy přes Vysočinu, na jejímž území vyžadovala dálnice jak množství mostů,
tak i další výrazné zásahy do krajiny: „Nelze pokládat za hospodárné vybudování nové blízké
dálnice z Prahy do Brna územím pro výkonnou silnici naprosto nepříznivým, hřbety
a vodotečemi příliš křižovaným.“ Namísto „nehospodárné“ dálnice Praha – Brno přes
Vysočinu doporučuje Radouš ve své publikaci zbudovat pouze část prvního úseku, a to „jen
k Sázavě.“216 Dle plánu prvního úseku měla dálnice tuto řeku překonávat u Hvězdonic na
Benešovsku.217 Odtud navrhuje Radouš vystavět zbývající úsek do Jihlavy v podobě „řádné,
maximálně čtyřproudé silnice“, jako levnější a stavebně méně náročnou alternativu.218
Zároveň tím Radouš zavrhuje i stavbu celého druhého úseku dálnice (Jihlava – Brno). Jihlavu
však přesto logicky považuje za zásadní silniční uzel Vysočiny, a proto doporučuje generální
rekonstrukci stávajících silnic z tohoto regionálního centra do Brna a do Znojma.
Proti dálnici skrz Vysočinu však Radouš neargumentoval pouze tamními přírodními
podmínkami a nákladností stavby. V duchu regionalismu se autor rovněž ptá, co by tento
215

V tomto návrhu se vůbec poprvé objevuje termín „dálnice“. Parametry silnice počítaly s cestovní rychlostí
120 km/h i s budoucím zavedením pravostranného provozu. První úsek byl veden z Prahy přes Průhonice,
Mirošovice, Hořice, kde se ze středních Čech dostával do oblasti Vysočiny, a pokračoval přes Humpolec
k Jihlavě. Podrobně viz T. Lídl, V. Janda, Stavby, kterým doba nepřála. Výstavba dálnic v letech 1928-1950 na
území Čech a Moravy, ŘSD ČR Praha 2006, s. 5-9.
216
Tamtéž, s. 11. Radouš sice odmítá pokračování dálnice na Vysočinu, připouští však jistou možnost jejího
vedení na Moravu plošší krajinou severně od Sázavy („na rozvodnici Sázavy a Labe“), dále oblastí Hlinska a
Poličky („snadný průchod Žďárským sedlem“) na „Malou Hanou“. tj. do oblasti zhruba mezi Boskovicemi a
Moravskou Třebovou.
217
T. Lídl, V. Janda (2006), s. 13-18.
218
F. Radouš (1939), s. 11.
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projekt, jehož primárním účelem je spojení Prahy a Brna, přinesl samotnému regionu. Při
zvážení tehdejší silniční sítě Vysočiny totiž dochází k závěru, že potenciálně prospěšná
funkce dálnice jakožto prvku integrace periferie je vzhledem k nízké hustotě a kvalitě
stávajících silnic, jež by žádoucím způsobem spojovaly dálnici se širším okolím, velice
omezená. Z hlediska hospodářského vývoje regionu tudíž Radouš upřednostňuje investice
vedoucí ke zdokonalení a doplnění státních silnic v prostoru Vysočiny. Pro zlepšení silniční
infrastruktury navrhuje rekonstrukci a zestátnění dvou důležitých komunikací, kolmo se
protínajících v Novém Městě na Moravě: od západu na východ to měla být silnice Německý
Brod – Žďár – Nové Město n. M. (– Boskovice – Prostějov), v severo-jižním směru pak
silnice (Polička –) Nové Město n. M. – V. Meziříčí – Třebíč – M. Budějovice. Obě silnice by
dle Radouše pomohly „intensivnějšímu hospodářskému využití nejvyšší oblasti Vysočiny,
Novoměstsku“.219 Na závěr kapitoly o technické infrastruktuře regionu autor rekapituluje
zejména argumenty proti dálnici ve schválené podobě, přičemž v případě realizace tohoto
plánu upozorňuje na nutnost nalezení lepšího způsobu napojení dálnice na dopravní síť
Brněnska. Definitivně pak Radouš kapitolu uzavírá návrhem na sjednocení všech studijních
i projekčních prací na dopravní infrastruktuře regionu do jediného ústředí, z něhož by vzešel
„jednotný dopravní plán pro Vysočinu“.220
Jak jsme uvedli, Radoušův názor na modernizaci silniční infrastruktury regionu byl
určován především vnitřními potřebami regionu. Odmítal proto budování dálnice –
v celostátní perspektivě sice vysoce strategické spojnice, z hlediska samotného regionu však
bez předpokladu většího hospodářského významu. Upřednostňoval spíše zlepšení sítě silnic
nižších kategorií přímo spojujících dílčí centra a oblasti Vysočiny. Pozdější vývoj však
Radoušovy předpoklady nenaplnil a stále aktuálnější požadavek přímé spojnice Prahy a Brna
si dálnici přes Vysočinu vynutil, přičemž právě tento region byl z hlediska jejího budování
klíčový, jak dále uvidíme.
Výstavba dálnice začala dle plánu 2. května 1939 ve směru od Prahy, přičemž byla
zahájena především úprava terénu a další přípravné práce. Ty se záhy dotkly i oblasti
Českomoravské vrchoviny, když bylo 27. června zahájeno budování obloukového mostu přes
údolí Želivky mezi obcemi Píšť a Vojslavice na západním okraji okresu Ledeč n. S. Náročná
stavba, která si v hlubokém údolí vyžádala dva paralelní mosty s rozpětím oblouku 90 metrů,
pokračovala během prvních let okupace až do 30. května 1942, kdy byla z důvodu zákazu
velkých stavebních investic v Protektorátu zastavena. Jak uvádějí Lídl a Janda, „v té době je
219
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most u Vojslavic ze všech mostů rozestavěné dálnice v nejvyšším stupni rozestavěnosti.
Oblouk pravého mostu (směr Jihlava) je již vybetonován, pro levý je připravena skruž.
Zhruba čtyři kilometry za staveništěm mostu přes Želivku končí, s výjimkou drobných prací
u Humpolce, rozestavěný úsek.“221
Výstavba dálnice získala na opětovné aktuálnosti až po skončení války. Již koncem
června 1945 provedlo ministerstvo dopravy inspekci rozestavěných úseků Praha – Humpolec,
z níž vyplynula nutnost co nejrychlejšího obnovení prací, k čemuž došlo během jara 1946.222
V prostoru Vysočiny tak byla obnovena stavba obloukového mostu přes Želivku u Vojslavic,
jehož pravá část je v hrubé podobě dokončena o rok později. V letech 1948 – 1950 však
dálnice přestávala být prioritním projektem budování, docházelo proto k postupnému
zastavování prací a most přes Želivku tak byl na podzim 1950, jako jediný objekt dálnice
v regionu, definitivně zanechán těsně před dokončením.223 S nárůstem silniční dopravy během
50. let 20. století se však aktuálnost dálnice opět zvýšila. Již v roce 1952 vznikla při
ministerstvu dopravy Kancelář pro státní silniční plán, jež měla zpracovat projekt státního
silničního plánu na léta 1956-1975. Tento plán, schválený vládou v roce 1955, se zabýval
přestavbou dopravně významných silnic, zejména komunikací v okolí velkých měst (Praha,
Plzeň), do značné míry se však týkal i Českomoravské vrchoviny, když také předpokládal
dokončení rozestavěné dálnice Praha – Humpolec v dosavadní podobě. Kancelář byla poté
přeměněna ve Středisko pro rozvoj silnic a dálnic Praha, jež byla pověřena vytvořením plánu
dálnice Praha – Jihlava – Brno – Bratislava, o kterém bylo rozhodnuto na XI. sjezdu KSČ
v roce 1958. O dostavbě s využitím původní trasy pak bylo definitivně rozhodnuto na jednání
vlády 10.4.1963. Prováděcí studie dálnice Praha – Bratislava byla předložena během roku
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T. Lídl, V. Janda (2006), s. 40.
Inspekční zpráva hovoří o nutnosti „co nejdříve obnovit udržovací práce na zemním tělese, zejména zajistit
funkčnost odvodnění a dokončit řadu takřka hotových běžných mostních objektů.“ V září 1945 poté Generální
ředitelství stavby dálnic předkládá žádost ministerstvu dopravy na obnovení stavby úseku Praha-Humpolec
v původním plánu. Obnovení výstavby dálnice Praha – Brno pak nařizuje i Dekret prezidenta č. 88 z 1.10.1945.
Ministerstvo dopravy a GŘSD pak během listopadu 1945 hledaly úspornější řešení stavby, jehož bylo dosaženo
zmírněním parametrů dálnice (nižší konstrukční rychlost, zmenšení šířky, snížení velikosti minimálního
poloměru zatáček a zvýšení maximálního přípustného sklonu). Od července 1946 pak dostavbu dálnice
zajišťoval místo zrušeného GŘSD orgán ministerstva techniky – Stavební správa dostavby dálnice. Tamtéž, s.
47.
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Tamtéž, s. 53-57. Jako důvod zastavení prací na dálnici během roku 1950 uvádějí autoři snížení priority
dálnice v plánu 1. pětiletky na úkor železnice Brno – Havlíčkův Brod a pražského metra, postupné znárodnění
provádějících firem po Únoru 1948, a také zrušení provádějícího ministerstva techniky a podřízení dostavby
dálnice na krajské národní výbory v Praze a Jihlavě, které byly na náročnou agendu špatně organizačně
vybaveny. Obecným důvodem snížení priority dálnice byl dle autorů i poválečný předpoklad stagnace
automobilismu a silniční dopravy.
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1966 a v prosinci byla schválena Státní komisí pro techniku.224 Již v dubnu 1966 přitom vláda
vyslovila souhlas se zahájením stavby dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice, k němuž došlo
8.9.1967.225 V dubnu 1969 pak byla zahájena rovněž výstavba dálnice v úseku Brno –
Kývalka – Velká Bíteš.
Následné otevírání úseků probíhalo v několika fázích během let 1971-1980.
Na Vysočinu se po dálnici mohla dostat první vozidla od 2. listopadu 1973, kdy bylo
dokončením úseku Kývalka – Velká Bíteš (19,5 km) zprovozněno 27 km úseku Brno – Velká
Bíteš, jež se tak stala prvním městem Vysočiny s přímým napojením na D1. Dalším větším
městem, které dálnice spojila s Brnem, bylo v roce 1975 Velké Meziříčí, kdy byl 6. května
nejprve dokončen devítikilometrový úsek Velká Bíteš – Lhotka, aby 9. prosince byl
zprovozněním zbylých 7 km otevřen celý nový úsek mezi V. Bíteší a V. Meziříčím, jehož
stavba byla zahájena v červnu 1971. Již od jara 1972 byl přitom budován most Vysočina,
klenoucí se přes údolí Oslavy ve Velkém Meziříčí. Na jeho západním rozestavěném konci
byla v létě 1972 zahájena stavba 13 km trasy V. Meziříčí – Měřín – Řehořov, jež byla
otevřena 28. října 1976. K tomuto dni tak sahala D1 z Brna už bezmála k Jihlavě.226
Ve směru od Prahy bylo dokončování dálnice přes Vysočinu pomalejší. Na vůbec
první otevřený úsek D1, trasu Praha – Mirošovice (12.7.1971), navázal úsek Mirošovice –
Hořice, budovaný od prosince 1969 z obou směrů. Z důvodu náročnosti úprav terénu
i celkové délky úseku (54 km) tak byla dálnice spojující Prahu s Hořicemi otevřena až
8. července 1977 po zprovoznění mostu přes Sázavu v Hvězdonicích. Hořice se tak staly
nejzápadnější obcí Vysočiny napojenou na D1. Následujícího roku byl dokončen a do
provozu uveden most Vysočiny ve V. Meziříčí, nejvyšší (76 m) a po mostu v Hvězdonicích
i nejdelší most dálnice (425 m).227 V letech 1979-1980 bylo v rychlém tempu zprovozněno
zbývajících 53 km v západní části regionu, mezi Hořicemi a Řehořovem. 6. října 1979 byl
224

