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Úvod 

Ke krajině existuje řada přístupů čerpajících z řady vědeckých disciplín, proměňujících se v čase i 

v prostoru. Jednotlivé přístupy ovlivňují jak konkrétní cíle, ke kterým daný náhled směřuje, tak i 

společenské či geopolitické kontexty. V následujícím textu je představen jeden z řady konceptů, 

který svou systematickou stavbou a zrodem a letitou tradicí v středoevropském prostoru dobře 

odpovídá nárokům i podmínkám českého školství. Ve spojení s moderními technologiemi a volně 

dostupnými podklady (viz další materiály ke kurzu) poskytuje nosnou alternativu pro praktickou 

výuku. Nezanedbatelnou výhodou této volby je výrazná podobnost mezi geosystémovým pojetím 

krajinných struktur a prací s vrstvami v geoinformačních systémech.  

Následující text je pomůckou pro učitele, sloužící ke zorientování se v tématu. Jsou vybrány 

klíčové informace, přičemž cíleně zanedbáváme složitější metodologické a filozofické aspekty, 

které mají pro středoškolskou výuku minimální význam a situaci by spíše komplikovaly. Kde je to 

možné, vyhýbáme se i nadužívání odborných výrazů. 

 

 

Systém 

Součástí lidské přirozenosti je zjednodušovat složité (komplexní) jevy. Naše smysly zachycují 

obrovské množství informací, které „filtrujeme“ a zjednodušujeme. Jedním ze způsobů jak si 

poradit s komplexním jevem (jako je i krajina) je jeho rozdělení na určité dílčí dobře rozlišitelné 

části. Dojde tak ke zjednodušení, které umožní o komplexním jevu uvažovat, případně např. 

modelovat jeho chování. Toto je základním principem systémového myšlení (General System 

Theory – Bertalanffy 1969), které definuje 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. 

 

 

Geosystém 

- je souborem prvků geografické sféry a jejich vzájemných vztahů každého s každým, 

- 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, s. 11-19), 

- je doma především ve fyzické geografii a krajinné ekologii, zavedl ho B. V. Sočava (geografické 

systémy = geo-systémy), 

- od 80. let minulého století patří ke klíčovým přístupům ke krajině v Československu, řada 

vědců si v této oblasti získala mezinárodní renomé (Demek, Drdoš, Miklós, Ružička a další), 

- je možné ho vymezit na různých prostorových úrovních (viz obr. 1). 

 



 
Obr. 1 Různé úrovně geosystému (Miklós, Izakovičová 1997) 

 

 

Struktura 

- uspořádání (např. uspořádání částí systému), 

- krajinná struktura znamená horizontální a vertikální uspořádání krajinných prvků a složek, 

jejich kombinace a vztahy (vazby), 

- jednotlivé prvky (složky či části) krajiny lze dle podobných charakteristik sdružit do tří skupin, 

které se označují jako prvotní (primární), druhotná (sekundární) a terciární struktura 

krajiny; můžeme si je také představit jako jednotlivé vrstvy, do kterých reálnou krajinu 

rozdělíme (viz dále), 

- zpravidla pracujeme s tímto pojetím pro konkrétní menší území (může to být např. okolí školy 

nebo katastr obce). 

 

 

Primární (prvotní) struktura krajiny 

- sdružuje abiotické (neživé) složky geosystému (geologická stavba a substrát, reliéf, půda, 

podzemní a podpovrchové vody, klima) a původní přirozenou vegetaci (viz box 1), 

- jde o původní a relativně trvalý základ pro ostatní struktury (viz box 2), to co je v krajině 

primární – tedy určitým způsobem základní a určující, lze říci „samovolně vzniklé“ a funkční 

bez přispění lidské činnosti, 

- jednotlivé složky mají materiální (hmatatelnou, látkovou) povahu, 

- jejich společným jmenovatelem je to, že jsou relativně nejméně změněny člověkem, 

- případná syntéza složek primární struktury má charakter fyzickogeografické regionalizace. 

 



BOX 1.  

Původní přirozená vegetace se dnes, při výrazném zásahu člověka do prakticky všech planetární biomů, 

na našem území nevyskytuje. Při výzkumech se často nahrazuje rekonstruovanou vegetací, která by se 

při současných podmínkách (chemismus půdy, množství srážek, nadmořská výška atd.) na daném místě 

vyvinula, kdyby naráz přestal působit vliv člověka. Současná reálná vegetace (kterou v krajině dnes 

najdeme na vlastní oči) je součástí sekundární (druhotné) struktury – viz dále. 

 

 

BOX 2.  

„Původnost“ primární struktury krajiny (bez zásahu činností člověka) neplatí absolutně. Při současném 

stupni technického vývoje jsme např. prostřednictvím těžby schopní ovlivnit reliéf (odtěžením kamene), 

změnit mikroklima (vykácením původního lesa) a ovlivnit hladinu podzemní vody (jejím odčerpáváním ze 

štol). V současnosti je také široce diskutována problematika globální klimatické změny, na které se 

předpokládá výrazný podíl člověka. Ta přináší postupné změny v celoplanetárním měřítku. 

