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Historie oblasti
Podle historických dokladů z nejstaršího období byla zdejší krajina až do 12. století pokrytá nedotčeným zeměpanským hvozdem, který byl pokračováním moravského 
hraničního pralesa. Hornaté oblasti, obydlené dosud jen velmi řídce, byly významně osídlovány až v průběhu tzv. velké kolonizace od poloviny 12. století. Podnětem 
k osídlování této oblasti kolonisty jak z vnitrozemí českých zemí, tak ze zemí německých, byla naleziště drahých kovů, především zlata a stříbra. Další vlny kolonistů, 
převážně již ale německé národnosti, znovu obnovily původní sídla, která zanikla po česko – uherských válkách na konci 15. století a po válce třicetileté v 17. století.
Těžba a zpracování drahých kovů, především stříbra a zlata, byly příčinou hospodářského rozkvětu celé oblasti již od 13. století. Hornická střediska, která byla zároveň 
centry řemeslné výroby a významnými obchodními křižovatkami, obdržela městská práva, jako např. Janov, který v roce 1535 povýšil biskup Stanislav na horní město, 
a biskup Jan vydal v roce 1577 pro místní stříbrné doly v okolí Janova horní řád. (Janov z tohoto místa vidíme východním směrem v údolí).
V důsledku výše popisovaných událostí získala převážná část této české země národnostně německý charakter. Z důvodu tehdejšího hustého osídlení a nutnosti obživy 
místních obyvatel docházelo k silnému odlesňování ploch s původními lesy a k zemědělskému využívání takto získaných půd až do nejvyšších poloh, kde jen to bylo mož-
né, o čemž svědčí také hustá síť tzv. kamenic, které jsou dnes již převážně opět součástí lesa (viz zde na místě). Po mnoho generací zde místní lidé tvrdou prací, klučením 
pařezů, sběrem kamení apod. zúrodňovali těžce získanou půdu pro svou obživu. Oblast tak měla v minulosti více charakter intenzivně zemědělsky obhospodařované 
krajiny, s výskytem lesů jen v nejvyšších, málo úrodných lokalitách.
K úplné změně národnostního složení i způsobu využívání dané oblasti došlo po druhé světové válce osídlením obcí regionu převážně českým a slovenským etnikem. 
Došlo tím také k silné redukci obyvatelstva a následně také k cílenému zalesňování, v této době již nepotřebných a přebytečných zemědělských ploch, kdy postupem 
času krajina získala dnešní podobu.
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Obec Janov (r.1880) Obce Janov a Petrovice (asi r. 1900)

Obce Janov a Petrovice (60.léta minulého století ) Obce Janov a Petrovice (70.léta minulého století)
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