Již roku 1965 bylo rozhodnuto o výstavbě vodní nádrže Želivka. Kvůli předpokládanému zatopení údolí proto
bylo nutné navrhnout některé dílčí změny – v prostoru Vysočiny úpravu mostu u Vojslavic. Z téhož důvodu bylo
např. ve středních Čechách opuštěno torzo mostu přes Sedlický potok mezi Hulicemi a Borovskem a navržen
nový most v užším místě údolí.
225
M. Prášil, Dálnice 1967-2007. 40 let založení Ředitelství dálnic Praha a znovuzahájení stavby dálnic v
Československu, Zvon 2007, s. 8-14. Zároveň vzniklo pod ministerstvem dopravy Ředitelství dálnic Praha jako
investorská, správní a údržbová organizace pro stavbu a provoz dálnic ČSSR. Dodejme zde, že jak GŘSD od
roku 1939, tak pozdější Stavební správa dostavby dálnice, Kancelář pro státní silniční plán, Středisko pro rozvoj
silnic a dálnic Praha ani Ředitelství dálnic Praha se věnovaly výhradně silniční dopravě. Jejich součinnost např.
se železničním plánováním měla být určována ministerstvem dopravy. Neexistovalo tak jednotné ústředí
dopravního plánování, jak jej navrhoval Radouš.
226
Veškerá data k zahájení výstavby a otevření jednotlivých úseků D1 viz M. Prášil (2007), s. 43-47, případně
tabulka zpracovaná ŘSD „Uvádění jednotlivých dálničních úseků do provozu“ dostupná na
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Historie ke dni 20.12.2013.
227
Zde se nabízí připomenout, že nutnost náročné stavby velkých mostů byla právě jedním z Radoušových
argumentů proti této trase dálnice.
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otevřen desetikilometrový úsek Hořice – Jiřice u Humpolce (ve směru na Prahu byla tato část
v provozu již od 6. května t.r.). 22. listopadu 1979 došlo k otevření 15 km dálnice mezi
Řehořovem a Pávovem, vesnicí spadající pod Jihlavu, čímž došlo k přímému spojení tohoto
regionálního centra s Brnem. Zároveň byl otevřen sedmikilometrový úsek Jiřice – Humpolec
ve směru na Prahu. Humpolec tak jako první město regionu získal přímé dálniční spojení
s Prahou. K definitivnímu zprovoznění souvislé trasy Praha – Brno pak došlo 8. listopadu
1980, kdy byl kromě úseku Jiřice – Humpolec ve směru na Brno otevřeno také posledních
21 km dálnice mezi Humpolcem a Jihlavou-Pávovem. Právě tato část představuje nejvýše
položený úsek D1.
Z hlediska integrace regionu prostřednictvím dálnice D1 tak z průběhu výstavby a
dokončování jednotlivých úseků vyplývá, že nejdříve (a prostřednictvím dílčích úseků) byly
v rámci tehdejšího Jihomoravského kraje spojeny (postupně prostřednictvím kratších úseků)
východní oblasti Českomoravské vrchoviny (V. Bíteš a V. Meziříčí) s Brnem. Dopravní
integrace prostřednictvím D1 tak podtrhla tradiční orientaci těchto západomoravských center
na Brno. Ačkoliv první dvě desítky kilometrů dálnice z Prahy do Mirošovic představovaly
vůbec první úsek D1, směrem na západní část Vysočiny byl jak těžší terén s vyšší
nadmořskou výškou, tak i méně větších center se slabší vazbou na Prahu (prakticky jen
periferní Humpolec na pomezí Jihočeského, Jihomoravského a Východočeského kraje). Tato
oblast přitom zůstala periferní i z hlediska integrace skrze dálnici, když právě část Humpolec
– Jihlava byla spojena jako poslední. Dokončení dálnice v prostoru Vysočiny však mělo
celostátní strategický význam jak v definitivním propojení Prahy, Brna a Bratislavy (v Brně
navazující dálnicí D2), tak i v podstatném zkrácení doby jízdy mezi těmito centry.228
Při srovnání Radoušovy varianty dálnice a zejména jeho kritiky adresované plánům
dálnice přes Vysočinu s realizovanou D1 vyvstávají některé zajímavé otázky, např.: Jakým
způsobem ovlivnila dálnice následný vývoj sídel v jejím okolí, a zda vůbec? Radouš
vzhledem ke slabému napojení ostatních komunikací na dálnici nepředpokládal pozitivní vliv
dálnice na bezprostřední okolí. Jak byla samotná dostavba D1 v prostoru Vysočiny ovlivněna
fragmentací regionu mezi tři tehdejší kraje? A v neposlední řadě, jak byla výstavba „státní“
228

Vzdálenost mezi Prahou a Brnem se zkrátila na 198 km (do Bratislavy pak z Brna zbývalo 119 km). Mezi
Prahou a Brnem vedly před zprovozněním D1 dvě hlavní trasy, „severní“ a „jižní“. Řidič mohl jet buď přes
Kolín, Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlavu a Velké Meziříčí, nebo přes Benešov, Vlašim, Pelhřimov a opět Jihlavu
a Velké Meziříčí. (cca 228 respektive 223 km a téměř 5 hodin jízdy). Jak dodává M. Prášil, „hlavním problémem
těchto tras přitom nebyla ani tak větší kilometrová vzdálenost, jako spíš úzké a špatné silnice a nutné průjezdy
všemi městy a vesnicemi po trase. Vzhledem k přírodním podmínkám Českomoravské vrchoviny byla pak trasa
zejména v zimě mnohdy jen obtížně sjízdná. Uvedením dálnice Praha – Brno – Bratislava do provozu zahájila
činnost i pravidelná expresní autobusová linka mezi těmito městy.“ M. Prášil (2007), s. 47.
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dálnice přes region a její upřednostnění před budováním „regionální“ dopraní sítě vnímána
uvnitř regionu? Radouš doporučoval místo dálnice prospěšnější modernizaci regionální sítě.
Srovnání Radoušových předpokladů se skutečnou realizací by jistě bylo jedním z východisek
dalšího možného bádání.

5.3.

Vodní stavby

Svou studii hospodářského potenciálu Vysočiny uzavírá Radouš kapitolou „Úprava a
využití odtoku Vysočiny“. Ačkoliv hned v jejím úvodu předesílá, že otázka využití vodních
zdrojů je oproti nutnosti zlepšení dopravní infrastruktury podružnější, projevuje se zde jeho
odborné zaměření, když jako hydrolog přistupuje k problematice velmi podrobně (o čemž
svědčí i fakt, že projekty vodních staveb tvoří téměř polovinu celé Radoušovy publikace).
Potenciál vodstva Vysočiny spatřuje autor ve dvou rovinách: jednak v možnosti jeho využití
prostřednictvím hydroelektráren (týká se zejména řek s větším spádem a průtokem ve
východní části regionu), a také v zavlažovací, případně i rekreační funkci, jež se týká naopak
převážně řek v západní části Vysočiny.229
Radouš podrobně charakterizuje povodí nejdůležitějších řek, které v regionu pramení,
odtékají do něj nebo aspoň z části zasahují. Jde o Svitavu, Švarcavu (Svratku), Jihlavu,
Oslavu, Rokytnou a Želivku. Na rozdíl od projektů železnice a dálnice zde v případě těchto
toků přináší hydrolog Radouš již velice propracované projekty jejich využití, včetně
konkrétních lokalit vodních nádrží, jejich objemu a zatopeného území, rozměrů hrází
a dokonce i potenciálního energetického výkonu. Nebudeme podrobně rozebírat všechny tyto
projekty a pro představu a srovnání s pozdější (ne)realizací se spokojíme se zmíněním
lokality, rozsahu a využití Radoušem navrhovaných staveb. Jak totiž ukážeme dále, právě
budování vodních staveb se ve druhé polovině 20. století stalo jedním z nejvýraznějších
projevů technologické modernizace v prostoru Vysočiny.
V době vzniku Radoušovy studie byl region vodními stavbami prakticky nedotčen.
Výjimku představovaly pouze tři nádrže. Pomineme-li vodní nádrž Hamry, vybudovanou
v letech 1907-1912 na rozhraní Českomoravské vrchoviny a východních Čech a primárně
určenou k regulaci kolísavého toku Chrudimky, jenž na Hlinecko a do podhůří Železných hor
přinášel časté jarní záplavy, byla první čistě energeticky využívanou vodní stavbou regionu
nádrž Sedlice na Pelhřimovsku (okr. Humpolec), vybudovaná v letech 1921-1927 v údolí
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Želivky na ploše 38 ha s výkonem 6,3 MW.230 Největším meziválečným vodním dílem
regionu však byla nádrž Seč pod stejnojmenným městysem na Chrudimce na pomezí
Českomoravské vrchoviny a Železných hor, v oblasti hranic tehdejších okresů Chotěboř
a Chrudim. Nádrž o ploše 220 ha vznikla v letech 1925-1934 a kromě lokálního
energetického významu (výkon 3 MW) byla projektovaná za účelem vodárenského zásobení
širokého okolí, pro lepší regulaci toku Chrudimky i jako potenciální rekreační oblast. 231 Jiná
vodní díla v regionu až do druhé poloviny století nevznikla, a při relativně hustém pokrytí
Vysočiny vodními toky tak lze s nadsázkou tvrdit, že Radoušovi zbývalo na jeho
vodohospodářské projekty mnoho využitelného prostoru.
Pomineme-li návrh menší přečerpávací hydroelektrárny na Semíčském potoce
v povodí Svitavy u Boskovic, který svou lokalitou zasahuje již mimo region (a jenž se ani
žádné varianty realizace později nedočkal), věnuje Radouš ve východní části regionu
pozornost především Svratce (Švarcavě). V jejím údolí nad Nedvědicí navrhuje přečerpávací
hydroelektrárnu, která by s potenciálním výkonem 20 MW byla „významným regulátorem
výroby a spotřeby na Vysočině“.232 Radoušův předpoklad využití Svratky se skutečně naplnil,
to když v letech 1947-1957 vznikla v těchto místech vodní nádrž Vír. Její definitivní využití
však nebylo převážně energetické (počáteční výkon 7,1 MW), nýbrž sloužila primárně jako
zdroj vody pro Novoměstsko, Žďársko a také Brno. Až do výstavby nádrží Švihov a Dalešice
v sedmdesátých letech byl navíc Vír největší přehradou regionu (224 ha zatopené plochy).233
Velký potenciál přisuzoval Radouš také řece Jihlavě, jejíž tok přetíná region od
západu k východu. V jejím povodí navrhoval menší hydroelektrárny pod Brtnicí (u ústí
stejnojmenné řeky do Jihlavy) a na řece Šlapance nad tehdejším Mischingem (dnešní Měšín
u Jihlavy), kde však předpokládá nutnost změny tohoto projektu v případě definitivní
realizace již schválené trasy dálnice. Ani jeden z těchto návrhů později proveden nebyl, v
letech 1968-1972 však vznikla na ploše 55 ha nádrž Hubenov (u stejnojmenné vesnice
západně od Jihlavy), která se stala významnou zásobárnou vody pro Jihlavu a okolní obce.
Z hlediska pozdějšího vývoje v povodí Jihlavy je ovšem podstatně zajímavější Radoušův plán
velké nádrže na řece pod Třebíčí, v údolí mezi Vladislaví a Ivančicemi. Tam bylo dle
230

