
Dědictví lze charakterizovat a dělit např.: (a) podle významu: 
na nadnárodní nebo globální, národní, regionální a lokální; (b) podle 
původu: na naše nebo cizí; (c) podle způsobu vlastnictví: na osobní
nebo kolektivní; (d) podle preferencí: na pozitivní nebo negativní; 
chtěné nebo nechtěné; (e) podle povahy: na hmotné nebo nehmotné; 
(f) podle doby trvání: na staré nebo nové.

Krajina poutá stále více pozornosti nejen ve vědeckém výzkumu, ale 
také v politice a plánování. Rozvíjí se i snaha uznat krajinu jako určitý 
typ dědictví. Jedná se však o dědictví přírodní, kulturní, nebo o něco 
specifického? Pro koho a proč je důležité? Jakým způsobem by mělo 
být chráněno? Krajina má mnoho různých hodnot, které mohou být 
předmětem sporů a diskuze.

Hodnoty krajinného dědictví vnímáme především na dvou vzájemně
provázaných úrovních: (a) individuálního prožitku a (b) společenské
ideologie. Na jedné straně je vnímání krajiny jako obrazu
pozorovaného z určitého místa vnitřním a osobním prožitkem. 
Na druhou stranu často slýcháme, že krajina má hodnoty
celospolečenské. Může se tak stát nejen součástí identity jedince, ale 
celých oblastí, regionů či národů. Takové hodnoty často vyjadřujeme
prostřednictvím různých politických rozhodnutí jako je vyhlašování
chráněných území podepřené zákony (obr. 1). Územní ochranu lze
v tradičním pojetí definovat jako více či méně úspěšný management 
určitých charakteristik či prvků v daných oblastech vybraných
a vymezených za účelem jejich ochrany, kdy tyto oblasti mohou být
rozděleny do různých kategorií podle účelu vyhlášení, např. ochrana
přírodního či kulturního dědictví (obr. 2). 

Obr. 1: Chráněná území v Česku

KONCEPT DĚDICTVÍ V HISTORICKÉ GEOGRAFIIKONCEPT DKONCEPT DĚĚDICTVDICTVÍÍ V HISTORICKV HISTORICKÉÉ GEOGRAFIIGEOGRAFII
Michal Semian, Pavel Chromý, Zden ěk Kučera, Filip Ryant

Univerzita Karlova v Praze, P řírodov ědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionáln ího rozvoje
Albertov 6, 128 43, Praha 2, Česko
e-mail: semian@natur.cuni.cz, chromy@natur.cuni.cz, kucera12@natur.cuni.cz, filip.ryant@gmail.com

KUHIG (Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii)
Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii je pracovním výzkumným týmem členů a vědeckých pracovníků katedry sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin 
a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují především do oblasti výzkumu krajiny 
a institucionalizace a rozvoje regionů a geografického vzdělávání. V aplikované sféře svou činnost spojuje především s oblastmi ochrany kulturního 
a přírodního dědictví a regionálního rozvoje. 

Obr. 2: Celkový význam územní ochrany v obcích Česka

Obr. 3: Diskurz a mentální mapa hranic Českého ráje
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Významnou roli v procesu 
formování dědictví hraje nejen 
jeho existence (přítomnost hod-
not), ale i schopnost územních 
společenství tyto hodnoty iden-
tifikovat, příp. chránit.  Problé-
mem se pak stává percepce 
dědictví různými aktéry. Ta 
mj. ovlivňuje budoucnost 
dědictví.
Obr. 4 - Rozdíly v percepci 
významnosti prvků a míst kul-
turního dědictví v území mezi 
pozorovatelem a místním oby-
vatelstvem.
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Region jako d ědictví:
(a) přehled různých hranic Českého ráje. Lze je generalizovat do tří různě
širokých vymezení (jádrové, střední a široké).
(b) je výslednou mentální mapou vymezení Českého ráje lokálních 
a regionálních aktérů oblasti.
Při porovnání obou obrázků můžeme vidět poměrně velkou shodu 
v jednotlivých vymezení.
Existence regionu se promítá do vědomí svých obyvatel a tím se stává
součástí nehmotného dědictví. Stává se součástí socio-kulturních vzorců
chování a jednání lidí.

Obr. 4: Krajinné prvky a místa 
v Dlouhé Stropnici


