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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou kulturní krajiny a různými přístupy 

ke studiu tohoto fenoménu.  V první části diplomové práce se diplomant vyrovnává 

s domácí i zahraniční tradicí myšlení, když rozlišuje mezi restitutivními a reduktivními 

přístupy ke studiu kulturní krajiny.  Tohoto rozlišení se práce drží v celé své délce a 

zkoumá možnosti přínosu jednotlivých přístupů ke zvolenému tématu. V první polovině 

práce se diplomant zabývá především pohledem na kulturní krajinu chápanou jako 

existenciální prostor, jak ho v knize Genius loci definuje Christian-Norberg Schulz.  

Druhá část práce se zabývá pojetím kulturní krajiny u Carla Ortwina Sauera, 

který zdůrazňuje roli člověka jako aktivního tvůrce svého prostředí a kulturní krajiny 

jako výsledku aktivity určité kulturní skupiny. Jeho metodologii se diplomant pokusil 

ověřit na vývoji vybraného katastru obce Jenštejn s klíčovými změnami v horizontu 

přibližně posledních 25-30 let. Výzkum byl pokusem propojit geografický přístup ke 

studiu krajiny, reprezentovaným C. O. Sauerem s přístupem, zabývajícím se hodnotami 

a symboly, reprezentujícími vztah lidí k jejich prostředí, jak se jím zabýval Ch. 

Norberg-Schulz. Diplomová práce se tak pokusila v rámci uskutečněného výzkumu 

tvůrčím způsobem propojit reduktivní a restitutivní přístupy ke studiu kulturní krajiny 

ve snaze docílit komplexnějšího popisu zvolené oblasti. 
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Abstrakt: 

The diploma thesis addresses cultural landscape and the various approaches to 

studying this phenomenon. In the first part of the thesis, the author deals with both 

Czech and foreign traditions of thought, distinguishing between restitutive and 

reductionist approaches to the study of cultural landscape. This distinction continues 

throughout the essay and the potential benefits of each approach are considered in 

relation to every subject. The first part mainly focuses on the perception of cultural 

landscape as existential space,  drawing on the definition given by Christian Norberg-

Schulz in his book Genius Loci.  

The second part of the thesis examines Carl Ortwin Sauer‘s concept of cultural 

landscape. Sauer emphasizes the role of man as an active creator of his surroundings 

and sees cultural landscape as a consequence of a certain cultural group’s activity. The 

author attempts to verify Sauer’s methodology by analyzing the development and key 

changes of Jenštejn municipality over the course of the last 25-30 years. The research 

aimed to connect the geographical approach to studying landscape, represented by C. O. 

Sauer, with the approach focusing on values and symbols that represent people’s 

relations to their surroundings, inspired by C. Norberg-Schulz’s work. In the framework 

of the research that took place, the thesis thus attempts to connect the restitutive and 

reductionist approaches to the study of cultural landscape in a creative way, seeking to 

describe the chosen area in a more profound way. 
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1. Úvod 

 

Co je to krajina? Asi bychom ve svém okolí hledali jen těžko někoho, kdo by 

krajině nějakým způsoben předem nerozuměl.  Ba naopak krajina je pro většinu z nás 

něčím natolik samozřejmým, jako vzduch, který dýcháme, voda a potrava, kterými 

ukájíme svou žízeň a hlad, či cyklus střídání dne a noci. Vzduch, vodu i potravu 

potřebuje náš organismus nezbytně ke svému fungování, střídání dne a noci odpovídá 

fázím bdělosti a odpočinku. Podobně krajinou, řečeno velmi lapidárně, můžeme 

rozumět jen jakýsi širší prostor, kde se odehrávají naše každodenní životy.  Prvně 

jmenované skutečnosti dokáže každý člověk poměrně neproblematicky popsat. Krajina 

je naproti tomu jev daleko komplikovanější, velice komplexní a i přes samozřejmost, s 

jakou se k ní denně vztahujeme, ne zcela jednoznačně uchopitelný. 

 Pokusme se jako odrazový můstek najít v krajině dvě základní roviny, které 

nacházíme na úrovni našich životů. První je rovina „horizontální“, vztahující se k naší 

každodennosti a zahrnující běžně vykonávané činnosti, které jsou nezbytné pro fyzické 

přežití a fungování uprostřed společnosti, jíž jsme jako lidské bytosti součástí. Druhá, 

„vertikální“, odpovídající našim potřebám duchovním, je nositelkou významů, skrze 

něž se vtahujeme ke světu jako významuplnému celku, v němž hledáme naše pevné 

místo a smysl našeho bytí. Projevem této snahy je potom mytologie, náboženské a 

filozofické systémy, věda a umění. Nelze zde samozřejmě vést ostrou hranici, obě 

roviny se vždy nutně prolínají.  

Právě krajina tvoří jakési jeviště našich osobních životů i života jednotlivých 

kultur či společností. Je to prostor, z něhož získáváme vše potřebné, který zaplňujeme 

významy a přetváříme ho ke svému obrazu a jímž jsme zároveň vždy zpětně formováni. 

Ivan Dejmal popisuje onu první, „horizontální“ rovinu takto: “K zemi se vztahujeme 

nejrůznějším způsobem. Především jako k místu svého života - jako povrchu, po kterém 

kráčíme či jezdíme, jako k místu, kde si budujeme obydlí, kde získáváme obživu a 

odkud si bereme vše ostatní, co se nám nabízí, či co lze s větším či menším úsilím 

vydobýt, a kam ukládáme vše, co přestalo sloužit naší potřebě“ (Dejmal I., p. 4, in: 

Krajina jako kulturní prostor, 2001). Nebudeme se na tomto místě spolu s autorem 

zabývat problematikou správného nakládáni s krajinou, ale poznamenejme jen, že citace 

výstižně shrnuje onu první, ryze praktickou rovinu vztahování se ke krajině.  Dovolím si 

navázat ještě jednou citací, která doplňuje onu druhou, „vertikální“ rovinu.  Mojmír 
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Horyna v úvodu ke knize „Česká krajina a baroko“ píše: „Krajina - ať venkovská či 

městská - je vždy součástí lidského domova. Sama etymologie slova naznačuje, že 

krajina je krajem, a tedy odkazuje k nějakému středu. Právě takový souvztah středu a 

okraje je bytostnou osnovou dynamické struktury lidského domova. Souzní totiž 

s výstavbou obrazu, kterým se nám otevírá a podává svět lidského života“ (Horyna M., 

p. 7., in: Česká krajina a baroko: Urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a 

jeho okolí, 2003).  

K úspěšnému uchopení fenoménu krajiny je nutné vymezení několika, pro 

zvolenou problematiku zásadních pojmů, o což se pokusíme dále v jednotlivých 

kapitolách. Zároveň je potřeba hned ze začátku odlišit dvě základní východiska, která se 

při studiu či popisu krajiny běžně uplatňují a na něž bude nutné brát dále zřetel.  

První přístup vychází z osvícensko-pozitivistické tradice a odpovídá způsobu, 

jakým se ke světu vztahuje moderní věda. Druhý přístup je blízký tradičnímu 

předosvícenskému myšlení a vztahování se ke světu. Zatímco moderní věda se ptá spíše 

po původu jevů a ke zkoumané skutečnosti přistupuje selektivně a staví na principu 

identity, druhý přístup hledá vnitřní smysl jevů, jakožto autentických součástí širšího 

celku přirozeného světa a pracuje na principu analogie.  Právě rozpad a fragmentizace 

přirozeného světa je to, za co je moderní věda kritizována a proč je poukazováno na její 

reduktivní charakter.  Naopak druhý přístup, snažící se o jeho rehabilitaci a hledající 

vnitřní smysl věcí a jevů, je v opozici k ní nazýván restitutivním (Borecký, 2005, p. 9.).  

Reduktivní přístup se zabývá krajinou spíše z hlediska jednotlivých 

krajinotvorných složek, studuje její geologickou a biologickou diverzitu, dynamiku 

změn apod. Restitutivní přístup umožňuje naopak přiblížit se ke krajině jako žitému 

prostoru, zaplňovanému symboly, významy a odkazy, tedy prostoru, který člověku dává 

možnost zakotvení a orientace ve světě a zkoumá tak to, co můžeme nazvat 

existenciálním rozměrem krajiny. To je i důvodem, proč se v této práci pokusíme 

průběžně rozlišovat oba přístupy.  

Při psaní této diplomové práce jsem se pokusil fenomén krajiny sledovat 

z kulturologického hlediska, neboť právě jeho komplexnost vyžaduje vždy pohled 

z vícera zorných úhlů a přístupů. Dle Václava Soukupa kultura „vystupuje jako 

specificky lidský atribut - způsob přetváření světa člověkem“ (Soukup, 2000, p. 15). A 

kulturní krajina je jistě prostorem, který odráží naše hodnoty, ideje, normy a zvyky, jež 

jsou určující pro každou kulturu.  
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V první části práce se pokusíme nastínit téma krajiny tak, jak je k ní 

přistupováno především v rámci restitutivních přístupů. V druhé části práce se budeme 

věnovat teorii amerického geografa Carla Ortwina Sauera, jednoho ze zakladatelů 

moderní geografie. Z práce C. O. Sauera jsme vycházeli i v našem výzkumu 

provedeném v obci Jenštejn, kdy jsme se pokusili propojit jeho teoretická východiska s 

přístupy nahlížejícími krajinu jako existenciální prostor.           
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2. Metody použité v práci, zásady pro vypracování 

 

Při psaní diplomové práce bylo použito studium sekundárních pramenů. V první 

části diplomové práce jsme vycházeli při rozlišení mezi reduktivními a restitutivními 

přístupy ve vědě především z prací Vladimíra Boreckého. Musíme zároveň jmenovat i 

knihu Dalibora Veselého Architektura ve věku rozdělené reprezentace, kde autor na 

příkladu architektury popisuje v historické perspektivě utváření moderního vědeckého 

obrazu světa. V rámci vymezení zmíněných přístupů a jejich uplatnění při studiu krajiny 

jsme potom čerpali hlavně z prací Jiřího Sádla, Ivana Horáčka a Václava Cílka. 

V kapitolách zaměřených na pojetí krajiny jako existenciálního prostoru nám byl 

hlavní teoretickou oporou Christian-Norberg Schulz a jeho kniha Genius loci: 

K fenomenologii architektury. Mezi další důležité teoretické zdroje musíme zařadit 

texty Zdeňka Kratochvíla, knihu Jana Patočky Tělo, společenství, jazyk, svět a knihu 

Martina Heideggera Básnicky bydlí člověk.   

V dalších kapitolách jsme hojně čerpali například ze Simona Schami a jeho 

knihy Krajina a paměť, kde autor zkoumá vztah krajiny a společnosti v konkrétních 

historických a kulturních kontextech a knihu Michela Maffesoliho O nomádství: 

Iniciační toulky, zabývající se tématem poutnictví. 

V druhé části diplomové práce, zaměřené na výzkum obce Jenštejn, jsme jako 

metodologické zakotvení použili práci Carla Ortwina Sauera The Morphology of 

Landscape, kde autor definuje svůj koncept kulturní krajiny. Jeho teorií se detailně 

zabýváme ve zvláštní kapitole.  

Při výzkumu byly využity jak metody kvantitativní, tak kvalitativní. 

Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníku, obsahujícího uzavřené i otevřené 

otázky. Kvalitativní výzkum byl proveden formou rozhovorů nad předem 

formulovanými otázkami. Dále pak byla použita mapa, při jejímž vytvoření byla použita 

teorie C. O. Sauera, a kde jednotliví respondenti byli požádáni o hodnocení 

vyznačených oblastí pomocí definované číselné škály. Výzkum byl zpracován do grafů 

zobrazujících procentuální zastoupení odpovědí a pomocí statistické metody SPSS 

s využitím programu IBM SPSS Statistics 19.  
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3. Problematika přístupu ke studiu krajiny 

3.1 Tradiční a moderní obraz světa 

  

Počátek moderního vědeckého a filosofického přístupu ke zkoumání skutečnosti 

je spojován s osobou René Descarta, který realitu rozdělil mezi dvě konečné substance, 

nemyslící tělesnou substanci s atributem rozprostraněnosti (res extensa) a duchovní 

substanci s atributem myšlení (res cogitans) (Tretera, 2002, p. 302). Rozlišování mezi 

těmito dvěma substancemi je základem tzv. subjekt-objektové dichotomie, která stála i 

u vzniku moderního vědeckého myšlení.  Tento tzv. karteziánsky dualismus postupně 

vedl k rozchodu s tradičním myšlením a postupnému rozpadu tradičního obrazu světa. 

Ten byl provázen jeho fragmentací na dílčí oblasti poznání a tedy i ztrátou jednotícího 

rámce, v němž člověk doposavad nacházel své pevné místo v rámci universa.       

Tím podle Dalibora Veselého člověk ztratil i schopnost nacházet odpovědi 

v poukazu na „sled rovin skutečnosti, který tvořil spojitost mezi univerzálními pojmy a 

zvláštními jednotlivými jevy a vytvářel tak kontinuum artikulovaného, komunikativního 

prostoru kultury“ (Veselý, 2008, p. 34). Dalibor Veselý nachází zdroj toho, co nazývá 

věkem rozdělené reprezentace, nejen ve zmíněném karteziánském dualismu, ale již 

dříve v renesančním objevu perspektivní malby. Objev perspektivy byl původně veden 

především snahou přesně zobrazit strukturu skutečnosti, nikoliv záměrem vytvořit její 

iluzivní obraz ve smyslu eukleidovského homogenního prostoru.  Perspektiva tak byla 

nástrojem, jak vyjádřit ontologickou povahu skutečnosti, sladit rozmanitost přírodních 

fenoménů s řádem univers, lidské s božským, odhalit odraz makrokosmu 

v mikrokosmu, jako odraz širšího světa v měřítku lidské situace. Naopak pozdější vývoj 

směrem k iluzivnímu zachycení viděného byl počátkem čistě formální instrumentální 

reprezentace skutečnosti, oproti tradiční reprezentaci symbolicko-komunikativní. 

Můžeme tedy říci, že tradiční myšlení se ke světu vtahovalo pomocí symbolů. 

Symbolické myšlení vychází z principu analogie nikoliv identity, jak činí moderní věda 

usilující o objektivní popis zkoumané skutečnosti. Symbol odkazuje vždy za sebe, ke 

skrytým významům, je jakýmsi horizontem neustále se zřetězujících odkazů. Je pro něj 

charakteristická polysémie a otevřenost.  I samu skutečnost je pak možné nahlížet jako 

totalitou odkazů tvořící jednotné univerzum. Dle J. Patočky: „svět bývá určován jako 

horizont horizontů, horizont vší reality, do něhož každý dílčí horizont je zařazen, vše je 

zde zařazeno - i sen, minulost, budoucnost, fantazie, schematizace, příroda, dějiny, 
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společnost, domov, cizota. Jsme vždy v něm a nikdy dostatečně plně. Existence v něm 

je předpokladem myšlení“ (Patočka, 1995, p. 29).  

E. Husserl do fenomenologie zavádí výraz „přirozený svět“ (Lebenswelt), ten, 

zjednodušeně řečeno, představuje prostor naší autentické zkušenosti a je kladen do 

protikladu světa vědy, který na něm sice nevědomě staví, ale zakrývá ho vlastními 

konstrukcemi.  Věda operuje s fakty, která mají objektivní povahu, tzn., dají se přesně 

popsat pomocí odpovídajícího pojmového aparátu, fyzikálních veličin, matematických 

vztahů apod. Výpověď, která nesplňuje objektivní kritéria, je tak chápána jako 

subjektivní a není z vědeckého pohledu relevantní. Abychom mohli nějakou skutečnost 

zkoumat, musíme ji „fixovat“, rozříznout, abychom viděli nitro a poznali strukturu. 

„Přitom skutečně něco poznáváme, ale mylně to považujeme za skutečné samo o sobě“ 

(Kratochvíl, 1994, p. 24). To, co totiž poznáváme, je náš výtvor, který jsme touto cestou 

získali z přirozenosti. Zjevuje se nám nový povrch, který přirozenost díky našemu 

zásahu ukázala. Ten ale již neodpovídá struktuře přirozenosti, jak se sama ukazuje. 

Věda tak provedenou redukcí a zpřehledněním vztahů zkoumané skutečnosti zakrývá 

její přirozenou povahu. Z. Kratochvíl mluví v této souvislosti o „zasutí přirozenosti“ 

(ibid., p. 24). 

Každé uchopení skutečnosti je nutně i určitou redukcí, zvěcněním, je jejím 

vydělením z horizontu vztahů a možností. To je nicméně nutnou podmínkou naší 

individuální orientace ve světě. Patočka hovoří o světě jako o jednotě v nekonečné 

rozmanitosti oblastí, na něž se člení. „V naší zkušenosti není svět, resp. předmět jen 

rozmanitostí, ale i jednotou“ (Patočka, 1995, p. 29). Každé uchopení určité věci tedy 

poukazuje vždy i na vztahy, které jsou přítomny třeba jen podvědomě, a které tak nejsou 

často ani součástí naší osobní zkušenosti, nebo aktuální situace. Proto i přesto, že jistý 

stupeň redukce je v našem každodenním životě nutně přítomen, vždy v sobě implicitně 

zahrnuje poukaz k širšímu celku souvislostí. „V hledisku svého uchopení je už věc 

něčím pevným, stálým a konečným, ale vztahem k subjektu je věc ještě otevřena 

bezmeznu, vztahuje se k bytí“ (Kratochvíl, 1994, p. 31).  

Smyslem výše napsaného není kritika vědy, která bez sebemenších pochyb 

přinesla obrovský pokrok nejen na poli  lidského poznání. Jde spíše o to poukázat na 

dva rozdílné způsoby v nazírání skutečnosti a změnu, kterou nástup vědeckého přístupu 

ke světu znamenal pro společnost jako celek a naše každodenní životy. Termíny „zasutí 

přirozenosti“, „ztráta jednotného komunikativního prostoru kultury“, či „denaturace 

fysis“, o které pro změnu hovoří Zdeněk Neubauer (2002), jsou poukazem na 
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skutečnost, že zdroj mnoha současných problémů je třeba hledat právě v našem vztahu 

ke světu, ke kterému jsme ztratili přirozený přístup. Jak již bylo ve zkratce zmíněno 

výše, nástup osvícenství a vědy dokázal během poměrně krátké doby rozbít jednotné 

univerzum „starého světa“, které ale věda i přes veškerý dosažený pokrok nedokázala 

nahradit. Po krátkém závanu osvícenského pocitu, že člověk je sto se vyrovnat Bohu, 

přišlo vystřízlivění v podobě pocitu odcizení a nicoty, který později tematizuje 

existenciální filosofie. 

Z. Neubauer (2002) vysvětluje termín „denaturace fysis“ jako ztotožnění jsoucna 

s hmotou, jako aktuální substancí, plností, neprostupnou “univerzální nádivkou“, a 

prostoru s tradičním prostorem geometrickým.  To se mohlo odehrát jen „na pozadí 

descartovského dualismu, oddělujícího niternost a subjektivitu (res cogitans) od veškeré 

přírody („vnější“, „hmotné“ skutečnosti) pochopené jako rozprostraněnost (res 

extensa)“ (Neubauer, 2002, p. 26). Dle Z. Neubauera je to strašná cena, kterou 

novověký člověk zaplatil, když ztotožnil vlastní existenci s myšlením a vydělil se tak 

z řádu ostatní skutečnosti, z přírody (ibid., 26). Důsledky tohoto rozdělení si jasně 

uvědomoval i Werner Heisenberg, který trefně konstatoval, že věda zapomíná 

skutečnost, že při svém studiu přírody zkoumá jen svůj vlastní obraz o ní (Veselý D., 

2008, p. 166). V podobném duchu se vyjadřuje Stanislav Komárek, když tvrdí, že ono: 

„zoufalství nad devastací přírodního prostředí je vlastně projikovaným zoufalstvím nad 

poničením „vnitřního prostředí“ v člověku“ (Komárek, 1997, p. 96). Výklad živé 

přírody se totiž děje vždy skrze optiku struktury dané společnosti. To, k čemu tedy 

postupně začalo docházet uvnitř evropské kultury s počátkem osvícenství, můžeme 

charakterizovat jako redukci plurality světa na jeho „objektivní obraz“, který je 

kontinuálně budován v rámci paradigmat moderní vědy. 

 

3.2 Reduktivní a restitutivní přístupy ke studiu kultury 

  

V předešlé kapitole jsme se zabývali změnou, kterou přinesl nástup osvícenství a 

moderní vědy do způsobu, jakým se člověk vztahuje ke světu. Změna perspektivy ve 

zkoumání přírody a člověka samozřejmě stála nejen u vzniku přírodních věd, ale 

promítla se ve značné míře i do základů věd společenských a jejich přístupu ke studiu 

člověka a kultury.  
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Jak jsme již zmínili, moderní věda zkoumá objektivní danosti světa redukcí 

přirozeného vztahového pole pomocí předem jasně definovaných parametrů. 

Výsledkem je „zvěcnění“ či „fixace“ zkoumané skutečnosti tak, aby ji bylo možno 

studovat za víceméně předvídatelných a kontrolovatelných podmínek. Podobně ve 

společenských vědách můžeme sledovat tento scientistický přístup, ať už se jedná o 

psychologii, antropologii, či například sociologii. 

Tento přístup však vyvolal ve světě společenských věd i opačnou reakci, tedy 

snahu o studium kultury a člověka v jejich autentickém projevu, za rehabilitace 

takových způsobů vztahování se ke světu, jakým je tvůrčí imaginace, fenoménu do té 

doby, jak píše Vladimír Borecký, spíše odkázaného do oblasti náboženství a umění 

(Borecký, 2005, p. 9.).   

Ve společenských vědách tak můžeme sledovat dva odlišné proudy, zabývající 

se studiem kultury. První, vycházející z metodologie věd přírodních a druhý, snažící se 

studovat vtah kultury a člověka skrze autenticitu jejích projevů, kdy chápe roli člověka 

jako aktivního a vědomého tvůrce vlastní kultury a svého životního prostoru.  První 

přístup je označován jako reduktivní, druhý, usilující o restituci smyslu v kultuře a 

lidském chování jako restitutivní. Otázku reduktivních a restitutivních přístupů 

v jednotlivých oblastech, či oborech společenských věd, podrobně analyzoval Vladimír 

Borecký, z jehož přístupu ke studiu této problematiky zde vycházíme. 

Použití scientistického přístupu ve společenských vědách byl nejdříve vystaven 

kritice novokantovců. Jeden ze zakladatelů bádenské školy Wilhelm Windelband 

provedl rozdělení na vědy nomothetické, jejichž náplní je studium přírody a vědy 

idiografické, zabývající se studiem kultury. V oblasti nomothetických věd, postihujících 

obecné zákonitosti, má dle Windelbanda přístup používaný v přírodních vědách své 

jasné oprávnění. Nelze jej ale uplatňovat ve vědách idiografických, neboť se zabývají 

tím, co je ze své podstaty jedinečné.  

Proti reduktivní metodě důrazně vystoupili představitelé filosofie života. 

„Wilhelm Dilthey nabídl ve své hermeneutice proti scientistické reduktivní metodě 

explikace restitutivní metodu porozumění smyslu z kontextu dané oblasti“ (Borecký, 

2003, p. 12). Kritiku následně dále rozvíjeli například Martin Heidegger, Hans-Georg 

Gadamer, či Paul Ricauer.  

K nejvýznamnějším současným kritikům scientologického přístupu ve 

společenských vědách patří francouzský antropolog Gilbert Durand, který spatřuje 

možnost jejich obnovy v příklonu k imaginativnímu východisku, mytologii a 
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hermetickým naukám. Durand v knize Věda o člověku a tradice přímo říká, že „vědy o 

člověku cestou ztratily člověka, když jej vyměnily za prázdné formalizované diagramy 

či za absurditu kauzálního vysvětlení“ (Durand, 2012, p. 7).    

Vztah osobnosti a kultury je klíčovým bodem, na němž se střetávají 

přírodovědecky zakotvené teorie s teoriemi postavenými na humanistickém, 

nescientistickém základě. Reduktivní přístupy zdůrazňují adaptaci osobnosti k danému 

kulturnímu systému, institucím, zvyklostem a hodnotám. Zdůrazňována je role 

determinace osobnosti biologickým, sociálním a kulturním prostředím. „Explanace 

vtahu osobnosti a kultury má charakter vysvětlování - obvykle promítnutím do 

zjednodušené a měřitelné úrovně přírodovědeckých oborů (biologie, fyziky, 

matematiky). Restitutivní postupy zdůrazňují víc podíl osobnosti při předávání a 

vytváření kulturních hodnot - s podílem intuice, imaginace a kreativity“ (Borecký, 

2005, p. 14). Nejde tedy o kauzální vysvětlování vztahu osobnosti a kultury, ale o 

porozumění jeho smyslu, který každé vysvětlování zakrývá.  

V scientistickém redukcionismu je vztah člověka ke kultuře chápán jako forma 

adaptace, či pasivního přizpůsobování sociálním a kulturním vzorům.  Dle Boreckého je 

ale možné k „fenoménu kultury zvolit i opačný přístup formou individuace či 

personalizace v aktivním a tvůrčím hledání autenticity“ (ibid., p. 9) Autentické kultury 

je potom možné dosáhnout skrze vlastní, osobní autenticitu. To se ale vymyká jistotě, 

kterou scientistický redukcionismus nachází v realismu založeném na smyslovém 

vnímání a racionálním myšlení. Výklad určitého jevu je prováděn redukcí dané vyšší 

úrovně na zdánlivě jistější nižší rovinu. Oblast lidské imaginace, fantazie a 

obrazotvornosti, byla proto odsunuta do světa archaických a předvědeckých forem 

myšlení, jako jsou mytologie a náboženství, popř. umělecké exprese a dětské infantility. 

Borecký nicméně nachází v imaginaci základní, aktivní a kreativní zdroj kultury a 

zkoumá její působení ve hře, komice a ludických aktivitách. Společným rysem všech 

oblastí, či aktivit spojených s imaginací, je potom reduplikace, založená na fantazijním 

zdvojování mezi skutečností a zdáním, realitou a iluzí.  

 

3.3 Reduktivní a restitutivní přístupy ke studiu krajiny 

 

Téma krajiny prochází napříč různými disciplínami společenských i přírodních 

věd. Spektrum hledisek, z jakých je k tomuto tématu přistupováno, i oblastí, které jsou 
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skrze krajinu či v rámci krajiny tematizovány, je proto velice široké. V této práci 

budeme pod pojmem krajina rozumět krajinu kulturní, tedy prostor, který je vždy už 

nějakým způsobem formován činností člověka. Kulturní krajina je tak jakýmsi 

přirozeným průsečíkem přírodovědných a společenských disciplín. Je to prostor ze své 

nejniternější a původní podstaty přírodní, ale v určitém časovém horizontu a s různou 

mírou intenzity vždy už spoluutvářený člověkem. Můžeme tedy říci, že je provázaný 

s oblastí lidské kultury a je proto formován nejen přírodními danostmi, ale specificky 

lidským způsobem vtahování se ke světu. Krajina tak představuje fenomén nesmírně 

komplikovaný a těžko uchopitelný v jeho celistvosti. To ovšem můžeme tvrdit i o 

kultuře samotné, či jakémkoliv podobně komplexním jevu, důkazem budiž třeba pohled 

na historii antropologických teorií kultury.   

Nejčastěji odborné texty o krajině akcentují buď její přírodní, nebo kulturní 

aspekt. Je to i pochopitelné, neboť zaměření autorů sahá od geologie, biologie, 

geografie, archeologie, antropologie, krajinné ekologie, sociologie, architektury a 

ochrany přírody až po uměnovědné obory ad. „Valná většina prací se tímto tématem 

zabývá z pozice určitého oboru, s přesně vymezeným polem zájmu, jednotným 

pojmoslovím a téměř neměnnými metodologickými pravidly“ (Hájek, 2008, p. 9).   M. 

Lapka k tomu říká, že krajina svou komplexností a složitostí překračuje tradiční 

koncepty myšlení a její intepretace tak nutně překračuje hranice jednotlivých vědeckých 

oborů. Krajina jako objekt vědeckého zkoumání „s sebou neustále přináší otázky o 

metodách a vědeckých přístupech k sobě samé“ (Lapka M., p. 57, in: Culturologia 1, 

2012). 

Jedním z cílů této práce je tedy snaha o propojení různých přístupů ke studiu 

krajiny a k popisu jejích základních charakteristik, aniž by došlo k omezení pohledu jen 

na konkrétní hledisko jednotlivých oborů. Jiří Sádlo například mluví o krajině jako o 

živé soustavě, jako o jedné z organizačních úrovní života na strukturní hierarchii 

„organela - buňka - tkáň - orgán - jedinec - populace - společenstvo - krajina“ (Sádlo J., 

p. 179, in: Filosofie živé přírody, 1994). Jako taková má pochopitelně i vlastní 

dynamiku a mechanismy pro udržování vnitřní rovnováhy. V popsané řadě vzrůstá 

komplexita, počet vazeb, kybernetická měkkost struktury. Krajina je poslední 

uchopitelnou úrovní a současně je izolovaná, nejblíže pod ní se nacházejí až 

společenstva.   

Prvním možným způsobem, jak krajinu nahlížet, je tedy přistupovat k ní jako k 

autonomnímu fenoménu. Je to pohled z vnějšku, krajina se zde stává plně objektem 
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našeho zkoumání podobně, jako když studujeme například živý organismus. Odlišná je 

jen zmíněná míra komplexity a množství proměnných. Při prvním zamyšlení je ale 

dobře patrné, že zmiňovaná izolovanost krajiny od ostatních jmenovaných 

organizačních úrovní života není izolovaností faktickou. Je dána spíše tím, že se 

vymyká jednoznačnému popisu z pohledu zvolené logiky řazení, jakoby na danou 

stupnici ani nepatřila. Jedná se totiž o fenomén kvalitativně zcela odlišný a podobné 

redukci se tak ze své přirozenosti nutně vzpírá.  

V předchozí kapitole jsme stručně nastínili rozdíly mezi restitutivním a 

reduktivním přístupem ke studiu kultury ve společenských vědách. V scientistickém 

redukcionismu je výklad určitého jevu prováděn redukcí dané vyšší úrovně na zdánlivě 

jistější nižší rovinu.  Dle J. Sádla existují dva základní způsoby pohledu na krajinu, 

které se vzájemně vylučují, byť každý může být někdy oprávněný. Buď krajinu 

nechápeme jako samostatný jev, nepřiznáme jí osobnost a krajina je pak v tomto 

pohledu pasivní výslednicí věcí, sil a vztahů, které se v ní nacházejí. Je pouhým 

epifenoménem nižších struktur. To je redukcionistický pohled zdola, kdy „krajina nemá 

žádné vlastní zákonitosti, takové, které nelze odvodit ze zákonitostí jejích složek“ 

(Sádlo J., p. 180, in: Filosofie živé přírody, 1994).  Druhý přístup chápe krajinu jako 

svébytný fenomén „s vlastními zákony, a její substruktury jsou pouze důsledkem, 

vyjádřením těch zákonů“ (ibid., p. 180). Krajině je tím přiznána její osobnost, čehož 

výrazem je v běžném přirozeném cítění intuitivní pojem genius loci. 

Citát odkazuje i na rovinu našeho běžného prožitku, běžného přirozeného cítění 

či vztahování se ke světu, jak bylo popsáno v kapitole, zabývající se konfliktem mezi 

tradičním a vědeckým myšlením. V restitutivním pojetí musí být krajina nahlížena 

především jako prostor, v němž se odehrávají naše každodenní životy, prostor aktivně 

utvářený a osvojovaný. To samozřejmě neznamená jen prostor, který si člověk 

podmaňuje a přetváří v rámci adaptačních strategií, ale prostor, který člověk po 

generace zaplňujeme významy, se kterým se může identifikovat a který mu dává pocit 

orientace.   

J. Sádlo mluví v této souvislosti o krajině jako interpretovaném textu.  

„Subjektem, tedy čtenářem krajiny je nejen člověk, ale každá její složka, každá 

substruktura, každá „věc v krajině“: určitý člověk nebo lidé vůbec, lesní společenstvo, 

vesnice…a každá složka krajiny dělá svojí existencí zároveň tři věci: krajinu fyzicky 

spoluutváří, krajinu registruje - čte, a krajinu přetváří“ (ibid., p. 180). Každá složka 

krajiny zároveň daný text interpretuje svým vlastním osobitým způsobem, proto je dle J. 
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Sádla krajina i textem mnohoznačným. V této práci se pokusíme nahlížet kulturní 

krajinu jako existenciální prostor. Jako zmiňovaný čtenář a tvůrce krajiny nás bude tedy 

zajímat nadále téměř výhradně člověk.   

Bohuslav Blažek říká, že čtení krajiny není pouhou fikcí či metaforou, jak by se 

to mohlo zdát z pohledu zarytého vědce. Lidé se totiž v čtení krajiny dalekosáhle 

shodují. Čtení krajiny může mít i obrovskou moc, „pro mnohou krajinu je velmi 

formativní, neboť odhaluje její potenciály a obsahuje v sobě v zárodku i návod, jak tyto 

potenciály uskutečňovat. (Blažek B., p. 134, in: Tvář naší země - krajina domova, 2001)   

V této práci nás proto bude zajímat i historický vývoj krajiny v horizontu jejího 

ovlivňování a přetváření člověkem. Pokusíme se stručně nastínit i základní předěly, 

které v rámci formování krajiny střední Evropy nastaly působením člověka, neboť šly 

ruku v ruce nejenom s technologickým pokrokem, ale i s proměnami kultury jako celku. 

To se nutně odráželo i v reflexi krajiny tak, jak ji vnímali lidé v jednotlivých 

historických obdobích.  

Nebudeme se tedy snažit popsat krajinu jen jako „část zemského povrchu se 

skalami a jezery, řekami a lesy, lukami a vesnicemi městy a horami“ (Hadač, 1982, p. 

16). Ani se nebudeme primárně zabývat jejich vzájemnými vztahy, jak činní krajinná 

ekologie. Krajina chápaná jako existenciální prostor je místem, v němž se odehrávají 

naše individuální životy a jako taková nás dalekosáhle ovlivňuje.  Zároveň je ale i 

v neustálé interakci s kulturou sama formována a reinterpretována. Každá kultura 

potřebuje svou krajinu, neboť je místem, do nějž může situovat svůj legitimizační 

mýtus, jak o tom obsáhle pojednává S. Schama (2007) v knize Krajina a paměť. 

Můžeme tedy říci, že krajina je místem, kde se odehrává příběh člověka a to jak 

z historického, tak individuálního pohledu.   

Oproti metodologii přírodních věd je proto nutné respektovat i čistě subjektivní 

rovinu vztahování se ke světu. Bez ní totiž není možné postihnout kategorie, jakými 

jsou např. genius loci a domov. Ke krajině se váže i mytologické a náboženské myšlení, 

které ji od počátku formovalo, osazovalo příběhy a zjevnými či skrytými významy.  

Tím se ovšem ocitáme na zdánlivě nejisté a z hlediska moderní vědy těžko 

verifikovatelné půdě předvědeckého či archaického myšlení, operujícího se symboly. 

Nutně sem proto patří kategorie jako intuice, imaginace a kreativita, které jsou, jak o 

tom hovoří Vladimír Borecký, vlastní lidskému způsobu osvojování světa.  

Krajina je samozřejmým prostorem našich životů a zároveň široce 

tematizovaným fenoménem. Při jeho zkoumání se budeme snažit sledovat onu 
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restitutivní úroveň popisu tak, aby výsledný obraz byl co možná nejucelenější, zároveň 

ale bez ambice na jeho vyčerpávající popis.  Jak říká I. Horáček: „fenomén krajiny je 

filosofématem, jehož obtížná uchopitelnost aparátem zobecňujícího myšlení naznačuje, 

že máme v ruce cosi, co se vymyká pragmatismu standardních vztahových kategorií, 

cosi, co nepatří do skutečností plnících studnice předvařených a vědecky ověřených 

moudrostí“ (Horáček I., p. 101, in: Krajina zevnitř, 2002).   