Ke stavbě nádrže a hydroelektrárny Sedlice podrobně J. Řeřicha, F. Fissmann, Vodní dílo na Želivce u
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Radouše možno zatopit minimálně 300 ha plochy. Díky profilu údolí zde autor uvažuje o
vůbec největším vodním projektu ve východní části Vysočiny, neboť jím navrhovaná nádrž
měla být využitelná nejen jako výkonný zdroj elektřiny, ale i vodárenský zdroj pro široké
okolí.234 Radoušovy předpoklady se později do velké míry splnily, když v hlubokém údolí
řeky mezi Vladislaví a Ivančicemi vznikla v letech 1970-1978 nádrž Dalešice, se 480 ha
plochy skutečně největší vodní nádrž východní části Vysočiny. Spolu s níže navazující nádrží
Mohelno (117 ha), dokončenou o rok dříve, vznikly Dalešice za účelem dodávek vody pro
chladící zařízení plánované jaderné elektrárny Dukovany.235 Hydroelektrárna pod hrází
nádrže měla svým výkonem sloužit jak pro vyrovnávání kolísavého výkonu Dukovan, tak
i pro regulaci celostátní energetické sítě. Ve spojení s Dukovany tvoří Dalešice dosud jedno
z energeticky nejvýznamnějších technických zařízení na území ČR.236
Ve východní části regionu bylo dle Radouše vhodné využít též toky řeky Oslavy, kde
se dle autora skrýval velký energetický i vodárenský potenciál. Zejména v okolí Velkého
Meziříčí, jehož problém Radouš spatřoval právě v horším zásobení vodou (odtoková oblast),
nalezl autor několik míst vhodných pro vybudování nádrží.237 Menší přehradu s primárně
vodárenským účelem tak Radouš navrhl do Balinského údolí západně od V. Meziříčí (přítok
Oslavy Balinka), v této lokalitě však později žádná přehrada realizována nebyla. To už ale
neplatí o dalším Radoušově návrhu, projektu velké vodárenské nádrže v údolí nad
V. Meziříčím. V téměř neobydleném úseku řeky mezi Radostínem a Olším autor vypočítává
možnost vzniku přehrady s až 300 ha plochy, případně i s menší hydroelektrárnou. Jako
doplnění této primárně vodárenské přehrady pak připouští též možnost hydroelektrárny dále
na toku Oslavy, přičemž pro výstavbu její nádrže spatřuje největší potenciál v úseku mezi
V. Meziříčím a Náměští n. Oslavou. V případě realizace obou projektů na Oslavě
u V. Meziříčí a zároveň i již zmiňované velké nádrže na Jihlavě pod Třebíčí pak Radouš tvrdí,
že „oblast obou měst by při dostatku vody i energie získala výrazný potenciál průmyslového
centra, což opodstatňuje i velmi nákladnou stavbu.“238 V letech 1957-1961 pak
nad V. Meziříčím, mezi Radostínem a Olším, byť na menší ploše (93 ha), skutečně vznikla
přehrada Mostiště, z níž je vodou zásobeno přes 100 měst a obcí na Velkomeziříčsku. Níže na
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F. Radouš (1939), s. 17-18. Autor odhaduje potenciál výkonu až 44 MW, což by mimochodem překonávalo
výkon tehdy budovaných děl Vltavské kaskády (Vrané a Štěchovice celkem 35 MW), viz V. Broža (2005), s. 88,
91.
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Jaderná elektrárna Dukovany byla postavena v letech 1979-1985 mezi obcemi Dukovany a Rouchovany na
Třebíčsku. Její čtyři reaktory byly postupně uváděny v provoz mezi lety 1985-1987. Šlo o druhou zprovozněnou
jadernou elektrárnu v tehdejším Československu.
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V. Broža (2005), s. 235-236.
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F. Radouš (1939), s. 18-19.
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Tamtéž, s. 19-20.
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toku Oslavy však Radoušem doporučovaná hydroelektrárna nevznikla, a tak se Radoušova
idea modernizace Velkomeziříčska a Třebíčska prostřednictvím vodních staveb naplnila jen
v případě Dalešické přehrady, potažmo vodní a jaderné elektrárny.
Na Třebíčsku shledává Radouš dále jistý význam v řece Rokytné, která dle něj
doplňuje možnosti již zmíněných řek oblasti. Zatímco Jihlava byla vhodnější pro výstavbu
hydroelektráren a Oslava měla sloužit především jako lokalita vodárenských zdrojů, v povodí
Rokytné uvažuje autor možnost podpoření zemědělské produkce vybudováním zavlažovacích
kanálů. Zároveň však konstatuje, že kvůli náročnějšímu terénu by takový projekt byl
vhodnější a levnější spíše na dolním toku řeky mimo region, u Ivančic na Brněnsku, a proto
tuto možnost již dále nerozvádí.239 Jak Radouš předpokládal, Rokytná se skutečně ani později
nestala cílem žádných vodohospodářských projektů v regionu.240
V západní části Vysočiny se Radouš věnuje dvěma řekám, Sázavě a Želivce, jež dle
něj měly pro industrializaci této (zaostalejší) části regionu klíčový význam. Potenciál Sázavy
spatřuje Radouš již na jejím nejhořejším toku od Velkého Dářka přes Žďár, Přibyslav
a Německý Brod, kde i přes „plošší povodí a údolí protkané železnicí“ upozorňuje na
možnost vybudování lokálně významné hydroelektrárny.241 Podrobněji se však Radouš věnuje
střednímu toku Sázavy mezi městy Světlá a Ledeč. Tamní hluboké údolí s velkým spádem je
dle Radouše ideální pro vybudování velké přehrady s hydroelektrárnou. Pod kopcem
Melechov za osadou Smrčná proto navrhuje hráz s hydroelektrárnou. Vzhledem k výhodnému
spádu řeky Radouš upozorňuje, že „přehrada by při ploše jen asi 25 ha dosáhla při hrázi
výkonu 10 000 kW, dalších 20 000 kW by poskytovalo přečerpávací zařízení nad údolím pod
Melechovem“.242 Právě předpokládaný výkon a přitom relativní hospodárnost stavby byly pro
Radouše největším opodstatněním tohoto projektu. Autor navíc připojuje poznámku, že i další
případné nádrže na Sázavě, již mimo Vysočinu (zejména v úseku pod Kácovem), by díky
regulaci toku řeky přispěly k zajištění lepších hydrologických podmínek Polabí. Pozdější
četné budování přehrad ve 2. polovině 20. století se však Radoušem vyzdvihované Sázavy
téměř nedotklo. Jedině na jejím horním toku, na okraji Žďáru n. S., byly vybudovány dvě
menší přehrady, přičemž jejich význam a účel vybudování byly těsně spjaty s průmyslovým
růstem, jenž město v 50. letech v souvislosti s otevřením strojíren ŽĎAS zasáhl. Nádrž
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Tamtéž, s. 21.
Dodejme však, že oproti Radoušovým předpokladům vznikla v povodí Moravy v letech 1979-1984 menší
přehrada na Řečici (Olšanském potoce) východně od Telče. Nádrž Nová Říše zabírá plochu 51 ha u
stejnojmenné obce a slouží jako vodárenská zdroj pro širší okolí Telče a Třeště. V. Broža (2005), s. 213.
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Radouš (1939), s. 21.
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Tamtéž. S celkovým výkonem 30 MW by zde, podobně jako v případě projektu na Jihlavě pod Třebíčí, šlo o
jednu z nejvýkonnějších hydroelektráren v zemi.
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Staviště (výstavba 1956-1959, plocha 15 ha) fungovala jako vodárna rostoucího města, nádrž
Pilská, vytvořená v letech 1959-62 rozšířením někdejšího rybníka na 57 ha, pak sloužila jako
zdroj vody pro ŽĎAS.243 Alespoň zčásti se tak naplnil industrializační potenciál, který
Radouš Sázavě na Vysočině přisuzoval.
Ještě pozitivněji však hodnotil Radouš Želivku, a tak právě jí věnoval ze všech řek
Vysočiny

nejvíc

prostoru.

Želivka

protínající

od

jihu

k severu

Pelhřimovsko

a Havlíčkobrodsko, jež se pak na pomezí Vysočiny a středních Čech vlévá do Sázavy, skrývá
dle autora všestranný potenciál využití, zejména pro svou polohu v „hodnotné obilnářské
oblasti“ i pro „zdravý tok nezatížený průmyslem a malým osídlením“.244 Vzhledem
k poměrně malému spádu je autor skeptický k tehdejším úvahám o stavbě kaskády menších
nádrží a hydroelektráren, jež by navazovaly na stávající přehradu Sedlice, a místo toho
navrhuje odvážný projekt jediné, na svou dobu ovšem doslova gigantické přehrady
zaplavující údolí Želivky na téměř polovině jejího toku. Přehrada, jejíž hráz by dle Radouše
měla ideálně stát nad vtokem Želivky do Sázavy, v prostoru osady Švihov u Zruče n. S., by
podle návrhu zaplavovala plochu nejméně 1200 ha a vzhledem k profilu údolí by zadržovala
zhruba 207 milionů kubických metrů vody. Vedle primární funkce vodního zdroje (především
pro Prahu) by přehrada podle Radouše mohla fungovat také jako energetický zdroj, když
u hráze o délce 600 m a výšce 50 m vypočítal možnost hydroelektrárny s vysokým výkonem
až 30 MW. Při stanovení všech konkrétních parametrů přehrady Radouš zvažuje i míru
zatopení okolí řeky, respektive výšku hladiny v jednotlivých místech přehrady, a tak
podrobně uvádí i způsob zasažení obcí v údolí Želivky. Dochází k závěru, že „nejzávažnější je
přemístit Dolní Kralovice, asi v rozsahu Bítova“.245 Vzhledem k tomu, že město bylo sídlem
soudního obvodu v rámci okresu Ledeč n. S., navrhnul Radouš „vybudovat nové jednotné
sídlo [soudního] okresu a zároveň rekreační středisko dle nejmodernějších požadavků
v oblasti Bernartice-Brzotice-Střítež-Bezděkov“.246 Kromě vodárenské a energetické funkce
tak zde Radouš poukazuje i na možnost turistického využití přehrady. Autor dále zjišťuje, že
kromě D. Kralovic by přehrada zasáhla také 12 mlýnů včetně dvou největších
(pod Vojslavicemi a pod Ježovem). Ostatní osídlené lokality v oblasti Vysočiny by však podle
Radouše zasažení unikly, s výjimkou městysu Zahrádka, která by v Radoušově projektu byla
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V. Broža (2005), s. 100, 101.
Tamtéž, s. 24. Právě pro svoji čistotu byla Želivka již do počátku 20. století navrhována jako potenciální nový
vodárenský zdroj Prahy, středních Čech i samotné Vysočiny, viz V. Broža (2005), s. 105.
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F. Radouš (1939), s. 26. Bítov byla vesnice na Znojemsku, se čtyřmi stovkami obyvatel, jež byla roku 1935
zcela zbořena kvůli stavbě Vranovské přehrady, zatímco byla nedaleko budována nová moderní obec. Dolní
Kralovice přitom měly dle sčítání z r. 1930 1340 obyvatel.
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Tamtéž, s. 26.
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„zasažena jen v dolní části a přestavba obce i mostu [k obcím Ježov a Snět] jest
jednodušší“.247
Radoušem navržená přehrada na Želivce by v případě realizace představovala nejen
zdaleka největší přehradu v tehdejším Československu, ale z hlediska objemu a rozlohy by šlo
též o největší vodárenskou nádrž ve střední Evropě. I z těchto důvodů byla v tehdejších
vážných úvahách o využití Želivky preferována méně náročná koncepce tzv. želivské
kaskády, tedy jednotlivých menších přehrad, které by spolu s již existující nádrží Sedlice
vytvořily systém obdobný (tehdy už rozestavěné) Vltavské kaskádě. Okupace českých zemí
znamenala dočasné zastavení diskuzí o vodárenském využití Želivky. Po druhé světové válce
se však výstavba vodních nádrží stala jednou z hlavních oblastí industrializace
Československa, tudíž i budování nádrže na Želivce získalo na opětovné aktuálnosti. Ačkoliv
ještě v padesátých letech byl blízko schválení projekt kaskády, nakonec bylo roku 1964
rozhodnuto o zbudování náročnější, ale modernější jediné velké přehrady, jejíž výstavba
probíhala v letech 1965-1975. Radoušova odvážná vize se tak po téměř čtyřech dekádách
dočkala realizace.248 Přestože se projekt vodní nádrže Švihov z roku 1964 k předchozím
návrhům nijak nevztahoval a vznikl na základě nového geologického a hydrologického
průzkumu oblasti, v hrubých obrysech odpovídal zmíněnému Radoušovu návrhu.249

5.4.

