1. Co je krajina?
Krajina je obrazem lidí, kteří ji obývají.

Krajina je určitý výsek souše, který má nějaký střed, určitou hranici či okraj
a uvnitř té hranice leží pole nějakých víceméně jednotných vlastností. Všichni máme zkušenost, že existují různé krajiny, ale že rozdíly mezi nimi spíš
cítíme, než abychom je uměli pojmenovat. Putujeme-li po harmonickém
rozhraní středních a jižních Čech, víme, že na nějakém místě už je to jiné.
Na jižní Moravě zase cestou ze Znojma na sever rozeznáme, kde končí sušší
a slunnější Znojemsko a kde začíná Vysočina se sněhovými závějemi na silnicích, smrky a bramborovými poli. Krajinu vnímáme celkově, nejenom jak
vypadá, ale také jak na nás působí.
Vědecká deﬁnice krajiny by mohla znít, že krajina je dlouhodobě stabilizovaný, relativně jednotný 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

Typická česká krajina je mírně zvlněná pahorkatina, v jejímž spodním patře nalézáme sídla a zahrady, o něco výš pole a pastviny a úplně nahoře je les a vysoké nebe s bílými oblaky (Malonice
v Pošumaví, kolem roku 1925). Všechny kresby v této knize jsou dílem Svatopluka Máchala (1895–1947).
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a proměňovaný kus země, který pro nás – její obyvatele – byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu. Rozmanitost evropských krajin je tak
výrazným rysem tohoto kontinentu, že je výslovně zmiňován v řadě mezinárodních dokumentů – např. v Evropské úmluvě o krajině.
Pojem krajina se vynořil někdy na počátku 90. let 20. století jako jedno
z klíčových slov této doby. V přírodních vědách částečně nahradil pojem
ekosystém a v humanitních disciplínách se stal trochu nostalgickým povzdechem nad světem, který ztrácíme.
Krajina je živou soustavou. To jest, není nějakou směsí interagujících, leč nezávislých neživých a živých struktur, nebo hybridem živého a neživého, stejně jako jím není hlemýžď
s domkem z mrtvého vápence.
Jiří Sádlo, botanik, z eseje Krajina jako interpretovaný text (1991)

co dělá světlo
mezi břízami? světlo
se ohlíží
Jan Erik Vold, norský básník

2. Čtyři části krajiny
Krajina sestává z ohnisek, spojnic a ploch vymezených hranicemi,
krajina je tekutá mozaika omezených možností.

Když se americký urbanista Kevin Lynch koncem 60. let zabýval městem,
vymezil v něm čtyři hlavní části, které nazval (1) středy, uzlové body či ohniska, (2) rozhraní či hranice, (3) koridory a (4) plochy. Jak to funguje ve
městě, si umíme dobře představit – jeho středem je náměstí, z něho vycházejí ulice neboli koridory vedoucí k hranicím čtvrtě či města. Jaká centra
a jaké koridory však nalézáme v přírodě?
Odpověď je složitá, protože jiný plán krajiny používá srnka a jiný hlemýžď. Nicméně existují přirozená ohniska, kterým říkáme biocentra a přirozené trasy zvěře či migrační dráhy rostlin, kterým říkáme biokoridory.
Na těchto místech se setkáváme s největší druhovou diverzitou. Klasickým
příkladem biocentra je rybník s mokřadem, který využívají vodní ptáci, pro
zvěř se stává napajedlem či lovištěm, okolní žírné louky slouží k pastvě.
Porost je bohatý, protože na malé ploše přechází od hladiny rybníka do
podmáčených, vlhkých až posléze suchých luk a křovisek; od rákosin k olšinám a třeba až k doubravám. Klasickým příkladem biokoridoru je říční
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údolí, jehož vodami, plochou nivou i skalnatými stráněmi se mohou šířit
rostliny, hmyz, měkkýši i drobní savci.
Mezi ohnisky a spojnicemi krajiny leží větší či menší plochy lesů, polí
a lidských sídel. Většina života se zde koncentruje na rozhraní dvou typů
prostředí. Plochy či plošky nejsou stálé – pole zarůstají, rybník je možné vypustit, opuštěnou továrnu obsazuje les. V delším časovém úseku tak krajina
představuje tekutou mozaiku několika navzájem a dočasně zaměnitelných
prostředí po nějakou dobu udržovaných vnějšími vlivy, třeba dřevorubcem
či suchým klimatickým výkyvem.
V posledním desetiletí se při ochraně krajiny a přírody uplatňuje přístup,
který počítá s tzv. ekologickou kostrou krajiny, která sestává z biocenter
a biokoridorů vytvářejících územní systém ekologické stability neboli v hantýrce územního plánování „úses“. Dobře udělaný „úses“ je k nezaplacení,
ale takové jsou zatím v menšině.
V dálce ve zvlněném pásu
se lesy pnou
Jen tu a tam
strom svou korunou
přeruší žlutou plochu polí,
moře klasů…
A nad tím vším
se klene nebe,
samá modř a jas
Reiner Maria Rilke, z básně Krajina středočeská

