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Krajina je…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturní
Formující
Domovem
Obzor(ová)
Prostor(ová)
Archiv (s pamětí)
Jako palimpsest…
Polyfunkční (složitá)
Systém

Volně dle: Cílka 2005, 2007

Cílka et al. 2004
Gojdy 2000
Komárka 2008
Librové 1989
Lowa a Míchala 2003
Němce a Pojera 2007
Sádla a kol. 2008
Schamy 2007
Skleničky 2003
Stibrala 2005
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Příroda a kultura
• často stavíme přírodní a kulturní prvky do protikladu
• „přírodní“ jako nedostatek „kulturního“ (?)
• (jen) člověk přetváří původní přírodní krajinu na kulturní (?)

• existuje dnes ještě „panenské“ místo neovlivněné člověkem?
• obousměrný vztah (i příroda formuje naše aktivity)
• fenomén evropských krajin (dlouhodobé intenzivní ovlivnění)
• biodiverzita tradičních kulturních krajin (Třeboňsko, Bílé Karpaty…)
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Autor: M. Spurný
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Podle sebe soudím tebe?
• krajina je nám prostředím každodenního života
• jsme doma jen v jedné krajině (ve dvou?)
• (bezpečná krajina dětství)

• Individuální hodnoty:
• subjektivní dispozice vnímatele (krása, historický aspekt, počasí, houby…)
• sociální role + věk + vzdělání (developer, turista, rodák, geolog, myslivec…)
• kulturní okruh, dobová móda (baroko / romantismus, divočina nadevše atd.)

• „Univerzální“ vzorce:
• Savana theory (obliba parkové krajiny)
• dle Páskové a Zelenky (2008) u krajiny hodnotíme pozitivně:
• přirozenost, původnost, zdravost,
• nevšednost scenérie, rozmanitost,
• čitelnost, máme-li s touto krajinou už zkušenost
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Krajina je…
„ …to, proč lezeme na rozhlednu“ (J. Sádlo)
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Autor: J. Trávníček

Seeing is believing!
•

Nejen pro geografy je vizualita klíčová (např. turisté…)
• od vynálezu perspektivy (krajinomalba – cca 15. století)
• jsem pozorovatel = stojím mimo vlastní krajinu a pozoruji ji

•

ALE např. ranně středověký význam byl jiný:
• „středověký rolník krajinu (každodenní obzor) necítil nahlížet z vnějšku a
považovat jej za autonomní a oddělitelnou složku reality, byl svou krajinou
zcela prostoupen“ (Gojda 2000)
• V našem KRAJI jsou KRAJANÉ a z KRAJŮ jiných (na OKRAJI) přicházejí za prací
KRAJÁNCI (posměšný význam slova)…

•

ranný středověk a vztah k majetku (Landschaft):
• vlastněný pozemek, část světa jak ji vnímal hospodář, konkrétní kousek země

•

nástup vědecko-technické (průmyslové) revoluce
• volná krajina získává nádech artefaktu, stává se postupně objektem zájmu
(romantických) umělců i turistů (hory…) a (racionalistických) vědců
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Krajina a paměť
• způsobilost uchovávat vjemy a vybavovat je
• opakovaná možnost
• krajina umožňuje návraty a obnovení původního stavu
• důležité vnímáme-li minulost jako idylu nebo ztracený ráj…

• na úrovni přírody
• závisí paměť na reliéfu, klimatu, substrátu, půdě a na síti
vodních toků a ploch…

• na úrovni kultury
• závisí paměť na zachování všech druhů památek a jejich
zapojování do života současné komunity
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Krajina v (mezi)národních dokumentech
a) jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem,
tvořenou souborem funkčně propojených ekosystémů
a civilizačními prvky
b) znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem,
jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného
působení přírodních a/nebo lidských faktorů
ZDROJE: Zákon 114/1992 sb.
Evropská úmluva o krajině