Shrnutí – region utvářený modernizací

Při porovnání Radoušových vodních projektů a způsobu pozdějšího využití řek na
Vysočině tak shledáme, že potenciál, který autor-hydrolog těmto tokům pro modernizaci
regionu přisuzoval, byl ve značné míře ve shodě s jeho předpoklady využit. Radouš tak již ve
třicátých letech poměrně přesně určil způsob pozdějšího zhodnocení toku Svratky (Vír),
Jihlavy (Dalešice), Oslavy (Mostiště) a především Želivky (Švihov). Ze všech Radoušových
247

Tamtéž, s. 26-27. Zahrádka na pravém břehu řeky představovala silniční uzel na trase Humpolec–Ledeč a
díky mostu přes Želivku představovala pro přilehlé obce na protějším břehu spojení s oběma okresními městy.
248
Viz V. Broža (2005), s. 105-106.
249
Při srovnání parametrů Radoušova projektu a později realizované VN Švihov shledáme, že Radouš přesně
určil lokalitu přehrazení řeky (Švihov), byť postavená hráz disponuje většími parametry (délka 860 m, výška 58
m) a nebyla doplněna vodní elektrárnou. Plocha a objem Švihova tak zhruba o třetinu překonaly Radoušovy
předpoklady (1603 ha, 309 mil. m³). Naopak podle nich skutečně došlo k výstavbě nové obce Dolní Kralovice
(1968-1974), v níž nalezla domov většina původních obyvatel. Podle Radoušových propočtů též byla zatopena
dolní část obce Zahrádka. K její přestavbě však nedošlo, nový most byl postaven v jiné lokalitě (Bernartice),
silnice Humpolec–Ledeč byla v úseku Hojanovice-Kožlí přeložena výše a téměř sedm set obyvatel bylo
přestěhováno do nově postavených sídlišť v Ledči, Světlé a Humpolci. Z důvodu zavedení ochranných pásem
nemá nádrž rekreační využití. Švihov se však, podle dobových předpokladů, stal klíčovým zdrojem pitné vody
pro Prahu a okolí a také pro západní část Vysočiny, Pelhřimovsko a Havlíčkobrodsko. K tématu VN Švihov a
dopadu jeho budování na okolí viz V. Broža (2005), s. 105-108; F. Pleva, Želivka, naše řeka, Pelhřimov 2004;
Kronika městečka Zahrádka, 6. část 1960-1976, SOkA Havlíčkův Brod.
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návrhů modernizace infrastruktury Vysočiny pak právě projekt Švihova (a využití
regionálních řek vůbec) nejpřesněji anticipoval pozdější situaci. Sám autor přitom v závěru
znovu deklaruje, že jeho studii „jest posuzovati jako východisko širší soustavné plánovací
činnosti a záměrného provádění prací.“250
V závěru své studie ještě Radouš zdůraznil zásadní problém komplikující modernizaci
regionu – jeho zemskou (územně-správní) periferalitu. Právě nekoordinovaná organizace
správy v obou zemských částech Vysočiny je totiž dle autora překážkou jak při navrhování,
tak při realizaci skutečně komplexních řešení prospěšných pro celou oblast zemsky
rozděleného regionu. „Nutno sáhnout k technickým zařízením obsáhlejším a nákladnějším,
mají-li se vytvořit nové hospodářské podmínky pro život kraje.“ konstatuje autor, a pokračuje:
“Rozsáhlé technické úkoly nelze řešit samostatně a náhodně, má-li být výsledek uspokojivý
a využití zařízení jednoho podporováno druhým. Hospodářská a technická výstavba Vysočiny
vyžaduje jednotný základní plán, který by v soulad uvedl místní přirozené hosp. poměry se
žádoucím hosp. určením a zároveň ujasnil, kterými tech. zařízeními možno předpokládaného
výsledku dosáhnouti, vyloučit jejich nežádoucí kolisi nebo neúměrnost. Jasný generální plán
krajové výstavby umožní posoudit žádoucí pořad a rozsah provedení, naléhavost a rozsah
dílčích zařízení, dá podmínky podobných projektů a jejich postupného provádění.“251 Radouš
tak navrhuje přistupovat k Vysočině jakožto k ucelenému hospodářskému prostoru, přičemž
tvrdí, že prvním předpokladem překonání její hospodářské periferality je odstranění
periferality územně správní (zemské), jinak řečeno vytvoření centrální instituce s jednotnou a
koordinovanou působností na celém území regionu. Autor tak v závěru své práce do jisté míry
předesílá vznik moderního regionu formovaného podle kritérií, jež odpovídají teorii
A. Paasiho.
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F. Radouš (1939), s. 28.
Tamtéž, s. 27-28.
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6. Demografický a hospodářský vývoj regionu
Ze socio-ekonomického hlediska lze vývoj a proměnu regionu kvantifikovat v rovině
základních statistických údajů, jakými jsou počet a etnické složení obyvatelstva a jejich
zaměstnanost v jednotlivých výrobních sektorech. Jako pramen pro konkrétní příklad
Českomoravské vrchoviny slouží publikace (statistické lexikony a soupisy obyvatelstva)
vzniklé na základě statistických sčítání obyvatelstva českých zemí v letech 1900 – 2001.
Sledovali jsme údaje za ty územně správní jednotky, jak jsme je pro jednotlivá období
vymezili v kapitole č. 3 o prostorovém vývoji regionu. V jejím závěru bylo konstatováno, že
region Vysočiny lze v uvedených letech kvantitativně (statisticky) popsat na úrovni jeho
jednotlivých okresů, v jejichž rámci sčítání probíhala.252
Údaje o rozloze jednotlivých okresů jsou relevantní především ve srovnání jejich
součtů za jednotlivá období. Zatímco se totiž region mohl z hlediska územního uspořádání
uvnitř proměňovat (tzn. hranice jednotlivých okresů se vzájemně posouvaly a měnily),
výsledný součet území okresů vymezujících region je po celé sledované období zhruba stejný.
Z hlediska metodiky tehdejšího sčítání i stability územního uspořádání českých zemí
lze tabulky rozdělit chronologicky do několika skupin. Do první by patřily tabulky 1-4, tedy
údaje z let 1900, 1910, 1921 a 1930. U těchto čtyř tabulek je počet okresů prakticky totožný,
jejich území činí s drobnými odchylkami přibližně 7 200 km², a tak lze považovat srovnání
těchto údajů z těchto období za metodologicky velice přesné, respektive jimi tvořená časová
řada má značně relevantní výpovědní hodnotu.253
V krátkém období desetiletí před první světovou válkou (Tab. 1 a Tab. 2) můžeme
pozorovat prakticky ve všech částech regionu stagnující nebo jen lehce stoupající trend
přírůstku obyvatelstva, potvrzující konec velké vlny migrací zejména do oblasti Horních
Rakous, které českomoravské pomezí zasáhla v posledních desetiletích 19. století.254 Patrná je
252

Z hlediska demografického vývoje se regionem Českomoravské vrchoviny zabývá rigorózní práce Aleše
Nováčka Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí: Příklad kraje Vysočina, FF UK 2006. Tato
statistická analýza rekonstruuje teritoriální polarizaci regionu od středověku až do současnosti na základě
demografických údajů přepočítávaných dle hranic kraje Vysočina z r. 2005. Z pohledu historické analýzy je tak
přinejmenším diskutabilní metoda aplikace současných hranic kraje na územní členění českých zemí v minulosti,
respektive nelze považovat za dostatečně věrohodné sdružování historických údajů do hranic územních celků,
které neodpovídaly realitě dané doby. Vůči tomuto postupu jsme se na základě E. Semotanové (1998) vymezili
již v úvodní části třetí kapitoly.
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připojené oblasti, neboť území těchto nových okresů byla už dříve součástí vymezeného regionu, když vznikla
rozdělením okresů Něm. Brod, respektive Pelhřimov. To je ostatně patrné i z rozdílů rozlohy obou větších
okresů mezi lety 1900 a 1910, jenž tvoří přesně území nových menších okresů Humpolec a Kamenice n. L.
254
Viz např. L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914, Praha 1965. Celkový počet
obyvatel region se mezi lety 1900 a 1910 zvýšil z 548 854 na 558 544.
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přitom nerovnoměrná koncentrace obyvatel, respektive výrazně rozdílná hustota osídlení
jednotlivých okresů. Především okrajové okresy regionu, převážně na Moravě a bez větších
měst (M. Budějovice, V. Meziříčí, N. Město, ale i český Pelhřimov) mají výrazně řidší
osídlení, než okresy s většími městskými centry (Jihlava, Třebíč, N. Brod). Zároveň
především v okresech v oblasti tzv. jihlavského jazykového ostrova (N. Brod, Jihlava)
zaznamenáváme výraznou německou menšinu, která byla ovšem výrazně koncentrovaná,
když v dílčích oblastech těchto okresů tvořila zcela většinové etnikum.255

Území v

Obyvatelstvo

km²

celkem

Češi

Němci

Židé

Německý Brod

902,50

75 690

63 237

12 363

1 043

Chotěboř

539,07

45 338

45 021

288

307

Pelhřimov

1182,72

86 962

86 850

62

1263

s. o. Habry (Čáslav)

214,43

16 377

16 352

21

501

s. o. Ledeč (Ledeč)

278,32

22 427

22 410

10

340

Jihlava

519,26

61 317

33 835

27 022

1978

Nové Město

818,83

58 800

58 666

104

205

Velké Meziříčí

668,26

41 279

40 887

360

445

Třebíč

720,10

54 328

53 203

1 042

823

Moravské Budějovice

705,31

41 784

35 998

5 723

440

s. o. Telč (Dačice)

462,38

29 187

29 026

76

264

s. o. Hrotovice (Mor. Krumlov)

275,44

15 365

15 271

83

48

Tab. 1: Rozloha, počet a národnost obyvatel okresů regionu podle statistického sčítání v roce
1900. (Podle: Lexikon obcí pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900.
Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1904; Lexikon obcí pro Moravu. Zpracován na základě
výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.)
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Např. z celkem 12 606 obyvatel soudního okresu Štoky (197 km² v pol. okrese N. Brod) se dle sčítání z roku
1900 označilo za německojazyčné 10 342 obyvatel, tj. celých 82% procent tamní populace. V případě města
Jihlavy jakožto největšího centra regionu pak bylo z celkového počtu 24 378 obyvatel jako německojazyčných
hlášeno 19 765, tj. 81% populace města.
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Území v

Obyvatelstvo

km²

celkem

Češi

Němci

Židé

Německý Brod

589,83

50 395

38 809

11 506

557

Humpolec

312,24

27 607

27 564

16

263

Chotěboř

539,07

46 790

46 427

284

247

Pelhřimov

729,50

52 347

52 253

32

633

Kamenice nad Lípou

453,20

36 171

36 113

8

315

s. o. Habry (Čáslav)

214,42

16 672

16 618

15

324

s. o. Ledeč (Ledeč)

278,30

23 227

23 224

11

290

Jihlava

571,97

67 762

39 437

28 048

1 737

Nové Město

817,34

58 442

58 276

100

138

Velké Meziříčí

628,26

41 199

40 963

212

223

Třebíč

720,05

56 543

55 555

904

656

Moravské Budějovice

660,42

39 548

35 911

3 575

311

s. o. Telč (Dačice)

409,56

26 137

25 982

95

193

s. o. Hrotovice (Mor. Krumlov)

275,40

15 704

15 598

80

41

Tab. 2: Rozloha, počet a národnost obyvatel okresů regionu podle statistického sčítání v roce
1910. (Podle: Podrobný seznam míst pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31.
prosince 1910. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1916; Podrobný seznam míst pro Moravu.
Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1910. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí.
Ve Vídni, 1918.)