3. Tři patra krajiny
Česká krajina připomíná schodiště.

Má krajina opravdu patra? Na první pohled poněkud neobvyklá představa, ale
krajina, a zvláště ta středočeská, opravdu patra má. A nejen patra, ale i schodiště, která vedou z jednoho poschodí do druhého. Krajina je totiž v podstatě
stavba zbudovaná z různých hornin v průběhu věků a modelovaná odnosnými silami – výmolnou (erozní) i nánosnou (akumulační) činností vody, větru a mrazu i vnitřními silami Země, které tuto stavbu porušují a modelují.
Nejnižším patrem středních Čech je polabská nížina, z níž do vyššího
patra okolních plošin vedou stupně říčních teras – štěrkopískových naplavenin Labe i přítoků z dob, kdy jejich údolí ještě nebyla tak zahloubena jako
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dnes. Z labské roviny vystoupíme na plošiny u Loučeně a půjdeme-li dále
k severu, brzy se nám ukáže mladoboleslavský Chlum, na nějž pak navazují
pískovcové plošiny na okraji Českého ráje jako další vyšší patro.
Stejně na jihu – z nížiny na soutoku Labe a Vltavy vyniká u Odoleny
Vody nápadný stupeň nesoucí náplavy Vltavy z konce třetihor, kdy řeka
tekla o více než 100 m výše než dnes, a na obzoru u Říčan se nám již rýsuje
další patro plošin a pahorkatin, které oddělují údolí řeky Sázavy od Polabí.
To pokračuje i dále k západu za Vltavu, kde se z něho zdvíhá nejvyšší etáž
středočeské krajiny – Brdy a Hřebeny. Podobně i na samém jihu kraje Čertovo břemeno a hřbet České Sibiře.
Všechna tato patra se vyznačují určitým krajinným koloritem, od luhů
a písčitých borů i starých ramen v Polabí přes suché úrodné plošiny pokryté rozlehlými lány polí a pestrou mozaikou menších lesů, polí, luk a dědin
ve vyšších pahorkatinách až po horské lesy Brd. Méně nápadné, nicméně
však významné, jsou rozdíly ve vývoji půd a ovšem i v podnebí, což mělo od
pravěku vliv na stav osídlení. Zejména prostřední patro – suché plošiny – se
změnilo v kulturní zemědělskou krajinu již před sedmi tisíciletími, zatímco
třeba vysoké Brdy zůstaly neosídlené dodnes.
Podobně nalézáme patra krajiny na většině území České republiky. Stačí
vylézt na hřeben Krušných hor nebo Šumavy, abychom se ocitli v podobné,
ploché, jemně zvlněné krajině, jako je v podhůří, ale o patro výš. Je to dáno tím,
že Český masiv je již dlouho souší, kde probíhalo zvětrávání a planace (zarovnávání) reliéfu. Dřív se mluvilo o „parovině“, dnes používáme výraz „zarovnaný
povrch“. Zarovnané povrchy vznikají několika různými procesy, ale obvykle
mají základ ve staré říční krajině. Původně jednolité plošiny byly porušeny
zlomy a došlo k výzdvihu celých regionů. Kdyby se vysoká Šumava mohla vrátit na své původní místo, tak by reliéf jejího podhůří celkem plynule navázal
na její horskou část, protože obě části byly ještě na počátku mladších třetihor
součástí jednoho celku. Podobně i severočeská uhelná pánev pokračuje dál do
Německa, protože v době, kdy vznikala, ještě Krušné hory téměř neexistovaly.
Někdy bývá krajina výsledkem dramatického přírodního děje, jako je tomu na Havaji.
Častější je však situace, jakou vidíme například v italském Toskánsku. Na základě, který
vznikl geologickým procesem, vytvářeli lidé svá díla. Neustále usilovali o účelnou proměnu krajiny, a to pouze s pomocí jednoduchých prostředků. Úspěšně provedené změny
nesou pečeť vzájemného propojení přírodních sil a lidského snažení.
Kevin Lynch, americký urbanista, Obraz města (1960)

V našem hrabství jsme přijali zásadu, že golfové hřiště smí být vytvořeno jenom běžnou
zemědělskou technikou. To proto, aby jednou mohlo být stejnou technikou vráceno
do původního stavu.
Stephen Andrew v rozhovoru o plánování venkova (2008)
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