     

3.4 Krajina - prostor přírodní a prostor kulturní  

  

Kulturní krajina je prostorem, který je spoluutvářen člověkem i přírodou a oba 

vlivy se v něm s různou mírou intenzity prolínají. Nastává zde tedy otázka, co můžeme 

již za kulturní krajinu pokládat a kde je ona hranice, kdy už můžeme hovořit o kulturní 

krajině. J. Sádlo v této souvislosti zmiňuje dva běžné, nicméně zavádějící pohledy, od 

kterých je třeba se distancovat: „Podle jednoho je kulturní krajinou cokoli, kde se jen 

vyskytne člověk, a tedy i lidská kultura. Podle druhého je zase krajina tím kulturnější, 

čím méně je v ní přírody a naopak“ (Sádlo, Pokorný, Hájek, Dreslerová, and Cílek, 

2005, p. 16). Pro oba názory je příznačné, že problém kulturní krajiny obcházejí jako 

mezi případ mezi ideálem věčného pralesa bez lidí a ideálem věčného města bez 

přírody. Oba zároveň podceňují roli přírody v krajině tím, že ji buď ignorují, anebo tím, 

že jí chápou jen jako doplněk lidského vlivu.  Kulturní krajinu je dle J. Sádla třeba brát 

jako jev na pomezí přírody a kultury. Z toho plyne, že je na ni možné pohlížet i dvěma 

odlišnými způsoby, buď zdůrazněním aspektu kulturního, nebo přírodního. „Oba tyto 

aspekty na sobě nezávisí, jeden nelze z druhého odvodit“ (ibid., p. 17). Dle autora právě 

ty: „nejtypičtější součásti kulturní krajiny jsou zároveň propracovaným kulturním 

artefaktem i plnokrevnou přírodou“ (ibid., p. 17). Optimální kulturní krajina se pozná 

právě tím, že obě složky na první pohled vytváří barvitější výsledek, než pouhá příroda, 

či pouhá kultura. Kulturní krajina proto tvoří organicky propojený celek, jehož podoba 

je výsledkem komplikovaného propojení přírodní a kulturní složky. Nelze tedy 

poměřovat přírodnost krajiny absencí vlivu člověka. Kultura a příroda nevystupují jako 

složky v základu protikladné, ale kultura je více či méně výrazným činitelem, 

ovlivňujícím přírodní procesy i výslednou podobu krajiny. Nejedná se o jednosměrný 

vztah, kde člověk vystupuje v rovině aktivního tvůrce a příroda má jen roli pasivní. 

„Dnes, z pohledu obecné ekologie a evoluční biologie, je vztah člověka a přírody 
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koevolucí, tedy vývojem, během nějž se aktéři vzájemně přizpůsobují a ovlivňují 

zpětnými vazbami“ (ibid., p. 15).  

Kdy se dá tedy mluvit o krajině kulturní? „Kulturní krajina vzniká ve fázi, kdy 

se strategie trvalého sídlení a soustavného ovlivňování začne vyplácet víc, než strategie 

kočování a namátkového působení: lidé se rozhodnou raději zůstat a dál kultivovat 

území, které už kultivovat začali“ (ibid, p. 18). Zde asi můžeme položit mezník mezi 

krajinou nepravidelně či sporadicky užívanou a krajinou cíleně organizovanou a 

obhospodařovanou lidskou činností. Nutno podotknout, že v našem prostoru takto 

člověkem organizovaná krajina pokrývá většinu území, včetně chráněných území a 

národních parků, které má většina z nás zafixovanou jako obraz ryzí a člověkem 

nedotčené přírody. 

Otázka míry, v jaké člověk přetváří a organizuje své prostředí, je také již po 

dlouhou dobu široce tematizovaná. Lidská aktivita začala být chápána jako jev sui 

generis, jako zcela nová přírodní síla, která se vymanila z biosféry a začala formovat 

tvář naší planety. V průběhu holocénu, tedy přibližně v období posledních 12 tisíc let, 

činnost člověka postupně přerůstala do podoby, kdy je ji možné nahlížet dokonce jako 

novou geologickou sílu. „Velký ruský geochemik V. I. Vernadský v roce 1926 

rozpoznal vzrůstající moc lidstva, které se vymaňuje z biosféry a prostřednictvím 

rozvíjejícího se vědomí získává stále větší vliv na své prostředí“ (Cílek, 2005, p. 19). U 

Vernadského Darwinova evoluce druhů přerůstá v evoluci biosféry, jejímž vyústěním je 

vznik vrstvy, kterou V. I. Vernadski označuje jako noosféru. Na V. I. Vernadského 

navazuje Teilhard de Chardin, který zavádí termín „bod Omega“, v němž dochází k 

centrování universa a osobnosti. T. de Chardin svojí teorií reaguje na redukcionismus 

moderní vědy, která přiznala primát hmotě a pojem ducha zcela odsunula do pozadí. 

Evoluční proces tedy Teilhard de Chardin chápe jako rozvoj komplexity hmoty a ducha, 

od počátku od sebe neoddělitelných (Teilhard de Chardin, 1990).  T. de Charden tak 

v jistém smyslu překonává V. I. Venadského, který se cíleně snažil svou teorii držet 

v rovině přísné vědecké koncepce.  I v současnosti teorie vycházející z přírodních věd 

krajinu běžně popisují jako sendvič, na jehož řezu můžeme najít jednotlivé, na sebe 

navazující vrstvy. „Krajina pojatá jako sendvič zahrnuje vrstvu abiotickou, která 

v kulturní krajině bývá biotizována (voda, půda, ovzduší) i antropizována/technizována 

např. těžbou, orbou apod. Další vrstvou je biotická, vesměs rovněž 

antropizována/technizována např. těžbou, orbou apod.“ (Hynek A., p. 7, in: Krajina jako 
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domov, 1996). Tyto vrstvy vznikaly ve vyjmenovaném pořadí v průběhu evoluce a vždy 

znamenaly přechod na novu organizační a kvalitativní úroveň.    

Lidstvo, během z geologického pohledu, krátkého časového úseku, dokázalo 

přeměnit mezi 30%-50% procenty povrchu souše a „více než polovina dostupné pitné 

vody je využívána lidmi, člověk zasahuje do globálních cyklů většiny prvků“ (Cílek, 

2005, p. 19). Paul J. Crutzen společně s E. Stoermerem v této souvislosti zavádějí pojem 

„anthropocene“, ohraničující období, kdy se lidské aktivity staly celoplanetární globální 

silou, přičemž počátek  anthropocenu se dle autorů překrývá přibližně s dobou objevu 

parního stroje Jamesem Wattem. 

V souvislosti s intenzivním působením člověka na životní prostředí, se během 

20. století do popředí zájmu nutně dostává i otázka negativních dopadů na přírodu, a to 

jak na lokální ekosystémy a krajinu, tak i na celoplanetární úrovni v rovině změn 

klimatu, znečištění z průmyslové činnosti, vymírání druhů apod.  Na poškození a 

znehodnocení krajiny člověk přímo doplácí snížením kvality svého života. V globální 

rovině je řešena především otázka udržitelnosti života a rizik, jež pro člověka vyplývají 

z možného ovlivňování klimatu. Je to téma aktuální a široce diskutované. Není ale 

záměrem této práce zabývat se detailněji otázkami týkajícími se ochrany životního 

prostředí a jednotlivými přístupy k této problematice. Nedílnou součástí problematiky je 

samozřejmě i ochrana krajiny a hospodaření s krajinou. Zde se ale kromě ekologické 

roviny objevují i otázky spojené s její historickou, estetickou a užitnou hodnotou.   

Zcela jinou rovinou protikladu přírodní - kulturní je negativní vymezení se vůči 

světu přírody, které teprve jakoby zakládá onu kulturní, specificky lidskou rovinu naší 

existence. Příroda představuje něco nerozlišeného, kultura vzniká až zakládajícím 

aktem, přemožením chaosu a nastolením řádu. Tato představa je blízká nejen 

mytologickému myšlení, ale naše odlišnost od světa přírody představuje základní 

argumentační rámec, ve kterém přírodní i humanitní vědy hledají odpovědi na otázku co 

je člověk a v čem je způsob jeho existence jedinečný.  Tento přístup ke studiu kultury 

byl ale již podroben kritice, například Johnem W. Bennetem. Dle Jitky Ortové je 

hlavním předmětem kritiky fakt, že se zatím „stále vychází z klasických dualistických 

teorií o vztahu člověka a přírody, odlišnosti jednotlivých koncepcí spočívají pouze 

v tom, zda se prosazuje stanovisko o determinovanosti kultury přírodou, nebo je naopak 

kultura považována za nástroj umožňující lidskou nezávislost na přírodě“ (Ortová, 

1999, p. 50). Podle autorky je cesta překonání tohoto dualismu i cestou překonání 

instrumentální racionality moderní doby, které by nám teprve mohlo nabídnout 
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uspokojivé odpovědi na roli člověka v rámci přírody a umožnit tak vyhnout se 

negativním dopadům lidské činnosti na naši planetu.        
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4. Krajina jako existenciální prostor 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, krajina tvoří prostor našich každodenních životů. 

Je to prostor, který je po generace zaplňován významy a zušlechťován lidskou prací a je 

tudíž pevně zakotvený v hloubce naší kultury (platí pochopitelně i v opačném směru). 

To je i důvodem, proč je tak často zdůrazňována skutečnost, že krajině vždy, byť třeba 

každý svým specifickým způsobem, předem nějak rozumíme. Existence prostoru, který 

jsme schopni uchopit a porozumět mu, je i předpokladem pocitu zakotvení a orientace. 

Jedná se o zdánlivě banální tvrzení, ale jak si ukážeme dále, pocity zakotvení a 

orientace jsou základními podmínkami k tomu, abychom mohli naše životy vůbec 

prožívat jako významuplné. Právě z tohoto důvodu hovoříme o existenciálním rozměru 

krajiny. 

Termín existenciální prostor ve vtahu ke krajině používá poprvé Christian 

Norberg-Schulz (1994) ve své slavné knize Genuis Loci. Kniha je příspěvkem 

k vybudování fenomenologického přístupu ke studiu architektury, nicméně se široce 

zabývá i problematikou krajiny. U obou fenoménů nachází autor úzké propojení, neboť 

vycházejí ze stejných principů. Architekturu Norberg-Schulz nahlíží jako prostředek, 

který člověku poskytuje nejen praktickou oporu, ale umožňuje mu především 

smysluplnou identifikaci s jeho prostředím.  Autor se proto vymezuje vůči přístupu 

raného funkcionalismu, který inspirován vědeckými poznatky kladl důraz na praktickou 

a funkční stránku architektury a významové struktury začal nahrazovat čistě funkčními 

vztahy. Norberg-Schulz si naopak všímá role, kterou v lidských životech hraje vnímání 

a symbolizace. Člověk dle něj nemůže získat oporu své existence čistě skrze vědecké 

poznání. „Jednou ze základních potřeb člověka je zakoušet svou životní situaci jako 

významuplnou a účelem uměleckého díla je „nést“ a předávat významy. (Norberg-

Schulz, 1994, p. 5). Symboly v architektuře potom vystupují právě jako umělecká díla 

reprezentující životní situace. Kromě potřeb fyzických musí tedy architektura dokázat 

uspokojovat i potřeby psychické.  

Norberg-Schulz proto zavádí pojem „existenciální prostor“, který má postihnout 

konkrétní charakter prostředí, „tj. onu skutečnou kvalitu, s níž se člověk může 

identifikovat a která mu dává pocit existenciální opory. (ibid., p. 5). Pojem 

existencionálního prostoru je dále členěn do dvou komplementárních termínů „prostor“ 

a „charakter“, kterým autor přisuzuje dvě odpovídající základní psychické funkce 
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„orientace“ a „identifikace“. Architektura by potom měla existenciální prostor dokázat 

konkretizovat a tlumočit.   

Norberg-Schulz ve svém díle čerpá z Heideggerova pojetí věci. Hlavní úlohou 

každé věci je shromažďovat v sobě svět. „Věc věcní. Tím, že věcní, dává prodlévat 

zemi a nebi, božským a smrtelným; tím, že dává těmto čtyřem prodlévat, přivádí je 

v jejich dálkách k sobě blízko. Přivádět takto k sobě blízko znamená přibližovat. 

Bytování blízkosti je přibližování. Blízkost přibližuje dálku, a to jakožto dálku. Blízkost 

uchovává dálku. Tím, že uchovává dálku, je blízkost bytostně přibližováním. V tomto 

přibližování skrývá blízkost sebe samu, a zůstává tak svým způsobem nejblíže“ 

(Heidegger, 2006, p. 29). Ono „věcnění“ věci, je dle Heideggera shromažďováním a 

uvlastňováním toho co prodlévá. Díky přibližování pak do sebe může věc 

shromažďovat svět. Význam věci tak přímo spočívá v tom, co shromažďuje.  Obráceně 

člověk pak skrze takto uchopovanou věc může svět teprve zakoušet jako významuplný.  

Obdobně pojem bydlení Norberg-Schulz chápe ve významu, který mu dává 

Heidegger a které autor bere jako synonymum k pojmu „existenciální opora“. „Člověk 

bydlí, pokud se může orientovat ve svém prostředí a identifikovat se sním, či krátce 

řečeno, jestliže zakouší své prostředí jako významuplné“ (Norberg-Schulz, 1994, p. 5). 

K tomu je potřeba, aby místa, kde se bydlení odehrává, měla jasně určený charakter. 

Architektura tedy s místem musí pracovat tak, aby nejen respektovala, ale přímo 

zviditelňoval jeho génius loci. To se samozřejmě netýká jen architektury, ale 

jakýchkoliv zásahů, kterými člověk dotváří místa, jejichž původní danost je čistě 

přírodní.   

Podle Ivana Horáčka je fenomén krajiny určující pro elementární rozvrh našeho 

vztahování a způsob našeho pobývání ve světě. Krajina nám dává zkušenost horizontu, 

cesty, putování, bloudění a orientace. „Krajina je základní vztahovou soustavou, skrze 

niž lze (a máme-li tu pobývat: je nutné) tyto zkušenosti ustavit, a je tedy jejich 

výchozím zdrojem“ (Horáček I., p. 101, in: Krajina zevnitř, 2002). Pocit orientace ale 

není vázán jen na samotný pohyb po krajině, nýbrž je výrazem spojení mezi námi a 

světem, který nás v instanci krajiny obklopuje. Právě krajina vyjadřuje současnou 

přítomnost nás i světa, jehož je nezpochybnitelným důkazem. Tento svět s námi není 

identický, určitým způsobem mu vždy rozumíme, ale nikdy ho neuchopíme v jeho 

úplnosti a vždy nás tak nutně přesahuje. Jan K. Čeliš hovoří o krajině jako o 

„duchovním prostoru“, který oproti jeho geometrickému pojetí je spíše pohyblivou a 
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odstupňovanou hranicí mezi intimně blízkým, cizím a neznámým. (Čeliš J.K., p. 178, 

in: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína, 1997).     

V neposlední řadě je krajina místem, kde můžeme znovu nalézt a objevit něco 

velmi podstatného a tím je přirozený svět. Slovo svět nese sám osobě mnoho významů. 

Můžeme jím vyjadřovat jak velké měřítko, když mluvíme o celku světa, veškerenstvu, 

nebo naopak v měřítku menším, velikostí odpovídající naší každodenní zkušenosti. Tím 

může být například měřítko krajiny, která je i prostorem naší každodenní existence. 

Věta „jít do světa“ tak může odpovídat jen měřítku krajiny širší, to znamená vydat se 

někam za viditelný horizont. Byť v době letecké dopravy si asi většina lidí pod tímto 

obratem již představí vzdálenosti řádově větší, počítané na hodiny strávené samotným 

letem. Zde už se ale pochopitelně vzdalujeme prostoru naší přirozené zkušenosti.   

Budeme-li pátrat po původu představ o tom, co obnáší termín přirozený svět, 

dostaneme se do antického Řecka. Zde má svůj původ slovo kosmos. Ve svém 

původním významu zahrnovalo představu uspořádání věcí, později potom řád 

přirozenosti, či přirozeného uspořádání světa obecně. Ten se vztahoval i na řád 

společenský, který tento universální řád zrcadlil a byl tak jeho obrazem. Vlastní řád byl 

v principu založen na koexistenci protikladů a udržování věčné rovnováhy mezi nimi, 

které se odehrávalo skrze neustálé změny a přeměny fysis. Samotné slovo „fysis“ je 

odvozeno od slovesa “fyomai“, znamenajícího „rodím se“ a jehož význam se často 

vykládá jako „přirozenost“.  Podobně i latinský překlad slova fysis „natura“ má význam 

„to, co patří k rození“.  Fysis se ale původně používalo i ve významu „vzrůstu“, 

„podoby“, „tvářnosti“, či „bytnosti“, a odkazuje tak na jedné straně k původu a zrodu a 

na druhé straně k vlastnímu projevu. Dle Z. Kratochvíla je filosofování o fysis pokusem 

myslet přirozenost, přírodu, vzrůst, bytostnou povahu, spontaneitu, vegetativní a 

generativní vztah k bytí. „Je to pokus o myšlení o vznikajícím a zanikajícím, o 

proměnlivém, které právě svou neustálou proměnou uskutečňuje svoji bytostnou 

povahu nebo o ni usiluje. Je to pokus o myšlení vztahů mezi bytím a každým už 

vynořeným nebo vyrostlým jednotlivým jsoucnem…“ (Kratochvíl, 1994, p. 14). 

Podstatnou vlastností přirozenosti je, že se skrývá ve svých vztazích s jinými 

přirozenostmi a vztahuje se a odkazuje k celku světa. S tím přímo souvisí její 

problematické uchopení skrze pojmový popis, kterému přirozenost svým řetězením 

kontextů a mnohovrstevnatou povahou vždy uniká.  D. Veselý (2008) označuje za 

hlavní charakteristiku přirozeného světa jeho kontinuitu v čase a prostoru, která vytváří 

totalitu odkazů. V podobném duchu hovoří Zdeněk Kratochvíl (1994) o světě jako o 



27 
 

horizontu horizontů, kontextu kontextů, souvislosti souvislostí, které i přes svou 

odlišnost mají cosi společného, co zakládá spojitost světa.  

Naše schopnost zakoušet přirozený svět je ovlivněna, či lépe řečeno postižena, 

vědeckotechnickým přístupem a jeho snahou o objektivní zvěcňující popis skutečnosti, 

jak jsme to již zmínili v předcházejících kapitolách. Je samozřejmé, že každé uchopení 

skutečnosti je její částečnou redukcí, ochuzením jejích vzájemných vztahů a odkazů. 

Jistá míra redukce je tak nutným zjednodušením usnadňujícím naši orientaci 

v každodenní zkušenosti. Naproti tomu vědecký obraz skutečnosti vzniká až zvěcněním 

přirozenosti skrze předem přijaté předpoklady, je redukcí za účelem získání 

objektivního obrazu. Z. Kratochvíl přímo říká, že přirozenost působí, neboť je plná 

vnitřních napětí. „Zvěcnit přirozenost, to znamená vyložit její napětí z jednoho 

hlediska“ (Kratochvíl, 1994, p. 30). Pouze v míře, v jaké uchopená věc tkví ještě ve své 

subjektivitě, poukazuje na bytí, na svou přirozenost. 

Výše jsme citovali Norbrga-Schulze, který se odkazuje na M. Heideggera a jeho 

definici věci. M. Heidegger tvrdí, že věci mají tu vlastnost, že v sobě dokážou 

shromažďovat svět.  Tím, že věc dokáže shromažďovat svět, umožňuje nám nahlédnout 

ke kontextům, ke kterým svou povahou odkazuje. Člověk totiž od počátku věc 

konstituuje tak, že odpovídá souvislostem světa, do něhož bude patřit a jedině tímto 

způsobem pak věc může odkazovat k jeho horizontům. Zde je ale třeba rozlišit mezi 

věcí a objektem, jak ho chápe moderní věda. Věc v původně myšleném významu 

odkazuje k hlubině přirozenosti, kdežto věc redukovaná na objekt vědeckého studia, je 

zbavena svých souvislostí a tak vyjmuta ze světa, ke kterému původně patřila, jejž 

shromažďovala a k jehož horizontům odkazovala. Výsledkem je ztráta celku reality, 

jednotného světa, který by nám poskytoval existenciální oporu.  Merlau-Ponty říká, že 

to co nás chrání před deliriem a halucinacemi, není schopnost kritického myšlení, ale 

struktura našeho prostoru. (Veselý, 2008, p. 34). Tím je myšlen prostor, který nám tvoří 

smyslový protějšek, jednotný svět, tvořený sledem rovin skutečnosti, kde je možné 

jednotlivé jevy propojit s universálními pojmy, jak o tom hovoří D. Veselý (2008). 

Krajina je stále takovým jednotným prostorem s čitelnou strukturou a přirozeně 

uchopitelnými vztahy. Je snadné rozlišit alespoň základní prvky, jejich význam a vztahy 

mezi nimi, jasně ohraničené plochy lesů a polí, cesty vedoucí mezi sídly 

koncentrujícími v sobě okolní krajinu. „V tomto smyslu patří krajina zcela oprávněně 

mezi nejzákladnější referenční systémy našeho vztahování  - je hmatatelnou obecninou, 

jejíž jsme fyzickou součástí, a tak v jistém smyslu metaforou našeho údělu - metaforou 



28 
 

světa, jehož jsme skrze své ustrojení výrazem“ (Horáček I., p. 110, in: Krajina zevnitř, 

2002). Krajina je tedy místem zprostředkovávajícím kontakt s přirozeným světem, dává 

nám možnost zakusit pocit identifikace v prožitku domova, pocit orientace ve 

zkušenosti cesty a horizontu, skrze proměny v jednotlivých ročních obdobích poznat 

přirozený běh času a samozřejmě zprostředkovat vlastní tradici. Krajina je proto 

prostorem, kde zakoušíme přirozený svět, kde se člověk může přiblížit poznání sebe 

sama a pochopit své místo ve světě.             

Zde se dostáváme k otázce, jaké aspekty musí krajina obsahovat, aby se stala 

skutečně existenciálním prostorem, jak o něm hovoří Norberg-Schulz. Co utváří místo, 

které nás osloví, umožní nám k němu navázat citový vztah, vytvořit pocit domova. Jaké 

předpoklady musí takové místo splňovat a co je zakládá? Václav Cílek podává výčet 

takových předpokladů, jak je definuje zejména antropologie: „patří mezi ně vytvoření 

optického a duchovního středu teritoria, vymezení jeho hranic, pojmenování krajiny 

pomístními názvy a polidštění krajiny pomocí příběhů a pověstí vážících se k určitému 

místu“ (Cílek, 2005, p. 43). Opačně pocit domova ztrácíme tam, kde došlo k narušení 

horizontu, kde nevnímáme hranice, kde došlo ke ztrátě místních názvů a lokálních 

příběhů. Podobně při studiu  krajinářských pláten a fotografií krajiny můžeme získat 

základní soubor opakujících se motivů. „Je to polní cesta, kříž nebo boží muka, chalupa 

ve stráni, pole a strom zasazený lidskou rukou“ (ibid., p. 43). Jedná se o objekty, kde 

prostřednictvím lidského objevujeme a prožíváme krajinu. Na podobných místech se 

střetává svět lidí a svět přírody. Právě středoevropská krajina vznikla intenzivním 

využíváním a citlivým dotváření přírodních situací. To se zcela přirozeně odráží i naší 

zvýšenou senzitivitu pro takto vzniklý krajinný charakter, jeho typické kombinace 

objektů a případnou disharmonii vzniklou narušením tohoto „krajinného řádu“.   Každý 

z nás má dobře zafixovaný a zvnitřněný obraz krajiny domova, který mu umožňuje 

snadnou orientaci v ní. Každý jistě někdy zabloudil, ale v naší krajině není těžké opět 

najít cestu, či alespoň orientační bod, který nám vrátí představu o správném směru. 

V nejhorším případě za nejbližším kopcem v údolí uvidíme tyčící se věž kostela a i 

v lese po chvíli bezpochyby narazíme na cestu, která nás brzy bezpečně dovede zpět do 

civilizace.   

I. Horáček říká, že krajina je obecninou, jelikož přesahuje rozměr jednotlivin a 

zakládá vyšší úroveň komplexity. Nicméně to, co tvoří naší zkušenost krajiny je právě 

specifická lokální kombinace jednotlivin.  Snový obraz krajiny bez předmětů, jakési 

nekonečné prázdnoty, je dle Horáčka setkáním s nebytím, je obrazem smrti. „Přirozený 
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rozvrh krajiny, resp. kognitivní matrici, jež ji vymezuje, strukturuje přítomnost 

významových center - středů světa, nulových bodů příslušných orientačních soustav“ 

(Horáček I., p. 107, in: Krajina zevnitř, 2002). To zakládá naši zkušenost krajiny, 

analogických souřadností jednotlivin a osvojení kognitivních schémat, která nám 

umožňují nejen bezpečnou orientaci v krajině, ale i objevování netušených možností 

světa.  Tento pocit orientace není přímo vázán na moment pohybu, cesty, či změny. „Je 

výrazem spojení-kontemplace mezi námi samými a světem, jenž nás v instanci krajiny 

obklopuje, výrazem strukturní shody dvou odlišných úrovní téhož hierarchického 

systému“ (Horáček I., p. 104, in: Krajina zevnitř, 2002). 

J. Sádlo (1991) hovoří o krajině jako o interpretovaném textu, kdy každá složka 

či substruktura krajiny je jejím čtenářem (To dle Sádla platí pro člověka, ale i lesní 

společenstvo, či vesnici). Krajina jako text z toho důvodu, že je to struktura složená 

z víceméně diskrétních známých objektů (pole, les, kostel, vesnice), které mezi sebou 

mají konkrétní vztahy. Důležité je, že každý čtenář (subjekt) krajiny, interpretuje daný 

text svým vlastním způsobem, neexistuje zde něco jako jednoznačně určený smysl, 

krajina je spíše mnohoznačným textem. K tomu „každá složka krajiny dělá svoji 

existencí zároveň tři věci: krajinu fyzicky spoluutváří, krajinu registruje-čte, a krajinu 

přetváří“ (Sádlo J., p. 181, in: Filosofie živé přírody, 1994). Každý člověk je tedy nejen 

čtenářem a součástí krajiny, je i jejím aktivním tvůrcem.  

Můžeme proto říci, že pocit orientace a identifikace je přímo vázán na schopnost 

číst krajinu, tzn. především interpretovat významy v ní uložené. Krajina je jakýmsi 

médiem, které v sobě uchovává kolektivní významy a paměť daného společenství, 

uchovává tak jeho tradici, jeho hmotné i duchovní výtvory. Dohromady tak vytváří to, 

co můžeme nazvat jednotným komunikativním prostorem naší kultury. Je to právě 

kultura, co tomuto prostoru/textu dává strukturu, kde jednotlivá slova, či části 

textu/jevy, či objekty, odkazují na universální, všeobecně sdílené pojmy a představy.  

Ty jsou zprostředkovávány především pomocí symbolické reprezentace. Zde můžeme 

opět poukázat na charakterizaci přirozeného světa jako totality odkazů.   

Jak bylo řečeno, čtení a interpretace krajiny je individuální, odvislá od paměti a 

zkušenosti každého z nás. Kultura a tradice, jež je součástí paměti krajiny i nás samých, 

ale vytváří již zmíněný společně sdílený komunikativní prostor.  Je jistě vlastností živé 

tradice, že se nebrání tomu, aby byla znovu interpretována a zároveň i tvůrčím 

způsobem přetvářena, neboť zůstává otevřeným polem tvůrčích možností, jak o tom 

hovoří Dalibor Veselý (2008). Na příkladu krajiny je ale zároveň velmi dobře patrné, že 
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jakmile dojde k jejímu narušení a jednotlivé části textu již dohromady netvoří jednotný 

rámec, krajina přestává být existenciální oporou, ztrácí se schopnost orientace a tvořivé 

komunikace a výsledkem je pocit odcizení.   

 

4.1 Místo 

 

Zamyslíme-li se nad tím, co tvoří identitu určitého prostředí či prostoru, dojdeme 

nutně k pojmu místa. Místo je totiž vždy už něčím konkrétním, je nositelem určité 

kvality, není pouhým abstraktním eukleidovským prostorem. Dalo by se dokonce říci, 

že místo svým způsobem teprve prostor zakládá. To samozřejmě platí, pokud v našich 

úvahách i nadále zůstaneme na rovině naší každodenní existence a zkušenosti. Samo je 

totiž tvořeno z konkrétních fenoménů, je něčím, co můžeme uchopit, k čemu se můžeme 

vztahovat a to jak v přítomnosti, tak v rámci našich vzpomínek či představ.  Veškeré 

myslitelné události jsou taktéž vždy spojené s nějakým místem. „Místo je integrální 

součástí existence“ (Norberg-Schulz, 1994, p. 6).  

Místo pro člověka už od archaických dob představuje bod zakládající řád a 

stabilitu stojící v opozici oproti přírodnímu chaosu, nerozlišenosti a neuspořádanosti. 

Místo v sobě totiž dokáže shromažďovat věci, ideje a symboly, skrze které se tento řád 

teprve zakládá a uchovává.  

Norberg-Schulz charakterizuje místo jako kvalitativní totalitu komplexní 

povahy. Místo je utvářené konkrétními věcmi, majícími hmotnou substanci, tvar, 

texturu, barvu. Tyto věci společně určují „charakter prostředí“, jež je podstatou místa. 

„Obecně řečeno, místo je dáno jakožto určitý charakter či „atmosféra““ (ibid., p. 8). Z 

fenomenologického hlediska je důležitou vlastností místa, že dokáže obecné 

zviditelňovat jako konkrétní. Místo v sobě tedy dokáže shromažďovat významy. Jeho 

fyzická forma je dána přírodními složkami, které ho utváří, po stránce významové je 

utvářeno člověkem. Zároveň přírodní i umělé objekty mají tu vlastnost, že v sobě 

zahušťují své okolí, místa jsou tak jakýmsi ohnisky v krajině.  

Norberg-Schulz k popisu struktury místa zavádí dvě komplementární kategorie 

„krajina“ a „sídlo“. Při jejich analýze se musíme zabývat jednak prostorovou organizací, 

tedy vztahy jednotlivých prvků a charakterem, tvořícím jeho nejobecnější vlastnost, 

kterou vnímáme v podobě atmosféry. Prostor zde není chápán jako prostor geometrický, 

či čistě jako prostor našeho percepčního pole, ale jako prostor konkrétní, 
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zprostředkovaný naší každodenní zkušeností. Takový prostor je utvářen kvalitativními 

rozdíly, které nám umožňují orientaci. Zde můžeme odkázat na pojmy „uzel“, „cesta“, 

„hranice“ a „oblast, jak je zavedl Kevin Lynch ve své teorii mentálních map.  

Sídlo a krajina vytváří vztah figury a pozadí, uzavřenosti a rozlehlosti. 

Uzavřenost vytváří střed v krajině, funguje jako ohnisko pro své okolí. „Prostor se ze 

svého středu šíří s rozdílným stupněm kontinuity (s rozdílným rytmem) v odlišných 

směrech. Hlavními směry jsou samozřejmě horizontála a vertikála, tj. směry země a 

nebe“ (ibid., p. 12). 

S ohledem na prostorové měřítko můžeme sledovat různé roviny v sestupné řadě 

země, oblasti, krajiny, sídla a stavby, kdy na nižších rovinách jsou zastoupena člověkem 

vytvořená místa, působící jako ohniska. Dle Norbega-Schulze člověk své prostředí 

přejímá a soustřeďuje je do staveb a věcí, čímž teprve činí jeho charakter zjevným. 

Norberg-Schulz proto definuje tři odlišné způsoby, jak se místa umělá vztahují 

k přírodnímu prostředí. V prvním se člověk snaží zpřesnit přírodní strukturu, aby 

vizualizoval své pochopení přírody a vyjádřil existenciální oporu, kterou takto nalezl. 

„Aby toho dosáhl, staví to, co uviděl. Tam, kde příroda nabízí ohraničený prostor, staví 

uzavřené místo; kde se příroda zdá být vztažena k centru, buduje mal; kde příroda 

naznačuje směr, tam zřizuje cestu“ (ibid., p. 17). Druhým způsobem chce člověk doplnit 

danou situaci tím, že doplní, co jí chybí. Poslední případem je snaha člověka 

symbolizovat pochopení přírody i sebe samého. „Účelem symbolizace je vysvobodit 

význam z bezprostřední situace; tím se stává „kulturním objektem“, který může tvořit 

součást komplexnější situace nebo se může přenést na jiné místo.  Ze všech těchto tří 

vztahů vyplývá, že člověk shromažďuje zakoušené významy, aby sám pro sebe vytvořil 

imago mundi či mikrokosmos, který konkretizuje jeho svět“ (ibid., p. 17).  

Místa však v tomto ohledu nejsou něčím trvalým, významová struktura míst není 

stabilní, dochází u ní v průběhu času ke změnám, neustále se rozšiřuje a komplikuje. 

„Stejnou měrou se na nich podílí románský a gotický člověk jako člověk průmyslového 

věku, který jen rozšiřuje a adaptuje původní jádro a podstatu“ (Halík P., p. 38, in: 

Architektura a město, 1998).  
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4.2 Genius Loci  

 

Jiří Sádlo o Geniu loci říká velice výstižně, že je pojmem ontologickým i 

epistemologickým zároveň, je totiž duší krajiny i způsobem jak krajinu vidět. To 

odpovídá Sádlově pojetí krajiny jako interpretovanému textu. Geniu loci je přiznána 

existence pramenící z faktické kvality určitého místa, skrze Genius loci potom můžeme 

krajinu uchopit a interpretovat (Sádlo J., p. 182, in: Filosofie živé přírody, 1994). 

Václav Cílek hovoří o Geniu loci jako o skutečné esenci krajiny, která utváří její 

duchovní kostru, byť samotný termín může na první pohled působit magicky a prchavě. 

Dle Cílka je Genius loci velmi prozaicky důvodem, „který neumíme pojmenovat, ale 

kvůli kterému se vracíme“ (Cílek, 2004a, p. 10).  

Termín Genius loci je římského původu. Římané měli za to, že každá bytost má 

svého ochranného ducha, génia. Tento duch byl přímo zodpovědný za charakter a 

vlastnosti člověka či místa, na něž byl vázán. V zájmu člověka proto bylo, snažit se žít v 

souladu se svým prostředím. To mělo důvod ve snaze dobře vycházet s duchem místa i 

v nutnosti využívat dané prostředí tak, aby mu bylo dlouhodobě schopné poskytovat 

útočiště a obživu. Psychický i fyzický rozměr vazby k místu tak zde byl vzájemně 

provázán. Člověk svou činností, zásahem do podoby místa, jeho dotvářením, do 

prostředí promítal své představy o řádu světa tak, aby mu dané místo bylo oporou, 

poskytovalo mu pocit ukotvení tím, že tento řád zpětně symbolizovalo, bylo jeho 

potvrzením.  

Bráno v širším měřítku můžeme říci, že i charaktery jednotlivých zemí a kultur 

jsou spoluutvářeny krajinou, duchem místa, jakožto důležitou determinantou, se kterou 

je nutné se vyrovnat a dále jí rozvíjet, tzn. dospět k souznění se svým prostředím, 

dokázat ho uchopit a interpretovat. „Člověk bydlí, jestliže je schopen ve stavbách a 

věcech konkretizovat svět“ (Norberg-Schulz, 1994, p. 23). To znamená dokázat 

shromažďovat složitost světa s jeho často rozporuplnou povahou do objektů, které krom 

čistě funkčního určení mají i zprostředkující funkci. Simon Schama říká, že „krajiny 

jsou na prvním místě kulturním jevem, nikoliv přírodním; jsou to konstrukty imaginace 

projektované do dřeva, vody a kamene“ (Schama, 2007, p. 65). Je však třeba vzít 

v úvahu i skutečnost, “že jakmile se jistá představa o krajině, mýtus, vize, usadí 

v daném skutečném místě, zvláštním způsobem dokáže mást kategorie, vytvářet 
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metafory reálnější než to, z čeho vycházejí, stávat se ve skutečnosti součástí scenérie“ 

(ibid., p. 65).  

Genius loci tedy není něco konečného, jasně uchopitelného, co bychom mohli 

vyčerpávajícím způsobem popsat. Můžeme ale minimálně tvrdit, že je jasně 

pociťovanou skutečností.  Podobně jako symbol odkazuje mimo sebe, je otevřený 

interpretacím, nikoliv však libovolným. Genius loci má obdobně i schopnost spojovat 

protikladné kategorie, racionální s iracionálním, materiální s transcendentním, 

rozumové s emočním.   