Periferní demografickou charakteristiku, tedy trend stagnace populace regionu,
prohloubily nepříznivé demografické důsledky první světové války. Na začátku 20. let
(Tab.3) tak ve většině okresů zaznamenáváme stagnaci či přímo úbytek obyvatelstva v řádu
jednotek procent (mírný přírůstek zaznamenáváme jen v jihovýchodní části regionu, v oblasti
Třebíče a Hrotovic). Zřetelný je také úbytek německého obyvatelstva oproti roku 1910,
přičemž tento trend je pozorovatelný i na údajích z následujícího sčítání z roku 1930.256
Mezi lety 1921 a 1930 (Tab. 4) přitom region nadále setrvával v nepříznivém
demografickém vývoji, když se celkový počet jeho obyvatel snížil téměř o 2%,
256

Na místě je však upozornit na rozdílná kritéria sčítání – zatímco před rokem 1921 se etnické složení
zjišťovalo na základě tzv. obcovacího jazyka nebo vyznání (tj. jazyk česko-moravsko-slovácký a německý,
vyznání židovské), československá sčítání zavedla jednotnou kategorii národnosti (československá, německá,
židovská).

126

z 554 185 obyv. na 543 102. Pokles obyvatelstva během dvacátých let je přitom nejpatrnější
v okrajových a již tak řídce osídlených oblastech regionu. Mezi českými okresy regionu tak
v uvedeném desetiletí zaznamenal nárůst počtu obyvatel pouze Německý Brod (okres
s největším městským centrem západní části regionu), všechny ostatní okresy se vylidnily.
Největší míru vylidnění je přitom možno sledovat v západní a jihozápadní oblasti regionu,
v okresech Humpolec, Kamenice n. L. a Pelhřimov.257 Moravská část regionu byla úbytkem
obyvatelstva postižena zřetelně méně. Také zde došlo k mírnému nárůstu populace v okresech
s největšími městy (Jihlava a Třebíč), zatímco ostatní okresy zaznamenaly úbytek.258 Na jedné
straně mírný nárůst počtu obyvatel v okresech s největšími centry, na druhé však výrazný
pokles zejména v okrajových oblastech regionu tedy během dvacátých let 20. století ještě více
podpořil dosavadní periferní trend nízké a nerovnoměrné koncentrace populace v regionu.
Negativní demografická charakteristika z prvních dvou dekád tak byla během dvacátých let
ještě více prohloubena.

257

Přírůstek obyvatelstva okresu N. Brod mezi lety 1921 a 1930 činil 4,3%. Největší úbytek naopak zaznamenal
okres Humpolec (-8,3% obyv.), a dále okresy Kamenice n. L. (-8,1%), Pelhřimov (-7,5%), Chotěboř (-6,2%),
Habry (-4,8%), Ledeč n. S. (-4,7%). Zajímavým údajem je však nárůst absolutního počtu německého a
židovského etnika ve většině těchto českých okresů, přičemž v případě moravských okresů regionu tyto menšiny
zaznamenaly převážně pokles.
258
Během dvacátých let 20. století rostla v moravské části regionu populace v okresech Jihlava (+3,6%) a Třebíč
(+2,9%). Úbytek naopak postihl ostatní okresy – nejvíc Nové Město na Moravě (-3,1% obyv.), dále Telč (2,3%), V. Meziříčí (-2%), Moravské Budějovice (-1,4%) a Hrotovice (-0,3%).
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Území

Obyvatelstvo

v km²

celkem

Češi

Němci

Židé

Německý Brod

589,82

50 938

41 855

8 603

30

Humpolec

312,24

27 146

26 903

26

15

Chotěboř

539,07

45 008

44 566

174

3

Pelhřimov

729,45

51 769

51 485

35

19

Kamenice nad Lipou

453,16

34 799

34 322

33

21

s. o. Habry (Čáslav)

214,42

16 306

16 221

8

8

s. o. Ledeč (Ledeč)

278,29

22 584

22 366

11

10

Jihlava

571,95

66 805

47 182

17 968

629

Nové Město na Moravě

817,34

56 457

56 075

89

1

Velké Meziříčí

619,75

40 699

40 294

112

22

Třebíč

719,90

58 327

57 326

326

245

Moravské Budějovice

660,33

40 876

37 489

2 751

83

s. o. Telč (Dačice)

409,66

26 087

25 795

54

27

s. o. Hrotovice (Mor. Krumlov)

275,36

16 384

16 173

77

6

Tab. 3: Rozloha, počet a národnost obyvatel okresů regionu podle statistického sčítání v roce
1921. (Podle: Statistický lexikon obcí v republice Československé. Ústřední seznam míst podle zákona ze dne
14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n. Vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě
výsledků sčítání lidu z 15. února 1921. Díl I. Čechy, Praha 1923; Díl II. Morava a Slezsko, Praha 1924.)
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Území

Obyvatelstvo

Češi

Němci

Židé

v km²

celkem

Německý Brod

589,96

53 119

44 636

8 121

828

Humpolec

310,99

24 912

24 733

39

134

Chotěboř

539,00

42 204

41 358

159

100

Pelhřimov

729,40

47 882

47 549

88

314

Kamenice nad Lipou

453,13

31 992

31 728

74

134

s. o. Habry (Čáslav)

215,54

15 528

15 467

16

142

s. o. Ledeč (Ledeč)

278,28

21 519

21 384

23

151

Jihlava

571,96

69 233

51 451

16 490

384

Nové Město na Moravě

816,54

54 696

53 345

143

2

Velké Meziříčí

619,77

39 896

39 627

79

15

Třebíč

719,83

59 991

59 228

272

177

Moravské Budějovice

660,32

40 308

37 354

2 552

63

s. o. Telč (Dačice)

409,66

25 483

25 225

87

18

s. o. Hrotovice (Mor. Krumlov)

275,35

16 339

16 213

58

-

Tab. 4: Rozloha, počet a národnost obyvatel okresů regionu podle statistického sčítání v roce
1930. (Podle: Statistický lexikon obcí v republice Československé. Ústřední seznam míst podle zákona ze dne
14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n. Vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě
výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930. Díl I. Země Česká, Praha 1934; Díl II. Země moravskoslezská, Praha
1935.)

Sčítáním z roku 1930 však časová řada ucelených demografických údajů pro první
polovinu 20. století de facto končí. Desetiletá periodicita sčítání byla v období okupace
českých zemí přerušena, a tak jediným demografickým statistickým souborem ze čtyřicátých
let jsou československé Soupisy obyvatelstva, prováděné v letech 1946 a 1947 (Tab.5). Tato
šetření měla za cíl především zjistit obecnou populační situaci poválečného státu s důrazem
na přírůstek (resp. úbytek) obyvatelstva a jeho migraci v souvislosti s osídlováním
vylidněných oblastí po odsunu Němců. Metodika tvorby soupisů se od starších sčítání lidu
lišila, proto i z tohoto důvodu nelze region Vysočiny statisticky vymezit tak přesně, jako
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v předchozích obdobích, respektive nelze zachytit ty oblasti regionu, které jsme dosud
vymezovali územím soudních okresů.259
Uvedené údaje ilustrují poválečnou demografickou situaci regionu v celostátním
kontextu především z hlediska úbytku populace. Při průměrné hodnotě poválečného úbytku
10,9% populace (v českých zemích) tak v prostoru Vysočiny zjišťujeme nadprůměrný úbytek
obyvatelstva, který je v některých oblastech regionu dokonce velmi výrazný (okresy Jihlava,
Pelhřimov, Kamenice n. L.). Příčina poválečného vylidnění regionu je dvojího charakteru –
jednak jde o důsledek vysídlení Němců, zároveň také o vystěhovalectví do vylidněných,
zejména pohraničních oblastí Československa.260 Kromě německého etnika měla migrace
obyvatel regionu vnitrostátní a výrazně zemský charakter – obyvatelé moravských okresů
osídlovali převážně moravské pohraničí a někdejší německé oblasti, z českých okresů regionu
naproti tomu migrovala populace do severočeského a jihočeského pohraničí.261 Dosídlování
v letech 1945-1947 se však týkalo i samotného prostoru Vysočiny, zejména jejích okrajových
oblastí, byť šlo ve většině o přesuny obyvatel v rámci regionu, typicky z jeho středu
do vylidněných okrajových částí.262 Soupisy též poprvé zachycují strukturu zaměstnanosti
ve výrobních sektorech, byť sjednocují později standardizované kategorie sekundéru a
tericiéru do společného sektoru. Již zde však můžeme v hrubých obrysech sledovat později
výrazně patrné trendy (např. výrazný agrární charakter regionu v oblasti Pelhřimovska,
složeného později z okresů Pelhřimov, Humpolec a Kamenice n L.).

259

Soupisy operovaly pouze v měřítku celých politických okresů, nikoliv dílčích územních jednotek (soud.
okresy, města) jako v případě sčítání v letech 1900-1930. Z tohoto důvodu zachycuje Tab. 5 pouze území
celistvých politických okresů, nikoliv jejich částí (tj. soud. okresy Habry, Ledeč a Telč, Hrotovice tvořící
severozápadní, respektive jižní okraj Vysočiny).
260
Oba faktory jsou patrné především v případě Jihlavy, která po válce přišla o více něž pětinu populace oproti
roku 1930. Z téměř 15 tisíc „chybějících“ obyvatel okresu byla většina odsunuta. Soupisy zároveň
zaznamenávají, že mezi 1.5.1945 a 22.5.1947 se více než 4500 obyvatel jihlavského okresu přestěhovalo do
pohraničních krajů (zejména Znojemsko, Dačicko a Karlovarsko).
261
Z oblasti Vysočiny se na osídlování podílel nejvýrazněji okres Nové Město n. M., z něhož se mezi lety 19451947 vystěhovalo téměř 8 tisíc obyvatel, zejména do přilehlých, dříve německých oblastí okresů Polička, Svitavy
a Moravská Třebová. Na osídlování těchto oblastí se podílelo i téměř 4500 obyvatel okresů V. Meziříčí.
Z okresu Třebíč pak směřovala většina ze 7500 osídlenců na Znojemsko, část na Mikulovkso. Sedm tisíc
obyvatel okresu Moravské Budějovice dosídlilo v převážné většině Znojemsko a Dačicko. Z české části regionu
putovalo nejvíce osídlenců z okresu Pelhřimov (7500 obyvatel do přilehlého Jindřichohradecka a na
Karlovarsko), Kamenice n. L. (5600 lidí opět do J.-Hradecka a Karlovarska) a Havlíčkův Brod (stejný počet
obyvatel do okresů Ústí n. L., Děčín, Liberec a Č. Krumlov).
262
Soupis uvádí, že ke 22.5.1947 měly největší podíl přistěhovalých obyvatel v prostoru Vysočiny okresy
M. Budějovice a Kamenice n. Lipou (67%, respektive 57% nově usídlených). Drtivá většina těchto „nově
přistěhovaných“ se však přesunula v rámci regionu, nejčastěji přímo v rámci totožných okresů, a fakticky tedy
nešlo o nové obyvatele z oblastí mimo Vysočinu, ale o přesuny stávající populace regionu. Podrobně viz Soupisy
(1951), Tab. 28. Pohraniční oblasti Jihlavského kraje: Přistěhování, s. 534-542.
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Území

Obyvatelstvo

Přírůstek

Zaměstnanost dle

v km²

celkem

oproti 1930

sektorů v %

v%

I.