Definice krajiny zpravidla obsahují neživou i živou přírodu a historii (člověka)
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Závěrem I. bloku: krajina…
• má v sobě význam něčeho posvátného (závisíme na tom),
romantického (krásného) i civilního (každodenního)
• „Vědecká definice krajiny by mohla znít, že krajina je
dlouhodobě stabilizovaný soubor přírodních
a antropogenních charakteristik vázaný na určitý reliéf
a mající nějaký společný historický základ. Krajina je však
víc - zcela reálný základ našich životů i po generace
dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás - její
obyvatele - byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu.
Rozmanitost evropských krajin je výrazným rysem tohoto
kontinentu...“ (Cílek 2004)
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SYSTÉM
• zjednodušení komplexního (složitého) jevu (pro nás: krajiny)
• systém jako soubor prvků (částí) a jejich vzájemných vztahů
• v tomto pojetí je systém:
• abstrakcí, neúplnou, idealizovanou a zjednodušenou reprezentací
(např. skutečné krajiny)
• souborem určitých částí (prvků, složek), mezi kterými kolují látky a energie
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GEOSYSTÉM
•

používá se především ve fyzické geografii a krajinné ekologii

•

zavedl ho B. V. Sočava (geografické systémy = geo-systémy)

•

od 80. let jeden z klíčových přístupům ke krajině v Československu

•

J. Demek, J. Drdoš, L. Miklós, M. Ružička a další si získali mezinárodní renomé

•

je souborem prvků geografické sféry a jejich vzájemných vztahů

•

je definován jako funkční a dynamický celek prostoru, polohy, georeliéfu
a všech přírodních a člověkem vytvořených hmotných prvků geografické
sféry - a to geologického podkladu a půdotvorného substrátu, vodstva,
rostlinstva a živočišstva, výtvorů a produktů člověka, jejich atributů a
vzájemných vztahů (Miklós, Izakovičová 1997)

•

je možné ho vymezit na různých prostorových úrovních

14

geoSYSTÉM
• zjednodušení komplexního (složitého) jevu
• systém jako soubor prvků (částí) a jejich
vzájemných vztahů.
• V tomto pojetí je systém:
• něco více než jen jednoduchý součet částí,
• abstrakcí, neúplnou, idealizovanou a zjednodušenou
reprezentací reality (např. reálné krajiny),
• souborem určitých částí (prvků, složek), mezi
kterými kolují látky a energie.
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Různé úrovně geosystému dle Miklóse a Izakovičové (1997)

Struktury krajiny
•

STRUKTURA = uspořádání (např. uspořádání částí systému)

•

jednotlivé prvky (složky či části) krajiny lze sdružit do tří skupin
• prvotní (primární)
• druhotná (sekundární)
• terciární struktura

•

můžeme si je také představit jako vrstvy, do kterých krajinu rozdělíme
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Atlas krajiny SR

Atlas krajiny SR

Struktury krajiny:
PRIMÁRNÍ
• abiotické složky (geologická stavba, substrát, reliéf, půda, podzemní a povrchové vody, klima)
+ původní přirozená vegetace
• materiální povaha (hmatatelné)
• původní, základní a určující, nejméně změněné člověkem (?)

SEKUNDÁRNÍ
• současné (po)změněné hmotné prvky (land use, land cover, technickourbanistické struktury)
• „viditelná současná krajina, na kterou si můžu sáhnout“

TERCIÁRNÍ
• nehmotné zájmy, vztahy, limity se vztahem k a vlivem na hmotné prvky
• vymezitelné a mapovatelné
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4. STRUKTURA KRAJINY?
• přírodní vědy často tápou či nesouhlasí
• Genius loci má blíže k humanitním směrům
• nemá přesnou definici
• kondenzace vědomých i nevědomých nálad lidí
• individuální pocity a interpretace namísto empirie

• na „silných“ místech se lidé často shodnou…
„Duch místa živí přístup a činy těch,
kteří ho řídí, stavějí, spravují a užívají“
(Norbert-Schulz 1994)

+ vztahy mezi strukturami!
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