 

4.3 Místo v archaickém myšlení 

 

Již bylo zmíněno, jak je pro člověka důležitá existence duchovního středu 

teritoria a jeho ohraničení. Stejně tak i existence příběhů či mýtů, vážících se k místům. 

Ty teprve prostor oživují a umožňují člověku se s ním identifikovat, obydlet ho a stát se 

svým způsobem součástí příběhu, jak o tom hovoří Simon Schama v předchozí citaci. 

Můžeme říci, že schopnost uchopení a tvorby místa byla pro člověka výchozím krokem 

k uchopení a strukturaci světa.   

Potřeba dát obývanému prostoru jasnou strukturu, určit jeho profánní i posvátný 

rozměr nalezneme v základech každé kultury. Její počátek je většinou spjat se 

zakladatelským aktem, jenž teprve přivádí svět v jeho existenci a vyděluje ho z původní 

neuspořádanosti a chaosu. Mircea Eliade spojuje vznik náboženského zhodnocení 

prostoru a na něj vázaných představ se vznikem usedlého způsobu života prvních 

neolitických zemědělců. „„Skutečným světem“ je pro rolníka prostor, v němž žije: dům, 

vesnice, obdělaná pole. „Středem světa“ je místo zasvěcené rituály a modlitbami, tj. 

místo, kde člověk vchází ve styk s nadlidskými bytostmi“ (Eliade, 1995, p. 53). 

Podobně kosmologická symbolika obydlí je doložena u řady přírodních společností. 

Rozvrh vesnice a funkce jednotlivých obydlí představují obraz světa, imago mundi, jsou 

odrazem kosmického řádu, stejně tak jako je jeho odrazem život celého společenství. 

V starých indoevropských jazycích dokonce slovo „vis“ znamenalo jednak „vesnici“, 

jednak „veškerenstvo“, universum. Za hranicí obývaného světa končil řád a začínal 

chaos, prostor obývaný nejrůznějšími monstry a dalšími zlými bytostmi.  

Středem archaického světa procházela „axis mundi“, osa světa, spojující zemi, 

svět obývaný lidmi, s nebem a podsvětím. „Toto imaginární, ale pro staré kultury reálné 
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centrum bylo zpravidla symbolicky zaštítěno sociálně prestižním a privilegovaným 

místem: chrámem, palácem, hlavním městem, královskou rezidencí nebo nejvyšším 

bodem světa“ (Budil, 2001, p. 33). Tato místa bývala spojována i se zrodem 

kosmického řádu z primordiálního chaosu, jenž byl dílem stvořitelského božstva či 

kulturního hrdiny, který dokázal chaos přemoci. Například v eposu o Gilgamešovi se 

tento bájný hrdina chystá upevnit svou vládu tím, že se vydává do nitra cedrového lesa 

zabít jeho strážce Chumbabu, z jehož dříví mají být následně zbudovány domy a města. 

Epos odráží častý motiv, kdy vznik kultury byl vázán na přemožení chaosu 

symbolizovaného lesem a divočinou.  

Podobný způsob myšlení ale není vlastní jen kulturám minulosti a přírodním 

národům. Les byl vnímán jako nepřítel například při postupném dobývání méně 

dostupných oblastí Ameriky jejími novými obyvateli. Les představoval domov 

bezbožných indiánů a byl tak kácen, aby na jeho místě vzápětí vznikly osady Bohu 

zaslíbené, jak to poutavě popisuje S. Schama. Vymýcení divočiny a indiánů tak šlo ruku 

v ruce. Jen o generaci později ale příroda dostává zcela jiné konotace a stává se jakýmsi 

chrámem Ameriky, stává se součástí nově utvářené národní identity (Schama, 2007, p. 

209). 

Zakladatelský akt byl často rituálně opakován, například při zakládání měst či 

záboru nového území, které bylo potřeba vytrhnout z původní neuspořádanosti a řád mu 

symbolicky vtisknout, proměnit ho v kosmos. Notoricky známým příkladem je pověst o 

Romulovi a Removi a založení Říma. Romulus nejdříve vyznačil jeho budoucí hradby 

pomocí pluhu a současně byla vykopána jáma pro budoucí oltář.  

Jinou událostí byl každoroční cyklický návrat chaosu a jeho následné přemožení 

a znovunastolení řádu, které můžeme sledovat například u příležitosti svátků Nového 

roku a jejich myticko-rituálního scénáře, který byl v podstatě opakováním kosmogonie. 

Svět se po opětovné instalaci řádu znovu vynořil v regenerované, očištěné podobě. Mezi 

nejznámější příklady tohoto mýtu patří například mezopotamský mýtus o Innaně a 

Dumuzim. Obdobný mytologický scénář ale nalezneme v množství variací napříč 

různými kulturami.    

Petr Kratochvíl zdůrazňuje důležitost, jakou u těchto obřadů hrála skutečnost, že 

symbolizovaly ústřední kulturní hodnoty a vazbu lidského života k vyššímu smyslu, 

který prostředí vtiskoval srozumitelný řád. „Uspořádáváním prostoru (či prostorů) jsou 

zároveň uspořádávány a ve fyzickém tvaru zviditelňovány významy, které vyjadřují, jak 

daná společnost a doba chápe svůj svět“ (Kratochvíl P., p. 75, in: Architektura a město, 
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1998). Zde je důležité zdůraznit i roli samotného jazyka. Aby bylo možné nějaký 

prostor naplnit konkrétními významy, je nutné ho nejdříve pojmenovat, protože jedině 

tak ho vydělíme z jeho okolí, dáme mu existenci, či jinak řečeno, daný prostor aktem 

pojmenování pro nás začíná teprve existovat.  

Na tomto místě můžeme poukázat na rozdíl mezi krajinou a divočinou, jejíž 

hlavní vlastností je právě absence ne snad nutně vlivu člověka, ale absence jejího 

začlenění do celku vlastní kultury a příběhů. Je to oblast dosud nepodrobená a 

nespoutaná řádem, proto i neuchopitelná a nevyzpytatelná. Naproti tomu krajina nese 

atribut domova. Je to území „známe, pečlivě vymezené (pojmenované), území naplněné 

srozumitelnými symbolickými obsahy; území, ve kterém je snadné se orientovat, území 

intimních vazeb a vztahů, území řádu a bezpečí…“(Hájek P., p. 15, in: Krajina zevnitř, 

2002).    

Norberg-Schulz považuje za původní inspiraci při vzniku mýtů zkušenost 

člověka se základními elementy utvářejícími přírodu, „které ve vzájemných vztazích 

vyjadřují základní podoby bytí“ (Norberg-Schulz, 1999, p. 23). Krajina není jen 

prouděním fenoménů, má strukturu a obsahuje významy, které dle autora člověka 

podnítily k vytvoření mytologií, jež se staly základem pro bydlení. To opět potvrzuje 

skutečnost, že aby člověk mohl nějaké místo považovat za domov, musí ho nejdříve 

svázat s příběhy a pojmenovat pomístními názvy. Příroda se na první pohled jeví, jako 

by byla utvářena množstvím živých sil. Z jejich přítomnosti plyne pět způsobů 

mytického pochopení přírody, jak je Norberg-Schulz nachází napříč jednotlivými 

kulturami. První například má za své východisko síly, které odpovídají konkrétním 

prvkům přírody a můžeme je najít právě u nejstarších kosmogonií. Příkladem jsou 

náboženství, kde mýtus o stvoření začíná posvátným sňatkem země a nebe, jakožto 

základních elementů naší zkušenosti se světem. Tento hieros gamos  je například 

součástí řeckého a egyptského mýtu o stvoření světa. Z posvátného sňatku vzešli na svět 

bohové a mytické bytosti, reprezentující další síly a elementy, které tvoří svět naší 

zkušenosti. Země je vnímána jako původce života, sama úslužně nese nebe, poskytuje 

člověku ochranu. Nebe naproti tomu poukazuje k transcendenci, obsahuje kosmické 

významy, je nepřístupné, jsou mu připisovány tvořivé aspekty.  Z této posvátné dvojice 

se odvíjí i další diferenciace věcí. Hora je například místem, které spojuje zemi 

s nebem, byla tak často považována za centrum, jímž prochází axis mundi apod. Mohli 

bychom jmenovat další příklady, jako je například voda a strom, k nimž se váže bohatá 

a rozvinutá symbolika (ibid, p. 23).   



36 
 

Druhým způsobem pochopení přírody je abstrakcí kosmického řádu z proudu 

událostí. „Obvykle se takový řád zakládá na sluneční dráze, nejgrandióznějším 

přírodním jevu, nepodléhajícímu změnám, a dále na světových stranách“ (ibid, p. 28). 

Jako příklad autor uvádí Egypt, kde východ představoval doménu zrození a života, 

západ potom doménu smrti.   

Třetí způsob definuje charakter přírodních míst, jež následně uvádí ve vztah se 

základními rysy člověka. Řecko a rozmanitost jeho krajiny, individuální a srozumitelný 

charakter míst, se stalo ideálním prostorem pro vznik podobných náboženských 

představ, zaplněných antropomorfizovanými božstvy.   

Čtvrtému způsobu je východiskem fenomén světla. „V křesťanském světě se 

světlo stalo „elementem“ prvotního významu, symbolem spojení a jednoty, spjatým 

úzce s pojmem lásky“ (ibid, p. 31). Bůh představoval pater luminis a „Boží světlo“ 

zjevení ducha. 

Poslední pátou dimenzi Norberg-Schulz nachází v časových rytmech přírody, 

které jsou s fenoménem světla velice úzce spjaty, neboť v jednotlivých ročních 

obdobích podobu krajiny a její celkovou atmosféru dotváří měnící se světelné 

podmínky. Norberg-Schulz tedy rozlišuje pět základních kategorií, jež jsou určující pro 

naše pochopení přírody. Jsou jimi věc, řád, charakter, světlo a čas. „Zatímco věc a řád 

jsou kategorie prostorové (v konkrétním kvalitativním smyslu), charakter a světlo 

odkazují k celkové atmosféře místa“ (ibid., p.32). „Věc“ a „charakter“ jsou potom 

dimenzemi země, zatímco „řád“ a „světlo“ jsou určovány nebem. Čas představuje 

dimenzi stálosti i změn. Díky času je prostor a charakter součástí živé skutečnosti, která 

je dána jako určité místo, jako genius loci. 

Člověk skrze utváření umělých míst vždy konkretizoval svoje pochopení obecné 

situace a své role v rámci jednotného universa. Prostředkem, který mu to umožňoval, 

byla schopnost skrze své výtvory symbolizovat významy. Praktické hledisko lidské 

činnosti tak bylo vždy zcela přirozeně propojeno s oblastí, která ho přesahovala a 

vyjadřovala jeho ukotvení v rovině transcendence.  Umělé místo proto představuje 

svého druhu mikrokosmos, místo ukotvené v řádu světa, který tento řád zároveň zrcadlí. 
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 4.4 Domov 

  

Na obecné rovině můžeme říci, že slovo bydlení označuje celkový vztah člověka 

k místu. Důležitými kategoriemi pro analýzu místa jsou prostor a charakter. Člověk, 

který bydlí, je totiž nutně umístěn v nějakém prostoru a zároveň vystaven charakteru 

daného prostředí. Již jsme zmiňovali dvě psychické funkce, které se dle Norberga-

Schulze k těmto dvěma kategoriím přímo váží a jsou nutným předpokladem pro to, aby 

člověk mohl nějaké místo zakoušet jako svůj domov. Jsou jimi orientace a identifikace. 

„Aby člověk nalezl oporu pro svou existenci, musí být schopen se orientovat, musí 

vědět, kde je. Ale také se musí identifikovat se svým prostředím, tj. musí vědět, jaké je 

určité místo“ (Norberg-Schulz, 1999, p. 18). Ačkoliv se v případě bydlení zdá být 

primární schopnost identifikace s prostředím, pro přijetí určitého místa jakožto svého 

domova je nutné se v něm dostatečně orientovat. Pokud se cítíme ztraceni, nemůžeme 

se logicky cítit bezpečně.       

Norberg-Schulz ilustruje důležitost identifikace s místem na příkladu 

amerického architekta německého původu Gerhard Kallmanna. Ten po skončení druhé 

světové války navštívil své rodné město Berlín a chtěl se podívat na dům, v němž trávil 

svá dětská léta. Dům byl ale na konci války zničen a pan Kallmann se při příchodu na 

místo, kde dříve dům stál, cítil ztracený. Nicméně k tomu, aby získal pocit, že se vrátil 

domů, mu stačilo nelézt kousek dláždění, na kterém si jako malé dítě hrával (ibid., p. 

21). Autor tento jednoduchý příběh použil, aby ilustroval důležitou skutečnost, že vztah 

člověka k určitému prostředí se vyvíjí již během dětství. Stačí samozřejmě zapátrat ve 

vlastní paměti a člověku se vybaví vzpomínky na místa, kde vyrůstal, na různé, zdánlivě 

nedůležité detaily, jako jsou např. povrch a barva kamenů, charakteristické zvuky, tvary 

stromů apod.  Na základě těchto zkušeností si člověk vytváří percepční schémata, která 

budou v dalším životě určující pro jeho zážitky. Tato schémata jsou v určité míře 

definována v rámci naší genetické výbavy, ale neméně podstatnou mírou jsou utvářena i 

naší individuální zkušeností.  

Jan K. Čeliš ve své úvaze o domově říká, že svět, který člověk prožívá, je 

vztahem bližších či vzdálenějších horizontů, zahrnující určitý prostorový dosah, sahající 

od intimně blízkého po cizí a neznámé. Domov je potom prostorem důvěrně známým, 

vhloubeným do zážitků od dětství a „nerozlučně tak spjatý s pocitem totožnosti člověka 

samého se sebou“ (Čeliš J.K., p. 178, in: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní 
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krajina okolí Jičína, 1997). Podobně Anna Hogenová se odvolává na Patočkovo pojetí 

domova jako rozšíření našeho organismu a domov chápe doslova jako prodloužení 

našeho těla. Krajina samotná se potom konstituuje prodloužením domova. Domov je 

v tomto pojetí fenoménem vyrůstajícím z našeho nejbytostnějšího základu. (Hoganová, 

A.: Domov jako problém, 2008, cit. 10. ledna 2012, dostupné z: 

http://userweb.pedf.cuni.cz/) K tomu má velmi blízko i pojetí krajiny u M. Gojdy, když 

o krajině hovoří jako o lidském fenoménu, majícím „charakter horizontu bližšího než 

„svět“ a příbuzný obzoru domova“ (Gojda, 2000, p. 59).  

Můžeme tedy tvrdit, že identita člověka je do značné míry funkcí míst a věcí. 

Zde musíme opět poukázat na Heideggera a jeho pojetí věci, jejíž základní vlastností je, 

že v sobě dokáže shromažďovat svět. Člověk je funkcí míst, míst, která odkazují 

k významům a představám na ně vázaným, míst, s nimiž jsou spojené příběhy, jak jsme 

o tom ostatně pojednali v předcházejících kapitolách. 

T. Hájek hovoří o tom, že kulturní krajina je médiem, skrze které k nám 

promlouvá tradice. Pokud dojde k jejímu rozpadu, dojde k odcizení se symbolům, ze 

kterých pocházíme a tím i k jejich nesrozumitelnosti (Hájek T., p. 18, in: Kulturní 

krajina - aneb proč ji chránit?: Téma pro 21. století, 2000). Podobně I. Dejmal kritizuje 

současný trend uvažování o krajině v ekonomických kategoriích, neboť se vytrácí 

ontologická starost o bytí i péče o vlastní tradici a kulturu (Dejmal I., p. 98, in: Kulturní 

krajina - aneb proč ji chránit?: Téma pro 21. Století, 2000).  

Identifikace a orientace tak tvoří elementární dvojici, nutnou pro plnohodnotné 

uchopení, či lépe řečeno vztahování se k místům. Tím, že se můžeme s nějakým místem 

identifikovat, získáváme pocit přináležitosti. A to ať se jedná o čtvrť, kde žijeme, město, 

kde se čtvrť nachází, popřípadě zemi, v níž jsme se narodili. Orientace je naproti tomu 

funkce, která nám umožňuje být homo viator, jak o tom hovoří Norberg-Schulz (1999), 

či Ivan Horáček (2002). Nabízí nám možnost stát se poutníkem, vydat se na cestu, 

zakusit svobodu a poznat daleký svět. 

Ačkoliv je zkušenost domova bezpochyby v životě člověka nesmírně důležitá a 

jak jsme řekli, v podstatě pro náš vztah k místu a krajině obecně zakládající, člověk si 

jeho existenci uvědomuje především s odstupem, ve chvílích, kdy domov přestává být 

samozřejmostí, nebo jsme kdesi daleko od něj, v cizím či novém prostředí. Každý ve 

svém životě někdy zažil stesk, či touhu po domově, pocit široce tematizovaný napříč 

uměním, od malby přes literaturu a hudbu, po divadlo a film. Sám text naší národní 

hymny začíná otázkou „Kde domov můj“. Z. Kratochvíl tuto zkušenost zdůvodňuje tím, 
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že domov je neproblematickou oblastí světa: „jejíž všednost nás nezrazuje a neleká, 

jejíž všednost ale skrývá životadárné hlubiny“ (Kratochvíl, 1994, p. 149). Domov je 

tedy neproblematickým místem, kde prožíváme naše všední každodenní starosti a 

rituály, ale zároveň je i místem, skrze něž se dlouhodobě budoval náš vztah k okolnímu 

světu a je tak nezbytným základem pro plnohodnotné prožívání našich životů. 

Charakter tohoto vztahu se může mezi jednotlivými společnostmi lišit. Příčinou 

můžou být geografické a kulturní rozdílnosti, stejně jako odlišná historická zkušenost.  

Hana Svobodová podotýká, že v oblastech horských zemí střední Evropy, jako jsou 

Čechy, Rakousko, Německo nebo Slovensko, se na formování představ a vztahu 

k domovu značně podílely sociální faktory. Především potom stěhování venkovského 

obyvatelstva za prací do větších měst, jakými byly například Praha, Berlín, či Vídeň. 

Zde venkovské obyvatelstvo, vystavené neznámému prostředí a odříznuté od tradičních 

sociálních vazeb, pociťovalo intenzivně touhu po ztraceném domově, jako reakci na 

mnohdy nelehké podmínky a odlišný životní styl, se kterým se muselo dokázat 

vyrovnat. Z venkovského obyvatelstva se postupně stává městský proletariát a nižší 

střední třída. Samotné české národní obrození bylo z velké části tvořené drobnou 

inteligencí a selskými vrstvami. „Sociální proměny venkovských chalupnických vrstev 

rekonstruují literární vzpomínky, které přenáší existenciální zkušenost potřeby místa 

jako domova a která přerůstá ideologii feudálního státoprávního nacionalismu sociálně 

teritoriálního prostoru až do současnosti“ (Svobodová H., p. 1, in: Krajina jako domov, 

1996). 

Dle H. Svobodové byl v českých zemích fenomén místa určen sociálně, feudální 

připoutaností k místu. Únik z místa pak vždy znamenal násilná zásah, ať se jednalo 

kupříkladu o nutnost jít sloužit do města, či vojenskou službu. „Noetika pojmu domov a 

vlast je literárně i sociologicky problémem feudální země bez vlastní správy“ (ibid., p. 

1). Odtud synonyma vlast, domov, rodná země, rodný kraj, domovina, stará vlast, 

pravlast, sémanticky odrážející pevný politický a sociální řád.  

Přechod obyvatelstva z venkovského prostředí do městského prostoru vedl 

k vytvoření městského proletariátu, který se stal podhoubím, jež dalo vzniknout 

specifickému typu humoru různých krajánků, tuláků a vojáků, který ovlivnil 

významnou linii české literární tvorby a umění. Jako příklad jmenujme Jaroslava Haška, 

divadlo Járy Cimrmana, či Bohuslava Martinů. Podobně trampské hnutí vycházelo 

z kořenů městské proletářské mládeže, hledající únik před městským prostředím 
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v podobě romantických pobytů v přírodě, pěstujíce zde svou specifickou kulturu 

kamarádství, dobrodružství a idealizovaných představ o dalekých krajích. 

H. Svobodová je přesvědčena, že zemědělec považuje zemi a půdu za věc 

přirozenou, samozřejmou, a že nevnímá estetiku krajiny. Dle autorky teprve v 19. století 

drobná česká inteligence, která nicméně měla ve venkovském prostředí kořeny, krajinu 

a přírodu tematizuje v podobě romanticky idealizované. Opět se tedy jedná o 

uvědomění si hodnoty domova, které ale přišlo až s pocitem jeho ztráty a touhou po 

návratu. Byť kromě autorů, podávajících tento idealizovaný obraz, zde byly snahy i o 

věrné zachycení venkovského způsobu života a životních podmínek venkovského 

obyvatelstva (K.V.Rais, Josef Holeček, ruralisté) (ibid., p. 2.). Toto tvrzení o absenci 

schopnosti zemědělce vnímat estetiku krajiny se nám nicméně zdá trochu nadsazené. 

Právě estetická hodnota krajiny, míněno krajiny, která nebyla utvářena na základě 

konkrétní ideje, na základě snahy vtisknout určitému prostoru naši představu o 

transcendentálním a estetickém řádu, jak tomu bylo například v baroku, je dána 

schopností zemědělského obyvatelstva s krajinou pracovat nejen na základě praktického 

snažení, ale i na základě citu pro její kvality. Miloslav Lapka spolu s Miroslavem 

Gottliebem přímo chápou jako jedno z poslání rolníka péči o krajinu, včetně udržování 

takových prvků a struktur, jako jsou rybníčky, menší pole, polní cesty, kapličky a další. 

(Lapka, Gottlieb, 2000, p. 40). Můžeme tak konstatovat, že venkovské obyvatelstvo 

stavělo svá obydlí a zemědělská stavení nutně s ohledem na část praktickou a funkční, 

ale k tomu dokázalo rozvinout i specifický, lokálně charakteristický styl s vlastním 

smyslem pro estetično, což se jistě zpětně odrazilo i v péči o krajinu jakožto celku.  

Přínos specificky rolnické mentality a vztahování se ke světu spočívá podle M. 

Lapky a M. Gottlieba v tom, že venkovské obyvatelstvo reprezentovalo vždy spíše 

konzervativní část společnosti a je tak schopné uchovávat tradiční systém hodnot a 

vědomí. Vztah rolníka ke krajině zahrnuje transcendentální prvky, víru v existenci 

vyššího řádu. Člověk a příroda zde tvoří harmonický celek, jehož existence vychází 

z Božího plánu. Můžeme proto říct, že rolník nestaví jen na hodnotách ekonomických, 

ale i kulturních, kdy péče o krajinu je i svým způsobem posláním (ibid., p. 15). 

V podobném duchu nakonec hovoří i H. Svobodová, když tvrdí, že „láska k obdělávané 

půdě, pracovitost, trpělivost, víra v řád přírody a věcí znamenaly nejpůvodnější kořeny 

české kultury, kterými byla sociálně určena první generace české inteligence“ 

(Svobodová H., p. 3, in: Krajina jako domov, 1996). 
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V obecné rovině můžeme říci, že domov je symbolem jistoty, představuje vazbu 

ke společenství a konkrétnímu místu. Tato dvojí vazba je velmi důležitá, což se zřetelně 

ukazuje v případě migrace příslušníků jedné země do země jiné, kde si jedinec sice 

může určitým způsobem uchovat vazbu v rámci společenství, ale vazba k místu, nebo 

spíše kontakt s ním, byl přetržen.   

 

4.5 Cesta 

 

Symbol cesty v sobě zahrnuje a konkretizuje dimenzi času. Čas podle Christiana 

Norberga-Schulze představuje vedle řádu, charakteru a světla, základní kategorii pro 

chápání přírody a právě cesta je tím, co v krajině dimenzi času zpřítomňuje. „Někdy 

cesta směřuje k významuplnému cíli, v němž se všechen pohyb zastaví a čas se stává 

stálostí“ (Norberg-Schulz, 1999, p. 56). Tento významuplný cíl je centrem, které je 

taktéž symbolem, konkretizujícím dimenzi času. V archaických kulturách toto centrum 

představovalo axis mundi a bylo reprezentované stavbami, jako je například akropole.   

V obecné rovině je symbol cesty vyjádřením potřeby „nacházet, poznat, vidět, 

zkusit i za cenu dobrodružství a rizika“ (Svobodová H., p. 4, in: Krajina jako domov, 

1996). Symbol cesty zde má ale ambivalentní povahu, neboť cesta vpřed je protikladem 

cesty zpět a touhy se vrátit. Cesta je vyjádřením lidské potřeby po pohybu a po dosažení 

poznání ve smyslu cesty životní. Motiv cesty může mít ale i konotace negativní, pokud 

bude absolvována jen jako únik před vlastní životní situací, před sebou samým.    

Kategorií cesty, a na ni vázanými významy, které toto téma pro jednotlivce i pro 

společenství představuje, zevrubně tematizuje Michel Maffesoli (2002) ve své knize O 

nomádství, které bych se zde rád krátce věnoval 

 Dle M. Maffesoliho v duši každého z nás, ale i ve společnosti jako celku, dřímá 

to, co můžeme nazvat „honbou za nekonečnem“. Ta je spojena s touhou po svobodě, po 

vyvázání se z připoutanosti ke společenskému řádu. Tato touha je přítomná v každé 

době a představuje jakýsi anarchistický potenciál uprostřed společnosti. Nomádství si 

samo sebe není vědomo, pokud není přímo tematizováno a je součástí našeho 

kolektivního nevědomí. V dnešní době můžeme v rostoucí míře spatřit „usilování o 

život vytyčený kvalitami, touhu po zrušení uzavřenosti a stálého bydliště, jež jsou 

vlastní moderní době a představují něco jako momenty nové výpravy za grálem, znovu 

rozehrávající současně dynamiku exilu i dynamiku reintegrace“ (Mafessoli, 2002, p. 
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18). Máme zde co do činění s přístupem, který je iniciační a je tedy neosobní, a který 

stojí v protikladu ke společnosti, která chce být co nejvíce racionální, pozitivní a obrací 

se spíše k utilitárním hodnotám.  M. Maffesoli hovoří o návratu dionýských hodnot a 

postmoderního tribalismu, který zdůrazňuje rozpad homogenních společností. Na scénu 

tak přichází postava cestovatele, který neustále hledá nějaké jinde, je okouzleným 

průzkumníkem starých světů. Dle autora „touha po bloudění ve svých různých 

způsobech představuje jeden ze základních pólů veškeré sociální strukturace“ (ibid., p. 

38). A to ve formě na odiv stavěné exoterické hodnoty, anebo v modu esoterické 

tajemnosti. Jedná se o touhu po vzpouře proti funkcionalitě, proti dělbě práce, proti 

spoutanosti společností. M. Maffesoli hovoří dokonce o transgresivním způsobu 

otevírání se světu, který je příznakem aktivní energie a vitální potence. Zde se objevuje 

postava flanéra či potulného rytíře, bezcílně bloudící až zahálčivé postavy, 

symbolizující požadavek otevřenějšího a méně ochočeného života a nostalgii po 

dobrodružství. Jakoby odkazoval k počátku, k archaickým formám, k stále živému jádru 

kultury, které ještě nebylo zahubeno umrtvujícím nánosem instituovaných forem 

chování a myšlení a nese tak stále svůj obrozující potenciál.  Odtud se pravděpodobně 

bere i onen strach z možné změny, z ohrožení stávajícího pořádku, z rozvratného 

potenciálu, které sebou tyto různé putující postavy přinášejí a jež zároveň symbolizují. 

Jedná se tedy o figury navýsost ambivalentní, fascinující a budící zároveň odpor. Podle 

M. Maffesoliho je hnací silou nomádství touha po úniku. „Jedná se o jakýsi „migrační 

pud“, podněcující ke změně místa, zvyklostí, partnerů, aby se tak realizovala 

mnohočetná proměnlivost osobnosti“ (ibid., p. 63).  

Zajímavým historickým příkladem jsou potulní sofisté v antickém Řecku, 

putující od města k městu. M. Maffesoli zde poukazuje na fakt, že „podstata řeckého 

světa spočívá na dialektice mezi zakořeněností v obci a nezávislostí, neřkuli 

kosmopolitismem“ (ibid., p. 56). Sofisté tak ilustrují otevřenost antického světa, která 

mu bránila, aby zakrněl a uzavřel se sám v sobě. Nomádství tedy představuje prvek, 

který může být ve vztahu ke společenství nesmírně konstruktivní, protože dovede 

uniknout zkostnatělosti institucí. „Dynamismus a spontánnost nomádství tkví právě 

v pohrdání (státními, civilizačními, ideologickými, náboženskými) hranicemi a 

v konkrétním prožívání něčeho univerzálního…“ (ibid., p. 88). Podobný efekt přináší 

například i obchod, skrze který se šíří nové prvky a myšlenky.  

Jinou postavou je postava tuláka či bezdomovce, který svým způsobem funguje 

jakožto špatné svědomí společnosti a svým postavením se dopouští násilí na zavedeném 
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řádu, odkazujíc k hodnotám cestování a toulání. M. Maffesoli v těchto jedincích navíc 

nachází výraz antropologické konstanty průkopníka hnaného dopředu obrazem 

Eldoráda, či laborujícího alchymisty. Cílem obou není samotné zlato ve smyslu 

získaného bohatství, ale nekonečná cesta symbolizující hledání sebe sama.  

M. Maffesoli klade nomádství do protikladu k společenstvím a širším 

administrativním celkům, jež postupně vznikala v důsledku přechodu od kočovného 

k usedlému způsobu života. S usedlým způsobem života přichází i zrození moci, 

postupně domestikující a ovládající jednotlivce, potlačující pozůstatky archaického 

myšlení uvnitř společnosti. Tato moc nabývá stále abstraktnější povahy, čím více se 

vzdaluje jednotlivci. Nomádství tedy ze své podstaty tvoří protiklad k modernímu 

státnímu útvaru. 

Motiv cesty a putování je pevnou součástí většiny kultur a je tematizován 

v rámci mytologických příběhů, náboženství i zvyklostí. Putování je častou součástí 

iniciačních rituálů. Potulný život byl kupříkladu povinností mnichů ve staré Indii. Nebo 

již zmiňovaný homo viator, člověk-cestovatel, který v podobě Ježíše Krista, „skrze 

mýtus o nanebevstoupení, kanonizuje touhu po „jinde““ (ibid., p. 36). Zvyk uctít 

potulného cestovatele v rámci pravidel pohostinnosti, je také dobře známým a často se 

opakujícím motivem.              

M. Maffesoli hovoří o dialektice bloudění a usedlictví, potvrzující bytostnou 

dvojznačnost našich životů a nestálost světa, v němž se naše životy odehrávají. Součástí 

naší lidské danosti je kategorie podvojnosti, která z této dvojznačnosti vychází. Člověku 

proto není dáno nalézt pozitivní stav, ve kterém by mohl spočinout. Každá uzavřenost 

nás vyzývá k tomu, aby byla porušena, co je zavedené, musí být posléze překonáno. 

Jedná se o paradox, který zapříčiňuje, že stabilní struktura potřebuje k posílení vlastní 

existence svůj opak. Tato ambivalence je individuální i sociální. Podvojnost neustále 

vnáší hybnost a neklid do toho, co je stabilní. Je onou hledanou svobodou, kterou ale 

můžeme nalézt pouze tehdy, pokud vytrváme na cestě. Neustále proto setrváváme v této 

dialektice bez smíření mezi usedlostí a blouděním. Autor hovoří o dynamické 

zakořeněnosti, která je založena na nutnosti mít své mateřské místo a neméně silné 

nutnosti něčeho, co je mimo ně. „Toť vskutku dvojí aspekt života, pociťující zároveň 

potřebu úkrytu, v němž vzniká a sílí, i potřebu otevřenosti, skrze niž se může rozrůstat a 

rozvíjet“ (ibid., p. 125). Můžeme proto říci, že kraj dětství představuje počátek 

iniciačního hledání, kterým je celý náš život.  Tento prapůvodní prostor může 

představovat kraj, město, vesnici, dům, či symbolické teritorium. Iniciační povaha 
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našich životů může být strukturována skrze různé kulturní instituce, ale zároveň odráží i 

prostý fakt, že člověk je bytostí, které je vlastní neustálé hledání něčeho, co nás 

přesahuje a co ze své povahy nelze nikdy jednoznačně uchopit a popsat. „Bloudění zde 

rovněž možná představuje způsob, jak prožívat určitý rytířský ideál, neomezující se na 

prostou užitnost, překračující čistě funkční pojetí světa a zakládající oproti tomu 

iniciační přístup, pro nějž má existence cenu jen tehdy, když se završuje v intenzitě a ve 

výdaji; všechny věci jsou nahlíženy s jistou nedbalostí vůči ustanoveným hodnotám, 

v rámci jistého duchovního hledání, zkrátka s touhou po životě, který se neredukuje na 

víceméně materialistickou konzumaci, ale usiluje naopak o vyjádření dynamismu a síly 

nemateriálna“ (ibid., p. 212).   

  

 

4.6 Prostor, čas a paměť krajiny 

 

Christopher Day říká, že „okolí strukturuje náš vztah ke světu, který nás 

obklopuje - k našim záměrům, vztahům, očekáváním a hodnotám“ (Day, 2004, p. 25). 

Podobně Petr Kratochvíl v knize „Architektura a město“ vyjmenovává základní pojmy, 

které dle něj utvářejí strukturu celku lidského světa. Jsou to konkrétně: prostor, čas, 

dějiny, individuum a společnost, příroda a řád hodnot. „Každá historická epocha si 

vytváří svou koncepci prostoru, koncepci času a dějin atd., jež jsou vždy vpleteny do 

onoho celkového řádu, který můžeme označit jako kulturní podobu světa“ (Kratochvíl 

P., p. 78, in: Architektura a město, 1998). Tyto pojmy a koncepce odráží to, jak 

chápeme sebe sama a svět, jehož jsme součástí a přímo ovlivňují způsob, jakým své 

prostředí zpětně utváříme. Autor své úvahy zaměřuje na prostor města, které je jistě 

bohatším zdrojem materiálu ke studiu myšlenkového obrazu světa, jak je po sobě 

zanechaly jednotlivé epochy. Město v podobě architektury a svých prostorových 

dispozic dokáže i lépe konzervovat záměry a představy, které autoři jednotlivých děl, 

mluvíme-li o architektuře, často doslova vytesali do kamene a obtiskli do jeho 

prostorového uspořádání.  

Jen na okraj a pro dokreslení výše napsaného můžeme zmínit důležitost 

prostorového uspořádání u některých přírodních národů, jak to přesvědčivě popisuje 

Lévi-Strauss na příkladu kmene Bororů v knize Smutné tropy. Půdorys a uspořádání 

vesnice představuje pro Borory symbolické vyjádření obrazu světa. V konkrétní rovině 
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vyjadřuje náboženské ideje a sociální pravidla a strukturuje tak každodenní život kmene 

(Lévi-Strauss, 1966, p. 153).   

Problém je tedy spíše interpretační a vyžaduje znalosti k nalezení klíče, skrze 

nějž jsme schopni poodhalit svět, jenž ve své původní a celistvé podobě přestal 

existovat před mnoha staletími a kontakt s ním nám je dán skrze odkazy, jež po sobě 

v rozličných podobách zanechal. V krajině se jednotlivé historické stopy a otisky daleko 

více prolínají, netvoří nutně ostré hranice, spíše působí dojmem organického provázání. 

To samozřejmě neznamená, že nelze rozlišit stopy, které po sobě jednotlivé dějinné 

epochy v krajině zanechaly, mluvíme zde nyní spíše o pohledu běžného pozorovatele 

pohybujícího se v krajině. 

Krajina ale neobsahuje pouze čas historický a existenciální tak, jak je zakoušíme 

při hledání odpovědí ve snaze pochopit současnost či prožíváme v přítomnosti našich 

životů. V nejdelším časovém horizontu je krajina utvářena též časem geologickým, 

v horizontu kratším potom časem biologickým či přesněji řečeno evolučním. V krajině 

tak můžeme nalézt čtyři časové roviny, dvě z nich zahrnují obrovská časová měřítka, 

z hlediska lidského života těžko představitelná. Jsou jimi čas geologický, odpovídající 

formování naší planety a čas biologický, odpovídající časovému měřítku druhové 

evoluce. Časem historickým se zabývala především francouzská historická škola 

Annales, která jej rozdělila do tří kategorií dle délky trvání, na čas událostí, zahrnující 

jevy běžně člověkem vnímané, čas konjunktury, zahrnující delší časové úseky, 

uvědomitelné spíše v měřítku lidského života a čas dlouhého trvání, zahrnující jevy 

probíhající v řádu několika staletí a stojící tak mimo naší schopnost je zaregistrovat.   