II.

Havlíčkův Brod

590

46 798

-11,9

28,7

40,5

Humpolec

311

21 477

-13,8

36,3

42,3

Chotěboř

539

35 614

-15,6

40

43,3

Pelhřimov

729

39 028

-18,5

45,3

33,3

Kamenice nad Lipou

453

26 211

-18,1

39,1

40,6

Jihlava

572

54 956

-20,6

20,1

48,5

Nové Město na Moravě

817

47 366

-13,4

41,5

37,8

Velké Meziříčí

618

37 414

-6,2

41,8

38,4

Třebíč

720

57 919

-3,5

25,9

51,3

Moravské Budějovice

660

35 507

-11,9

44,8

31,2

Tab. 5: Rozloha, počet a přírůstek obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů
podle poválečného soupisu obyvatelstva z let 1946 a 1947 (I. – zemědělství, lesnictví a
rybářství, II. – těžba nerostů, průmysl a řemesla). (Podle: Soupisy obyvatelstva v Československu
v letech 1946 a 1947, Praha 1951.)

První standardní sčítání lidu v Československu tak proběhlo až v roce 1950 (Tab. 6).
V tomto období jsme region vymezili na území tehdejšího Jihlavského kraje s připočtením
okresů Bystřice n. P., V. Bíteš a Chotěboř z Brněnského, respektive Pardubického kraje.
Přesnější vymezení jednotlivých okrajových oblastí na úrovni někdejších soudních okresů
není možné, neboť soudní okresy byly zrušeny a na jejich území, často i z připojených
okrajových částí sousedních okresů, vznikly samostatné okresy, na jejichž úrovni sčítání
probíhalo. Území jednotlivých okresů se tak v porovnání se stavem před r. 1949 výrazně liší
nejen rozlohou, ale mnohdy i polohou. Reforma krajů a okresů z r. 1949 tak přináší na okresní
úrovni zcela nové vymezení Vysočiny, což snižuje srovnávací hodnotu údajů z Tab. 6.263
Sčítání z roku 1950 navíc nezaznamenávalo ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Území
263

Jak naznačuje Obr. 6 v Kap. 2., Vysočinu lze v tehdejším územním uspořádání vymezit i částečně do okresů
Ledeč n. S. a Dačice, jejichž území zahrnovala někdejší soud. okresy Ledeč a Telč. Pro zřetelnější naznačení
územní struktury a kontinuity regionu je i v tabulkách 6 a následujících naznačeno zemské rozdělení (silnější
čarou), byť v dané době již zemské zřízení v praxi neexistovalo. Je však nasnadě, že takto bude lépe patrná
územní transformace regionu, tedy zformování pěti „velkých“ okresů po r. 1960 z většího počtu někdejších
„malých“ okresů.
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a počet obyvatel jednotlivých „malých“ okresů z r. 1949 je proto vhodnější srovnávat
v perspektivě jejich pozdějšího sjednocení do „velkých“ okresů z r. 1960, byť i tomuto
srovnání chybí větší přesnost.264
Území v km²

Obyvatelstvo celkem

Havlíčkův Brod

487,21

42 311

Ledeč nad Sázavou

554,29

34 594

Humpolec

328,06

21 981

Pelhřimov

428,08

24 312

Pacov

431,21

19 956

Kamenice nad Lipou

426,32

23 673

Chotěboř (Pardubický kraj)

465,88

30 306

Jihlava-město

26,8

29 517

Jihlava-okolí

439,24

22 464

Třešť

475,90

26 306

Dačice

693,60

30 303

Žďár

633,87

38 605

Velké Meziříčí

424,99

25 872

Třebíč

614,65

50 656

Moravské Budějovice

657,04

34 011

Bystřice nad Pernštejnem

401,94

23 516

397,07

23 956

(Brněnský kraj)
Velká Bíteš (Brněnský kraj)

Tab. 6: Rozloha a počet obyvatel okresů regionu podle statistického sčítání v roce 1950.
(Zdroj: Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955: podle správního rozdělení 1. ledna 1955, sčítání
lidu, domů a bytů 1. března 1950, Praha 1955.)
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Např. by bylo možné sledovat vývoj populace na Pelhřimovsku v letech 1950-1961na základě srovnání
okresu Pelhřimov (1961) a okresů z roku 1950, s nichž byl později složen (tj. Pelhřimov, Pacov, Kamenice n. L.
a Humpolec). Jak jsme ovšem ukázali v Kap. 2, reforma okresů 1960 neproběhla prostým sjednocením menších
okresů do velkých, nýbrž ji provázely výrazné a fragmentované územní posuny mezi jednotlivými okresy
(změny okresní příslušnosti desítek obcí, rozdělení obcí zaniklých okresů mezi vícero nově ustavených okresů
apod.).
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Zcela srovnatelnou časovou řadů údajů pro demografii Vysočiny tak ve druhé
polovině 20. století získáme až od roku 1960, kdy se územně správní struktura regionu
vytvořením tzv. „velkých okresů“ pro zbytek sledovaného období prakticky zcela stabilizuje.
Můžeme tudíž operovat s pěti zcela srovnatelnými statistickými soubory, vzniklými na
základě jednotných kritérií v letech 1961, 1971, 1980, 1991 a 2001. Území regionu,
kvantifikované na základě údajů pěti okresů, navíc zaujímalo po roce 1960 srovnatelnou
polohu i rozlohu jako při vymezení na základě pol. a soud. okresů v první polovině století.265
Statistické údaje ze sčítání 1961 (Tab. 7) lze tedy chápat jako výchozí pro srovnání situace
a stanovení vývojových trendů v následující době. Již ze samotné Tab. 7 je však patrná
kontinuita některých typických charakteristik Vysočiny, jež jsme sledovali již v předchozích
obdobích. Především jde o nerovnoměrnou koncentraci populace, respektive nižší hustotu
osídlení západní (dříve zemsky české) části.266 Patrná je rovněž výrazně agrární charakter
některých regionů podle zaměstnanosti ve výrobních sektorech (zaměstnanost v priméru u
okresů Pelhřimov, Třebíč a Žďár výrazně převyšuje tehdejší celostátní průměr 24,2%).
V kontrastu k tomu však shledáváme relativně vysoký podíl zaměstnanosti v průmyslu
v okresech H. Brod a Jihlava, byť i ty jsou pod celostátním průměrem (47,4%.)

265

Zatímco dle dat z let 1900-1930 byl region vymezen na území cca. 7200 km², po roce 1960 zaujímaly okresy
H. Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Žďár, z nichž se po roce 2000 zformoval moderní region Vysočina,
přibližně 7000 km². Rozdíl je logicky způsoben územní nekontinuitou, jak jsme při rozboru reforem okresů 1949
a 1960 ukázali v Kap. 2.
266
Při průměrné hustotě osídlení českých okresů v roce 1961 (121 obyv./km²) byly v tomto ohledu všechny
okresy regionu výrazně podprůměrné, v největší míře přitom tradičně řídce osídlené oblasti Pelhřimovska
(59 o./km²) a Žďárska (65 o./km²). Relativně větší koncentraci populace naopak vykazovaly okresy Jihlava
(84 o./km²), H. Brod (77 o./km²) a Třebíč (71 o./km²).
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Území v

Obyvatelstvo

Zaměstnanost dle sektorů v %

km²

celkem

I.

II.

Pelhřimov

1 293

75 967

41,7

32,5

Havlíčkův Brod

1 278

97 981

24,6

43,7

Jihlava

1 181

99 760

27,8

37

Třebíč

1 519

108 563

39,7

31,6

Žďár nad Sázavou

1 672

108 871

39,7

32,4

Tab. 7: Rozloha, počet obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů podle
statistického sčítání z roku 1961 (I. – zemědělství, II. – průmysl). (Zdroj: Statistický lexikon obcí
ČSSR 1965: Podle správního rozdělení 1. ledna 1965, sčítání lidu, domů a bytů 1. března 1961, Praha 1966.)

Z údajů v tabulce z následujícího sčítání z roku 1970 (Tab. 8) tak již můžeme poměrně
přesně stanovit rysy demografického vývoje regionu během šedesátých let. Nejpatrnějším
jevem je demografický růst okresu Žďár n. S., u kterého zjišťujeme jak téměř desetiprocentní
nárůst zaměstnanosti v průmyslu (respektive srovnatelný pokles v priméru), tak i 6,5%
přírůstek obyvatelstva. Dynamický rozvoj Žďárska byl zapříčiněn právě jeho industrializací,
kterou doprovázela bytová výstavba.267 Kromě Jihlavy pak ostatní okresy regionu, ať už
spadaly do Jihočeského (Pelhřimov), Východočeského (H. Brod) nebo Jihomoravského kraje
(Třebíč) populačně stagnovaly, respektive mírně klesaly. Společným rysem většiny okresů je
snižování podílu zaměstnanců v zemědělství (nejvýrazněji v dosud výrazně „agrárním“ okrese
Pelhřimov), přičemž však v okrese H. Brod byla situace opačná – v této periferii
Východočeského okresu zaznamenáváme zde propad sekundéru a zároveň nárůst
zaměstnanosti v zemědělství. Vzhledem k rozdělení okresů regionu do jednotlivých krajů tak
lze tvrdit, že zatímco jihomoravské okresy zaznamenaly shodný trend demografického
vývoje, v případě východočeské periferie, Havlíčkova Brodu, byl trend zcela opačný. Trend
vývoje jihočeské periferie, okresu Pelhřimova, pak s menší intenzitou odpovídal
jihomoravským oblastem regionu.268

267

Již roku 1951 byl přímo ve Žďáru otevřen největší průmyslový závod tehdejšího Jihlavského kraje, Žďárské
strojírny a slévárny (ŽĎAS). Nárůst pracovních míst znamenalo také zahájení těžby uranu v okolí Dolní
Rožínky, Olší a Nového Města n. M. V těchto městech, stejně jako ve Žďáru, pak v 60. letech proběhla masivní
bytová výstavba.
268
Průměrný podíl zaměstnanosti podle sektorů přitom v české části republiky k r. 1970 činil 14,7% v priméru a
41,7% v sekundéru. V kontextu těchto údajů tak lze region označit za nadprůměrně agrární, přičemž však okres
Žďár n. S. dosahoval dokonce lehce nadprůměrného podílu zaměstnanosti v průmyslu.
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Území v

Obyvatelstvo

Zaměstnanost dle sektorů v %

km²

celkem

I.

II.