 

 

Sekundární (druhotná) struktura krajiny 

- současná struktura krajiny, v současné době se nacházející na zemském povrchu, 

- člověkem ovlivněné či změněné, i zcela nové prvky, 

- hmotná (hmatatelná, materiální) povaha, viditelná současná krajina, 

- z prostorového pohledu její prvky vyplňují daný prostor bezezbytku a bez překryvů, 

- často se v souvislosti s ní hovoří o využití země (land use), mapy využití země jsou v podstatě 

zároveň mapami druhotné krajinné struktury, 

- je předmětem zájmu člověka, jeho bezprostředním životním prostorem. 

 

 

Terciární struktura krajiny 

- jinak také socioekonomická struktura krajiny, 

- má povahu nehmotných zájmů a vztahů, nároků na krajinný prostor a jeho hmotné zdroje 

(např. snaha o vlastnění, výlučné využívání, omezení ostatních uživatelů krajiny, regulační 

vztahy vyjádřené v prostoru), 

- projevují se v ní často regulace, omezení či limity využívání (např. ochranné pásmo zdroje 

podzemních vod limituje řadu potenciálních využití daného prostoru), 

- často má povahu střetů zájmů a konfliktů (např. mezi vlastníky, zájmovými skupinami atd.), 

- jsou vymezitelné či mapovatelné v prostoru (např. hygienické omezení dané vzdáleností od 

bodového zdroje hluku), 

- jejich změna není spojená s „fyzickým zásahem“ (nemá hmotnou povahu, i když může mít 

hmotné/hmatatelné důsledky, např. když se zrušením ochranného pásma akumulace 

podzemních vod uvolní daný prostor pro jiné využití, např. pro výstavbu rodinných domů, které 

už ale při své materiální realizaci budou součástí sekundární struktury krajiny). 

 

Někteří autoři naznačují či přímo vymezují 4. úroveň ve smyslu genius loci: 

Geosystémové pojetí je především záležitostí přírodních věd (fyzické geografie) a krajinné 

ekologie. Genius loci má blíže k humanitním oborům a pro řadu biocentricky orientovaných vědců 

je těžko přijatelný. Nemá přesnou definici, je více věcí individuálních pocitů a interpretací než 

jednoznačných důkazů, i když na řadě „silných“ míst se lidé často ve svých pocitech shodnou. 

„Duch místa živí přístup a činy těch, kteří ho řídí, stavějí, spravují a užívají“ (Norbert-Schulz 1994).  



 
Obr. 2 Základní struktury krajiny jako geosystému (Miklós, Izakovičová 1997) 



 

Obr. 3 Primární a sekundární struktura krajiny dle Atlasu krajiny Slovenskej republiky (2002) 



 

Obr. 4 Terciární struktura krajiny dle Atlasu krajiny Slovenskej republiky (2002) 



Příklady vztahu jednotlivých krajinných struktur: 

a) Na vhodném místě (na stabilním pro vodu nepropustném podloží v rovinatém terénu) 

definovaném primární strukturou krajiny je vystavěn vepřín – představující hmotnou lidskou 

stavbu (sekundární strukturu krajiny). V okolí tohoto areálu živočišné výroby je vytvořeno 

ochranné hygienické pásmo (terciární struktura krajiny). 

 

b) V atraktivním území (členitý reliéf se skalními výchozy, hluboko zaříznutým kaňonem řeky 

s výskytem častých inverzních situací – vše primární struktura krajiny), kde se střídají kulturní 

louky a les (sekundární struktura) je vyhlášen přírodní park (terciérní struktura). Ten má svůj 

plán rozvoje (terciérní struktura), v rámci kterého je zde naplánováno rekreační zázemí pro 

turisty. Ochranou, stabilizací a oficiálním statutem území dojde k zvýšení jeho turistické 

atraktivity. Skupině investorů se zde podaří zmírnit regulativy území (terciární struktura) a 

následným hmotným důsledkem tohoto kroku je vybudování rekreačního zařízení (sekundární 

struktura). To má ale nevhodné architektonické řešení (fialová barva fasád, umístění na kopci 

měnící pohledové panorama mnoha okolních míst, vybudování široké asfaltové cesty, 

rozsáhlého parkoviště a sportoviště nahrazující původní kulturní louky). Původní duch místa, 

založený na reliktech kulturní činnosti generací předků v krajině, zaniká (4. struktura krajiny), 

v místě se utváří nový náboj, definovatelný spíše tržním principem konzumní spotřeby, pro 

dřívější návštěvníky ztrácí tato proměněná krajina svoji atraktivitu, své kouzlo...  

 

V dalších materiálech kurzu se věnujeme praktickým ukázkám způsobu, jak toto logické členění 

krajiny do tří (čtyř) struktur v geosystémovém pojetí využít v reálné výuce.  
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