 Zcela specifickým případem je čas cyklický, odpovídající střídání dne a noci, 

ročních období, případně cyklům oběhů vesmírných těles, pozorovatelných na nebeské 

klenbě. Mohli bychom říci, že čas geologický a evoluční odpovídá lineárnímu 

časovému modelu, jak je chápe současná věda a je v podstatě i jejím konstruktem. 

Cykly ročních období a cykly vesmírné, ve smyslu jak je tradičně chápala astrologie a 

tradiční myšlení obecně, odpovídají spíše času existenciálnímu a mytologickému. Není 

asi třeba detailněji zmiňovat, že lineární model času, který se poprvé objevuje 

v křesťanském eschatologickém myšlení v podobě nahlížení historie, jakožto dějin 

spásy, později rozvinula moderní věda do modelu, kde čas ztrácí svůj kvalitativní 

rozměr a rozpadá se na čistě kvantifikovatelné a měřitelné časové jednotky řadící se v 

časovou osu. Podobně i čas historický je potom nahlížen jakožto sled událostí většího či 

menšího významu. Existenciální čas je oproti tomu nerozlučně spojen s prožitkem 
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našeho vlastního bytí a uniká tak možnosti aplikovat podobné zjednodušení, zůstávajíce 

spíše doménou filosofického myšlení či psychologie, než exaktní vědy. Pro Heideggera 

(2006) je například prostorově významová orientace vždy i orientací časovou. Tento čas 

je pokaždé vhodný či nevhodný k nějaké činnosti, „je spojen vždy s nějakou celkově 

zvýznamněnou situací rozestřenou do vnitřních prostorově-významových souvislostí 

krajin příslušných jsoucen“ (Novotný J., p. 30, in: Člověk mezi rozprostraněností a 

krajinou: Studie k rozmanitosti chápání prostoru, 2008).   

Byly to především objevy Charlese Lyella a Charlese Darwina, které do vědy a 

našeho povědomí zavedly dlouhé časové periody, dalece přesahující datace o stvoření 

světa, založené na studiu Bible. Lyell zpochybnil Cuvierovu teorii opakovaných 

kataklyzmat, když proti ní na základě svých výzkumů postavil teorii razící „princip 

aktualismu“, „čili názor, že veškeré minulé geologické procesy měly stejnou povahu 

jako děje, které máme neustále i dnes před očima“ (Pokorný, 2011, p. 17). Produkty 

Cuvierových zdánlivých katastrof díky Lyellovi dostaly podobu následků procesů 

odehrávajících se v řádech mnoha milionů let. Stáří naší planety bylo „náhle“ podstatně 

větší, než připouštěla kterákoliv z tehdejších teorií.  

Lyell nicméně svými objevy ještě přilil olej do ohně v otázce, jak zasadit 

množství fosilních nálezů vymřelých rostlinných i živočišných druhů, které byly 

nacházeny po celém světě tak, aby zapadla do kreacionistického modelu, který zastávala 

tehdejší věda, včetně zmiňovaného Cuviera a Leylla.  Její rozřešení už ale neleželo 

v rozvíjení myšlenek kreacionismu, ale zcela mimo něj, v podobě Darwinovy evoluční 

teorie. Charles Darwin odkryl pro proces evoluce obrovská časová měřítka.“ Nemohl 

vystačit s obvyklým pojetím času v biologii a rozšířil biologický čas o jeho minulost“ 

(Lapka M., Gottlieb M., p. 15, in: Archeologie a krajinná ekologie, 1994).  

Další posun v chápání evoluce a biologického času přichází s díly V. I. 

Vernadskeho a T. de Chardin. V. I. Vernadskij nechápe evoluci jako evoluci čistě 

druhovou, ale rozšiřuje ji na evoluci celé biosféry. Biologický čas u něj stojí proti 

paradigmatu newtonovského absolutního času fyziky a matematiky i proti 

absolutizovanému evolucionismu.  U T. de Chardina biosféra získává i rozměr 

budoucnosti. Nejedná se jen o geologické vrstvy apod., nýbrž biosféra sama vytváří svá 

evoluční stadia. Z biosféry jako celku můžeme dle autora vyvozovat její určenost, celý 

systém zde směřuje k „bodu Omega“, který představuje centrování osobnosti a universa 

(ibid., p. 15).    
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Dle M. Lapky a M. Gottlieba je existenciální čas člověka v krajině výsledkem 

sociální aktivity individua, která spojuje navzájem prostor a čas. Autoři jeho původ vidí 

již ve spojení prostoru a času na biochemické úrovni, společné pro všechny živé 

systémy, syntetizující kosmické záření. Člověk k této syntéze navíc přidává oblast 

vědomí. V krajině tak dochází ke spojení jednotlivých druhů času, k jejich harmonizaci. 

Existenciální čas se potom vyznačuje schopností ordinans (uspořádávat a tvořit). Jedná 

se o jakousi kumulativní schopnost existenciálního času uchovávat časově i prostorově 

velmi vzdálené zkušenosti a produkovat jejich obsahové invarianty. (ibid., p. 15) 

Jaromír Beneš s Vladimírem Brůnou se v souvislosti s pojetím zřetězování 

různých druhů času u M. Lapky a M. Gottlieba ptají, zda autoři nedávají příliš velkou 

váhu lidskému vnímání, zda čas není i vlastností krajiny samotné, nezávisle na jeho 

percepci v rámci lidského vědomí. Tato otázka je přivádí k problematice paměti krajiny, 

která v sobě nese zakódovanou zpětnou vazbu umožňující krajině, pojímané jakožto 

živá soustava, regenerovat její původní stav (Beneš J., Brůna V., p. 39, in: Archeologie 

a krajinná ekologie, 1994).  

V. Cílek vyjmenovává tyto hlavní prvky paměťové struktury krajiny: 

1) Reliéf. Určuje směr vodních toků a hydrologický režim dané oblasti. Proto i 

změna reliéfu, například intenzivní těžbou, vede k nenávratné ztrátě paměti krajiny. 

2) Klima a mikroklima. Jsou určujícími faktory pro vznik a vývoj ekosystémů i 

reliéfu krajiny. 

3) Substrát. Určuje a ovlivňuje druhové bohatství fauny a flóry, je nositelkou 

mikrobiálního prostředí. 

4) Využití a péče o krajinu. Představují lidský vklad do přírodních procesů. 

Paměť se zde projevuje zejména tím, že lidská sídla jsou opakovaně zakládána na 

stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou 

udržovány základní komunikace mezi sídly (Cílek, 2005, p. 43). 

Jak už jsme zmínili v jedné z předešlých kapitol, krajinu lze pojímat jakožto 

jednu z organizačních úrovní života. Krajina navíc stojí na vrcholu této hierarchie. To 

samozřejmě zakládá její specifické vlastnosti, její vysokou komplexitu, vysoký počet 

existujících vazeb a kybernetickou měkkost její struktury, jak o tom hovoří J. Sádlo ve 

své eseji Krajina jako interpretovaný text. „Paměť krajiny je spojena s tím, že krajina 

má kybernetiku, tj. má zcela určitý specifický způsob sebeřízení“ (Sádlo J., p. 182, in: 

Filosofie živé přírody, 1994).  Dokonce i každá složka krajiny disponuje svou vlastní 

kybernetikou, celková kybernetika krajiny je pak výslednicí těchto kybernetik 
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parciálních. Paměť krajiny a její schopnost autoregulace či obnovy původního stavu 

vychází ze skutečnosti, že se jedná o kybernetiku zpětnovazebnou. Schopnost 

dlouhodobě udržovat tento rovnovážný stav se nazývá homeostaze krajiny. Paměť 

krajiny působí ve své podstatě proti inovacím, snaží se dosáhnout původního stavu. 

Pokud by krajina tuto schopnost neměla, chovala by se chaoticky a neuspořádaně, 

anebo by vůbec postrádala čas. Krajina se ale chová spíše předvídatelně než chaoticky, 

poskytuje tak člověku oporu, schopnost orientace, možnost plánovat a využívat zdroje, 

které krajina nabízí. Tato předvídatelnost je základní podmínkou pro to, abychom mohli 

hovořit o existenci osobnosti a charakteru krajiny.  

Paměť krajiny může být samozřejmě i ztracena. Příkladem mohou být dějiny 

kolonizací, a to jak při kolonizaci krajiny původně čistě přírodní, tak i kolonizaci 

krajiny již kulturní kulturou odlišnou. Scénář je poměrně jednoduchý, původní 

obyvatele ztrácí dominanci nad svým územím, které je postupně anektováno. Jejich 

zkušenosti a způsob hospodaření s krajinou se vytrácí a je nahrazen přístupem 

postaveným na odlišných očekáváních, zkušenostech a novém systému hodnot. Po 

počáteční disharmonii a pomalém vzájemném osahávání vznikne postupně řád nový, 

nahrazující ten starý. Původní způsob hospodaření je nahrazen jiným, stejně tak i 

původní příběhy a významy vztahující se k místům budou reinterpretovány či nahrazeny 

příběhy a významy novými. Jiným příkladem je přemazání paměti již zmiňovanou 

intenzivní těžbou. Původní paměť je ztracena a na jejím místě postupně začne vznikat 

kybernetika nová, nová paměť i nová krajina. Vše se začíná doslova z bodu nula.  

 

4.7 Mentální mapy 

 

Otázka prostoru, času a paměti krajiny nás přivádí k otázce jiné, totiž k otázce 

obrazu krajiny v naší mysli, k otázce orientace člověka v prostředí, které považuje za 

svůj domov, tedy prostředí, které velice dobře zná a tvoří mu prostor jeho každodenního 

života.  

Alois Hynek píše, že hodnocení či oceňování prostředí člověkem spočívá ve 

výběru míst a cest, která je spojují. „Vychází z jejich předností, je výběrové, dané nejen 

vlastnostmi míst, ale i percipujících lidí“ (Hynek A., p. 8, in: Krajina jako domov, 

1996). Z toho velmi zjednodušeně řečeno plyne, že člověk musí své prostředí poznat a 

nějakým způsobem si ho interpretovat a následně uspořádat ve své mysli. Toto 
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uspořádání je pak tím, co Kevin Lynch nazývá mentální mapou, jakýmsi osobním 

vnitřním obrazem krajiny, zaplněné pro nás podstatnými významovými body či uzly. 

Takto vytvořená mentální mapa jedinci slouží jako jakási základní matrice, která mu 

umožňuje rozhodování a orientaci v rámci prostoru. Každá mentální mapa je 

individuální, „je svým způsobem unikátní a má jiný obsah, který je jen vzácně, pakliže 

vůbec, sdělitelný (Lynch, 2004, p. 46). Nicméně se většinou blíží i nějaké obecné 

představě o daném místě.   

Mentální mapy lze i zakreslit, vyjádřit scénáři, dojmy apod. K zajímavému 

závěru dospěl A. Hynek při svém výzkumu se zakreslováním mentálních map v okolí 

Boskovic. Mentálních mapy krajiny u dětí vykazovaly všeobecně mnohem větší míru 

spontánnosti a bohatosti, než tomu bylo u dospělých respondentů. Velkou míru shody 

potom například vykazovalo hodnocení míst působící na respondenty nepříjemným 

pocitem, nebo naopak pocitem pozitivním. I z dalších výzkumů autora lze vysledovat 

jisté pravidelnosti a shody, které potvrzují, že výzkum s využitím techniky zakreslování 

mentálních map jednotlivců, může být velmi užitečným nástrojem při plánování zásahů 

do krajiny a se zacházením s místy obecně, nejen v rámci výzkumů městského 

prostředí, jak s nimi započal K. Lynch.  

K. Lynch rozlišuje základní typologii míst v mentálních mapách na cesty, 

rozhraní, uzly, území a význačné body, tvořící dohromady prvky, jež jsou základem pro 

orientaci člověka v prostoru a utvářejí v mysli člověka „obraz prostředí“. Pokud je tento 

obraz dobrý a tvoří jasně strukturovaný celek, stává se podkladem pro pocit 

emocionální jistoty a bezpečí. 
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5. Evropská krajina v historické perspektivě 

5.1 Stručný nástin vývoje krajiny ve střední Evropě do raného 

středověku 

 

Jak napovídá název této kapitoly, pokusíme se stručně nastínit vývoj kulturní 

krajiny v prostoru Čech a Moravy v době od počátku neolitu do konce mladšího 

středověku. Jedná se o období, jehož počátek spadá do konce poslední doby ledové, kdy 

se již na našem území vyskytovali první lidé a kdy postupně ruku v ruce s přechodem 

k zemědělství dochází i k nárůstu lidské populace a její stabilizaci v tzv. starých 

sídelních oblastech.  Tento moment proto můžeme označit za počátek formování 

kulturní krajiny na našem území.  

Samozřejmě, že možnosti prvních obyvatel ovlivnit svou činností vývoj 

krajinných struktur byly, hlavně zpočátku, sporadické a lokálně ohraničené a prim stále 

hrály klimatické faktory. Zvolené období ale také zahrnuje poměrně dlouhý časový 

úsek, na jehož počátku a konci bychom našli zcela rozdílnou krajinu. Dle J. Sádla lze 

dynamiku vývoje v tomto období charakterizovat řadou dílčích revolucí, proběhnuvších 

na mnoha úrovních a lokálně v různých časech. „Jejich výsledkem pak bylo ustavení 

kulturní krajiny v silném a plném smyslu, jejíž základní rysy se posléze zachovávají až 

do moderní doby“ (Sádlo, 2005, s. 83).   

Není naším cílem rozebírat zde zevrubně procesy, které v tomto období naši 

krajinu utvářely, ani předestřít změny zastoupení jednotlivých rostlinných druhů, jak je 

poodhalují výsledky pylových analýz z půdních sedimentů, byť se jedná o základní 

data, která nám dávají představu, jak v té době mohla zkoumaná krajina vypadat, jaké 

v ní asi vládly podmínky pro život a jak intenzivní byla činnost člověka v tom kterém 

období a místě. Z výše zmíněného se nám nicméně zdá podstatné uvést alespoň 

základní fakta, jež jsou nezbytná pro pochopení toho, kde se krajina v její 

současné podobě vzala a jaké byly výchozí podmínky pro působení člověka, jakožto 

tvůrce vlastního prostředí a tedy námi zkoumané kulturní krajiny. 

Můžeme se společně s P. Pokorným pokusit odpovědět na otázku, proč se 

zabývat tímto obdobím posledního kvartérního cyklu. Autor odpovídá velice jednoduše: 

„Protože je nám nejblíž a také proto, že o něm nejvíce víme. Protože v něm přímo 

žijeme, a tudíž se nás bezprostředně týká“ (Pokorný, 2011, p. 99). Přestože o tomto 

období víme „nejvíce“, je snaha sestavit o něm věrný obraz nutně vždy zatížena jistou 
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mírou spekulace, neboť data, která je věda schopna získat, nemohou být nikdy ani 

zdaleka úplná a výsledný obraz je výsledkem bádaní, porovnávání a kompletace 

dostupných dat z mnoha různých oborů od fytocenologie po archeologii. 

Období, které nás bude zajímat, začíná iniciální neolitickou kolonizací krajiny a 

trvá až do vrcholně středověkého vzmachu osídlení. Jedná se o periodu tvořící přibližně 

šest tisíc let. V celém období můžeme zaznamenat velké rozdíly, markantní 

přinejmenším mezi jeho začátkem a koncem. Zároveň zde ale nalezneme spojující rysy 

ve struktuře krajiny, v typech sedimentace, v přítomných druzích a v land use (Sádlo, 

2005, p. 87).  

Z celkového pohledu se toto období jeví jako mimořádně klimaticky stabilní, 

s příznivými teplotními i vlhkostními poměry. Po chladném a vlhkém výkyvu 

globálního klimatu, „začalo tzv. holocenní klimatické optimum, kdy byly teploty 

v severní a střední Evropě zřejmě mírně vyšší než dnešní“ (Pokorný, 2011, p. 113). 

Okolo roku 6000 před naším letopočtem se klima svojí podobou výrazně nelišilo od 

současných podmínek. To umožnilo vznik nových hospodářských a sociálních strategií, 

které postupně vyvrcholily vznikem zemědělství a usedlého způsobu života.  

Dle Sádla můžeme až do konce raného středověku považovat krajinu naší oblasti 

stále za krajinu pravěkou. Nic na tom nemění příchod Slovanů, či postupná 

christianizace a podobné, z čistě historického pohledu důležité milníky. Z hlediska 

krajiny samotné se její podoba zásadně neliší a i samotný její land use zůstává po 

zmíněné období v podstatě stejný. Šíření křesťanské víry probíhalo postupně a o 

skutečně hluboké vnitřní přeměně společnosti můžeme hovořit až později. Z pohledu 

krajiny zatím nedošlo k výrazným změnám ve způsobu ani rozsahu hospodaření.   

Počátkem neolitu začíná nicméně přechod od krajiny sice osídlené, ale stále 

svým charakterem přírodního, předkulturního charakteru, ke krajině svým charakterem 

kulturní, v níž se již trvale projevují důsledky zemědělského land use. Díky němu se 

ustavují základní vzorce a inventář kulturní krajiny, s nimiž pak následující periody dále 

pracují. „Během mladšího pravěku a staršího středověku vznikla tedy v českých zemích 

kulturní krajina v silnějším smyslu, než v jakém existovala na prahu neolitu, a zároveň 

ve smyslu už blízkém kulturní krajině naší současnosti“ (Sádlo, 2005, p. 89). 
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5.2 Formování kulturní krajiny ve středověku 

 

Jak jsme již uvedli v předešlé kapitole, podoba naší krajiny ani základní způsoby 

hospodaření, které sebou přinesl pravěk, se zásadně nemění po celý raný středověk. 

Přelom nastává teprve s příchodem vrcholného středověku. Dle Jiřího Sádla musel být 

tento přerod poměrně rychlý, provázený radikálními změnami, které musely být 

viditelné již v průběhu jednoho lidského života. „Z tohoto pohledu je rozdíl mezi 

vrcholně středověkým a pravěkým vztahem ke krajině mnohem výraznější než mezi 

vztahem vrcholně středověkým a současným“ (Sádlo, 2005, p. 139). 

Můžeme nalézt tři velké revoluce v zacházení s krajinou, které měly za následek 

její rozsáhlé změny. První je změna neolitická, druhou právě zmíněná změna, jež se 

uskutečnila na počátku vrcholného středověku, třetí změny jsme přímými účastníky a 

odehrává se v současnosti. 

 Původem těchto v mnoha ohledech revolučních změn byly události, které se 

odehrály na úrovni celé společnosti. Prvotní impuls těchto změn již není třeba napříště 

hledat na úrovni přírodních vlivů či v proměnách klimatu méně či více výhodných pro 

člověka a rozvoj kultury. Naopak můžeme říci, že krajina našeho prostoru odráží změny 

kultury, která se stala dominujícím faktorem, určujícím od této chvíle až po naši 

současnost její podobu.  

Krajinu vrcholného středověkou tedy můžeme v tomto smyslu považovat za 

svého druhu „zrcadlo“ hluboké proměny a všestranného rozvoje, kterým středověká 

společnost prošla během poměrně krátkého údobí. V hlubším významu je možné ji 

pojímat jako „text“, jenž byl utvářen jednotlivými generacemi jejich uživatelů, které do 

krajiny vepisovaly své představy, jak o tom hovoří S. Schama. S jistou mírou nadsázky 

je nám tak krajina surovou hmotou, do které se obtiskuje naše formující vnímání 

(Schama, 2007, p. 8.).  

Na tomto místě by mohla vyvstat samozřejmě otázka, kdy se člověk ujal role 

nikoliv aktivního, ale přímo vědomého tvůrce krajiny. Můžeme říci, že v plném rozsahu 

se tak stalo až v baroku, ale že tento fakt není nijak v rozporu se skutečností, že krajina 

je opravdu médiem, které má schopnost uchovávat náš způsob vztahování se ke světu a 

to nehledě na fakt, zda je tak činěno vědomě či nikoliv. Můžeme se zde opět obrátit na 

S. Schamu (2007), který konstatuje, že není pravdivá převládající představa, že západní 

kultura se zbavila svých přírodních mýtů. Naopak tyto mýty nikdy nevymizely. Tradice 
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a podoba naší krajiny je produktem sdílené kultury, čerpající z bohaté zásobárny mýtů, 

vzpomínek a ustálených představ, které jsou stále živé, byť díky převládajícímu 

zaměření naší společnosti tato rovina zůstává skryta našemu poznání. Pohled na krajinu 

touto optikou jistě nezapadá do obrazu jednoznačně verifikovatelné teorie a vyžaduje 

poměrně náročné interpretace. Jsem ale toho názoru, že nelze ignorovat tuto hlubinou 

vrstvu naší kultury, jež má blízko k Jungově pojetí nevědomí, aniž bychom neztratili 

možnost skutečně porozumět krajině, natož kultuře, které v tomto ohledu představují 

svého druhu spojité nádoby. Dle G. Duranda je problémem současného reduktivního 

přístupu ke studiu člověka a kultury, že se dívá na prst, nikoliv na lunu, na niž ukazuje. 

Cesta z krize, v níž se dlouhodobě utápějí vědy o člověku, může dle G. Duranda vést 

jedině skrze „epistemologii návratu“, návratu k tradičnímu vědění, který se již ohlásil 

v etologii, vědě o symbolech, mýtokritice a hlubinné psychologii, které odmítly 

znetvořený a překroucený obraz člověka, který nabízejí redukcionistické modely 

(Durand, 2012, p. 7).      

Vraťme se ale nyní k oněm zásadním změnám, které transformovaly 

středověkou společnost. Tyto změny samozřejmě neprobíhaly jen na našem území, ale 

týkaly se celé Evropy, byť vždy s vlastními specifiky a v ne zcela shodném časovém 

rámci, jak se postupně šířily napříč evropským kontinentem. Výsledkem proto byl spíše 

nezaměnitelný charakter, daný kulturní historií a geografickými podmínkami té které 

oblasti, než nějaký jednotný model, který by ve vymezeném období dominoval. 

Základní směry jejich šíření opisovaly christianizaci Evropy, která probíhala o několik 

století dříve. Z jihu a jihozápadu se tedy postupně propracovávaly na sever a 

severovýchod. Odkaz, který po sobě zanechalo římské impérium v podobě dědictví 

antiky a křesťanství, tak Evropa dále rozvíjela, ale již způsobem sobě vlastním, 

emancipovaným od původního zdroje. Tato vlna změn “smetala a rušila dosavadní 

místní vzorce, ale zároveň se jimi nechala regionálně modifikovat“ (Sádlo, 2005, p. 

140). 

Proměna společnosti proběhla na rovině politické, ekonomické i kulturní. Tyto 

společenské procesy u nás vrcholí ve 13. a 14. století za vlády posledních Přemyslovců 

a jsou charakterizovány především „konsolidací prestižního státního útvaru, 

ekonomickou konjunkturou, sílící kolonizací prostoru, vzmachem populace a integrující 

rolí kultury křesťanské společnosti“ (ibid., p. 140). Tyto změny vedly ke vzniku 

„intenzivně a totálně využívané, silně mozaikovité pastevně agrární krajiny parkového 
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rázu, totálně provázané novými ekonomickými vztahy, která rychle expanduje za 

hranice dřívějšího osídlení“ (ibid., p. 140).  

Společenský proces měl spíše charakter pozvolných změn než ostrého předělu, 

tak jak docházelo k postupné transformaci středověké společnosti. Jeho počátek 

můžeme situovat do 9. století a přechodu z kmenové organizace směrem k náčelnictví, 

mající za důsledek koncentraci moci do rukou úzké elity. Tato změna vedla následně ke 

vzniku raného českého státu pod vládou Přemyslovců, který se stal podkladem pro 

přijmutí a trvalé zakořenění křesťanství na našem území. 

Naproti tomu vývoj krajiny vykazuje v tomto období spíše podobu náhlého 

zlomu, který byl, jak jsme již uvedli, pozorovatelný v rozmezí jednoho lidského života. 

Postup těchto změn prostorově probíhal podle známého scénáře, tedy od starých 

sídelních oblastí směrem k územím s mladším osídlením. Tento proces vrcholí v 14. 

století, kdy zasahuje i vyšší, do té doby trvale nekolonizované oblasti a následně 

postupně slábne a zastavuje se na hranicích našich nejvyšších pohoří, kolonizovaných 

až v průběhu novověku. (ibid., p. 140) 

 

5.3 Krajinný impakt baroka 

 

V Čechách se barokní krajina formuje mezi první čtvrtinou 17. a koncem 18. 

století. V průběhu tohoto, s ohledem na předcházející dvě etapy, poměrně krátkého 

období, dochází k vytvoření výrazných krajinných struktur, které v představách většiny 

lidí zastupují jakýsi prototyp české krajiny obecně. Ve skutečnosti ale můžeme najít 

poměrně rozmanité lokální odlišnosti v závislosti na tom, jak baroko pracovalo a 

rozvíjelo specifika konkrétních míst. Barokní krajina je výsledkem uplatňování 

jednotných principů politických, ekonomických a kulturních. Z hlediska krajiny 

představuje „velkorysou krajinnou revoluci, během níž se Čechy stále měnily od země 

devastované třicetiletou válkou až po detailně a plánovitě budovanou kulturní krajinu“ 

(Sádlo, 2005, p. 174).  

Formující účinek baroka se neomezil, jak by se dnes na první pohled mohlo zdát, 

jen na výrazné architektonické celky, nebo barokní komponovanou krajinu. Baroko 

krajinu spravuje jako celek, jejímu hospodaření neunikla ani hůře přístupná pohoří, či 

lesy, které dnes vnímáme jako původní nedotčenou přírodu.  Příčinou je zcela nový land 
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use, který plánovitě spravoval krajinu od lesů, polí a luk, až po první formy průmyslu, 

sakrální i užitkovou architekturu.  

J. Sádlo vytýká současnému chápání barokní krajiny přílišnou orientaci na 

historii umění a dobovou architekturu. Jedná se o reduktivní pohled, který 

upřednostňuje jen jednu stránku jinak velice komplexního jevu (ibid., p. 173).  

Pro barokní krajinu je typická sakrální architektura i užitkové stavby nebo louky. 

„Stejně jako o krajinotvorné roli barokní architektury můžeme tedy mluvit třeba o 

krajinotvorné roli barokního loukaření nebo regulované lesní těžbě s extrémně krátkým 

obmýtím“ (ibid., p. 175). Nespornou skutečností nicméně zůstává, že architektura a 

zachované příklady komponované krajiny představují nejvýraznější pozůstatek této 

epochy. Barokní hospodaření s krajinou je již minulostí, ale pokud chceme barokní 

krajině porozumět, je nezbytné brát v potaz i další aspekty, byť třeba dnes již hůře 

rozeznatelné. 

Třicetiletá válka znamenala pro Čechy období úpadku a částečnou dekolonizaci 

kulturní krajiny.  „Zatímco v jiných územích byl nástup baroka spíše otázkou pozvolné 

kompetice nového se starým, padlo v Čechách staré naráz“ (ibid., p. 176). Po bitvě na 

Bílé hoře došlo k rozsáhlé konfiskaci majetků poražených českých stavů, jež byly 

následně rozprodány katolické šlechtě. „Po třicetileté válce vysoká šlechta držela 60% 

veškeré poddanské půdy v Čechách, církev 12%, rytíři jenom 10% a panovník 5%.“ 

(Beranová, Kubačák, 2010, p. 217). To mělo za následek zásadní změnu dosavadních 

politicko-ekonomických vztahů. Dřívější mozaikovitě rozdrobené državy se spojují 

v souvislé krajinné celky. „Právě toto rozšíření „velkovýroby“ na úrovni rozsáhlých 

panství (sítě venkovských velkostatků) se stalo hlavním rozdílem mezi barokní krajinou 

a jejími minulými vývojovými etapami a pokračovalo integračními tendencemi 

osvícenství“ (Sádlo, 2005, p. 176). České šlechtické velkostatky neměly v rámci stření 

Evropy konkurenci rozlohou ani jejich výnosností. Vzestup šlechty v Čechách probíhal 

ve velké míře i na úkor měst, když ovládla řadu oblastí obchodu (pivovarnictví, 

lihovarnictví, obchod se solí ad.), „které v západoevropských zemích tvořily základ 

existence zámožného měšťanstva“ (Maur E., p. 134, in: Baroko v Itálii - baroko 

v Čechách: Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, 2003).  

Dle P. Hájka byla velká část stavebních počinů z 20. až 90. let 17. století oslavou 

vítězů z bitvy na Bílé hoře. Budují se klášterní komplexy, zámecká sídla a kostely. Tyto 

stavby mají potvrdit triumf habsburské protireformace, „upevňují pozici katolické 
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církve jako nezpochybnitelné instituce s téměř neomezenými pravomocemi, zviditelňují 

mocenské a politické ambice nově se formující světské šlechty“ (Hájek, 2003, p. 55). 

Jsme na začátku období rozvíjející se novověké racionality, které se odráží i 

v hospodaření s krajinou. Baroko je první etapou racionálního uchopení krajiny a jejího 

plánovitého budování. Vzniká barokní komponovaná krajina, která je rozvržena 

s využitím matematiky a geometrie. Do krajiny se vkomponovává křesťanská 

symbolika i astrologické a hermetické představy. Aleje osázené stromořadím protínají 

krajinou síť a vytvářejí pohledové průzory kladoucí důraz na objekty stojící na jejich 

koncích. Nejsilněji tak baroko působí v otevřené krajině. „Vrchy a návrší zvýrazňuje 

kaplemi a kostelíky, ve vesnicích staví kostely, zvonice, fary a rozlehlé hospodářské 

dvory, při zámcích buduje zahrady, parky a triumfální příjezdové cesty v podobě 

průseků či alejí“ (ibid., p. 22). Rozcestí, návsi, polní cesty se osazují kapličkami, božími 

mukami a sochami světců. Takto komponovaná krajina tvoří dokonalé jeviště poutím, 

procesím, lovům a dalším společenským událostem.  

Baroko na jedné straně utváří krajinu ve velkém plánu, ale na druhé straně 

vyniká i schopností citlivě navazovat na starší struktury a dotvářet je ke svému obrazu.  

Krajina přes svou obsahovou rozmanitost a různorodost prvků tvoří jeden srozumitelný 

celek, volně se propojuje posvátno se světským životem. 

Postupně sílí kolonizace krajiny i do dříve méně využívaných oblastí a zvyšuje 

se i hustota osídlení. „Roste napětí mezi tlakem velkovýroby na vznik velkých 

územních celků s jednotnou formou land use, a tlakem na pestrost lokálního impaktu“ 

(Sádlo, 2005, p. 183). Výsledkem je zásadní změna ve struktuře krajiny, jež se vyvíjela 

od krajinných kontinuií k jednoznačně formované krajinné mozaice. Jednotlivé plochy 

mozaiky jsou jasně definované svým účelem. Díky sílícímu tlaku na využití krajiny 

dochází k další fragmentizaci a dalšímu zahuštění. Výsledkem je vrcholně barokní 

krajina, charakteristická svou přehledností, prostupností a predikabilitou.   

Reakce na tuto kulturou „porobenou“ krajinu přichází s romantismem, který se, 

jak jsme již viděli i v předchozích kapitolách, bude ohlížet do idealizované minulosti a 

hledat v ní zpřetrhané vazby s původní a hlubší tradicí, se kterou jeho současnost ztratila 

vazby. Je proto potřeba souhlasit s názorem Jiřího Sádla, podle něhož epocha 

romantismu přinesla odmítnutí barokního světa „bohatých, ale uměle tvořených 

kontextů“ (ibid., p. 185). 
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5.4 Období industrializace 

 

Jak jsme již řekli,  prvním obdobím, které se nevratně zapsalo do podoby naší 

krajiny a jež započalo její přerod v krajinu kulturní, byl neolit.  Neolitičtí zemědělci 

obsazují klimaticky nejpříhodnější a nejúrodnější oblasti naší země, kde následně 

vznikají trvale osídlená území. Ta tvoří enklávy, ze kterých postupem času dochází 

k dalším expanzím a osidlování i méně příhodných míst. Tento proces jde samozřejmě 

ruku v ruce s rozvojem společnosti a technickým pokrokem, umožňujícím hospodařit i 

na méně příhodných lokalitách. Už z konce neolitu ale máme archeologické doklady o 

rozvíjejícím se obchodu a nadregionálních kontaktech, těžbě nerostných surovin a 

rozvoji řemesel. Roste i komplikovanost kulturních a společenských struktur, zvyšuje se 

hustota zalidnění. Vývoj pravěkých společností vrcholí v Čechách v mladší době 

bronzové, konkrétně v době halštatské a laténské.  

Druhým zásadním obdobím byl středověk, který do konce 13. století dokázal 

vytvořit základ sídelní sítě naší krajiny, která je platná i v současnosti. Uzlovými body 

krajiny se stávají města, tvořící ekonomická, správní i ideová centra. 

S barokem přichází třetí zásadní období pro naši krajinu. „Oslabení moci měst, 

resp. posílení vlivu aristokracie a vznik fenoménu šlechtického a komorního velkostatku 

v závěru 15. a v 16. století, představuje další důležitý prvek, který ovlivňoval vývoj 

české společnosti a potažmo i české krajiny až do prvních desetiletí 20. století“ 

(Matoušek, 2010, p. 315). Jednotlivá panství zpravují poměrně rozsáhlé oblasti, 

představující v podstatě autonomní celky. Baroko dokázalo obsáhnout celou krajinu a 

rozsah kulturní krajiny v průběhu baroka dosáhl současné úrovně.  

Dle Václava Matouška (2010) ekonomický systém šlechtického velkostatku 

dosáhl svých mezí v 1. polovině 18. století. Projevil se vyčerpáním zásob některých 

surovin, zvláště potom dřeva. Ještě větší problém ale představoval nedostatek orné 

půdy, který vedl k neschopnosti zajistit výživu narůstající populaci lidí, pracujících 

v industriální sféře. Státní aparát se snaží o nápravu situace úpravou ekonomických 

poměrů. Důsledkem je parcelace některých velkostatků, rozšiřuje se plocha orné půdy 

na úkor pastvin a rybníků, zavádí se systematické lesní hospodaření. Všechny tyto 

změny měly samozřejmě vliv i na podobu tehdejší krajiny.  

Skutečně komplexní proměna české krajiny přichází až s 19. stoletím a 

nástupem industrializace. Dochází k budování rozsáhlé železniční sítě, které samo o 
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sobě představovalo ohromný projekt. K vybudování železničního systému bylo potřeba 

postavit nejen samotné železniční tratě, ale i velké množství mostů, tunelů, nádraží a 

dalšího nezbytného zázemí. Pro krajinu samotnou vybudování železniční sítě sice 

nepředstavovalo zásadní zásah do její podoby, o to větší vliv však na její další vývoj 

měly jevy, které sebou tento nový druh dopravy přinesl. „Železnice posunula na zcela 

novou úroveň jednu z primárních klíčových podmínek existence člověka - propojování 

dílčích přírodních zdrojů a ekonomických center“ (Matoušek, 2010, p. 317). Díky 

železnici vznikají velká komplexní průmyslová centra, jako je např. uhelný, železářský 

a ocelářský komplex v Kladně. Možnost snadno transportovat suroviny ve velkých 

objemech umožnila výrobu přesunout do ekonomicky výhodnějších dopravních uzlů, 

jakým je kupříkladu Praha a další velká regionální města.  

Železnice ale díky stavbě lokálních tratí proniká i do zapadlých krajů, do kterých 

přináší do té doby nebývalý stavební ruch. Tento vývoj později vrcholí až s elektrifikací 

a nástupem automobilismu, díky nimž civilizace vstupuje beze zbytku do celé krajiny.  

Dalším významným dopadem industrializace, na kterém se do jisté míry podílela 

právě i železnice, bylo intenzivní vylidňování venkova. „Postupné odbourávání 

výhradní ekonomické závislosti na zemědělství, zavádění průmyslové výroby (od 

prvních manufaktur po tovární provozy), velkoplošná těžba uhlí, využívání parní 

energie a v neposlední řadě nebývalé usnadnění dopravy materiálu a lidí budováním 

železnice významně proměnilo strukturu osídlení“ (Hájek, 2008, p. 34). Hlavní odliv 

obyvatel z venkova vede především do měst ve středních a severních Čechách a na 

severní Moravě. Od prvního moderního sčítání lidu v roce 1869 se do roku 1930 téměř 

zdvojnásobil počet lidí žijících ve městech. 