Pelhřimov

1 297

74 174

33,1

35,7

Havlíčkův Brod

1 265

95 716

28,2

36,2

Jihlava

1 180

101 492

21,6

40

Třebíč

1 519

107 366

32,5

36,3

Žďár nad Sázavou

1 672

115 961

29,7

41,8

Tab. 8: Rozloha, počet obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů podle
statistického sčítání z roku 1970 (I. – zemědělství, II. – průmysl). (Zdroj: Statistický lexikon obcí
ČSSR 1974: Podle správního rozdělení k 1. lednu 1974, sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970, Praha
1976.)

Vývoj Vysočiny v sedmdesátých letech charakterizuje srovnání statistických údajů
z let 1970 a 1980 (Tab. 8 a Tab. 9). Patrný je především přírůstek obyvatelstva ve všech
okresech. Největší tempo populačního rozvoje během sedmdesátých let zaznamenal okres
Žďár n. S. (6,5%), dále Jihlava (5,9%) a Třebíč (4,1%). Prakticky opačný trend oproti
předešlé dekádě zaznamenaly v sedmdesátých letech také okresy Pelhřimov (2,4%) a H. Brod
(2,4%). Region jako celek však nadále vykazoval podprůměrné zalidnění.269 Již ve všech
okresech lze k roku 1980 pozorovat nárůst zaměstnanosti v průmyslu a proti tomu úbytek
v zemědělství, přičemž tento modernizační trend se příslušné dekádě projevil v největší míře
v dosud výrazně agrárních oblastech na západě regionu, v okresech Pelhřimov a H. Brod.
Pokračující trend změny poměru zaměstnanosti v priméru a sekundéru však v sedmdesátých
letech pokračoval i v již relativně industrializovaných okresech Třebíč, Žďár n. S. a Jihlava.
Ačkoliv byl Žďár n. S. v roce 1980 v rámci českých zemí nadprůměrně industrializovaným
okresem, lze region jakožto celek v českém kontextu nadále označit za výrazně agrární
a lehce podprůměrně industrializovaný.270

269

Při průměru 131 o./km² v české části republiky dosahoval největší hustoty zalidnění okres Jihlava (91 o./km²).
Relativně podobné hodnoty vykazovaly okresy H. Brod (78 o./km²), Žďár n. S. a Třebíč (shodně 74 o./km²),
zřetelně nižší pak bylo obydlení okresu Pelhřimov (59 o./km²).
270
Průměrné hodnoty zaměstnanosti dle sektorů v české části republiky pro rok 1980 činily 12% primér a 41%
sekundér.
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Území v

Obyvatelstvo

Zaměstnanost dle sektorů v %

km²

celkem

I.

II.

Pelhřimov

1 290

76 058

23,4

37,5

Havlíčkův Brod

1 263

98 005

22,7

39,4

Jihlava

1 180

107 478

17,5

40,6

Třebíč

1 519

111 776

25,9

38,1

Žďár nad Sázavou

1 672

123 506

23,1

44,3

Tab. 9: Rozloha, počet obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů podle
statistického sčítání z roku 1980 (I. – zemědělství, lesnictví a rybářství, II. – průmysl). (Zdroj:
Statistický lexikon obcí ČSSR 1984: Podle správního rozdělení k 1. lednu 1982 a výsledků sčítání lidu, domů a
bytů k 1. listopadu 1980, Díl I. a II., Praha 1984.)

Relativně příznivý vývoj demografické modernizace regionu byl dle sčítání z roku
1991 (Tab. 10) znatelně narušen, když většina okresů vykázala údaje typické pro
postsocialistickou systémovou transformaci, jak o nich hovoří výše citovaní Illner, Anderle
(1994) a Musil, Müller (2006). Pro všechny okresy regionu je tak společný trend přesunu
zaměstnanosti do terciéru, respektive jak v priméru, tak i v sekundárním výrobním sektoru.
Nejvýraznější deindustrializace přitom postihla v tomto ohledu nejvyspělejší oblasti regionu,
okresy Žďár n. S. a Jihlava. V celostátním kontextu však došlo k výraznějšímu poklesu
průměrné zaměstnanosti v sekundéru (37,3%), a tudíž lze většinu regionu označit za
nadprůměrnou nebo alespoň průměrnou, respektive trend deindustrializace výroby měl
v prostředí Vysočiny pomalejší tempo. I přes setrvalý, byť dle údajů z roku 1991 značně
zpomalený trend snižování zaměstnanosti v agrární výrobě jsou všechny okresy regionu
v tomto období nadále výrazně agrární. Typickým jevem vývoje české společnosti je také
výrazné snížení přírůstku populace, což vyplývá zejména při srovnání údajů z let 1991
a 1980. Tempo populačního růstu se v prostoru Vysočiny, s výjimkou okresu Třebíč
(přírůstek 4,8%), značně snížilo, až došlo téměř k jeho zastavení.271

271

Oproti roku 1980 vzrostl v roce 1991 počet obyvatel pouze v okrese Třebíč (4,8%), nepatrně pak v okresech
Žďár n. S. (1%) a Jihlava (0,9%). Mírný úbytek naopak zaznamenaly západní okresy Pelhřimov a H. Brod
(shodně 2%).

136

Území v

Obyvatelstvo

Zaměstnanost dle sektorů v %

km²

celkem

I.

II.

Pelhřimov

1 290

74 614

23,3

36,2

Havlíčkův Brod

1 265

96 113

21,6

37,1

Jihlava

1 180

108 449

16,1

37,7

Třebíč

1 519

117 105

22,4

37,5

Žďár nad Sázavou

1 672

124 787

22,1

41,4

Tab. 10: Rozloha, počet obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů podle
statistického sčítání z roku 1991 (I. – zemědělství, lesnictví a rybářství, II. – průmysl). (Zdroj:
Statistický lexikon obcí České republiky 1992: podle správního rozdělení k 31. prosinci 1992 a výsledků sčítání
lidu, domů a bytů ke 3. březnu 1991, Praha 1994.)

Zmíněné demografické trendy provázející transformaci společnosti přetrvaly, včetně
regionálních specifik jako zpomalená deindustrializace a přetrvávající agrární charakter
výroby, také během poslední dekády století, jak ukazují údaje z roku 2001 (Tab. 11). Celkový
počet obyvatel regionu se snížil, přičemž zanedbatelný populační růst v řádech desetin
procent vykázaly pouze okresy Žďár n. S. a Třebíč. Tradičně periferní agrární oblasti
Havlíčkobrodska a Pelhřimovska přitom zaznamenaly v regionálním měřítku největší úbytek
populace (1,1%, respektive 2,2%). V charakteristice výrobních sektorů se v sekundéru nejvíce
přiblížily celostátnímu průměru (40%) demograficky relativně industrializované prosperující
okresy Žďár n. S. a Jihlava, ačkoliv byl region jako celek pod průměrem. V podílu
zemědělské výroby naopak region setrval ve výrazném nadprůměru. Z hlediska hodnocení
rozvoje jednotlivých částí regionu se tak celostátnímu průměru v sekundéru a priméru (4,8%)
přiblížil nejvíce okres Jihlava jakožto centrum regionu, naopak nejvyšší míru zaostalosti dle
těchto kritérií vykazovalo Pelhřimovsko.
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Území v

Obyvatelstvo

Zaměstnanost dle sektorů v %

km²

celkem

I.

II.

Pelhřimov

1 290

72 984

12,3

34,1

Havlíčkův Brod

1 265

95 040

10,7

35,5

Jihlava

1 180

108 413

6,6

37,7

Třebíč

1 519

117 367

10,1

33,9

Žďár nad Sázavou

1 672

125 407

9,8

37,7

Tab. 11: Rozloha, počet obyvatel okresů regionu a jejich zaměstnanost dle sektorů podle
statistického sčítání z roku 2001 (I. – zemědělství, lesnictví a rybářství, II. – průmysl). (Zdroj:
Statistický lexikon obcí České republiky 2005: podle správního rozdělení k 1. lednu 2005 a výsledků sčítání lidu,
domů a bytů k 1. březnu 2001, Praha 2005.)
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7. Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zachytit vývoj regionu jakožto časoprostorové
jednotky, jejíž proměna se odehrává v několika dimenzích. Region tak nemá jen svoji
geografickou (teritoriální) dimenzi, nýbrž je také prostorem utvářeným sociálními
a hospodářskými procesy a politikou. V neposlední řadě je region i symbolicky vnímaný
prostor, jenž se na základě své specifické identity formuje a reprodukuje. Region tudíž může
nabývat nejrůznějších podob a forem – může být stejně tak romanticky vykreslovanou
krajinou v představách básníků, jako i drsnou a neúrodnou divočinou v myslích svých
upracovaných obyvatel. Region může být vymezen zcela zřetelně přírodou, specifickým
rázem krajiny a jejích řek, hor a nížin, stejně tak jako jeho hranice mohou ležet jen v myslích
jeho obyvatel, kteří se každý den potýkají se důsledky specifické polohy jimi obývané oblasti.
Region může být přitom vytvořen i zásahem „shora“, jakožto nástroj prosazení vůle státu
a jako konstrukt mocenského ovládání, s náležitými mechanismy a institucemi. Vlivem těchto
vnějších zásahů však může region i zaniknout, když se z kdysi prosperující oblasti stane
opomíjené, nepodporované a upadající území. Region není statickým objektem, nýbrž je
historicky proměnný, a tak jak je vnímán a reprodukován, neustále mění svoje role.
Právě proměnu těchto rolí, jejich dynamiku a formování moderních regionů zachycuje
tato práce na příkladu vývoje českého regionu Českomoravské vrchoviny. Vzhledem k tomu,
že region je jakožto časoprostorové měřítko historického zkoumání mnohem obtížněji
vymezitelný než například město nebo stát, bylo nejprve nutné tuto specifickou
časoprostorovou jednotku vymezit v rovině obsahové i metodologické. K tomu přispělo
představení široké škály domácích a zejména zahraničních teoretických konceptů
a metodologických přístupů k regionům nejen z oblasti historické vědy, ale i sociologie
a kulturní geografie. Tyto zobecněné závěry byly poté aplikovány na případ modelového
regionu Českomoravské vrchoviny, jenž byl stanoven jako tzv. vnitřní periferie, jejíž vývoj od
územně i správně roztříštěného prostoru k plně institucionalizovanému regionu, kraji
Vysočina, byl v jednotlivých stadiích a dimenzích sledován na základě teorie formování
moderních regionů.
Sledovali jsme tak, jakým způsobem se může charakteristická role regionu vlivem
dějinných událostí 20. století proměnit. V případě modelového regionu Českomoravské
vrchoviny šlo o veskrze negativní charakteristiku periferní oblasti, jež je přes svou zdánlivě
výhodnou polohu mezi dvěma tradičními státními centry, Prahou a Brnem, značně limitovaná
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jak svými přírodními podmínkami (podhorský ráz Českomoravské vrchoviny), tak i svou
polohou na rozhraní dvou historických územních útvarů, české a moravské země. Tato
mnohostranná periferalita tak určovala výchozí situaci regionu na počátku 20. století.
V souladu s teorií formování moderních regionů podle Anssiho Paasiho jsme nejprve
sledovali proměnu regionu na úrovni územně správního uspořádání jeho prostoru. Na příkladu
Českomoravské vrchoviny jsme tak ukázali vliv zemské (českomoravské) hranice na
vymezení a reprodukci regionu. Českomoravská vrchovina měla v první polovině 20. století
roli periferního území obou historických zemí. V další části práce jsme však v rovině
symbolického vnímání, označování a pojmenovávání regionu mohli ukázat, že zemská
hranice zde byla vnímána nikoliv jako vymezující linie, ale spíše jakožto kulturní zóna
integrující region, který se tak de facto reprodukoval skrze svoji územní fragmentaci
a periferalitu. Dokázali jsme rovněž, že ačkoliv region dosud postrádal své institucionální
vymezení, existoval již v kulturní rovině, jakožto symbolicky vnímaný a označovaný prostor.
Specifický příklad vývoje Českomoravské vrchoviny v první polovině 20. století je tak
dokladem ne příliš obvyklého trendu formování moderních regionů, kdy již před
institucionalizací regionu je zřetelně patrná jeho tradiční kulturní identita. Jak totiž ukázaly
srovnatelné případy jižního Slovenska nebo východního Polska ve 20. století, identita těchto
pohraničních či periferních oblastí se obvykle formovala až v návaznosti na jejich
institucionalizaci „shora“.272
Zároveň jsme mohli sledovat jev, kdy region je schopen životnosti, reprodukce
a revitalizace i poté, co v určitý moment přestane být shora podporován a institucionálně
udržován a kdy je jeho území rozděleno do nových teritoriálních jednotek. V případě
Českomoravské vrchoviny to dokládá fakt, kdy byť krátce existující centralizovaný region
v podobě Jihlavského kraje (1949-1960) i po svém zrušení a opětovném rozpadu na periferní
části jiných územních jednotek nadále zcela otevřeně deklaruje svou symbolickou celistvost
a identitu periferní „Vysočiny“. Tento moderní region, jehož formování bylo podle Paasiho
teorie završeno po roce 2000 vznikem Jihlavského kraje (respektive kraje Vysočina), tak
nelze vnímat pouze jako mocenský konstrukt, ale právě jako výsledek proměny jeho
periferních rolí.
Historická analýza regionálního vývoje rovněž prokázala, jakým způsobem je schopna
doplnit či zpřesnit výsledky výzkumů sociologů a sociálních geografů, operujících na úrovni
272
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regionů. Dokládá to případ samotné Vysočiny, kde nedávné sociologické výzkumy, i přes
negativní socio-ekonomickou a demografickou charakteristiku regionu, zjistily skutečně
silnou míru sociálního kapitálu, respektive rozvojového a reprodukčního potenciálu kraje
Vysočina.273 Zdroje sociálního kapitálu jakožto důsledku procesů formování regionální
identity, budování institucí a vymezování prostoru regionu přitom nelze hledat jen po roce
2000, jako prostý důsledek institucionalizace regionu. Jak totiž naše práce dokázala, mají
uvedené zdroje výrazně historickou povahu, plynoucí z dlouhého procesu formování regionu
v jeho