V reakci na stresující městské prostředí se začíná v druhé polovině 19. století 

formovat široký proud hnutí „návratu do přírody“. Obyvatelé měst se začínají vydávat 

na výlety za jejich hradby a postupně tak vzniká i odpovídající zázemí v podobě 

výletních restaurací a dalších zařízení, která začínají vyrůstat nejdříve v okolí měst a 

postupně expandují dále do krajiny. 

Na místech v blízkosti Prahy s dobrým železničním spojením, si bohatí měšťané 

budují luxusní letní vily. Vznikají tak jakési „lepší“ destinace, jako jsou například 

Černošice, Dobřichovice či Klánovice. I méně zámožná střední třída se jezdí rekreovat 

do penzionů budovaných na horách a v lázních. „Nižší střední třída jezdila na léto do 

venkovských hostinců a do „lufťáckých“ podnájmů u venkovanů a přispívala ke zvýšení 

úrovně obcí a jejich vybavení např. koupališti, tanečními parkety, kuželníky, hřišti atd.“ 
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(Stoklasa J., p. 61, in: Krajina jako domov, 1996). Vztah k přírodě se stává módou a 

charakteristickým znakem měšťanské kultury. Ve třicátých letech se v blízkosti měst 

také zakládají první zahrádkářské kolonie a chatové oblasti.    

 

5.5 Období socialismu, krajina po roce 1948 

 

Obdobím, které se bezpochyby výrazně zapsalo do tváře české krajiny, bylo 

období socialistického hospodaření. Bohužel se jedná i o dobu, jejíž necitlivé zacházení 

s krajinnou vedlo k mnoha negativním dopadům a často nenávratně poškodilo krajinné 

struktury, které po sobě zanechaly předešlé generace. 

Ve 20. století došlo celkem k několika rozsáhlým vlnám vyvlastňování 

soukromých pozemků. Jak říká Pavel Hájek, jednalo se o nástroj, který byl považován 

za legitimní způsob boje vůči starým pořádkům (Hájek, 2008, p. 14). 

První vlna konfiskací proběhla v roce 1919. Jejím cílem bylo odebrat velkým 

majitelům půdy pozemky nad 150 hektarů zemědělské půdy nebo přesahující 250 

hektarů půdy vůbec. Takto zabavené majetky měly být „využity buď státem 

k všeobecně prospěšným účelům, nebo rozprodány, případně pronajaty zemědělcům, 

domkařům či živnostníkům“ (ibid., p. 14). Přestože tento plán nebyl důsledně naplněn, 

vedl k oslabení ekonomické a společenské role velkostatkářů, příslušníků bývalých 

šlechtických rodů a katolické církve v novém demokratickém státě.  

Další zestátňování pozemků proběhlo po roce 1938 a podepsání Mnichovské 

dohody, kdy bylo postiženo zejména neněmecké obyvatelstvo v pohraničních oblastech.  

Třetí, a podstatně radikálnější vlna konfiskací, přichází po skončení války 

s Benešovými dekrety. Konfiskace se tentokrát týkaly především německého a 

maďarského obyvatelstva. Celkem došlo k zestátnění téměř dvou a půl milionu hektarů 

půdy. Obrovskou ranou pro pohraniční oblasti a jejich další vývoj bylo vyhnání téměř 

tří milionů obyvatel německého původu. „Také z toho důvodu nepříliš úspěšné 

osídlování bývalých německých oblastí vedlo především v 50. letech k zániku poměrně 

stabilní sídelní sítě při jižní, západní i severní státní hranici“ (ibid., p. 35) Z pohraničí se 

odváží zařízení průmyslových podniků, aby bylo znovu uvedeno do provozu na 

Slovensku a v dalších chudších regionech. V příhraničních oblastech se budují rozsáhlé 

vojenské výcvikové tábory (Císařský les, Boletice, Mimoň, Libavá). Mnoho z nově 

přicházejících obyvatel v rámci znovu osidlování pohraničí nevydrží a vrací se zpět, či 
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není schopno navázat na přerušenou tradici, neboť se nedokáží přizpůsobit novým 

klimatickým, kulturním a sociálním podmínkám. Opuštěné pohraničí samozřejmě 

skýtalo i četné možnosti snadného drancování a obohacení. Další ranou, urychlující 

rozpad pohraniční sídelní sítě, bylo bezpochyby vybudování tzv. železné opony, která 

na dlouho rozdělila tehdejší Evropu na dva nesmiřitelné tábory.   

Poslední vlna zestátňování soukromých pozemků probíhala od roku 1948 po 

nástupu komunistické strany k moci. Pod heslem „půda patří těm, kdo na ní pracují“, 

byly zkonfiskovány veškeré pronajaté i vlastněné pozemkové majetky, sloužící 

zemědělské výrobě, které přesahovaly výměru 50 hektarů. Ačkoliv byly tyto majetky 

částečně přerozděleny mezi drobné zemědělce, připadly díky totalitním praktikám 

komunistického režimu v krátké době opět státu. Zemědělská půda byla pro příště 

obhospodařována v rámci zakládaných Jednotných zemědělských družstev. „Po únoru 

1948 vyústila proklamovaná demokratizace přístupu k půdě v likvidaci „pozemkové 

buržoazie“, reprezentované majetnějšími sedláky a správou světských a církevních 

velkostatků“ (ibid, p. 16). Konfiskace majetků měla pro českou krajinu velice neblahé 

důsledky. Půda bez soukromého hospodáře znamenala ztrátu osobní zodpovědnosti za 

její stav a v neposlední řadě i ztrátu tradice, když hospodaření s půdou probíhalo od této 

chvíle pod diktátem státních nařízení a plánů. Dle Igora Kyselky kolektivizace 

rozvrátila ustálené společenské vztahy, včetně osobních vztahů ke konkrétnímu místu a 

krajině. „Omezením počtu lidí, kteří v krajině každodenně pracují, a jejich degradací 

z hospodářů na traktoristy a lesní dělníky se krajina stala prostorem pro výrobu potravin 

a dřevní hmoty se všemi škodlivými důsledky“ (Kyselka I., p. 29, in: Krajina jako 

kulturní prostor, 2001).   

Výrazným zásahem do podoby naší krajiny bylo rozorávání mezí, polních cest a 

úvozů za účelem scelování pozemků. Do té doby jemné krajinné zrno se zvětšuje, což 

umožňuje přejít na moderní způsob hospodaření.  Tvorba velkých jednolitých lánů má 

nicméně za následek ztrátu kulturní a obytné hodnoty krajiny a negativně se podepíše i 

na její hodnotě ekologické. Ztrácí se do té doby charakteristická struktura naší krajiny, 

tvořená pestrou mozaikou s jemným zrnem. Výsledkem socialistického hospodaření je 

již zmíněné přetrhání tradic, ústící do sociální, ekonomické a ekologické devastace 

českého venkova. Rozorání mezí mělo ale i svůj symbolický význam, když definitivně 

zahladilo hranice soukromých pozemků. Dominantami nového režimu na venkově se 

napříště stávají JZD.  
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Problematická byla i správa kulturně a historicky významných staveb 

zabavených státem. Z mnoha hradů, zámků a klášterů se stávají úřadovny, nemocnice, 

kasárny, výrobní prostory či vězení. Řada velice cenných objektů tak byla vystavena 

nešetrnému zacházení, či byla ponechána postupnému chátrání a následně skončila 

demolicí. Úpadek se dotkl také velkého množství drobnějších náboženských staveb, 

jimž nebyla komunistickým režimem přiznána dostatečná historická hodnota. Kapličky, 

křížky, boží muka a křížové cesty, tvořící do té doby typickou část české krajiny, tak 

byly ponechány svému osudu. Postupně proto dochází k tomu, co můžeme nazvat 

desakralizací české krajiny.  

Kromě postupující devastace krajiny a mnohých sídel se na druhou stranu 

v době socialistického Československa podařilo založit i desítky chráněných oblastí a 

městských památkových rezervací. P. Hájek popisuje výsledek tohoto hospodaření jako 

krajinu nesourodě protkanou zásahy likvidačními, víceméně neškodnými i těmi 

hodnými obdivu (Hájek, 2008, p. 142).   

 

5.6 Poškozená krajina - reflexe a hledání cesty k nápravě 

 

Estetické a ekologické důsledky industrializace vyvolaly trauma, jehož 

výsledkem byla na jedné straně snaha o plánovitou ochranu krajiny a šetrné 

hospodaření, na straně druhé až jakási fetišizace krajiny. „Pragmaticky realistickým 

zásahem člověk odsouval panenskou přírodu do rezervací a ta přestávala být 

bezprostředně vnímaným okolím“ (Cílek, Ložek, a kolektiv, 2011, p. 92). S jistou mírou 

nadsázky můžeme říci, že příroda předindustriálního období zmizela z našeho okolí a 

jezdíme ji navštěvovat o víkendech do rezervací a parků.  

Zde je nasnadě i otázka, do jaké míry jsou oprávněné často radikální požadavky 

„zelených hnutí“, či jak fenomén nazývá J. Sádlo „ekologistických ideologií“, volajících 

po ochraně autentické přírody, když právě míra její autenticity je v krajině po staletí 

utvářené člověkem velice diskutabilní. Její podoba je totiž spíše odvislá od jejího 

dlouhodobého užívání člověkem a praktikovaného krajinného land use a to i 

v oblastech, které se na první pohled zdají být ryzí divočinou. Je ale mimo zamýšlený 

rámec této práce zabývat se tématem ochrany přírody (Sádlo, 2005, p. 197).  

Z jiných pozic vychází fenomén idealizace obrazu tradiční kulturní krajiny, který 

v minulosti nachází právě ideál harmonické vztahu člověka a přírody. J. Sádlo hovoří 
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přímo o mytologii ahistorických „starých časů“. V historii krajinného vývoje se vždy 

střídala období relativně stálá s obdobími lability a prudkých změn, ať už jejími 

hlavními původci byl člověk či nezávislé přírodní děje. „Jinými slovy - stavy klidné a 

stavy dynamické se střídají, a my teď zrovna jako něco nevídaného a nevítaného 

registrujeme onu dynamickou fázi“ (ibid., p. 197). 

Je nicméně nesporné, že krajina se stala široce diskutovaným tématem 

přírodních i společenských věd ve velké míře díky škodám, které na ní člověk napáchal 

aplikací přístupu vycházejícího z čistě instrumentálního myšlení.    

U nás první komplexní práce zabývající se celostní péčí o krajinu vycházejí ve 

čtyřicátých létech. Nejvýznamnějšími představiteli, kteří rozpracovali toto téma, jsou 

především architekt Ladislav Žák, který napsal knihu Obytná Krajina (1947) a architekt 

Emanuel Hruška, který je autorem práce Příroda a osídlení (1945). Obě knihy již velice 

přesně popisují problémy současného hospodaření s krajinou a jeho negativní důsledky. 

E. Hruška například srovnává historická a nová sídla. Historická sídla byla 

stavebně soustředěná a vykazovala pevnou organizační formu ve svém půdoryse. 

Naproti tomu nová sídliště, většinou přidružená k starším celkům, nerostou organicky a 

vnitřně logicky, ale spíše cestou nejmenšího odporu, tedy především podle komunikací 

neomezeně do okolní krajiny. Podle autora jsou „tato sídliště prostě součtem 

libovolného počtu stejných nebo i různorodých stavebních jednotek, řaděných na 

obvodu dosavadní osady jaksi náhodně, resp. toliko podle zákona spekulace a 

s minimálními investičními náklady do veřejných zařízení (proto vždy podle již 

stávajících komunikací)“ (Hruška, 1945, p. 3). Je dobře vidět, že tento popis plně 

vystihuje i po sametové revoluci vznikající satelitní městečka i čistě ekonomické 

uvažování jejich developerů. 

Jako zásadní problém autor vidí prolínání původně přísně oddělených 

zemědělských, městských i průmyslových struktur a porušení rovnovážného poměru sil 

v městském a zemědělském sídelním organismu. Výsledkem je porušení vnitřní 

harmonie krajiny. Náprava situace spočívá v nutnosti přestat soustředit pozornost na 

jednotlivé sídelní jednotky a zaměřit se na jim nadřazený krajinný celek.  

Podobně i L. Žák popisuje až emotivně neblahý důsledek nekontrolovaného 

stavebního rozvoje: „Jako živelná pohroma přikvačil na naše země obludný rozvoj a 

bezuzdný stavební ruch nesčetných vil, domů, domků a chatrčí, jimiž s vandalskou 

bezohledností jsou ničena úrodná pole a louky, krásné pastviny a lesy, klidná údolí a 

říční břehy“ (Žák, 2006, p. 85). 
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Základní příčiny této situace E. Hruška nachází v devatenáctém století, které 

přineslo čistě liberální zaměření sledující zájmy jednotlivců a ignorování obecného 

hlediska, vedoucí ve svém důsledku k chaotickému hospodaření s krajinou. Dle E. 

Hrušky je jedinou možností nápravy harmonizace vztahů mezi člověkem, dosavadním 

lidským dílem a přírodou. Zásadní roli v tomto procesu by měl sehrát specializovaný 

architekt, seznámený s organickými potřebami kraje, který by byl skutečným tvůrcem 

krajinného prostředí. Úvahy o krajině proto musí vycházet ze syntetické představy 

krajiny, jako biologického vrcholného útvaru (Hruška, 1945, p. 9). 

Ze současných autorů jmenujme například M. Lapku a M. Gottlieba, kteří vidí 

jako důležitý faktor pro obnovu citlivého hospodaření s krajinou návrat malého a 

středního rolnictví. Při pozornějším pohledu na současný svět zjistíme, „že ona velká 

témata, jako environmentální globální změny nebo globální vlivy ekonomiky na celou 

sociální sféru, vyrůstají z napětí a vztahů mezi rurálním (venkovským) a urbánním 

(městským) světem, mezi rurální a urbánní kulturou, z jejich rozdílného systému hodnot 

z jejich rozdílného přístupu k přírodě a člověku“ (Lapka, Gottlieb, 2000, p. 8).  

Podle autorů můžeme u soukromých rolníků najít to, co lze nazvat 

„ekologickým vědomím“, které vychází z tradice a nabitých znalostí s hospodařením 

s krajinou. Zároveň u nich existuje i „vědomí transcendentální“, v němž jsou obsaženy 

představy Přírody, Řádu, Harmonie a Boha. Rolník se tak cítí součástí celku, součástí 

pozemského, přírodního i transcendentálního řádu, z čehož pramení jeho chování i 

postoje. „Rurální tradice je zde živá ve smyslu přetrvávajícího křesťanského 

přesvědčení, že rolník zde není sám, nerozhoduje pouze o sobě, ale jeho život je 

začleněn do celého řetězce souvislostí“ (ibid., p. 57). Dle autorů tak nacházíme u 

rolníků dvojí zakotvení, rodové a transcendentální, kdy první odkazuje k minulosti a 

druhé k budoucnosti. Rolník v tomto pojetí představuje jakýsi ideál ekologicky 

příznivého myšlení, aniž by měl cokoliv společného se „zeleným fundamentalismem“.   

M. Lapka a M. Gottlieb svá tvrzení podpořili rozsáhlým průzkumem mezi 

malými a středními hospodáři. V jejich pohledu můžeme najít mnoho průsečíků 

s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje. Venkov se také zdá být místem, kde stále 

existuje tradiční způsob myšlení, který ještě zcela nepodlehl fragmentizaci kultury a 

ztrátě jednoty každodenního přirozeného světa. Aniž by se tedy jednalo o romantizaci 

minulosti, má podle studie drobné a střední zemědělství potenciál k obnovení šetrného a 

především citlivého hospodaření s krajinou.  
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Podobně i Igor Míchal vidí příčiny současného stavu krajiny v rozpadu vesnické 

komunity a tradic, s nimiž “zanikají rozhodující faktory formování tradiční kulturní 

krajiny“ (Míchal I., p. 23, in Duchovní rozměr krajiny, 2001). Problémem není jen 

ztráta specifického způsobu hospodaření, ale vytrácí se i duchovní rozměr krajiny, 

dochází tedy k tomu, co jsme nazvali desakralizací krajiny. Tím se ztrácí i její 

kvalitativní rozměr, vytrácí se sakrální čas, narušující profánní každodenní běh událostí. 

Jak říká Jiří Plos, profanací lidského a pospolitého bytí se rodí banalita. „Se ztrátou 

sakrálního se vytrácí vědomí sounáležitosti s řádem, vytrácí se vzájemná vztaženost 

člověka a světa, světa a lidské pospolitosti“ (Plos J., p. 62, in Duchovní rozměr krajiny, 

2001). Ale můžeme říci, že i čistě jen harmonická či nepoškozená krajina člověku může 

přinést kromě estetického uspokojení i tento hlubší zážitek sounáležitosti s řádem, aniž 

by nutně musel být přítomen sakrální rozměr. Krajina poškozená je oproti tomu spíše 

zdrojem pocitů ztracenosti, fádnosti či chaosu. 

Za jednu z hlavních příčin negativního vývoje je považován i sílící tlak 

globalizace, který se odráží ve změně způsobu a rozsahu hospodaření, změně zastoupení 

hospodářských plodin apod. Výsledkem je často nivelizace krajiny. Jako reakce na tento 

trend přichází regionalismus, který hledá politicky a ekonomicky uchopitelné nástroje 

pro respektování specifik jednotlivých evropských krajů. Nemělo by se tedy jednat jen o 

snahu krajinu navrátit k nějakému idealizovanému stavu, či ji zakonzervovat. Krajina se 

vždy vyvíjela, stejně jako společnost, která ji obývala. Cílem by tak měl být spíše trvale 

udržitelný rozvoj, s respektem k tradici a k odlišnostem jednotlivých krajin. 
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6. Carl Ortwin Sauer a kulturní krajina 

  

 Důvodem, proč jsme se obrátili k teorii C. O. Sauera je skutečnost, že tématem 

kulturní krajiny se u nás v poslední době zabývá stále více prací. Z našeho pohledu 

v nich ale až příliš často chybí zájem o historii pojmu kulturní krajina a s tím zcela 

logicky i reflexe metodologických kořenů jejího výzkumu. Jsme přesvědčeni, že to je i 

jednou z hlavních příčin, proč se tento termín vyznačuje jistou neuchopitelností i 

v oblastech, kde je to spíše zbytečné. Jelikož fenomén kulturní krajiny je hlavním 

tématem i naší práce, rozhodli jsme se obrátit na autora, který je považován za jednoho 

ze zakladatelů pojmu kulturní krajina. C. O. Sauer významně přispěl k jeho etablování 

jak v rovině vědecké teorie, tak i metodologie výzkumu. Naším cílem proto bylo 

pokusit se aplikovat jeho východiska v rámci provedeného výzkumu.    

Zdeněk Kučera (2009) se ve svém příspěvku Krajina v české geografii a otázka 

relevance přístupů anglo-americké humánní geografie zabývá odezvou anglo-americké 

geografie v českém prostředí, především potom tzv. geografie humánní.  

Její počátky můžeme dle Z. Kučery nalézt především v německé geografii, 

konkrétně u A. von Humboldta a C. Rittera. Pro tyto autory „pojem krajina (Landschaft) 

neoznačoval pouze formy zemského povrchu v určité oblasti, ale také jejich umělecké 

reprezentace, malby a popisy“ (Kučera Z., p. 147, in: Geografie: sborník české 

geografické společnosti, 2009). Dochází zde tak k prolínání pojetí krajiny jako 

jedinečného regionu s pojetím krajiny jako reprezentace vnímaného prostředí. „Na 

rozdíl od původního abstraktního pojetí krajiny jako politické jednotky se ovšem krajina 

v této empirické orientované geografické tradici stává konkrétní mapou, 

zaznamenatelným objektem, který je předmětem podrobného popisu a klasifikace…a 

jehož vzhled lze objektivně zachytit pomocí fotografie“ (ibid.). Z takto pojaté 

geografické koncepce vychází i americký geograf C. O. Sauer, který v roce 1925 ve 

sborníku Geography, vydávaném pod University of California, publikuje svou zásadní 

stať The Morfology of Landscape. C. O. Sauer v ní klade důraz především na 

objektovou stránku krajiny za současného rozlišování mezi krajinou přírodní a kulturní, 

kdy krajina kulturní je výsledkem činnosti člověka, chápané jako cílené přetváření 

krajiny přírodní.  
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6.1 The Morphology of Landscape 

 

Dle C. O. Sauera sahají kořeny geografie až do antického Řecka, tedy daleko 

před období, kdy se geografie etablovala jako vědecká disciplína. Krajina původně 

tvořila přirozený a samozřejmý rámec naší zkušenosti, a tak jsou i počátky geografie 

svázané s mytologií a sepjetím člověka s místem a přírodou. Dokladem nám mohou být 

například dochované staré mapy s jejich bohatou symbolikou (Sauer C.O., p. 22, in: 

Foundation Papers in Landscape Ecology, 1925). 

Naproti tomu cílem moderní geografie jakožto vědecké disciplíny, je, podobně 

jako v chorologii, průzkum a popis rozdílných oblastí zemského povrchu. Dle autora se 

musí geografie zaměřit především na popis krajiny jako konkrétní oblasti skrze 

definování zjevných vztahů mezi jejími jednotlivými prvky. Za rozmanitostí jevů, 

z nichž se každá krajina skládá, se tedy nachází zcela konkrétní vztahy, jimiž jsou 

jednotlivé prvky vzájemně provázané. Řečeno velice obecně, předmětem geografie 

podle C. O. Sauera je studium charakteristických úkazů určité oblasti v závislosti na 

jejich vzájemném uspořádání. Při zkoumání úkazů, nebo lépe geografických faktů, jak 

je C. O. Sauer přímo nazývá, musíme zohlednit i prvek času, neboť se jedná o úkazy 

vždy jedinečné, mající svou vlastní historii. (ibid, p. 23) 

Při popisu krajiny hraje významnou úlohu subjektivní hledisko, projevující se 

v podobě preferencí, které pozorovatel přirozeně promítá i do svých závěrů.  Z pohledu 

C. O. Sauera se jedná o problém, se kterým se geografie musí nutně vyrovnat. 

Například každá mapa, která představuje reprezentaci morfologie zemského povrchu, 

není reprezentací jen čistě fyzikálních vlastností určitého prostoru, ale je vždy částečně i 

reprezentací kulturní. Především s nástupem racionalismu v 19. století byla geografie 

hojně kritizována za to, že nesplňuje právě ono kritérium objektivnosti, jež by mělo být 

základní podmínkou každé seriózní vědy. Moderní geografie si sebou v určité míře stále 

nese dědictví geografie starověké. Výtvory člověka a interpretace skrze prizma dané 

kultury proto představují integrální součást popisu nahlížené scény. Toto dilema 

navrhuje C. O. Sauer vyřešit založením geografie na nově vybudovaném kritickém 

systému, který by se stal základem pro vytvoření fenomenologie krajiny. Teprve 

pomocí ní by pak dle autora bylo možné uchopit všechny významy obsažené v krajině a 

zároveň popsat s vysokou míru objektivity rozmanitou škálu existujících pozemských 

scenérií (ibid., p. 24).   
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Takto široce založená geografie by měla být především celostní disciplínou, 

přesahující omezení jednotlivých vědních oborů, zabývajících se studiem zemského 

povrchu. Všechny objekty v krajině existují dle autora ve vzájemných vztazích, každá 

oblast má svou formu, strukturu a funkci a tudíž i vymezitelné místo v rámci 

zkoumaného systému. Každá oblast je zároveň i předmětem vývoje a jednou dosažené 

formy opět podléhají v průběhu času různým proměnám. 

C. O. Sauer definuje krajinu jako osobitou oblast tvořenou charakteristickým 

spojením přírodních a kulturních forem. Identita určité krajiny je potom dána její 

rozeznatelnou konstitucí, hranicemi a typickými vztahy k dalším krajinám, které 

společně utvářejí celkovou soustavu (ibid., p. 25). Takto pojatá krajina ale 

nepředstavuje jen pozorovatelem aktuálně nahlíženou scénu. Geografie usiluje o 

generalizaci derivovanou z pozorování jednotlivých scén. Geograf popisující krajinu by 

se v opačném případě dal přirovnat k malíři, jehož pozorování zaznamenané na plátně 

má pouze omezenou platnost, danou okamžikem zachycení scenérie. Z toho důvodu 

musí geograf objekt svého pozorování nahlížet jen jako typ či jeho variantu, musí mít 

na mysli vždy i obecninu, se kterou zkoumané porovnává. 

 Z počáteční „nekonečné“ rozmanitosti tak geografie dospěla k vytvoření 

typologií krajin a jejich systematickému rozřazení. I přesto se ale dle C. O. Sauera nedá 

hovořit o obecných formách, jak je známe například z biologie. Každá krajina stále 

zůstává jedinečná a neopakovatelná a existuje ve vztazích s dalšími takovými krajinami, 

jež jí obklopují. Tyto vlastnosti ji staví mimo možnost systematického uchopení vědou, 

která nemůže zůstat u jedinečného jevu, aniž by ho bylo možné zatřídit do existující 

nomenklatury. Pokud bychom tedy dle autora zůstali u pojetí zdůrazňujícího pouze 

jedinečnost jednotlivých krajin, nemohli bychom skutečně dospět k žádnému tvrzení, 

které by mělo vědeckou hodnotu.  

 Jak jsme již naznačili, při určování obecných vlastností krajiny je geograf 

veden ve velké míře vlastním úsudkem o jejich charakterističnosti, o jejich opakování, 

uskupení do vzorů, strukturálních vlastnostech a nakonec i o tom, že zkoumaná krajina 

spadá pod danou obecnou kategorii. Je proto zřejmé, že studium krajiny do jisté míry 

zůstává i nadále zatíženo subjektivním popisem, kdy není možné zavést jeho úplnou, 

rigidní a logickou kontrolu. Geograf je při popisu objektu svého studia permanentně 

vystaven svobodné volbě. Proto je podle autora nezbytné důsledně vyvozovat závěry o 

vztazích mezi jeho prvky. Geografická metoda zkoumání je založena na indukci. 

Předmětem studia proto není jen individuální scéna, ale vždy i hledání obecných 



68 
 

charakteristik. Popis tedy musí obsahovat odkazy k dalším typům krajin, stejně tak jako 

vztahy mezi prvky dané krajiny.  Jejich výběr dle C. O. Sauera vychází ze znalosti 

aktuální situace a je pokusem o syntézu formujících prvků. Samotný výběr sice stále 

zůstává věcí osobního úsudku geografa, jeho omezení je ale dosaženo předem 

definovaným způsobem kladení otázek (ibid., p. 27). 

 C. O. Sauer nestaví do centra zájmu geografie studium původních 

přírodních prvků krajiny, svou pozornost upírá na formy, které jsou naopak typické pro 

působení člověka. Velmi zjednodušeně řečeno, původní „mateřská“ krajina představuje 

výchozí podmínky, se kterými se člověk pomocí kultury musel vyrovnat a využít je ve 

svůj prospěch. Výsledkem dlouhodobého působení člověka v krajině jsou potom pro 

danou oblast specifické krajinné formy, jakési viditelné projevy působení dané kultury 

v krajině.  

 Geografie tedy staví na skutečnosti propojení přírodních a kulturních 

elementů krajiny. Každá krajina je souhrnem určitých přírodních zdrojů, které má 

člověk v dané oblasti k dispozici. Je na člověku, jakým způsobem je bude využívat, zda 

je bude ignorovat, nebo je zcela vytěží. Právě způsoby využití krajiny člověkem a jejich 

specifické projevy v rámci krajinných struktur musí dle C. O. Sauera tvořit nedílnou 

součást „geografické fenomenologie“ (ibid., p. 30). 

 Abychom dle autora mohli provést systematický popis organizace obsahu 

krajiny, musíme nejdříve v duchu fenomenologické metody potlačit apriorní teorie, 

které o ní máme. Morfologická metoda syntézy stojí na postupném uspořádávání 

fenoménů jakožto forem, které jsou integrovány do struktur a jejich následném 

komparativním studiu. Základní postuláty morfologické metody jsou dle C. O. Sauera 

tyto: 

1) Existuje jednotka organické či kvaziorganické kvality. Ta tvoří strukturu, 

jejíž skladebné složky jsou nepostradatelné a které budeme nazývat formy.   

2) Podobnost těchto forem v jednotlivých strukturách je založena na jejich 

funkční jednotě. 

3) Strukturální jednotky mohou být řazeny do sérií, zvláště do vývojových 

sekvencí v rozmezí od počátečních ke konečným či finálním fázím.  

C. O. Sauer používá organickou analogii, neboť dle něj odpovídá nejlépe povaze 

vazeb mezi jednotlivými prvky systému. Jak sám ale uvádí, jedná se pouze o pracovní 

nástroj, který si neklade za cíl být nezpochybnitelný.  Morfologická metoda by měla být 
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každopádně založena čistě na přímé evidenci bez zatížení předchozími předpoklady a 

domněnkami a soustředit se na zkoumanou realitu z hlediska její strukturální organizace 

(ibid., p. 30). 

Důraz autor klade na studium jak prostorových, tak i časových vazeb. Krajinu 

musíme nahlížet z hlediska kontinuity jejího vývoje, procesu přeměny, rozkladu a 

nahrazení jejích jednotlivých forem. V oblasti zájmu geografa proto stojí i geologická 

historie krajiny, ačkoliv její přetváření člověkem a jeho přivlastnění krajiny k vlastním 

cílům zůstává v centru zájmu geografie. Můžeme říci, že pravděpodobná podoba 

zkoumané oblasti před příchodem člověka představuje jednu oblast morfologických 

faktů, tu druhou tvoří právě formy vzniklé v důsledku lidské činnosti. Ona původní 

přírodní krajina, jak existovala před příchodem člověka, se již v současnosti ve své čisté 

podobě v podstatě nevyskytuje. Přesto však snaha o její aspoň přibližnou rekonstrukci 

tvoří nedílnou součást úsilí geografa při snaze popsat a pochopit zkoumanou oblast.  

Zde hraje důležitou roli geologie, byť z hlediska geografie jde pouze o pomocný nástroj, 

sloužící k objasnění vztahů mezi materiálními formami, které jsou pro danou oblast 

význačné. Jedná se o výchozí bod, od kterého by se mělo dále odvíjet zkoumání krajiny. 

Naproti tomu činnost člověka spojujeme výhradně s krajinnou kulturní. Existuje 

přímá souvislost mezi změnami vzhledu krajiny v závislosti na změnách konkrétní 

kultury či následnictvím různých kultur ve zkoumané oblasti. Podle C. O. Sauera je 

kulturní krajina v jistém smyslu i tím, čím člověk sám vyjadřuje svou rozdílnost od 

světa přírody. Rozlišení forem přírodních a kulturních tak zůstává nezbytným 

předpokladem pro určení místní důležitosti a popisu charakteru lidské činnosti. Autor 

vymezuje hlavní pole zájmu geografie nejmladší kapitolou historie Země, která je 

charakterizována činností člověka, v jejímž důsledku docházelo a dochází k výrazným 

proměnám jednotlivých krajinných scenérií (ibid., p. 37).  

Zásadní důležitost při popisu přírodních forem krajiny hraje její geognostické 

uspořádání a klima. Z hlediska geografie není ani tak důležitá důsledná znalost 

geologické historie dané oblasti, jako spíše znalost druhů hornin a jejich rozmístění ve 

zkoumané oblasti. Je proto například podstatné, zda v oblasti převažuje vápenec či 

pískovec, jaké je jejich rozvrstvení a povrchová podoba. Tyto skutečnosti jsou totiž 

nezbytné pro pochopení topografie, půdního složení, cirkulace vody, distribuci 

minerálních látek v krajině apod.  
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Pravděpodobně ještě zásadnější vliv na podobu dané oblasti má klima. To je 

schopné výrazně omezit i vliv geognostických faktorů. Charakter počasí ovlivňuje 

například utváření půdy, oběh vody a tím přirozeně i typ vegetace (ibid., p. 39.). 

 

Tabulka ukazující závislost přírodních faktorů a morfologických forem krajiny 

 (ibid., p. 39.) 

 

Faktory         Formy    

 

 Geognostické       Klima 

 Klimatické              čas  Země (povrch, půda, voda,  

 Vegetační            minerální zdroje) 

X (další specifické faktory)    Moře a pobřeží 

        Vegetace 

              

 

 

 Přírodní krajina je výsledkem totality zastoupených forem. Její výsledná podoba 

je dána propojením a vztahy mezi těmito formami a jejich rozmístěním v krajině (ibid., 

p. 41). 

 Krajina kulturní potom představuje finální podobu geografické oblasti. Její 

výsledný vzhled je vždy výsledkem činnosti člověka, která je charakteristickým znakem 

pro danou oblast.  Zde je důležité zdůraznit, že v pojetí C. O. Sauera nestojí v oblasti 

zájmu geografie kultura či zvyky a víra lidí, ale pouze záznam činnosti člověka 

v krajině, tak jak se projevuje v podobě krajinných struktur. Jsou proto sledovány 

převážně faktory typu hustoty populace, pravidelných sezónních migrací, typologií 

obydlí včetně dalších druhů především hospodářských staveb, formy jejich uskupení 

apod. Ty mohou být buď rozptýlené, jako v mnoha rurálních oblastech, nebo naopak 

aglomerované do vesnic či měst s různými druhy uspořádání. V centru zájmu stojí i 

formy produkce a způsoby využití krajiny k získávání primárních produktů, ať se jedná 

například o farmy, lesní plochy, doly či naopak oblasti, které nejsou intenzivně 

využívány (ibid., p. 45). 
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Tabulka ukazující závislost kultury, přírodních faktorů a morfologických forem 

 krajiny (ibid., p. 45) 

 

 

Faktory     Médium    Formy   

 

 

 

Kultura   Čas     Přírodní krajiny   

 

 

 

  

 

 

Jak je vidět ve výše uvedené tabulce, kulturní krajina vzniká z krajiny přírodní 

činností kulturní skupiny. Kultura zde představuje agens, krajina médium a kulturní 

krajina výslednou formu. Pod vlivem kultury a jejích změn v čase, se mění průběžně i 

krajina. Prochází následnými vývojovými fázemi a dle C. O. Sauera nakonec dosahuje 

vrcholu, či konce svého vývojového cyklu. S příchodem nové kultury dochází buď k 

omlazení kulturní krajiny, nebo k jejímu překrytí, kdy krajina nová vyrůstá na 

pozůstatcích krajiny původní. Ačkoliv přírodní složka krajiny má jistě zásadní 

důležitost, hlavní formující silou je v krajině kulturní vždy kultura. Přírodní krajina 

představuje pouze jakýsi materiální základ, nabízející různé možnosti, jak se člověk 

může adaptovat a vyrovnat se svým prostředím. C. O. Sauer v tomto faktu nachází i 

pravděpodobnou příčinu našeho pocitu harmonie mezi přírodou a člověkem, kterou 

zakoušíme v kulturní krajině. Její podoba je nicméně derivována z mysli člověka, 

nikoliv z přírody samotné (ibid., p. 51). 

Základní oblasti studia geografie, tak jak vychází z fenomenologického přístupu 

ke studiu morfologie krajiny, jsou potom dle C. O. Sauera tyto:  

1) Studium kategorií v jejich základních vztazích a systému forem 

krajiny 

2) Regionální geografie ve smyslu geografie komparativní, zabývající se 

čistě krajinou kulturní 

3) Historická geografie, zabývající se studiem vývoje kulturní krajiny 

4) Komerční geografie, zkoumající způsoby produkce a distribuce 

Populace (hustota, 
mobilita) 
Bydlení (plán, 
struktura) 
Produkce 
Komunikace 
XX (další specifické 
formy) 
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6.2 Geografie po C. O. Sauerovi a kritická reakce na jeho dílo 

  

Jak jsme již uvedli, geografie v pojetí C. O. Sauera se zaměřuje především na 

rozlišení mezi přírodní a kulturní krajinou a následnou klasifikaci objektové stránky. 

Samotný „land use“ stojí mimo oblast zájmu takto koncipovaného výzkumu. 

Jednostranné zaměření na objektovou stránku krajiny je i jednou z hlavních kritických 

připomínek k práci C. O. Sauera. „Krajina je zde zúžena na výzkum interakce 

společnost – příroda“ (Kučera Z., p. 147, in: Geografie: sborník české geografické 

společnosti, 2009). 

Snaha o uvedení konceptu krajiny do americké geografie započatá C. O. 

Sauerem měla před sebou ještě poměrně náročnou a dlouhou cestu a k jejímu širšímu 

etablování v rámci oboru dochází až v první polovině 80. let 20. století. „Nedlouho 

poté, co Sauer uvádí koncept krajiny do americké geografie, jí R. Hartshorne (1939) 

odmítá přiznat pozici jednoho z ústředních geografických konceptů a zakládá trend 

ústupu geografie od krajiny, který se plně prosadí po druhé světové válce, v 50. a 60. 

letech 20. století“ (ibid). Krajina je tehdejšími geografy považována za příliš široký a 

neurčitý pojem, který nezapadá do pole tehdy přísně nomoteticky a kvantitativně 

orientované disciplíny.  Paradoxně ve stejném období vstupují na scénu dva autoři, 

považovaní společně se Sauerem za předchůdce současného kulturně-geografického 

výzkumu krajiny, kterými byli W. G. Hoskins a J. B. Jackson. 

Jak bylo zmíněno, jistý obrat nastává až v průběhu 80. let 20. století. Konceptu 

krajiny se nově dostává sluchu uprostřed tzv. kulturní geografie. Ta ovšem nevyrůstá 

z kritiky, která byla rozvíjena v rámci předchozích geografických přístupů ke krajině, 

„ale především na humanistické a marxistické kritice pozitivistických přístupů jako 

celku a na kritice k přístupům ke kultuře v dosavadní kulturní geografii“ (ibid., p. 148).  

Nejvíce je potom tehdejšími kritiky zdůrazňován nedostatek teoretického přístupu ke 

kultuře právě v rámci tzv. „tradiční“ kulturní geografie. Za nejvýraznějšího kritika je 

považován především James Duncan, zastávající pojetí krajiny jako textu a později D. 

Mitchell, rozvíjející marxistické pojetí krajiny. Kromě zmíněných autorů se rozvíjí i 

další směry výzkumu, jakými jsou například feministické či fenomenologické přístupy. 

Dle Z. Kučery se výzkum krajiny v kulturní geografii v 90. letech 20. století „dále 

diverzifikuje, je více idiografický, častěji se řeší spíše abstraktní teoretické úvahy, než 

konkrétní problémy“ (ibid.). 
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V 90. letech 20. století převládá všeobecné rozčarování nad skutečností, že 

v rámci výzkumu krajiny nedošlo k zásadnějším posunům a samotný pojem krajiny i 

nadále zůstával příliš neurčitým na to, aby se pevně etabloval v rámci vědeckých 

konceptů. V návaznosti na to vystupuje K. Olwig s výzvou k návratu k ontologickému 

pojetí krajiny (ibid.). 

Dle Z. Kučery za posledních 30 let můžeme najít pouze dvě významnější a 

ucelené humánně-geografické práce zabývající se krajinou. Jsou jimi Social Formation 

and Symbolic Landscape (Cosgrove 1984) a Landscape, Nature, and the Body Politic 

(Olwig 2002). D. Cosgrove pojímá krajinu jako myšlenku, která odráží určitý způsob 

nahlížení světa, kdy autor zdůrazňuje význam objevu perspektivy v období renesance. 

Zde můžeme odkázat i k již citované práci D. Veselého, který objev perspektivy 

považuje za jednu z hlavních příčin vzniku západní racionality, jež měla za následek 

transformaci či spíše rozpad tradičního obrazu světa (Veselý, 2008). K. R. Olwig 

naproti tomu rozvíjí úvahu, že „význam slova krajina nebyl primárně vnímaná scenérie, 

ale označoval se jím určitý územně-politický celek, resp. území spravované komunitou 

s jedním společným zvykovým právem“ (Kučera Z., p. 148, in: Geografie: sborník 

české geografické společnosti, 2009). Slovo krajina tak dnes může označovat scenérii i 

oblast. Ani v jednom případě potom nemusí mít krajina nutně materiální význam, ale 

může se jednat naopak o abstraktní pojem.  

Dle Z. Kučery existují v rámci geografického výzkumu krajiny tři základní 

směry: 1. kulturně geografický, 2. krajině-ekologický a 3. výzkum využití ploch jako 

jednoho ze znaků krajiny, který je výrazně empiricky zaměřený. Dle autora je na 

pováženou především ta skutečnost, „jak málo spolu zejména kulturní geografie a 

krajinná ekologie komunikují i v rámci jedné disciplíny, přestože sdílejí společný objekt 

zájmu, krajinu“ (ibid., p. 150). Obecně potom můžeme současné geografické přístupy 

k výzkumu krajiny rozdělit mezi ty, které vycházejí buď z pozitivistické, nebo 

humanistické tradice. Pozitivistickou tradicí je ovlivněna především krajinná ekologie, 

naopak z humanistické tradice vychází převážně kulturní geografie.  

V české geografii dominují přístupy navazující z velké části na pozitivistickou 

tradici, tak jak k problematice fenoménu krajiny u nás přistupuje fyzická geografie. 

Krajina je v rámci tohoto směru pojímána jako souhrn objektů a je často na obecné 

rovině ztotožňována s životním prostředím. Dále se uplatňuje rozlišení mezi přírodní a 

kulturní krajinou, tak jak bylo popsáno v kapitole o C. O. Sauerovi. Nedostatkem 

takového přístupu je nicméně předpoklad, že krajinu vnímají všichni lidé stejným 
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způsobem, kdy je zcela ignorována skutečnost, že díky odlišným kulturním vlivům 

může být vnímání krajiny mezi různými jedinci značně odlišné. „Hlavním problémem 

současného geografického výzkumu krajiny v Česku proto nespočívá v dominanci 

fyzické geografie, ale v jeho jednostranném pozitivistickém zaměření, které je pouze 

shodou okolností výrazně spojené s fyzickou geografií“ (ibid., p. 151).  

Z výše řečeného je zjevné, že takto pozitivisticky a značně reduktivně pojatý 

pohled na krajinu neodpovídá pojetí krajiny, jak jsme se ho snažili nastínit v první části 

diplomové práce. Krajinu jsme nahlíželi především jako existenciální prostor a snažili 

se ho popsat v rámci kategorií, které se k takovému pohledu nutně váží. Krajina je zde 

prostorem, kde se odehrávají naše každodenní životy a který je zároveň po generace 

přetvářen činností člověka a zaplňován významy. Díky tomu nám krajina poskytuje 

možnost identifikace a orientace, je nositelkou estetických kvalit apod. To jsou 

samozřejmě kategorie, které svým specifickým způsobem v obývaném prostoru rozvíjí 

a reflektuje každá kultura.  

Již jsme zmiňovali, že v krajině se propojují i různé druhy času, čas biologické 

evoluce, čas historický, čas života společnosti s existenciálním časem individua. M. 

Lapka k tomu dodává, že krajina je kategorií, kterou nemůžeme zredukovat na pouhé 

geografické určení místa, aniž bychom přitom neztratili řadu dalších podstatných 

rozměrů a specifik, vytvářejících fenomén české krajiny“ (Lapka M., p. 53, in: 

Culturologia 1, 2012). 

 Dle M. Gojdy je zase třeba neztratit ze zřetele i sociální rozměr krajiny jako 

místa, do něhož si lidské komunity od nepaměti přetvářejí své životní prostředí (Gojda, 

2000, p. 63). Musíme nicméně souhlasit i se Z. Kučerou, podle něhož je neustále třeba 

diskutovat co je krajina, jinak hrozí, že “při dnešním módním používání spojení „ 

krajina jako“ bude krajina znamenat téměř cokoliv“ (Kučera Z., p. 150, in: Geografie: 

sborník české geografické společnosti, 2009). A to za současného respektování 

skutečnosti, že krajina je interdisciplinárním konceptem a vždy tak bude existovat více 

různých oborových či kulturně podmíněných definic.  

Podle M. Lapky se z metodologického hlediska nacházíme jednak v intencích 

ekologie, kdy jde o vzájemné formování organismu s jeho prostředím. Současně lze ale 

dle autora hovořit o pohledu z hlediska umírněného sociálního konstruktivismu, „kde 

vnímání krajiny je internalizací, objektivací a následně externalizací v neustálém 

procesu sociálního a v našem případě krajiny možná lépe kumulativního konstruování 

reality společností“ (Lapka M., p. 53, in: Culturologia 1, 2012). 
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To je i důvodem, proč je zavádějící přístup pojímající krajinu jako obecný 

abstraktní objekt vědeckého zkoumání a je třeba naopak krajinu nahlížet s ohledem na 

její společný kulturní a historický vývoj. Podobně M. Gojda, když se zamýšlí nad 

reduktivním přístupem ke studiu krajiny, říká, že krajina má „ontologický význam, 

protože lidská společenství žijí v ní, protože je prostředníkem kulturních významů a 

symbolů“ (Gojda, 2000, p. 66). To je dle něj i důvodem, proč se postmoderní autoři, 

zabývající se studiem krajiny, tak často odklánějí od testování modelů a syntézy 

zpracovaných dat směrem k filozofickým modelům. 

V rámci výzkumu v Jenštejně jsme se proto snažili vyjít z přístupu ke studiu 

krajiny, jak ho pojímá C. O. Sauer, a zároveň se ho pokusili propojit s hodnocením 

lokality obyvateli obce.  V jistém smyslu se proto jedná i o pokus propojení obou 

odlišných přístupů ke studiu krajiny, jak je popisuje níže uvedená tabulka.  

 

Tabulka hlavních rozdílů mezi pozitivistickými a humanistickými přístupy 

 (Kučera Z., p. 150, in: Geografie: sborník české geografické společnosti, 2009) 

Pozitivistické přístupy Humanistické přístupy 

Epistemologie 

znalosti se získávají skrze 

zkušenosti, které přímo vycházejí 

z ověřitelných důkazů, na kterých 

se všichni shodneme 

znalosti jsou získávány 

subjektivně ve světě významů 

vytvořeném jedinci 

Ontologie 

závisí na přijatých důkazech to, co existuje, je to, co lidé 

vnímají jako existující 

Metodologie 

spočívá v ověřování tvrzení o 

faktech pomocí toho, co je 

obvykle známé jako „vědecká 

metoda“ 

zahrnuje výzkum individuálních 

světů a v protikladu 

k pozitivistickým přístupům, 

zdůrazňuje individualitu a 

subjektivitu 

 

  

6.3 Land use 

 

Ivan Bičík v knize Vývoj a využití ploch v Česku hovoří o vývoji geografického 

myšlení směrem ke kladení stále většího důrazu na studium krajiny jako celku, 
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konkrétně ke zkoumání krajiny jako vývoje „vzájemné interakce mezi společností a 

přírodou v konkrétním krajinném výseku části krajiny“ (Bičík, 2010, p. 20). Česko se 

díky vývoji od první republiky až po transformaci z komunistické země na zemi s tržní 

orientací stalo ideálním modelovým územím pro komparaci změn vyvolaných 

společenskými procesy. Právě změna ve využití ploch je jedním z procesů, kde se 

podobně intenzivní společenské změny výrazně promítají.  

Pojem „land use“ vyjadřuje „funkční členění daného území podle kategorií 

ploch, které se odvozují od způsobu využití určité plochy“ (ibid., p. 21). Jak už bylo 

uvedeno v kapitole zabývající se C. O. Sauerem, přírodní podmínky představují určující 

faktor pro rozmístění lidských aktivit v krajině. „Nároky člověka na využití krajiny jsou 

korigovány přírodními a ekologickými podmínkami“ (ibid., p. 42). Jedná se tedy o 

vhodnost jednotlivých krajinných struktur ke konkrétnímu způsobu využití člověkem. 

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti využívání krajiny je dle autora nezbytné 

respektování přírodních a ekologických podmínek bez jejich podřizování okamžitým a 

proměnlivým ekonomickým zájmům.  Dle I. Bičíka jsou hlavními přírodními faktory, 

ovlivňujícími možnosti využití krajiny, především faktory geologické, 

geomorfologické, klimatické, půdní, hydrologické a biotické. Současná podoba naší 

krajiny je ještě i dnes odrazem historického vývoje, při němž byly respektovány její 

přírodní podmínky. To se odráží nejvýrazněji na rozdělení mezi dva plošně 

nejvýznamnější uživatele, tj. zemědělství a lesní hospodářství.  

Člověk podle I. Bičíka v krajině vytváří „sekundární krajinnou strukturu, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje ekologickou stabilitu a průběh všech procesů 

fungování krajiny.“ (ibid., p. 46) Právě tato sekundární krajinná struktura je výsledkem 

toho, co můžeme shrnout pod anglický pojem „land use“ či „využití ploch“.    
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7. Výzkum Jenštejn 

7.1. Zvolená metoda a cíle výzkumu 

 

Výzkum v obci Jenštejn byl rozdělen na dvě části. První byla provedena formou 

kvalitativního výzkumu v podobě standardizovaného rozhovoru (viz textová příloha č. 

4). Druhá, kvantitativní část, byla provedena formou dotazníku, kde byly použity jak 

otázky uzavřené, tak otázky otevřené (viz textové přílohy č. 1, 2, 3).  

Z hlediska složení obyvatel bylo uplatněno kritérium místa jejich bydliště, kdy 

obec Jenštejn byla rozdělena na tři odlišné zóny a to konkrétně 1. původní historickou 

zástavbu, 2. satelitní městečko Nový Jenštejn a 3. Domov seniorů Jenštejn. S ohledem 

na přibližné procentuální zastoupení počtu stálých obyvatel v jednotlivých zónách mělo 

být uskutečněno po 20 rozhovorech s obyvateli původní historické zástavby a 

obyvateli Nového Jenštejna a 10 rozhovorů s obyvateli Domova seniorů Jenštejn. 

Obdobně u dotazníku bylo cílem získat minimálně po 40 dotaznících v prvních dvou 

zónách a 20 dotazníků v zóně třetí. Tento záměr se nám s drobnými odchylkami 

povedlo naplnit. 

Při výzkumu jsme vycházeli z teorie C. O. Sauera. Území obce a její 

bezprostřední okolí bylo rozděleno do jednotlivých oblastí, zohledňujících jejich 

hmotné, morfologické uspořádání a odlišné funkce či využití (viz obr. č. 29, 30, 31).  

Všechny tyto oblasti prodělaly dokumentovatelný vývoj v závislosti na 

společenských změnách v posledních několika desetiletích (či případně v delším 

časovém úseku, než je námi sledovaná perioda). Změny jsou patrné jak z hlediska 

vzhledu oblastí, tak i z hlediska proměny způsobu jejich využití.  

Z pohledu C. O. Sauera představuje Jenštejn a jeho okolí typickou kulturní 

krajinu s výraznými rurálními znaky. Navíc, jak bylo již zmíněno, jedná se o oblast, kde 

došlo a stále dochází k výrazným proměnám sledovaných oblastí. V našem pojetí 

kulturní krajiny i jeho následném zpracování do výzkumu, je jako integrální součást 

kulturní krajiny chápán i intravilán obce. Výzkum proběhl ve spíše malém měřítku 

jedné konkrétní obce, kdy se ale hodnocení nezaměřuje jen na obec samotnou, ale i na 

její širší okolí.   

Cílem výzkumu bylo popsat, zda probíhající změny v krajině ovlivňují vztah 

místních lidí k vybraným oblastem a pokud ano, tak jakým způsobem. Východiska C. 

O. Sauera, který se zabývá popisem oblastí z hlediska změn jejich morfologických 
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struktur v návaznosti na historický vývoj společnosti, jsme použili především pro 

definování zmíněných oblastí a určujících znaků vybrané lokality.   

Současně s tím jsme se pokusili zaznamenat i očekávání, přání a případné obavy 

místních lidí vzhledem k jejich dalšímu životu v obci.  

Souběžně jsme sledovali, jak se výsledky výzkumu budou lišit mezi tzv. 

„starousedlíky“, kde jsme předpokládali dlouhodobější a silnější vazbu k místu, jeho 

hlubší znalost apod. a na druhé straně obyvateli Nového Jenštejna, tvořeného především 

mladými lidmi s rodinami a s odlišným životním stylem. A konečně obyvateli Domova 

seniorů Jenštejn, pocházejícími z různých koutů středních Čech, kterým se Jenštejn stal 

domovem až na sklonku jejich života.  

Výzkum tak byl pokusem propojit geografický přístup ke studiu krajiny, 

popisujícím morfologické struktury v kulturní krajině, které představují zjevný odraz 

činnosti člověka s přístupem, zabývajícím se hodnotami a symboly, které se nutně 

neprojevují v hmotné podobě, ale zato reprezentují vztah lidí k jejich prostředí. To 

odpovídá pojetí krajiny jako existenciálního prostoru, jak ho definoval Ch. Norberg-

Schulz, a jak jsme se ho pokusili popsat v první části diplomové práce. Naší snahou 

tedy bylo propojit Z. Kučerou zmiňované přístupy ke studiu krajiny vycházející na 

jedné straně z pozitivistické (reduktivní) a na straně druhé z humanistické (restitutivní) 

tradice a pokusit se tak získat více komplexní a snad i hlubší pohled na zkoumanou 

oblast. 

Naší první a základní hypotézou bylo, že existuje rozdíl mezi vnímáním kulturní 

krajiny zvolené oblasti mezi „starousedlíky“, kteří bydlí v původní historické zástavbě 

obce Jenštejn, a obyvateli satelitního městečka Nový Jenštejn, již zde žijí nejdéle od 

roku 2007. 

   Druhá hypotéza předpokládá, že u „starousedlíků“ nalezneme celkově silnější 

vazby k místu, projevující se jeho hlubší znalostí a větší citlivostí k podobě minulých i 

probíhajících změn.  Současně jsme předpokládali, že zde bude existovat silný vztah 

k místu jakožto domovu, jak jsme ho popsali v první části práce. 

Třetí hypotéza předpokládala odlišný životní styl obou skupin, daný jejich 

rozdílným věkovým složením a ekonomickým zajištěním. Ten se potom měl projevit 

především odlišnými očekáváními vzhledem k budoucímu životu v obci i hodnocením 

nedostatků či naopak pozitiv obce Jenštejn. Očekávali jsme tak i vzájemně odlišné 

vnímání těchto skupin mezi sebou. 
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Čtvrtá a poslední hypotéza předpokládá u obyvatel Domova Seniorů Jenštejn 

nejslabší vazbu na místo. To by mělo být dáno skutečností, že většinu svého aktivního 

života prožili povětšinou mimo obec a do Jenštejna se přestěhovali strávit své stáří. 

Jejich výpovědi by tak měly být dotčeny okolní krajinou jen minimálně, neboť v jejich 

případě spíše předpokládáme „život ve vzpomínkách“ a orientaci na minulost.  

 

7.2 Jenštejn – popis lokality 

 

V níže uvedeném místopisu vycházím částečně z diplomové práce Jana 

Kopeckého Současná vesnice – Jenštejn (2012), napsané na Fakultě architektury, 

ČVUT v Praze. V práci se autor zaměřil na aktuální problematiku vesnických 

„brownfields“ po zemědělské výrobě, kdy si jako lokalitu zvolil vesnici Jenštejn. Na 

území obce se totiž nachází rozsáhlý chátrající areál bývalého JZD. Jako zdroj 

informací o historii obce byly použity její webové stránky.  

 

7.2.1 Základní informace 

 

Počet částí: 2 (Jenštejn a necelé 2 km vzdálené Dehtáry) 

Nadmořská výška: 240 m n. m. 

Počet obyvatel: 1040 (stav k 31. 5. 2013) 

Pošta: Ano - Jenštejn PSČ 250 73 

Zdravotnické zařízení: Ne 

Policie: Ano - společně s obcí Radonice 

Školka: 1 

Škola: Ne 

Prodejna (potraviny, drogerie, lékárna, aj. základní potřeby): Ne 

Restaurační zařízení: 2  

 

 Obec Jenštejn se nachází v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. 

Rozkládá se přibližně šestnáct kilometrů severovýchodně od centra Prahy (asi jeden 

kilometr za jeho severovýchodní hranicí) a sedm kilometrů jihozápadně od města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Sousedí s obcemi Podolanka (na západě), 

Svémyslice (na východě), Radonice (na jihu) a s pražským katastrálním územím Vinoř 

(na jihozápadě).  

Vesnice leží při staré silnici z Prahy do Mladé Boleslavi. S okolními městy ji 

spojují dvě autobusové linky, PID číslo 367 (Praha, Černý Most – Brandýs nad Labem a 
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378 (Praha, Letňany – Radonice). Do Dehtár jezdí autobusová linka 376 (Praha, 

Letňany - Brandýs nad Labem). Lze proto tvrdit, že obsluha MHD je zde velmi dobrá. 

Obec tvoří dvě části, Jenštejn a Dehtáry s celkovým počtem 1040 obyvatel. 

V tomto počtu jsou zahrnuti i obyvatelé Domova seniorů Jenštejn, kde žije přibližně 

170 osob. Jedná se o největší podobné zařízení v okrese Praha východ. Díky této 

skutečnosti je Jenštejn obcí s nejvyšším věkovým průměrem v okrese.  

Obec Jenštejn se nachází v mírně zvlněné zemědělské krajině v Polabí, v 

průměrné nadmořské výšce 232 m. V nezastavěné části katastru obce převažuje orná 

půda. Od hradu na západ k Podolance se táhne úzké, asi 10 m hluboké údolí, v němž 

Jenštejnský potok spojuje několik rybníků; po okrajích údolí vystupují na povrch 

pískovcové skály. V dolní části je dno údolí porostlé listnatým lesem. Jenštejnský potok 

se u Podolanky vlévá do Vinořského potoka, který pak teče přes Dřevčice k 

severovýchodu a v Brandýse nad Labem se vlévá do Labe. Jenštejnem prochází červená 

turistická značka z Vinoře, která dále pokračuje po polích na severozápad do Nového 

Brázdima (Kopecký, 2012, p. 6). 

 

7.2.2 Historie obce Jenštejn 

 

Městečko Jenštejn bylo založeno současně s malým, vodou chráněným hradem v 

první polovině 14. st. Jencem z Janovic (odtud název "Jencův kámen" = Jencenstein"), 

dvorským místosudím v letech 1336-1361.  

Samotný hrad byl však dostavěn patrně až za Pavla z Vlašimě, notáře královské 

komory, který jej koupil kolem r. 1368. K tomuto roku je také prvně jmenován Pavlem 

z Jenštejna ("Paulus de Jenczenstein").  

Roku 1376 se připomínají jeho synové Martin, Jan, Václav a Pavel z Jenštejna, z 

nichž Jan se stal se roku 1380 třetím pražským arcibiskupem po svém strýci Janu 

Očkovi z Vlašimi. Jan nechal rodové sídlo velkoryse a nákladně přestavět. Vzniklo tak 

kompaktní reprezentativní sídlo, které si nijak nezadalo s podobnými stavbami vysoké 

šlechty. Jan z Jenštejna však byl velmi špatný politik. V roce 1390 o hrad a okolní zboží 

v důsledku roztržky s králem Václavem IV. přišel. Hrad obsadil králův podkomoří (od 

r. 1387), dobrodruh Zikmund Huller (skončil nakonec rukou kata) a samotný Jan z 

Jenštejna, pokořený a donucený k abdikaci (1396), zemřel v naprosté chudobě a 

zapomenutí v roce 1400 v Římě. Potom se majitelé hradu rychle střídali.  



81 
 

Konečně jeho poslední majitel Jan Dobřichovský z Dobřichova, který hrad 

získal v r. 1560, ho doslova propil, a když potom r. 1583 zemřel, zabrala hrad, v té době 

nazývaný zámkem, pro dlužné pokuty Dobřichovského česká komora a připojila jej v r. 

1587 ke komornímu panství brandýskému. V jeho rámci ztratil smysl, nebyl od té doby 

obýván a rychle chátral, takže už po deseti letech, r. 1597, oznamoval brandýský 

hejtman Kašpar z Milštejna komoře, že Jindřich Homut z Harasova na Radonicích žádal 

"o starý krov s jinejm dřívím v pustém zámku Jenštejnském", ale dodával, že "nad týmž 

zámkem při věži ještě kus krovu cihelného okolo 15 párů krokví stojí, s trámy, 

přednicemi, hambalky ...", a snad považoval tehdy ještě opravu budovy za možnou. K 

žádné opravě však nedošlo, protože zápis z r. 1608 označuje Jenštejn jako "zámek starý 

a zpustlý".  

Poslední ránu dostal hrad ve třicetileté válce, pravděpodobně v roce 1640, kdy 

vojska švédského generála Banera vydrancovala a vypálila městečko Jenštejn a 

společně s ním vypálila i opuštěný zámek.  

Po třicetileté válce zůstaly v Jenštejně nadlouho pouze vypálené, zpustošené a 

liduprázné grunty, podle brandýského urbáře z r. 1651 "tvrz Jenštejn ... bývala cihlami 

přikryta a v ní pokojův nemnoho. Stojí na skále, okolo ní příkop dosti hluboký vodou 

napuštěný, přes něj býval most dřevěný, a to již všechno zpustlo a tak zpustlé stojí." 

Opuštěné statky byly znovu osazeny až v létech 1655-1660. V té době byl 

Jenštejn povýšen na městečko a byla mu přiznána práva trhová. Ještě na začátku 20. 

stol. byl Jenštejn uváděn jako městečko. Tohoto práva však nikdy nevyužil.  

Po vzniku republiky v roce 1918 a po 1. pozemkové reformě ve dvacátých letech 

vzniklo v Jenštejně mnoho malých hospodářství a desítky řemeslnických domků. 

Násilná kolektivizace po únoru 1948 a léta socialistického budování nadlouho přerušila 

příznivý vývoj obce. Obec byla dokonce zařazena mezi obce "na dožití", tj. bez 

možnosti výstavby nových domů, v podstatě byla určena k zániku. V blízkém 

chráněném údolí Vinořského potoka byla zřízena ohromná skládka, kam bylo vyvezeno 

1200 vlaků odpadu z pražských podniků, popílek ze sléváren, kůra z pily, umělohmotný 

odpad všeho druhu, zbytky kabelů, cívky od kabelů, pneumatiky i odpad z budování 

metra.  

Po roce 1989 řeší nové vedení obce nápravu ekologických a urbanizačních škod, 

buduje se základní infrastruktura, opravují se domy. Obec se postupně vzpamatovává ze 

škod utrpěných v minulých letech, využívá příznivé polohy v blízkosti hlavního města a 

začíná se zařazovat mezi moderní perspektivní obce (Historie obce Jenštejn, cit. 13. 
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června 2013, dostupné z: 

http://www.jenstejn.com/index.php?nid=6150&lid=cs&oid=2017554). 

 

7.3.3 Popis současné situace 

 

V září roku 2007 byla zahájena realizace obytného souboru Nový Jenštejn. Toto 

seskupení residenčních staveb sestává převážně z řadových rodinných a malých 

bytových domů, menšinu tvoří samostatně stojící rodinné domy. V současné době je 

hotova zhruba polovina plánovaného souboru, v níž se ovšem nenachází valná část 

navrhovaných služeb, které byly součástí projektu. Developerská firma navíc vyhlásila 

bankrot a tak je v současné chvíli vyhlídka na dostavbu areálu i jeho konečná podoba 

značně nejasná.   

Díky výstavbě se počet obyvatel v obci téměř zdvojnásobil a většinu obyvatel 

Nového Jenštejna tvoří mladé rodiny s dětmi v předškolním věku. Právě kvůli 

prudkému nárůstu počtu malých dětí obecní rada nechala vybudovat na území Nového 

Jenštejna školku. Ačkoliv to znamenalo pro obec velký přínos, kapacita školky je 

beznadějně zaplněná a zdaleka nestačí pokrýt zájem místních obyvatel. To je i jedním 

z důvodů, proč se část lidí žijících na území Nového Jenštejna nechce přihlásit 

k trvalému pobytu v místě bydliště a ponechává si trvalý pobyt v Praze. Jedině tak má 

totiž šanci umístit své děti do školky alespoň v hlavním městě, neboť změnou trvalého 

pobytu by o tuto možnost přišla. Tím samozřejmě přichází rozpočet obce o potřebné 

finance, které by mohl například investovat do rozvoje dalších služeb, kterých je v obci 

katastrofální nedostatek. V obci se například nenachází jediná prodejna potravin, 

lékárna, ani jiný obchod a obyvatelé jsou tak nuceni jezdit nakupovat i základní potřeby 

do Prahy či do Brandýsa nad Labem. To pochopitelně představuje problém hlavně pro 

její starší obyvatele.    

Ve zřícenině hradu sídlí od roku 1977 Oblastní muzeum Praha-východ a je 

včetně hradní věže přístupné veřejnosti. 

Ve vesnici se nachází již zmíněný domov seniorů s plně vyčerpanou kapacitou 

166 klientů. Obec má dále sbor dobrovolných hasičů (s cisternou, kterou parkuje v 

pronajaté hale bývalého JZD), obecní poštu, knihovnu, dvě pohostinství (U Cafourků, 

Ala Bašta), antukové hřiště, na kterém trénují především úspěšní nohejbalisté, louku v 

příjemném údolí Vinořského potoka pro konání nejrůznějších akcí (Den Země, O pohár 
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starosty obce, Jenštejnské slavnosti, Loučení s prázdninami, Lampionový průvod, 

Pálení čarodějnic). Rodinné centrum Jenštejnský trpaslík má sídlo v Novém Jenštejně a 

pořádá také nejrůznější akce.  

Dále zde má sídlo několik firem podnikajících v nejrůznějších odvětvích 

(stavebnictví, zahradnictví, půjčovna těžké techniky, software, účetnictví). V bývalém 

statku na návsi sídlí též Archiv AV ČR. Přesto je ale v obci a blízkém okolí minimum 

pracovních příležitostí a většina obyvatel musí za prací dojíždět. V tomto ohledu je 

přínosem alespoň snadná dostupnost Prahy a to jak automobilem, tak autobusy MHD. 

Na návsi stojí venkovní kaple, přímo před ní je ale postavený novější památník 

padlým ve světových válkách. Vesnice Jenštejn leží v rovinaté krajině středních Čech. 

Středověký hrad stojí na začátku úzkého údolí Radonického potoka, které se zařezává 

do roviny okolní krajiny. Hrad je dominantou okolí. Do sídla je možné přijet od západu 

(z císařské silnice na Brandýs) po cestě (vedoucí chvíli lesem) na hraně údolí potoka. 

Od jihu lze přijet z Radonic po silnici se segmenty původní aleje ovocných stromů, kde 

návštěvníka vítají rozpadlé stavby JZD, nebo od severu, odkud je vstup do území 

nejzajímavější. Člověk jede mezi poli, nad něž ční pouze věž hradu. Poté příchozího 

překvapí pravotočivá zatáčka a klesání. Horizont se ztrácí v příkrém zářezu a následuje 

levotočivá zatáčka. Náhle se ocitáme v samotném středu obce na jejím nejrušnějším 

místě před hospodou U Cafourků. Kousek dál v našem směru leží prostorná náves 

klidnějšího charakteru s venkovní kaplí (před niž obec po druhé světové válce postavila 

pomník padlým dekorovaným dvěma tújemi po stranách). Západním směrem od návsi 

procházíme úzkými uličkami v blízkém okolí hradu, kde končí zelený vegetační klín 

údolí, který dosahuje až k samotnému centru obce. Na hrázi rybníka roste stará lípa, pod 

níž je lavička. Kousek dál vidíme útulnou louku, kde je pořádáno jarní pálení čarodějnic 

a letní míčové turnaje na antuce. Směrem na jih procházíme hlavní ulicí Nového 

Jenštejna, která prozatím nikam nevede.  Při návratu zpět do vsi odbočujeme na 

záhumenní cestu, která nás vede okolo zachovalých krásných stodol na vnitřní straně a 

plevelem zarostlých kravínů na straně vnější. Od záhumenní cesty se odděluje cesta 

polní s náznakem původní aleje, která plyne po mírné terénní vlně směrem dolů ke 

koňskému výběhu u lesa a dál do Radonic. Kousek dál záhumenní cesta náhle končí, 

neobjímá celé centrum vsi, jak bychom očekávali. Celkový obraz sídla lze bez mapy 

získat těžce (Kopecký, 2012, p. 7). 

Výrazným a charakteristickým prvkem vesnice je kromě hradu zmíněná 

okrouhlice, tvořená bývalými statky, která dává návsi její typický uzavřený tvar. 
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Vesnice má celkově velmi uzavřenou formu se třemi vstupy, ze západu, jihu a severu. 

Nespornou výhodou se z dnešního pohledu může zdát skutečnost, že za minulého 

režimu byl Jenštejn označen jako „vesnice na dožití“, neboť jeho zástavba nebyla díky 

tomu téměř poškozena nevhodnými stavebními zásahy. 

Nejvíce problematickým místem Jenštejna se na první pohled zdá být chátrající 

areál bývalého JZD, který leží při silnici na Radonice, hned naproti Novému Jenštejnu. 

Výhled z původní zástavby zastiňuje naštěstí okrouhlice návsi a tak alespoň celkově 

malebný ráz historické části Jenštejna není tímto objektem narušen. Otázku, co s tímto 

areálem dále podnikat, řeší obec již delší dobu. Na toto téma dokonce v rámci Fakulty 

architektury ČVUT v Praze proběhlo v minulých letech několik seminářů se studenty, 

jejichž práce byly v obci vystavovány (ve vsi žijí dva architekti, kteří na fakultě 

přednáší). Velkým problémem je ale kromě malého rozpočtu obce i otázka 

pozemkového vlastnictví, neboť areál bývalého JZD je rozparcelován mezi více 

vlastníků. 

Jenštejn se zdá být v tomto ohledu ukázkovým příkladem toho, co popisuje I. 

Bičík jako osud vesnic po roce 1948. „Na okraj intravilánu vesnic, někde i přímo mimo 

něj, tedy do extravilánu, se spolu s živočišnou výrobou (kravíny, vepříny apod.) 

přemístilo i technické zázemí (mechanizační a skladové), zázemí rostlinné výroby 

(nemluvě o provozovnách tzv. „vedlejší výroby“ a manipulačních plochách)“ (Bičík, 

2010, p. 85). Jako dědictví dob minulých tak Jenštejnu zůstal areál, který už z hlediska 

původní funkce nemá žádné využití a hledání nového využití je v rámci takto malé obce 

jen obtížně řešitelným úkolem.   

Na území obce se dále nachází bývalá skládka odpadů, která byla využívána 

především k navážce odpadu ze stavby pražského metra. Skládka sice již svému 

původnímu účelu neslouží, ale na úplnou sanaci stále čeká. Skládkou je navíc zavezeno 

prameniště potoka a skládka tak kromě ekologické zátěže vytváří i jakýsi nepříliš 

pohledný močál v údolí Radonického potoka.  

Naopak biokoridor Vinořského potoka, navazující přímo na zástavbu vesnice se 

zdá být velkou výhodou, a kromě historického jádra vsi je i hlavním turistickým 

lákadlem Jenštejna.  Oblast využívá množství cyklistů i jezdců na kolečkových bruslích. 

U rybníku pod hradem, který tvoří jakýsi přirozený začátek této „zelené“ trasy, jsou 

vidět pravidelně rybáři a to i přesto, že kvalita vody v rybníku není na první pohled 

příliš dobrá.    
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Jako problém by se mohla zdát existence leteckého koridoru na letiště v Kbelích. 

V budoucnu je v blízkosti plánována navíc výstavba expresního Pražského okruhu, 

který by mohl značně zvýšit celkovou hladinu hluku.   

Jenštejn leží v oblasti s vysoce kvalitní zemědělskou půdou, která je přesto 

zastavována nevzhlednými sklady a výrobními halami. To je velice dobře vidět 

například po sjezdu na Radonice z dálnice na Mladou Boleslav. Vzhled okolních polí 

pochopitelně utrpěl i velkoplošným hospodařením za minulého režimu. 