jednotlivých

dimenzích,

a

nelze

je

vztahovat

pouze

k jeho

definitivní

institucionalizované podobě.
V kapitole zkoumající symbolické vnímání regionu jsme ukázali, jak se role regionu
může proměnit vlivem změny kritérií jeho vnímání. Zatímco v první polovině století je
Českomoravská vrchovina vnímána převážně negativně skrze kritéria bránící modernizaci
(hospodářská zaostalost neúrodné oblasti, odlehlost a špatná dopravní dostupnost, výrazná
přítomnost cizího-německého etnika apod.), už před polovinou století se region z této
negativní role vymaňuje. Jak jsme dokázali, již těsně před druhou světovou válkou byla
Českomoravská vrchovina, byť ojediněle – ve studii předního hospodářského experta
Františka Radouše, vnímána prostřednictvím své periferality pozitivně, jako strategický
a nedotčený prostor s obrovským potenciálem modernizace realizované budováním dopravní
a energetické infrastruktury. Po druhé světové válce pak region naplno prochází výraznou
modernizací, přičemž díky železnici, dálnici i významným vodním zdrojům přestává být
z hlediska infrastruktury českých zemí jejich odlehlou a nedostupnou periferií a stává se
naopak strategickou spojnicí. Příklad Českomoravské vrchoviny tímto také ilustroval vliv
technologické modernizace na proměnu role regionu. Po roce 1945 navíc již neměl region roli
národnostní periferie, což bylo do té doby jedno z jeho typicky negativních kritérií vnímání.
V poslední části práce jsme tyto naznačené způsoby proměny regionálních rolí na
příkladu Českomoravské vrchoviny podpořily kvantitativně, na základě vývoje obecných
demografických ukazatelů regionu. Ty v celostátním měřítku, zejména v první polovině
století, potvrdily všeobecně vnímaný periferní charakter regionu, a zároveň vykázaly změnu
273
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a výraznější modernizační trendy v druhé polovině století, kdy se i obraz regionu značně
proměňuje. Určité negativní rysy demografického vývoje regionu, jako např. výrazná vnitřní
diferenciace industrializovanějších center a agrárního venkova nebo celkově pomalejší
dynamika modernizačních trendů nakonec podpořily oprávněnost výběru Českomoravské
vrchoviny jakožto typické vnitřní periferie.
V případě Českomoravské vrchoviny tak proměna regionálních rolí během 20. století
spočívá především v postupném formování této vnitřní periferie do podoby moderního
institucionalizovaného regionu. V měřítku „rušného“ 20. století je přitom zřetelná jak
proměna hospodářské role, tak i způsobu vnímání (symbolického obrazu) tohoto regionu.
Zřetelně se přitom ukázal i časový posun a nestejná dynamika proměny jednotlivých rolí či
dimenzí, jež Českomoravská vrchovina na cestě k modernímu evropskému regionu nabývala.
Vzhledem ke zjištěným závěrům se nabízí i perspektiva dalšího využití tématu. V širší
komparativní perspektivě zůstává například otázkou, jaká je role měst v konstrukci regionální
identity. Možný způsob odpovědi naznačila již např. citovaná E. Mannová, případně J. Ira
v práci o lokální a národní identitě v historických monografiích českých, moravských
a haličských měst.274 Možnost dalšího využití a rozšíření tématu naznačily rovněž některé
otázky plynoucí ze závěrů v páté kapitole. V kontextu modernizace regionu bychom se tedy
dále mohli například ptát, jakým způsobem ovlivnila dálnice vybudovaná skrze region rozvoj
sídel v jejím okolí, případně jak byla výstavba „státní“ dálnice přes region a její
upřednostnění před budováním „regionální“ dopravní sítě vnímána uvnitř samotného regionu?
V konkrétním případě budování D1 se přitom nabízí například otázka, jak byla dostavba
v prostoru Vysočiny ovlivněna tehdejší fragmentací regionu mezi tři kraje? Zodpovězení
těchto

otázek,

jež

by

přispělo

k vytvoření

komplexnějšího

historického

obrazu

Českomoravské vrchoviny, je však bohužel mimo tematiku, možnosti i rozsah této práce.
Přesto se domníváme, že naše práce naznačila zajímavá východiska pro další práci s tématem
regionálního vývoje jak v obecné rovině, tak i v případě samotné Vysočiny.
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1936.
12. Radouš, F., Českomoravská vysočina: její hospodářské určení a technické zařízení,
Hradec Králové 1939.
13. Svoboda, J. F., Horácká osada. Českomoravské Horácko slovem a obrazem, Nové
Město na Moravě 1928.
14. Svoboda, J. F., Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Moravské Horácko
II., Sešit 1., Praha 1930.
15. Svoboda, J. F., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj,
Žďárský okres, Musejní spolek v Brně 1937.
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16. Svoboda, J. F., Moravské Horácko: Prameny k poznání moravského Horácka, Helenín
u Jihlavy 1940.
17. Svoboda, J. F., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj,
Žďárský okres, Musejní spolek v Brně 1948.
18. Tenora, J., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, č. 3
Bystřický okres, Musejní spolek v Brně 1907.
19. Tiray, J., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Telecký
okres, Musejní spolek v Brně 1913.
20. Tiray, J., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Dačický
okres, Musejní spolek v Brně 1925.
21. Tiray, J., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský kraj, Slavonický
okres, Musejní spolek v Brně 1926.
22. Zavadil, L., Tiray, J., Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy – Díl IV. Jihlavský
kraj, č. 3 Bítešský okres, Musejní spolek v Brně 1900.

8.5.

Zákony, vládní nařízení a návrhy zákonů k územně správní

organizaci v chronologickém pořadí
1. Vládní nařízení o některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně č.
388/1940 Sb. z. a n.
2. Vládní nařízení, kterým se upravují obvody a sídla některých okresních úřadů č.
389/1940 Sb. z. a n.
3. Dekret presidenta republiky č. 121/1945 Sb. o územní organisaci správy, vykonávané
národními výbory.
4. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948 a zákon č. 280/1948 Sb. ze dne
21. prosince 1948 o krajském zřízení.
5. Vládní nařízení č. 3/1949 Sb. o územní organisaci okresů v českých zemích, platné od
1.2. 1949.
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6. Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí č. 199/1950 Sb. ze dne
29.12.1950.
7. Vládní návrh zákona o územním členění státu ze dne 18.3.1960.
8. Zákon o územním členění státu č. 36/1960 Sb. ze dne 9.4.1960.
9. Zákony 367/1190 Sb., 418/1990 Sb. a 425/1990 Sb o přesunu pravomocí národních
výborů na obce, okresní úřady a ministerstva.
10. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně
ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.
11. Návrh 1912/1995 na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků (J. Ježek a kol.).
12. Návrh 1915/1995 ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků v České republice ze 13.9. 1995 (autoři J. Drápela, J. Sýkora).
13. Návrh 201/1997 ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků (V. Grulich a kol.).
14. Ústava České republiky ze dne 3.12. 1997.
15. Zákon o krajském zřízení č. 129/2000Sb. ze dne 12.4. 2000.
16. Ústavní zákon č. 176/2001 Sb. ze dne 31.5. 2001 s účinností ode dne vyhlášení.
17. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2004 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Pozn.: Plné znění těchto písemností včetně jejich návrhů a důvodových zpráv bylo ke dni
19.12.2012 dostupné v Digitálním repozitáři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82),

na

webu

Ministerstva

vnitra

ČR

(http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx) a ve vyhledávači portálu www.epravo.cz.

8.6.

Prameny statistické povahy chronologicky

1. Lexikon obcí pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31.
prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1904.
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2. Lexikon obcí pro Moravu. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31.
prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.
3. Podrobný seznam míst pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne
31. prosince 1910. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1916.
4. Podrobný seznam míst pro Moravu. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne
31. prosince 1910. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1918.
5. Statistický lexikon obcí v republice Československé. Ústřední seznam míst podle
zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n. Vydán ministerstvem vnitra a
Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 15. února 1921. Díl I.
Čechy, Praha 1923; Díl II. Morava a Slezsko, Praha 1924.
6. Statistický lexikon obcí v republice Československé. Ústřední seznam míst podle
zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n. Vydán ministerstvem vnitra a
Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930. Díl I.
Země Česká, Praha 1934; Díl II. Země moravskoslezská, Praha 1935.
7. Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947, Praha 1951.
8. Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955: podle správního rozdělení 1.
ledna 1955, sčítání lidu, domů a bytů 1. března 1950, Praha 1955.
9. Statistický lexikon obcí ČSSR 1965: Podle správního rozdělení 1. ledna 1965, sčítání
lidu, domů a bytů 1. března 1961, Praha 1966.
10. Statistický lexikon obcí ČSSR 1974: Podle správního rozdělení k 1. lednu 1974, sčítání
lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970, Praha 1976.
11. Statistický lexikon obcí ČSSR 1984: Podle správního rozdělení k 1. lednu 1982 a
výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. listopadu 1980, Díl I. a II., Praha 1984.
12. Statistický lexikon obcí České republiky 1992: podle správního rozdělení k 31. prosinci
1992 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů ke 3. březnu 1991, Praha 1994.
13. Statistický lexikon obcí České republiky 2005: podle správního rozdělení k 1. lednu
2005 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001, Praha 2005.
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14. Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005, II. díl, Český statistický úřad
Praha 2006.
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