Jako asi poslední skutečnost, kterou je třeba zdůraznit, neboť významně 

ovlivnila každodenní život obce, bylo její rozšíření o Nový Jenštejn. Počet obyvatel se 

během historicky velmi krátké doby téměř zdvojnásobil. To pochopitelně nutně vedlo 

k procesu vzájemného vymezování, osahávání a postupného hledání fungujícího soužití 

mezi původními a nově příchozími obyvateli. 
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7.4 Výsledky výzkumu 

7.4.1 Vyhodnocení výzkumu 

 

Z hlediska demografických charakteristik obyvatelstva lze tvrdit, že ve všech 

třech zkoumaných skupinách obyvatel, tedy osob žijících v buď původní zástavbě, 

Novém Jenštejnu, nebo Domově seniorů Jenštejn, bylo přibližně shodné procentuální 

zastoupení mužů a žen (χ
2
(3)=0,537; p=0,756)

1
, kdy téměř dvě třetiny respondentů 

tvořily ženy. 

 

Obr. 1: Procentuální rozdělení respondentů podle pohlaví 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

Jednou ze zásadních a určujících demografických charakteristik se ukázalo 

věkové složení jednotlivých skupin (χ
2
(3)=69,299; p=0,00). V Domově seniorů Jenštejn 

byl samozřejmě věkový průměr nejvyšší, kdy 80% jeho obyvatel spadá do věkové 

kategorie 76 a více let.   

Podstatně důležitější je pro nás ale rozdíl mezi věkovým složením obyvatel 

původní zástavby a Nového Jenštejna (χ
2
(3)=17,344; p=0,002). Obyvatele druhé 

skupiny tvoří převážně mladé rodiny s dětmi, které se do svého nového bydliště 

přestěhovaly ve velké většině z Prahy v období posledních pěti let. Jak můžeme vidět 

                                                           
1
 1 Test dobré shody (Chí kvadrát), číslo v závorce značí počet stupňů volnosti, p pak hladinu 

významnosti (po vynásobení 100 udává hladinu významnosti v procentech). V práci pracujeme s hladinou 

významnosti 5 %. 
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v grafech na obr. 2 a 3, nejvýraznější rozdíl je v kategoriích 61-75 let (36% původní 

zástavba, 2% Nový Jenštejn a 31- 45 let (32% původní zástavba, 67% Nový Jenštejn). 

 

Obr. 2, 3: Procentuální rozdělení respondentů podle stáří 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Další neméně důležitou demografickou charakteristiku představuje stupeň 

dosaženého vzdělání (obr. 4 a 5). Zde se budeme zajímat pouze o původní zástavbu a 

Nový Jenštejn, u nichž tuto skutečnost považujeme za zvláště důležitou (χ
2
(3)= 22,415; 

p=0,00). Výrazný rozdíl je především u osob se středoškolským vzděláním bez maturity 

(původní zástavba 36%, Nový Jenštejn 5%) a osob s vysokoškolským vzděláním, jímž 

v Novém Jenštejně disponuje téměř dvě třetiny jeho obyvatel (původní zástavba 17%, 

Nový Jenštejn 65%).   

Obr. 4, 5: Procentuální rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Poslední demografickou charakteristikou, která výrazně odlišuje obě dvě 

skupiny, je výše jejich měsíčního příjmu (χ
2
(3)=14,754; p=0,002). Statisticky významné 

jsou kategorie do 10 tis. Kč (původní zástavba 25%, Nový Jenštejn 3,8%), 10 – 20 tis. 

Kč (původní zástavba 44%, Nový Jenštejn 18%) a přes 30 tis. Kč (původní zástavba 

9%, Nový Jenštejn 41%). U prvních dvou kategorií se ve Starém Jenštejně jednalo jak o 
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osoby v důchodovém věku, tak osoby ekonomicky aktivní. V Novém Jenštejně 

převážně o maminky na mateřské dovolené.     

 

Obr. 6, 7: Procentuální rozdělení respondentů podle měsíčního příjmu 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum  

Z výše uvedeného vyplývá, že obyvatelé Nového Jenštejna se oproti obyvatelům 

původní zástavby skládají z výrazně mladší populace s velkým podílem vysokoškolsky 

vzdělaných jedinců a s celkově významně vyššími příjmy. Z této skutečnosti 

samozřejmě plyne odlišný životní styl i očekávání obou skupin. To se nám potvrdilo 

v rámci dotazníkového šetření i provedených rozhovorů. Tyto odlišnosti si navíc obě 

skupiny jasně uvědomují a představují i hlavní část argumentace při vzájemném 

vymezování těchto skupin mezi sebou navzájem.   

V původní zástavbě žije mnoho starousedlíků, kteří zde žili již před rokem 1989. 

Starší část z nich ještě pamatuje doby, kdy se zde hospodařilo na původních statcích, 

nebo alespoň pamatuje pozdější hospodaření v rámci dnes zaniklého JZD. Ne všichni 

mají původ v Jenštejně, ale často se sem před mnoha lety přivdali či přiženili. Několik 

respondentů vypovědělo, že žili původně v Praze a nemovitost zdědili po prarodičích. 

Nemovitost potom využívali jako rekreační objekt a po roce 1989 se rozhodli usadit v 

Jenštejně. Důvodem byl většinou únik před ruchem velkoměsta, kdy Jenštejn je schopen 

nabídnout jak hledaný klid a vesnický způsob života, tak snadnou dostupnost Prahy. 

Zaznamenali jsme i několik případů, kdy si respondenti koupili nemovitost bez 

předchozí vazby k místu. Důvody byly většinou stejné, klid a blízkost Prahy a tedy i 

snadné dojíždění do práce v hlavním městě. Dle průzkumu 64% obyvatel Nového 

Jenštejna pracuje v hlavním městě, oproti 34% obyvatel z původní zástavby. Z této 

skupiny také uvedlo 37% dotázaných, že je v důchodu, oproti 6% v Novém Jenštejně. 

(viz elektronická příloha diplomové práce Jenštejn 2013_empirický výzkum). 
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Nový Jenštejn je tedy tvořen výhradně lidmi, kteří zde žijí nejdéle od roku 2007, 

většinou pochází z Prahy a v Praze většinou i pracují. Je zde ale i poměrně početná 

skupina cizinců, tvořená především občany ze zemí bývalé SSSR a několik 

vietnamských rodin. Nejčastěji uváděnými důvody, proč si obyvatelé Nového Jenštejna 

koupili nemovitost právě zde, byla blízkost Prahy, nízká cena nemovitostí, v menším 

množství případů i kladné hodnocení okolní krajiny. 

Součástí rozhovorů byla otázka, jak respondent vnímá vztah mezi starousedlíky 

a obyvateli Nového Jenštejna. Z rozhovorů jasně vyplynulo, že většina dotazovaných 

vnímá určité napětí, nesourodost a separaci obou skupin. Na obou stranách byl 

zdůrazňován velký věkový rozdíl ve složení obyvatel a často i jiná ekonomická situace, 

vzdělání a životní styl. V odpovědích starousedlíků tak zaznívala nejčastěji takováto 

negativní hodnocení:  

 

- „Nikdy se to nepropojí, jsou tu příliš velké rozdíly.“  

- „Nejsou tu žádné sousedské vztahy. Ale najdou se samozřejmě i výjimky.“ 

- „Je to špatné. Dnes má zastupitelstvo celé v rukou Nový Jenštejn a rozhodují si 

pro sebe. Jsou to dvě oddělené a izolované lokality a navíc Nový Jenštejn jsou 

samí mladí lidé.“   

- „Vnímám to spíše negativně, nezajímají se o nás a někteří ani nepozdraví. Na 

vesnici se tradičně všichni znali, to už teď ale neplatí. Nechci ale generalizovat, 

máme mezi nimi i pár známých.“  

- „Staří si musí zvykat na nové a naopak to neplatí. Nemají o nás zájem.“ 

- „Nelíbí se mi hlavně architektura, nehodí se sem.“ 

Naopak našli se i tací, kteří výstavbu i přes výhrady nehodnotili jen negativně: 

- „U nás starousedlíků panuje jisté nepochopení vůči nově příchozím mladým 

lidem. Sídliště se mi ale nelíbí a obec zatím rozhodně nesrostla. Děti už se ale 

prolínají, zde rozdíly neplatí. Výstavba Nového Jenštejna vnesla do obce Nový 

život.“ 

- „Soužití se neprojevuje negativně a vztahy fungují občansky. Povídáme si 

spolu.“ 

- „Jsou to dvě nepropojené oblasti. Ale obec ožívá, celkově je zde alespoň snaha 

něco dělat.“  
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U obyvatel Nového Jenštejna nalezneme různorodější odpovědi. Část 

respondentů odpověděla, že žádné rozdíly ani napětí nevnímá. Většinou se ale jednalo o 

osoby, které Nový Jenštejn popisovali jako „místo na přespání“ a sami přiznávali, že 

kvůli práci nemají příliš času zajímat se o dění v obci, či navazovat nové vztahy. 

Typově nejčastější odpovědi byly tyto: 

- „Učíme se vzájemně vycházet. Jsou zde jiné požadavky a z toho někdy vznikají 

konflikty.“ 

- „Vztahy jsou napjaté. Nový Jenštejn není integrován do starého a až na pár 

výjimek lidé z Nového Jenštejna nemají zájem o kontakty, ačkoliv ovládli 

zastupitelstvo.“ 

- „Vnímám jistou separaci. Starý Jenštejn nás nebere, chápou nás jako zbohatlíky 

a naplaveninu.“ 

- „Rozpor je dán hlavně odlišností životních stylů.“ 

- „Pojítko jsou hlavně děti a mladí lidé ze starého Jenštejna, zde není problém. 

Ale starší generace nás tolik nebere.“     

- „Starý Jenštejn nemá Nový rád, ale mezi konkrétními lidmi to často neplatí. 

Nový Jenštejn se zase často cítí být lepší a na starý kouká skrz prsty. Chtějí, aby 

se přizpůsobili. Kromě toho převládají na zastupitelstvu.“ 

- „Je to v pohodě, jsme častěji ve starém než v Novém.“ 

Na popis vztahu mezi oběma skupinami odpovídají částečně také otevřené 

otázky č. 20, č. 21 a č. 22. v rámci dotazníkového šetření (Příklady dotazníků 

s charakteristickými odpověďmi všech tří skupin viz textová příloha č. 1, 2, 3. 

Zpracované dotazníky v excelu jsou k dispozici jako elektronická příloha diplomové 

práce Jenštejn 2013_empirický výzkum). Na tyto otázky nikdo z Domova seniorů 

Jenštejn neodpověděl. 

Otázka č. 20 se respondentů ptala na to, co obec po roce 1989 poškodilo, a co jí 

naopak prospělo.  Na tuto otázku odpovědělo nevím dvacetdevět respondentů z Nového 

Jenštejna, oproti pouhým třem z původní zástavby. Z Nového Jenštejna odpověděli čtyři 

obyvatelé devastace bývalého JZD a tři obyvatelé: Pomohla výstavba Nového Jenštejna. 

U původní zástavby odpovědělo po jedenácti respondentech: Pomohla modernizace 

(kanalizace, vodovod, plyn) a zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou. 

Deset respondentů odpovědělo, poškodila jí výstavba Nového Jenštejna a šest 

odpovědělo devastace JZD (přehled odpovědí obr. 8, 9).  
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  Obr. 8, 9: Otázka č. 20: Pokud byste se ohlédl/a zpět až do roku 1989, co podle Vás v období  

následujícím po tomto roce obci nejvíce prospělo a co jí naopak nejvíce poškodilo? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Otázka č. 21 se ptala na výhody a nevýhody spojené s rozšířením obce o část 

Nový Jenštejn (obr. 10, 11). Nejčastější odpovědí byla v původní zástavbě stížnost na 

skutečnost, že se současně s výstavbou Nového Jenštejna nevybudovala i infrastruktura, 

kterou sliboval developer ve svém projektu (původní zástavba deset respondentů, Nový 

Jenštejn čtyři respondenti). Tato stížnost byla potom velmi častá u obou skupin i 

v rámci rozhovorů. Za nový impuls pro obec označilo Nový Jenštejn osm respondentů 

z původní zástavby a deset z Nového Jenštejna. Sedm respondentů ze staré zástavby si 

stěžuje na preferování Nového Jenštejna v rámci rozhodování obce (Nový Jenštejn 

žádná odpověď). Na nefunkční vztahy si potom stěžovalo osm respondentů z Nového 

Jenštejna a pět z původní zástavby. Nejčastější odpověď z Nového Jenštejna potom 

byla, že díky navýšení počtu obyvatel dostává obec vyšší dotace (deset respondentů 

Nový Jenštejn, čtyři původní zástavba).  Během rozhovorů se v tomto směru několikrát 

vyskytl argument, že poměrně významná část lidí z Nové Jenštejna si ovšem nechává 

trvalé bydliště mimo Jenštejn. Nejčastěji uváděným důvodem byla nedostatečná 

kapacita zdejší školky, neboť v případě změny místa bydliště by dotyčný přišel o 

možnost umístění dětí do školky v Praze.   
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Obr. 10, 11: Otázka č. 21: Jak vnímáte rozšíření Jenštejna o část Nový Jenštejn? Uveďte prosím 

 výhody a nevýhody. 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Otázka č. 22 se ptala, zda občané mohou ovlivnit rozhodnutí dělaná na úrovni 

obce. Rozdíly se jeví jako statisticky nevýznamné (χ2(3)=15,272; p=0,122). Přesto zde 

ale čísla uvádíme (obr. č. 12,13). V Domově seniorů odpovědělo 50% respondenti Ano, 

50% respondentů Ne. V Novém Jenštejně uvedlo 60% respondentů Ano, v původní 

zástavbě 27%. Ne uvedlo v Novém Jenštejně 16% osob, v původní zástavbě 49%. 

Můžeme zde proto sledovat jistou tendenci k menší důvěře ve schopnost ovlivnit chod 

obce mezi respondenty z původní zástavby. Ta pravděpodobně vychází z během 

rozhovorů mnohokrát opakované skutečnosti, že zastupitelstvo obce je tvořeno převážně 

jedinci z Nového Jenštejna.   

 

Obr. 12, 13: Otázka č. 22: Máte pocit, že jsou občané schopni ovlivnit rozhodnutí dělaná na úrovni obce? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 
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Historie obce a současného hospodaření s krajinou se týkaly otázky č. 14 a 15. U 

otázky č. 14 je statisticky významný rozdíl v odpovědích jednotlivých skupin 

(χ2(3)=23,568; p=0,001). Otázka se respondentů ptala, jak vnímají hospodaření 

s krajinou v okolí Jenštejna po roce 1989. V původní zástavbě odpovědělo Negativně 

26% respondentů, v Novém Jenštejně se odpověď Negativně nevyskytla ani jednou 

(obr. 14, 15, 16). Můžeme jen vyvozovat, že tento rozdíl je dán především tím, že 

obyvatelé Nového Jenštejna nemají dlouhodobou zkušenost s místem a jejich hodnocení 

je v podstatě hodnocením současné situace bez možnosti porovnání s předcházejícími 

historickými obdobími. U obyvatel Domova seniorů Jenštejn se nevyskytla ani jedna 

negativní odpověď.     

Otázka č. 15 se ptala, zda podle respondentů hraje důležitou roli při hospodaření 

s místní krajinou respekt k tradici a její historické hodnotě (souhrnná tabulka, obr. č. 

17). Zde jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými skupinami 

(χ2(3)=10,597; p=0,226). Mezi původní zástavbou a Novým Jenštejnem vyšly 

procentuálně velmi podobné poměry u jednotlivých odpovědí. U Domova seniorů 

Jenštejn byly opět všechny odpovědi pozitivní. 

 

 

Obr. 14, 15, 16: Otázka č. 14: Jak vnímáte změny v hospodaření s krajinou v okolí Jenštejna po 

roce 1989 a její současný stav? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 
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Obr. 17: Otázka č. 15: Hraje podle Vás důležitou roli při hospodaření s místní krajinou respekt k 

tradici a její historické hodnotě? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Otázky č. 11, 12 a 13 zkoumaly jak vztah respondentů ke krajině na obecné 

rovině, tak konkrétně jejich vztah k Jenštejnu a okolní krajině.  

Otázka č. 11 nabízela respondentům volbu mezi třemi tvrzeními: 

a) Člověk a jeho činnost tvoří přirozenou a nedílnou součást krajiny. Pokud se k ní 

chová s úctou a hospodaří rozumně, tak ji svou přítomností spíše obohacuje. 

b) Krajina pro člověka představuje něco jako materiální základ, z něhož svou prací 

získává vše potřebné pro svoji obživu. Estetická, ekologická a další hlediska 

jsou tak spíše druhotná, byť se na ně také musí brát ohled. 

c) Hodnota krajiny je dána původností jejích přírodních složek. Lidská činnost tak 

vždy vede spíše k její degradaci. 

 

U této otázky se rozdíl mezi tvrzeními dle místa bydliště nepotvrdil 

(χ2(3)=1,661; p=0,798). V průměru si vybralo 81% respondentů otázku a), 8% otázku 

b) a 11% otázku c). 

U otázky č. 12 měli respondenti odpovědět zda, aby se člověk cítil spokojený na 

místě, kde žije, musí být takové místo součástí širšího celku, který se vyznačuje 

takovými vlastnostmi jako je řád, harmonie, přehlednost, estetická kvalita apod.  U této 

otázky se nevyskytl statisticky významný rozdíl v odpovědích mezi původní zástavbou 

a Novým Jenštejnem (χ2(3)=3,723; p=0,445). Odpověď Ano, či Spíše ano si vybralo 



95 
 

přibližně 90% respondentů. U Domova seniorů Jenštejn byla odpověď Ano zastoupena 

ve 100% případů.  

  Otázka č. 13 se potom ptala, zda je nositelem podobných vlastností Jenštejn a 

jeho okolí. Mezi původní zástavbou a Novým Jenštejnem ani v této otázce nebyla 

nalezena statisticky významná odlišnost v odpovědích (χ2(3)=5,489; p=0,241). 

Odpověď Určitě ano či Spíše ano si vybralo kolem 80 % osob z obou skupin. U 

Domova seniorů Jenštejn byla pouze prohozena četnost odpovědí mezi Určitě ano či 

Spíše ano vůči předešlým dvěma skupinám. Odpověď Určitě ano si vybralo 75% 

respondentů. 

Otázky č. 7, 8, 9 a10 měly odpovědět na vztah respondentů k Jenštejnu jakožto 

domovu.  

Otázka č. 7. se ptala, zda Jenštejn představuje místo, které by respondent označil 

za svůj domov. Názory zkoumaných skupin se statisticky neliší (χ2(3)=3,779; p=0,707). 

Jenštejn za svůj domov označilo 91% (Určitě ano 64%, Spíše ano 27%) ze všech 

dotázaných osob. 

U otázky č. 8 jsme se respondentů ptali, zda přemýšlí nad tím, že by se 

v budoucnu přestěhovali a začali žít na jiném místě. Zde už se rozdíly v návaznosti na 

místo bydliště ukázaly jako statisticky významné (χ2(3)=27,053; p=0,001). Nevím 

odpovědělo 3% respondentů z původní zástavby, 15% z Nového Jenštejna a 25% 

z Domova seniorů Jenštejn. U odpovědi Spíše ano byl poměr odpovědí 3% – 18% - 8% 

a u odpovědi určitě ne byl poměr 40% – 13% – 67% (obr. 18, 19, 20).        

Otázka č. 9. se ptala, zda si respondenti přejí, aby v jejich současném bydlišti 

zůstaly žít jejich děti i po dosažení dospělosti. I u této otázky se v odpovědích mezi 

původní zástavbou a Novým Jenštejnem vyskytla statisticky významná odlišnost 

(χ2(3)=22,714; p=0,000). Nevím odpovědělo v původní zástavbě 22% respondentů, 

v Novém Jenštejně 53%, Určitě ano je poměr odpovědí 28% – 0% (obr. 21, 22). 

V otázce č. 10 měli respondenti na škále od 1 do 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší) 

ohodnotit různé kategorie, které se vztahují k představě dobrého domova. Rozložení 

hodnot u jednotlivých kategorií vyšlo u všech tří skupin velmi rovnoměrně (viz. 

elektronická příloha diplomové práce Jenštejn 2013_empirický výzkum).  

Otázky č. 17, 18 a 19 měly zjistit, co jednotlivé skupiny považují za pozitiva a 

negativa Jenštejna a okolí, a co by si nejvíce přáli. Nikdo z Domova seniorů Jenštejn 

tyto otázky v dotazníku nevyplnil.  
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Otázka č. 17 se respondentů ptá, co shledávají za největší pozitiva v souvislosti 

s životem v Jenštejně.  Významně nejpočetnější odpovědí u obou skupin byla 

Dostupnost do Prahy (původní zástavba 30 odpovědí, Nový Jenštejn 28).  Velká shoda 

panovala také v hodnocení urbanistické struktury starého Jenštejna a kvality okolní 

krajiny (poměr odpovědí sedmnáct – sedmnáct). Naopak Klid odpovědělo  

 

Obr. 18, 19, 20: Otázka č. 8: Přemýšlíte někdy nad tím, že byste se přestěhoval/a a začal/a žít na 

 jiném místě? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

 

Obr. 21, 22: Otázka č. 9: Jestliže máte děti, chtěl/a byste, aby až dospějí, zůstaly žít v Jenštejně? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 
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jen osm osob z původní zástavby oproti dvacetipěti z Nového Jenštejna. Dobré 

sousedské vztahy jmenovalo šestnáct osob z Nového Jenštejna, z původní zástavby tuto 

odpověď neuvedl nikdo. Zde je třeba zmínit, že obyvatelé Nového Jenštejna téměř bez 

výjimky hovořili o vztazích uvnitř Nového Jenštejna a to v rámci rozhovorů i 

komentářů v dotazníku. Časté bylo srovnání s anonymními vztahy mezi sousedy v Praze 

a rozvíjejícím se přátelství mezi sousedy v nové zástavbě. K tomu ještě připomeňme, že 

je zde velký počet maminek na mateřské dovolené a z toho plynoucí různé 

organizované aktivity pro rodiče s dětmi. Zde je asi nejaktivnější sdružení Jenštejnský 

trpaslík. Lidé ze starého Jenštejna naopak často zmiňují, že vztahy mezi lidmi už nejsou 

tak intenzivní, jako byly dříve a daleko méně je i organizovaných aktivit, kde se 

posilovaly vztahy mezi obyvateli obce. Častou poznámkou též bylo, že dnes se 

organizují hlavně akce pro děti a na ostatní věkové kategorie se zapomíná. Zmiňme 

ještě, že deset lidí z Nového Jenštejna jako výhodu uvedlo okolní přírodu, kdežto 

z původní zástavby tato odpověď nezazněla (více obr. 23, 24).   

  

Obr. 23, 24: Otázka č. 17: Pokud byste měl/a vyjmenovat pět největších předností vaší obce, 

které by to byly? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Otázka č. 18 se ptala naopak na negativa spojená se životem v obci. Zde se 

jednotlivé odpovědi u sledovaných skupin výrazněji liší, jak to ukazují obrázky č. 25 a 

26. Obě skupiny si společně stěžují na chybějící chodníky podél silnic na Vinoř a 

Radonice a nevzhledný chátrající areál JZD, který označují za největší ostudu obce. 

Naopak respondenti z původní zástavby si daleko více stěžují na špatné vztahy mezi 

starousedlíky a obyvateli nové zástavby, silný provoz na komunikacích procházejících 

původní zástavbou či znečištěné rybníky. Nový Jenštejn má zase svá specifická trápení 
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daná lokalitou a odlišným věkovým složením. Jmenujme například velmi hustou 

zástavbu v Novém Jenštejně a z toho plynoucí nedostatek soukromí, divoké skládky v 

blízkém okolí a nekvalitní dětská hřiště. Obyvatelé nové zástavby se také zdají být 

celkově citlivější k neupravenosti některých míst a budov a nepořádku v obci.   

Obr. 25, 26: Otázka č. 18: Pokud byste měl/a  naopak vyjmenovat pět největších negativ 

spojených se životem ve vaší obci, která by to byla? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

V otázce č. 19 se respondenti vyjadřovali k tomu, co jim v obci nejvíce chybí. 

Zde byla jednoznačná shoda na špatné infrastruktuře a občanské vybavenosti obce. Ze 

všeho nejvíce lidé z obou skupin postrádají obchod se základními potravinami (29 

respondentů z původní zástavby, 32 respondentů z Nového Jenštejna). U obyvatel 

Nového Jenštejna byla ještě další významnou položkou škola, kterou postrádá 13 

respondentů (obr. 27, 28).     
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Obr. 27, 28: Otázka č. 19: Co Vám ve vaší obci nejvíce schází? 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

U otázky č. 16 měli respondenti na škále od 1 do 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší) 

ohodnotit, jak jsou spokojeni s životem v obci. Celkové rozdíly ve spokojenosti 

obyvatel jsou statisticky významné (F(2)=11,205; p=0,000)
2
, spokojenost seniorů se 

odlišuje od ostatních dvou skupin (p=0,000), spokojenost obyvatel původní zástavby a 

Nového Jenštejna se neliší (p=1,000). U původní zástavby činí průměr 6,8, u Nového 

Jenštejna 7,02 a u domova seniorů dokonce 9,33. 

Otázka č. 24 se ptala, zda se respondenti cítí pevnou součástí místní komunity a 

zda považují takové vazby za důležité. Ze statistického hlediska zde není významný 

rozdíl dle místa bydliště a odpovědi jsou zastoupeny velmi podobně (χ2(3)=6,945; 

p=0,543). Ano odpovědělo celkově 48 % respondentů, Ne 31 % a Ne, ale považuji 

takové vazby za důležité 15 % respondentů.  

Součástí rozhovorů byla mapa s vyznačením jednotlivých oblastí, tak jak byl 

Jenštejn a jeho blízké okolí rozdělen na základě teorie C. O. Sauera. Prvním úkolem pro 

respondenty bylo oznámkovat jednotlivé oblasti číslem od -5 do +5 (-5 nejhorší, +5 

nejlepší). Výsledky jednotlivých skupin zobrazují mapy na obr. č. 29, 30 a 31.  

Můžeme zde u všech skupin sledovat celkově vysoké hodnocení historické části 

obce. Na dotaz, co považují za hlavní identifikační znak obce, téměř všichni respondenti 

odpověděli věž hradu, v menším počtu případů i okrouhlici návsi, případně síť rybníků.  

                                                           
2
 Fisherův test analýzy rozptylu, číslo v závorce značí počet stupňů volnosti, p udává hladinu 

významnosti. Pro porovnání jednotlivých skupin byl použit Bonferroniho test. 
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Vysoce hodnocené jsou i „zelené“ oblasti, tvořící jakousi relaxační zónu pro 

blízké okolí. Především údolí Vinořského potoka je pozitivně hodnoceno i díky 

zmíněným rybníkům. Hodně lidí sem chodí s dětmi (na začátku je dětské hřiště), na 

procházku se psem, projet se na kole či kolečkových bruslích. Je zde možné často vidět 

i sportovní rybáře. Na začátku údolí Radonického potoka se nachází bývalá skládka. 

Z rozhovorů vyplynulo zajímavé zjištění, že většina obyvatel, vč. obyvatel původní 

zástavby, si už existenci skládky téměř neuvědomuje a je potřeba nejdříve vysvětlit, kde 

přesně by se měla skládka nacházet. Zdá se tak, že její existence už není po dlouhé 

době, co je skládka uzavřena, běžnou součástí mentální mapy zdejších obyvatel a k 

jejímu negativnímu hodnocení je potřeba alespoň chvíle rozpomínání. 

Poměrně vysoce hodnocená je i oblast s původně předválečnou zástavbou. Velká 

část domů je totiž od silnice na Vinoř oddělena poměrně velkou zahradou a hluk ze 

silnice tak není téměř patrný. Vyrůstají zde i nové domy na nově vytyčených stavebních 

parcelách směrem do pole a po Novém Jenštejnu se tak jedná o oblast, kde se může 

Jenštejn dále rozrůstat.  

Kladné hodnocení má i Domov seniorů Jenštejn. Jeho areál působí klidným a 

upraveným dojmem a hodně lidí ho považuje za kvalitní instituci s velmi dobrou úrovní 

péče o jeho obyvatele. 

Hůře už dopadly silnice na Vinoř a Radonice. Důvodem je jak zvýšená 

frekvence výskytu velkých nákladních aut, která porušují zákaz průjezdu obcí a zkracují 

si tak cestu, tak především absence chodníků, které by umožňovaly bezpečný pohyb 

mezi jednotlivými částmi obce. Nejvíce negativních hodnocení v tomto směru si obě 

komunikace vysloužily od obyvatel Domova seniorů. 

Specifickým místem z hlediska hodnocení se stala pole. Je zde oblíbené místo 

vycházek „U křížku“, které se nachází na konci cesty lemované alejí, vedoucí mezi 

dvěma poli, zakončené křížem z 16. stol. Část respondentů také nehodnotila pole 

z hlediska estetického dojmu či způsobu hospodaření, ale jen z pohledu jeho užitečnosti 

pro společnost. 

Jednoznačně negativně byl hodnocen chátrající areál JZD. Výjimku zde tvoří 

obyvatelé Domova seniorů, kteří ho hodnotili překvapivě kladně. To ale u této skupiny 

platí u všech oblastí s výjimkou silnic a bývalé skládky odpadů. Nikdo ze seniorů také 

nehodnotil pole. 

Oblast Nového Jenštejna byla častěji negativně hodnocena obyvateli původní 

zástavby a naopak pozitivně jejími obyvateli. Výjimky se ale našly v obou táborech.         
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Obr. 29: Mapa s hodnocením oblastí – původní zástavba  

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

Obr. 30: Mapa s hodnocením oblastí – Nový Jenštejn  

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 
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Obr. 31: Mapa s hodnocením oblastí – Domov seniorů Jenštejn  

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

 

Dalším úkolem bylo identifikovat zóny, kde je subjektivně největší ruch a 

největší klid. Vznikla tak mapa zobrazující hodnocení Jenštejna z hlediska rušnosti, tak 

jak jej vnímají jeho obyvatelé (obr. 32). Tmavě zelená barva znamená největší klid, 

světle zelená méně klidu. To samé platí u ruchu, který je vyznačen červeně. Zde 

bychom na okraj mohli zmínit, že na přímou otázku, zda se obyvatelé Jenštejna obávají 

výstavby expresního pražského okruhu v blízkosti Jenštejna, odpovědělo přes 80 % 

respondentů negativně. Většinový argument byl, že nevěří, že by se mohl tento úsek 

začít stavět, neboť na něj ještě dlouho nebudou finance. Podobně i letecký koridor na 

letiště v Kbelích vnímá až na vzácné výjimky většina obyvatel spíše pozitivně. Asi 90 

% z nich dokonce uvedlo, že rádi sledují letadla. 

Posledním úkolem bylo označit, kde by respondent bydlel nejraději a kde 

naopak nejméně rád. Výsledkem je mapa zobrazující nejlepší a nejhorší místa pro 

bydlení z pohledu obyvatel Jenštejna (obr. 33). Podobně jako u předchozí mapy tmavě 

zelená představuje ideální oblast, světle zelená méně ideální. To samé platí pro 

negativní oblasti, které jsou vyznačeny červeně. Obyvatelé Domova seniorů Jenštejn se 

této úlohy neúčastnili. 
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Obr. 32: Mapa s hodnocením oblastí – ruch x klid 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 

Obr. 33: Mapa s hodnocením oblastí z hlediska bydlení – ideální x negativní oblasti 

Zdroj: Jenštejn 2013, vlastní empirický průzkum 
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7.4.2. Interpretace výzkumu 

 

Naše první a základní hypotéza tvrdila, že existuje rozdíl mezi vnímáním 

kulturní krajiny zvolené oblasti mezi „starousedlíky“ a obyvateli satelitního městečka 

Nový Jenštejn. Na otázku o platnosti či neplatnosti této hypotézy se pokusíme 

odpovědět až po vyhodnocení zbývajících tří hypotéz. 

Druhá hypotéza předpokládala, že u „starousedlíků“ nalezneme celkově silnější 

vazbu k místu, projevující se jeho hlubší znalostí a větší citlivostí k podobě minulých i 

probíhajících změn. Zároveň jsme předpokládali, že zde bude existovat silný vztah 

k místu, jakožto domovu.  

U otázek, týkajících se vztahu ke krajině na obecné rovině, jsme mezi oběma 

skupinami nenalezli větší rozdíly. U všech respondentů se tak potvrdilo, že pro ně 

kvalita krajiny v širším okolí jejich domova představuje důležitou hodnotu a podmínku 

k tomu, aby se na takovém místě cítili spokojení. Ze všech zkoumaných skupin 

odpovědělo 81 % dotázaných, že člověk představuje přirozenou součást krajiny a pokud 

s ní hospodaří rozumně, svou činností ji obohacuje (otázka č. 11). Podobně na otázku, 

zda člověk k pocitu spokojenosti s místem kde žije, potřebuje, aby bylo součástí širšího 

celku, který se vyznačuje takovými vlastnostmi jako je řád, harmonie, přehlednost, 

estetická kvalita apod., odpovědělo 92% respondentů kladně (otázka č. 12). Pro 80% 

respondentů je potom nositelem podobných vlastností i Jenštejn a jeho okolí (otázka č. 

13).  

Rozdílné hodnocení historie obce mezi původní zástavbou a Novým Jenštejnem 

doložila otázka č. 14, která se respondentů ptala, jak vnímají hospodaření s krajinou po 

roce 1989. Negativní hodnocení současného hospodaření ve srovnání s obdobím před 

rokem 1989 zaznělo jen z původní zástavby a to u 26% dotázaných. Z rozhovorů i 

komentářů v dotazníku potom vyplynulo, že obyvatelé původní zástavby mají větší 

tendenci porovnávat současnou situaci s dobou minulou a svými osobními zkušenostmi. 

A to ať se týká mezilidských vztahů, společenského života v obci, vztahu lidí k obci, 

zacházení s okolní krajinou či při vymezování se vůči Novému Jenštejnu. Ten svým 

způsobem a s jistou mírou nadsázky představuje pro starousedlíky jakýsi symbol 

současné doby, neboť se logicky stal dalším významným mezníkem v historii obce.   

Na otázku č. 20, co po roce 1989 obci nejvíce prospělo, či ji naopak poškodilo, 

nedokázalo dát žádnou odpověď 76% obyvatel Nového Jenštejna. Naopak shodně 

pozitivně odpověděly obě skupiny na otázku, zda hraje důležitou roli při hospodaření s 
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místní krajinou respekt k tradici a její historické hodnotě. S výjimkou lokality Nového 

Jenštejna panovala shoda obou skupin i v hodnocení ostatních oblastí, jak ukazují mapy 

na obrázcích 29 a 30.  

    Celých 91% všech respondentů označilo Jenštejn za svůj domov (otázka č. 7). 

Nicméně na otázku, která zkoumala, zda respondenti zvažují možnost přestěhování se 

do jiné lokality, se odpovědi obou skupin statisticky výrazně lišily (otázka č. 8). Nevím 

odpovědělo pouze 3% respondentů z původní zástavby oproti 15% z Nového Jenštejna, 

Spíše ano byl poměr odpovědí 3% - 18% a u odpovědi Určitě ne byl poměr mezi 

původní zástavbou a Novým Jenštejnem dokonce 40% – 13%. Statisticky významné 

rozdíly byly i u odpovědi na otázku, zda si respondenti přejí, aby jejich děti zůstaly žít v 

Jenštejně, až vyrostou (otázka č. 9). Nevím odpovědělo v původní zástavbě 22% 

respondentů oproti 53% respondentů v Novém Jenštejně a Určitě ano odpovědělo 28% 

dotázaných v původní zástavbě a nikdo v Novém Jenštejně. Z toho můžeme vyvodit, že 

u obyvatel Nového Jenštejna pocit identifikace a s ním spojená silná vazba k místu 

zatím chybí, když se naopak potvrdila u obyvatel původní zástavby. U Nového 

Jenštejna je pojem domov spojen spíše s místem chápaným jako současné bydliště, 

kořeny jsou zde zdá se stále příliš mělké.  

Toto tvrzení podpořily i provedené rozhovory, ve kterých značný počet 

respondentů z Nového Jenštejna uváděl, že dokud jsou děti malé, tak nevidí důvod se 

stěhovat. Pro děti školou povinné zde ale chybí škola i možnosti věnovat se dalším 

zájmovým aktivitám, a proto do budoucna změnu bydliště nevylučují. Rodiče s malými 

dětmi si na svém novém bydlišti cení naopak klid, pocit bezpečí a dobré vztahy mezi 

sousedy, kteří mají většinou podobně staré děti.  

Dokladem o silnější vazbě k místu u respondentů žijících v původní zástavbě je i 

skutečnost, že při prosbě, ať na mapě ukážou místo, kde by chtěli v ideálním případě 

bydlet, označili ve většině případů jejich vlastní dům (šestnáct případů z dvaceti). 

Naopak v Novém Jenštejně byl poměr obrácený (sedm případů z dvaceti).              

Na základě výše uvedených skutečností můžeme tvrdit, že platnost druhé 

hypotézy byla potvrzena, a to jak výsledky dotazníkového šetření, tak z pohledu 

provedených rozhovorů.  

Třetí hypotéza předpokládala odlišný životní styl obou skupin, daný jejich 

rozdílnými demografickými charakteristikami. Ty se měly projevit především odlišnými 

očekáváními vzhledem k budoucímu životu v obci i hodnocením nedostatků či naopak 



106 
 

pozitiv obce Jenštejn. Očekávali jsme tak i vzájemně odlišné vnímání těchto skupin 

mezi sebou. 

Odlišné demografické charakteristiky obou skupin se jednoznačně ukázaly u 

všech zkoumaných oblastí. Statisticky významný rozdíl se potvrdil u věkového složení 

obyvatel, složení obyvatel dle dosaženého vzdělání i jejich průměrného měsíčního 

výdělku. Vzájemně odlišné vnímání obou skupin se přesvědčivě ukázalo v rámci 

rozhovorů, kde můžeme na příkladu odpovědí doložit, že si obě skupiny jasně 

uvědomují vzájemné rozdíly i z toho plynoucí odlišná očekávání od života v obci. 

V dotazníku za pozitiva obce obě skupiny shodně považují dostupnost Prahy, 

urbanistickou hodnotu historického jádra obce a okolní krajinu (otázka č. 17).   

Statisticky významné rozdíly v zastoupení odpovědí naopak nacházíme v dalších 

kategoriích, jako jsou sousedské vztahy, příroda, bezpečí či klid (obr. 23, 24). U negativ 

obce (otázka č. 18) statisticky významných rozdílů u jednotlivých kategorií nalezneme 

ještě více. Shoda je hlavně v kritice areálu bývalého JZD a stížnostech na neexistenci 

chodníků podél komunikací v obci. Naopak u ostatních odpovědí je jasně patrné, že 

negativní hodnocení se vážou více na problémy související s bydlením v dané oblasti a 

potřeby plynoucích z rozdílného životního stylu obou skupin. Výrazně více respondentů 

z původní zástavby také zmiňuje rozdíly, které existují mezi oběma skupinami (obr. 25, 

26). V otázce č. 19 obě skupiny shodně deklarují za hlavní nedostatek absenci obchodu 

a špatnou občanskou vybavenost. V ostatních odpovědích můžeme opět sledovat 

statisticky významné odlišnosti plynoucí z rozdílného životního stylu a na něj vázaných 

očekávání.    

Platnost třetí hypotézy proto můžeme jednoznačně potvrdit jak v rámci 

dotazníkového šetření, tak v rámci výsledků rozhovorů. 

Čtvrtá hypotéza předpokládala u obyvatel Domova seniorů Jenštejn nejslabší 

vazbu na místo. To by mělo být dáno skutečností, že většinu svého aktivního života 

prožili povětšinou mimo obec a do Jenštejna se přestěhovali strávit své stáří. Jejich 

výpovědi by tak měly být dotčeny okolní krajinou jen minimálně, neboť v jejich případě 

spíše předpokládáme „život ve vzpomínkách“ a orientaci na minulost.  

Odpovědi obyvatel Domova seniorů Jenštejn se lišily od dalších dvou skupin 

především tím, že zde byla jasná tendence odpovídat na všechny otázky výhradně 

pozitivně. Jedinou výjimkou byla otázka, zda se považují za součást místní komunity, 

kde odpovědělo 44% respondentů, že nikoliv (otázka č. 24). Tomu odpovídá i 

skutečnost, že v rámci dotazníkového šetření nikdo ze seniorů nevyužil možnost 
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vyjádřit se v rámci otevřených otázek. Můžeme tedy tvrdit, že tato skupina se jako celek 

života v obci v podstatě neúčastní. To často potvrzovali i respondenti z původní 

zástavby.  Do obce prý oproti dřívějším dobám chodí o mnoho méně obyvatel Domova 

seniorů, než tomu bylo dříve a neúčastní se už ani organizovaných akcí. Stejně tak 

v rámci rozhovorů jeho obyvatelé až na dvě výjimky shodně uvedli, že svůj volný čas 

tráví v areálu svého současného bydliště. Překvapující se tak může zdát skutečnost, že 

v rámci hodnocení jednotlivých oblastí s výjimkou pole (nikdo z respondentů 

nehodnotil) ohodnotili obyvatelé Domova seniorů všechny ostatní položky. A až na 

silnice a skládku vyšlo hodnocení opět velmi pozitivně a to včetně areálu bývalého JZD. 

Je proto otázkou, zda se v tomto případě nejedná spíše o vyjádření zažitých představ 

vázaných na jednotlivé obecné kategorie, než o hodnocení vycházející ze znalosti 

konkrétních míst. Za průkazné můžeme určitě považovat, že obyvatelé Domova seniorů 

chodí do obce jen velmi zřídka a o dění v obci mají jen velmi obecnou představu. 

Zároveň se zdá být zjevné, že jsou se svým současným domovem velmi spokojeni. Zde 

bychom opět mohli přemýšlet nad tím, zda toto hodnocení jedné oblasti není promítáno 

i na zbytek obce.  

U čtvrté hypotézy máme z dotazníkového šetření nedostatek prokazatelných 

faktů na to, abychom ji mohli jednoznačně potvrdit či vyvrátit. Na základě výše 

uvedené argumentace a výsledků provedených rozhovorů ji ale považujeme spíše za 

platnou.     

Na závěr nám zbývá potvrdit či vyvrátit naši první a zároveň hlavní hypotézu. U 

dotazníkových otázek, zaměřených na hodnocení krajiny v okolí Jenštejna, se výpovědi 

obou skupin statisticky významně neliší. Obě skupiny zdejší krajinu hodnotí převážně 

pozitivně. Podobně i hodnocení kvality jednotlivých oblastí neukázalo zásadní rozdíly 

v závislosti na místě bydliště. U druhé hypotézy se nám ale podařilo dokázat, že u 

„starousedlíků“ existuje celkově silnější vazba k místu a větší citlivost vůči 

probíhajícím změnám v okolní krajině. Za velmi podstatné považujeme i zjištění, že 

mezi oběma skupinami je výrazný rozdíl co do životního stylu a z toho plynoucích 

očekávání vůči životu v obci.  

Jako součást rozhovorů byla zařazena otázka, ve které měl respondent 

charakterizovat svůj vztah k Jenštejnu a jeho okolí. U obou skupin se odpovědi 

soustředily na odlišné aspekty, byť část odpovědí se shodovala. Shodně se vyskytuje 

hlavně dostupnost Prahy a obě skupiny také mluví o Jenštejnu a okolí jako o hezkém 

místu. V původní zástavbě respondenti nejčastěji vyjadřovali svou sounáležitost 
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s místem. Častou odpovědí bylo i jednoduché konstatování, že jsou zde zvyklí a líbí se 

jim tu. Běžně byl deklarován kladný vztah k místu, založený na skutečnosti, že zde 

respondent prožil většinu svého života. Více než polovina dotázaných se potom označila 

za místního patriota.  Další frekventovanou odpovědí bylo, že místo má svoji 

specifickou atmosféru. Tyto odpovědi se naopak nevyskytovaly v Novém Jenštejně. 

V původní zástavbě se oproti tomu vůbec nevyskytly odpovědi typu, máme tu nový 

pěkný dům, nebo je tu levné bydlení, je tu bezpečno apod. Mezi časté odpovědi 

v Novém Jenštejně také patřily ty, které kladně hodnotily vztahy mezi nově příchozími 

rodinami. Další častou odpovědí bylo tvrzení, že Jenštejn a okolí je sice pěkné místo, 

ale chybí nám tu lesy a kopce, všude jsou jen samá pole apod.  Konkrétní hodnocení 

charakteru okolní krajiny v původní zástavbě nepadlo naproti tomu ani v jednom 

případě.  

U dotazníkové otázky č. 17 deset respondentů z nové zástavby zařadilo mezi pět 

největších předností Jenštejna okolní přírodu. Tato odpověď se v původní zástavbě 

nevyskytla opět ani u jednoho respondenta. To podle nás velmi dobře dokumentuje, jak 

odlišné je vnímání místa mezi „městským“ člověkem, který se do této rurální oblasti 

přistěhoval a původním obyvatelem, pro něhož je okolní příroda samozřejmou součástí 

jeho prostředí. Poslední významná odlišnost, které jsme si všimli v rámci provedených 

rozhovorů, se týkala volnočasových aktivit. Odpověď na otázku, kam v Jenštejně a 

okolí chodíte trávit svůj volný čas, byla ve více než v polovině případů u Nového 

Jenštejna vázána na sportovní aktivity, ať se jednalo o cyklistiku, běh, nebo jízdu na 

kolečkových bruslích. 

Z výše uvedených skutečností můžeme potvrdit i první hypotézu. Jak je dobře 

patrné, rozdíl ve vnímání okolní krajiny je dán odlišným životním stylem, z něhož plyne 

zaměření na jiné kvality daného prostředí i možnostmi, jaké může oběma skupinám 

poskytnout. Tento rozdíl ve velké míře pramení z rozdílných životních očekávání 

městského člověka a člověka, který prožil většinu svého života uprostřed silně rurální 

oblasti. Můžeme proto tvrdit, že se v určité míře jedná o rozdíly mezi rurálním, více 

konzervativním myšlením a myšlením moderním, vlastním urbánnímu obyvatelstvu.  

Podstatnou úlohu samozřejmě hraje i dlouhodobě budovaná vazba k místu. Původní 

obyvatelé sami sebe chápou jako součást okolní krajiny a ta naopak tvoří přirozenou 

součást jejich individuální identity. Nově příchozí obyvatelé oproti tomu teprve hledají 

cesty, jak se s novým prostředím identifikovat. To je ovšem dlouhodobý proces, a jak se 

ukázalo v dotazníkovém šetření i rozhovorech, v jisté míře tato potřeba může být 



109 
 

kompenzována navazováním vztahů s ostatními nověji přistěhovanými obyvateli. A to 

ať se jedná o obyčejná přátelství či organizaci různých společných volno časových 

aktivit, zde zatím převážně zaměřených na děti.  

Jinou otázkou zůstává, zda je Nový Jenštejn místem urbanisticky dostatečně 

kvalitním, aby i v dlouhodobém horizontu byl schopen poskytnout svým obyvatelům 

možnost identifikace s místem a pocit domova. Jistým vodítkem může být hodnocení 

jednotlivých oblastí, jak je ukazují mapy na obrázcích 29, 30, 32 a 33. Na konečnou 

odpověď na tuto otázku si nicméně budeme muset ještě nějakou dobu počkat.              

 

7.4.3 Diskuze  

 

Zde bychom se rádi krátce věnovali porovnání výsledků našeho výzkumu 

s několika dalšími pracemi, které se nějakým způsobem dotýkají tématu této práce.  

Předně chceme zdůraznit, že se nám potvrdilo tvrzení M. Lapky a M. Gottlieba o 

vhodnosti kombinace dotazníkového šetření a rozhovorů, a tedy kvantitativních a 

kvalitativních metod, jak je popisují v knize Rolník a krajina. „Metoda dialogu znamená 

rozejít se s představou, že výzkumník je něco více než dotazovaný. Už to není na jedné 

straně představitel Vědy, který ví, nač se ptát, a na druhé straně pasivní osoba, 

respondent (Lapka, Gottlieb, 2000, p. 20).“ Díky rozhovorům se nám podařilo lépe 

proniknout do myšlení jednotlivých zkoumaných skupin, lépe pochopit jejich 

argumentaci i motivace. To nám následně pomohlo při interpretaci tvrdých dat, která 

jsme získali v rámci dotazníků a umožnilo nám zařadit je do širších souvislostí. 

M. Lapka a M. Gottlieb ve svém výzkumu, provedeném mezi soukromými 

rolníky, došli k zjištění, že estetická kvalita a zdraví krajiny pro soukromé hospodáře 

představuje velmi důležitou hodnotu (ibid., p. 48). V našem výzkumu jsme k tomuto 

zjištění dospěli u všech zkoumaných skupin. U původních obyvatel Jenštejna jsme 

nicméně nalezli výrazně větší citlivost vůči změnám a hospodaření s místní krajinou. To 

se odrazilo i na jejich méně pozitivním hodnocení zacházení s krajinou po roce 1989 

(výzkum byl zaměřen pouze na období po Sametové revoluci).  V rámci rozhovorů jsme 

také zaznamenali i tendenci srovnávat způsob, jak se hospodařilo před rokem 1989 a jak 

se hospodaří nyní. Na minulém období bylo například kritizováno to, že se na místní 

velmi kvalitní půdě pěstovaly ve velkém plodiny pro velkochovy dobytka. Dnešní doba 
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si ale podle některých respondentů zdejší půdy neváží o nic více, když jí zastavuje 

množstvím výrobních a skladových hal.  

Autoři také v jedné z otázek zkoumali, z jaké etiky vychází vztah rolníků ke 

krajině, když si respondenti museli zvolit mezi několika typy etik (slabě 

environmentální, silně environmentální, moderní křesťanská, tradiční křesťanská a 

konzumní) (ibid, p. 51). Podobně jako v našem dotazníkovém šetření se jasně ukázalo, 

že činnost člověka je pojímána jako přirozená součást krajiny, když je současně kladen 

důraz na nutnost hospodařit s krajinou s úctou a rozumně. Naproti tomu konzumní 

přístup ke krajině zastával v obou výzkumech nejmenší počet respondentů. 

Oba autoři dospěli také ke zjištění, že rolník považuje sebe sama za součást 

přírody a krajiny, cítí se být součástí ekosystému, doslova „uvnitř hroudy“. Zde se 

autoři odvolávají na amerického antropologa Roberta Retfielda, který obdobně tvrdí, že 

není možné, aby mysl venkovana byla vně ekologického systému (ibid 73). Nám se 

podařilo dospět ke stejnému závěru u „starousedlíků“, když naopak toto sebepojetí u 

nových obyvatel zcela chybělo, jak jsme to popsali v předešlé kapitole. 

K porovnání výsledků našeho výzkumu jsme se obrátili i na diplomovou práci 

Hany Jeřábkové, která se zabývala problematikou kvality života v rámci území obce 

Doubravice nad Svitavou (Jeřábková, 2011). Jedná se obec co do počtu obyvatel 

podobně velkou jako obec Jenštejn (Doubravice má přibližně 1200 stálých obyvatel). 

Obec také leží v zemědělské oblasti a vyznačuje se dobrým dopravním spojením do 

větších měst v její blízkosti (především Brno).    

Autorka dospěla k velmi podobným výsledkům, když se respondentů ptala, jak 

jsou spokojeni se svým bydlištěm a jeho okolím jako místem pro život, kdy 92% 

respondentů uvedlo, že jsou spokojeni (Jeřábková, 2011, p. 48). V našem případě 

označilo Jenštejn jako místo, které mohou považovat za svůj domov 91% respondentů. 

Velmi podobně dopadlo i hodnocení výhod spojených s životem v obci, když byly 

podobně jako v našem případě nejpozitivněji hodnoceny kategorie jako klid, příjemné 

prostředí či bližší vztahy mezi lidmi (ibid., p. 54). Také mezi nedostatky obce byly 

nejčastěji jmenovány omezené možnosti nakupování. Naopak stížnosti na nedostatek 

zaměstnání a kulturního vyžití byly v Jenštejně oproti Doubravici zmiňovány jen velmi 

okrajově (ibid., p. 54). Ohledně kvality životního prostředí si obyvatelé Doubravice 

nejvíce stěžovali na znečištění ovzduší topením pevnými palivy a také nevhodným 

topivem, kdy jsme tuto stížnost zaznamenali několikrát i u obyvatel původní zástavby 

v Jenštejně (ibid, p. 55).  
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Dá se tedy říci, že mezi oběma, přibližně stejně velkými obcemi, můžeme 

pozorovat mnoho shodných znaků jak v celkově vysokém hodnocení svého bydliště, tak 

vzhledem k jmenovaným pozitivům a negativům, která respondenti považují v rámci 

života v obci za důležité.  

Podobnosti s našimi závěry můžeme nalézt i v případové studii Jany Žitňákové 

Jevíčko – malé město na vnitřní periferii (Žitňáková J., in: Konkurenceschopnost a 

udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice, 2011). I zde 

83,6% respondentů vyjádřilo spokojenost s místem svého bydliště, když na druhou 

stranu 20, 7% z nich uvedlo, že přemýšlí nad tím, že se v budoucnu z Jevíčka odstěhuje 

(ibid., p. 234). Tuto možnost zvažuje v Jenštejně podobně 21% všech dotázaných. Zde 

ale těžko posoudit, jaké jsou u obyvatel Jevíčka hlavní důvody, neboť autor takovou 

informaci neuvádí.  

Zajímavou prací pro srovnání je i práce Márie Pákozdiové Kuřim jako případová 

studie malého města v metropolitním regionu (Pákozdiová J., in: Konkurenceschopnost 

a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice, 2011). 

Kuřim totiž, podobně jako Jenštejn, představuje obec, která se v posledních desetiletích 

intenzivně rozvíjela a nalezneme zde i satelitní městečko Díly za sv. Jánem. Od roku 

1973 se v Kuřimi počet obyvatel zvýšil z 821 osob na dnešních 10 733 obyvatel. 

Nehledě na to, že se tedy jedná o obec podstatně větší než Jenštejn, můžeme ve zdejším 

satelitním městečku najít jisté podobnosti s výsledky našeho výzkumu. I v Kuřimi 

nalezneme vymezení na „staro“ a „novo“ usedlíky, jak autorka dokládá v rozhovoru se 

zdejším starostou. Obyvatelé satelitu se vyznačují i odlišnými očekáváními vůči životu 

v obci, a i zde investor nesplnil své sliby týkající se infrastruktury. Za hlavní spojující 

článek mezi novými a původními obyvateli jsou podobně jako v Jenštejně považovány 

především děti (ibid., p. 225).    

Na závěr diskuze bychom rádi shrnuli hlavní problémy a nedostatky, které jsme 

v rámci výzkumu v obci Jenštejn nalezli.  

Mezi hlavními nedostatky obce je oběma skupinami shodně jmenován chátrající 

areál JZD. Nalezení trvalého řešení tohoto problému je nesnadné především z důvodu 

komplikovaných majetkových vztahů. Tento pozemek totiž spadá do vlastnictví 

několika soukromých osob. Ještě větší překážkou se zdají být chybějící finance. 

Jakákoliv úprava tohoto území by byla velmi finančně náročná a je mimo finanční 

možnosti obce. Jediným řešením se tak zdá být buď soukromý investor či získání 

prostředků v rámci dotačních programů EU.      
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Dalším nedostatkem obce je minimální občanská vybavenost, když zde chybí 

především obchod se základními potřebami. Život v obci znepříjemňuje i absence 

chodníků na hlavních komunikacích, po kterých navíc jezdí poměrně velké množství 

automobilů. Pěší pohyb po obci je tak skutečně spojen s rizikem vážného úrazu, na což 

si stěžují hlavně rodiče dětí a staří lidé. Tyto dva problémy je nicméně dle našeho 

názoru v silách obce postupně vyřešit. Šancí by v tomto ohledu mohla být dostavba 

Nového Jenštejna, kdy by na investorovi bylo tentokrát důsledně požadováno 

dobudování chybějící infrastruktury.  

V obci je také jen jedna školka s nedostatečnou kapacitou, základní škola potom 

chybí úplně. V dohledné době ale asi tento nedostatek bude odstraněn jen velmi těžko. 

Obec školku otevřela nedávno a na vybudování vlastní základní školy je Jenštejn příliš 

malý.  

Část obyvatel si také poměrně oprávněně stěžuje na nepořádek na několika 

místech v obci a neupravenost okolí některých domů a soukromých pozemků. V tomto 

směru by jistě mohl pomoci razantnější postup místního zastupitelstva společně 

s častějším úklidem veřejných prostranství. 

Rozdíly mezi obyvateli původní zástavby a Novým Jenštejnem skutečně existují 

a obě skupiny si jich jsou vědomi. Na druhou stranu se zde nedá hovořit o zásadním 

neporozumění či snad dokonce nevraživosti. Lidé mezi sebou komunikují a uvědomují 

si výhody i nevýhody vzájemného soužití. Určitě pozitivní vliv by dle našeho názoru 

mělo větší množství společenských akcí nejen pro děti, ale i pro další věkové kategorie 

obyvatel. Vzájemné sbližování těchto skupin bude bezesporu dlouhodobým procesem. 

Důležitou okolností také bude, zda projekt Nový Jenštejn po urbanistické stránce obstojí 

a dá tak vyrůst nové generaci obyvatel obce.          
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8. Závěr 

 

Na závěr se pokusme shrnout základní výstupy, které vyplynuly z naší 

diplomové práce. Naším cílem bylo detailně popsat domácí i zahraniční tradici myšlení 

o kulturní krajině a získané poznatky uplatnit v rámci terénního výzkumu provedeného 

v katastru obce Jenštejn. Tato práce tak byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.   

V teoretické části jsme se snažili rozlišit mezi reduktivními a restitutivními 

východisky ke studiu krajiny. U restitutivních přístupů jsme se věnovali především 

pojetí kulturní krajiny jako existencionálního prostoru, jak ho definoval Ch. Norberg-

Schulz v knize Genius loci. Reduktivní pojetí nám potom reprezentovala teorie kulturní 

krajiny C. O. Sauera, jehož metodologický koncept jsme následně použili jako základní 

nástroj při popisu obce Jenštejn a jejího blízkého okolí. Výsledkem byla mapa, která 

znázorňovala zkoumanou lokalitu z hlediska jejích základních morfologických znaků, 

jak jsme to popsali v příslušné kapitole. Naším záměrem bylo pokusit se v praktické 

části diplomové práce propojit restitutivní a reduktivních přístupy ke studiu krajiny, 

když jsme očekávali, že takový postup nám umožní hlubší a komplexnější pohled na 

zkoumanou oblast a pomůže nám lépe potvrdit či vyvrátit formulované hypotézy. 

Předně musíme říci, že Jenštejn a přilehlé okolí se ukázaly jako ideální volba pro 

takovéto pojetí výzkumu. To bylo dáno především faktem, že tato oblast prošla v delším 

i kratším historickém horizontu poměrně dramatickým vývojem. Neméně důležitou 

skutečností potom bylo, že z hlediska složení jeho obyvatel jsme mohli velmi snadno 

rozlišit mezi třemi rozdílnými skupinami definovanými místem jejich bydliště.  

 Pro výzkum bylo použito dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru. 

Díky použití těchto metod jsme mohli využít výsledku objektivního popisu zkoumaných 

skutečností, doplněných jejich subjektivním popisem v podobě názorů, pocitů, 

hodnocení a zkušeností, jak nám je nabídly provedené rozhovory. Jako velmi užitečný 

nástroj se ukázalo i rozdělení lokality do jednotlivých oblastí s použitím 

metodologického konceptu C. O. Sauera. Toto rozdělení bylo vnímáno i samotnými 

respondenty jako něco zcela přirozeného a ani v jednom případě jsme se nesetkali 

s negativní reakcí či nepochopením.    

   První tři formulované hypotézy se v rámci výzkumu podařilo ověřit. U čtvrté 

hypotézy si definitivní závěr na základě získaných výsledků nedovolíme vyslovit. Na 

obecné rovině můžeme říci, že kombinace kvalitativního a kvantitativního šetření se 
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v rámci výzkumu rozhodně osvědčila. Stejně pozitivně vnímáme využití východisek C. 

O. Sauera pro základní popis oblasti i zařazení otázek, které zkoumaly vztah jedince 

k místu z hlediska kategorií vycházejících z pojetí krajiny jako existenciálního prostoru. 

Z našeho pohledu je podobný výzkum časově náročnější a vhodný spíše pro lokální 

výzkum, nicméně může přinést komplexnější a hlubší vhled na danou oblast a odhalit 

předem těžko očekávatelné souvislosti.  

 Na úplný závěr bychom rádi uvedli, že kulturní krajina i přes množství autorů a 

prací, které se jí zabývají, představuje téma stále zdaleka ne zcela zmapované a 

uchopené, nabízející dostatek neprozkoumaných oblastí k dalšímu bádání. Samotná 

kulturologie potom může dle našeho názoru představovat velice podnětný přístup na 

poli dalšího studia fenoménu kulturní krajiny.  

 

  



115 
 

9. Informační zdroje 

9.1 Literatura 

 

Beneš J., Brůna V. (1994). Má krajina paměť?. In J. Beneš (Ed.), V. Brůna (Ed.), 

Archeologie a krajinná ekologie (1st ed., pp. 37 - 46), Most: Nadace Projekt Sever. 

Beranová, M., Kubačák, A. (2010). Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: 

Libri. 

Bičík, I. (2010). Vývoj využití ploch v Česku. Praha: Česká geografická společnost. 

Blažek, B. (2001). Nečitelnost: významná slabost krajiny. In Tvář naší země - krajina 

domova: sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na 

Pražském hradě a Průhonicích (1st ed., pp. 134-139). Lomnice nad Popelkou: Studio 

JB. 

Borecký, V. (2003). Porozumění symbolu. (2nd ed.). Praha: Triton. 

Borecký, V. (2005). Imaginace, hra a komika. (2nd ed.). Praha: Triton. 

Budil, I. T. (2001). Za obzor západu: Proměny antropologického myšlení od Isidora ze 

Sevilly po Franze Boase. Praha: Triton. 

Cílek, V. (2004a). Makom: Kniha míst. Praha: Dokořán. 

Cílek, V. (2005). Krajiny vnitřní a vnější: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, 

areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. (2nd ed.). Praha: 

Dokořán. 

Cílek, V., Ložek, V. a kolektiv. (2011). Obraz krajiny:Pohled ze středních Čech. Praha: 

Dokořán. 

Čeliš, J. K., (1997). Člověk a krajina, duchovní aspekty. In Valdštejnská loggie a 

komponovaná barokní krajina okolí Jičína: sborník referátů z vědecké konference 

konané ve dnech 6. - 8. března 1997 v Jičíně (1 st ed., pp. 175-183). Semily: Státní 

okresní archiv Semily.   

Day, Ch. (2004). Duch a místo.Šlapanice: Era. 



116 
 

Dejmal I. (2000). Krajina je místo svědectví a očekávání. In T. Hájek (Ed.), K. Jech 

(Ed.) Kulturní krajina - aneb proč ji chránit?: Téma pro 21. Století (1st ed., pp. 98-

101). Praha: Ministerstvo pro životní prostředí. 

Dejmal, I. (2001). Odkud a kam jde naše nakládání s prostorem?. In Krajina jako 

kulturní prostor: sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 

na Pražském hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 4-8). Lomnice nad Popelkou: Studio JB. 

Durand, G. (2012). Věda o člověku a tradice: Nový antropologický duch. Praha: 

Malvern. 

Eliade, M. (1995). Dějiny náboženského myšlení I: Od doby kamenné po eleusinská 

mystéria. Praha: Oikoymenh. 

Gojda, M. (2000). Archeologie krajiny: Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: 

Academia 

Hadač E. (1982). Krajina a lidé. Praha: Academia. 

Hájek, P. (2002). Obecné dějiny intolerance: Jazykové osvojování prostoru a jeho 

význam. In P. Hájek (Ed.), Krajina zevnitř (1st ed., pp. 14 - 24). Praha: Malá Skála. 

Hájek, P. (2003). Česká krajina a baroko: Urbanismus českého baroka na příkladu 

města Jičína a jeho okolí. Praha: Malá Skála.  

Hájek, P. (2008). Jde pevně kupředu naše zem: Krajiny českých zemí v období 

socialismu 1948-1989. Praha: Malá Skála. 

Hájek T. (2000). Aneb proč chránit kulturní krajinu. In T. Hájek (Ed.), K. Jech (Ed.) 

Kulturní krajina - aneb proč ji chránit?: Téma pro 21. Století (1st ed., pp. 17-25). 

Praha: Ministerstvo pro životní prostředí. 

Halík, P. (1998). Počátky a proměny současné urbanistické scény. In Halík, P., 

Kratochvíl, P., Nový, O. Architektura a město (1st ed, pp. 9 - 70). Praha: Academia. 

Heidegger, M. (2006). Básnicky bydlí člověk (2nd ed.). Praha: Oikoymenh. 

Hendrych, J. (2001). Barokní zahrady a krajinné úpravy v Čechách. In Krajina jako 

kulturní prostor: sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 

na Pražském hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 12 - 20). Lomnice nad Popelkou: Studio 

JB. 



117 
 

Horáček, I. (2002). Krajina jako referenční systém. In P. Hájek (Ed.), Krajina zevnitř 

(1st ed., pp. 100 - 110). Praha: Malá Skála. 

Horyna, M. (2003). Krajina a místo. In Česká krajina a baroko: Urbanismus českého 

baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí (1st ed., pp. 7 - 8). Praha: Malá Skála. 

Hruška, E. (1945).  Příroda a osídlení: Biologické základy krajinného plánování. Praha: 

Architektura. 

Hynek, A. (1996). Mentální mapy kulturní krajiny. In H. Svobodová (Ed.), Krajina jako 

domov (1 st ed., pp. 7 - 15). Žďár nad Sázavou: Okresní knihovna M. J. Sychry. 

Jeřábková, H. (2011). Kvalita života v rurálním prostoru – příklad obce 

Doubravice nad Svitavou. Brno. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, 

Přírodovědecká fakluta. Vedoucí diplomové práce Ivan Andráško. 

Komárek, S. (1997). Dějiny biologického myšlení. Praha: Vesmír. 

Kopecký, J. (2012). Současná vesnice – Jenštejn. Praha. Diplomová práce. České 

Vysoké učení Technické v Praze, Fakulta architektury. Vedoucí diplomové práce 

Michal Kohout. 

Kratochvíl, P. (1998). Město jako kulturní fenomén. In P. Halík, P. Kratochvíl, O. 

Nový, Architektura a město (1st ed, pp. 73 - 154). Praha: Academia. 

Kratochvíl, Z. (1994). Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & synové. 

Kučera, Z. (1994), Krajina v české geografii a otázka relevance 

přístupů anglo-americké humánní geografie. In Geografie: sborník České geografické 

společnosti, 2, (1st ed, pp.145 – 155). Praha: Česká geografická společnost. 

Kyselka, I. (2001). Význam drobných krajinných prvků, zkušenosti s jejich obnovou u 

nás i v zahraničí. In Krajina jako kulturní prostor: sborník příspěvků ke konferenci 

konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 29 - 

34). Lomnice nad Popelkou: Studio JB. 

Lapka, M., Gottlieb M. (1994). O čase, časovosti a jiném právě včas: 

K interdisciplinární spolupráci archeologie a krajinné ekologie. In J. Beneš (Ed.), V. 

Brůna (Ed.), Archeologie a krajinná ekologie (1st ed., pp. 11 - 19), Most: Nadace 

Projekt Sever.   

Lapka, M., Gottlieb M. (2000). Rolník a krajina: Kapitoly ze života soukromých 

rolníků. Praha: Sociologické nakladatelství. 



118 
 

Lévi-Strauss, C. (1966). Smutné tropy. Praha: Odeon. 

Lynch, K. (2004). Obraz města. Praha: Bova Polygon. 

Maffesoli, M. (2002). O nomádství: Iniciační toulky. Praha: Prostor. 

Matoušek, V. (2010). Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době 

industriální. Praha: Krigl. 

Maur, E. (2003). Hospodářské a sociální souvislosti barokní kultury v Čechách. In V.  

Míchal, I. (2001). Kulturně historická východiska postojů ke krajině. In Duchovní 

rozměr krajiny: sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 

na Pražském hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 13 - 25). Lomnice nad Popelkou: Studio 

JB.  

Neubauer, Z. (2002). Biomoc. Praha: Malvern. 

Norberg-Schulz, Ch. (1999). Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha: Odeon. 

Novotný, J. (2008). Mezi rozprostraněností a významovou orientací. In J. Novotný 

(Ed.), Člověk mezi rozprostraněností a krajinou: Studie k rozmanitosti chápání prostoru 

(1st ed., pp. 17 - 38). Praha: Togga.  

Ortová, J. (1999). Kapitoly z kulturní ekologie. Praha: Karolinum. 

Pákozdiová, M., (2011). Kuřim jako případová studie malého město v metropolitním 

regionu. In J. Ježek, L Kaňka (Ed.). Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých 

měst a venkovských regionů v České republice (1 st ed., pp. 218-227). Plzeň: 

Západočeská univerzita v Plzni. 

Patočka, J. (1995). Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku. 

Plos, J. (2001). Architektura - prostor a čas - krajina. In Duchovní rozměr krajiny: 

sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na Pražském 

hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 57 - 70). Lomnice nad Popelkou: Studio JB.  

Pokorný, P. (2011). Neklidné časy: Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Praha: 

Dokořán. 

Sádlo, J. (1991). Krajina jako interpretovaný text. In Z. Kratochvíl (Ed.), Filosofie živé 

přírody (1st ed., pp. 179 - 190). Praha: Hermann & synové. 



119 
 

Sádlo, J., Pokorný, P., Hájek, P., Dreslerová, D., & Cílek, V. (2005). Krajina a 

revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha: Malá 

Skála. 

Sauer, C.O.  (1925): The Morphology of Landscape. In J. A. Wiens, M. R. Moos, M. G. 

Turner, D. J. Mladenoff (Ed.), Foundation Papers in Landscape Ecology (2nd ed., pp. 

19-53). University of California Publication in Geography. New York: Columbia 

University Press. 

Schama, S. (2007). Krajina a paměť. Praha: Argo. 

Soukup, V. (2000). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. 

Stoklasa, J. (1996). Krajina jako druhý domov. In H. Svobodová (Ed.), Krajina jako 

domov (1st ed., pp. 61 - 70). Žďár nad Sázavou: Okresní knihovna M. J. Sychry. 

Svobodová, H. (1996). Domov jako místo. In H. Svobodová (Ed.), Krajina jako domov 

(1 st ed., pp. 1 - 5). Žďár nad Sázavou: Okresní knihovna M. J. Sychry. 

Teilhard de Chardin, P. (1990). Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad. 

Tretera, I. (2002). Nástin dějin evropského myšlení: Od Tháleta k Rousseauovi (4th ed.). 

Praha: Paseka. 

Tunka, M. (2001). Co mění krajinu, tvář naší země. In Krajina jako kulturní prostor: 

sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském 

hradě a Průhonicích (1st ed, pp. 77 - 82). Lomnice nad Popelkou: Studio JB. 

Veselý, D. (2008). Architektura ve věku rozdělené reprezentace: Problém tvořivosti ve 

stínu produkce. Praha: Academia. 

Žák, L. (2006). Byt a krajina. Praha: Arbor vitae. 

Žitňáková, J., (2011). Jevíčko – malé město na vnitřní periferii. In J. Ježek, L Kaňka 

(Ed.). Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v 

České republice (1 st ed., pp. 228-236). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 

 

  



120 
 

9.2 Periodika 

 

Lapka, M. (2012). Kulturologický projekt české krajiny: Nakolik kulturní 

charakteristika „české“ krajiny ovlivnila předvědeckou a vědeckou reflexi sama sebe a 

kde hledat specifika kulturní krajiny?. Culturologia, 1, 52 – 59. 

 

9.3 Elektronické zdroje 

 

Hoganová, A: Domov jako problém, [cit. 10. ledna 2012] dostupné z: 

http://userweb.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=16&jcid=

126. 

Historie obce Jenštejn, [cit. 13. července 2013] dostupné z:  

http://www.jenstejn.com/index.php?nid=6150&lid=cs&oid=2017554. 

  

http://userweb.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=16&jcid=126
http://userweb.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=16&jcid=126


121 
 

10. Přílohy 

 

10.1 Textové přílohy 

 

Příloha 1. Přiklad vyplněného dotazníku – původní zástavba  

1) Ve které části Jenštejna bydlíte? 

 a) původní zástavba  

2) Pohlaví 

 a) muž 

3) Věk (prosím vyplňte) 

76 

4) Dosažené vzdělání 

 c) středoškolské s maturitou 

5) Jaká je výše Vašeho čistého měsíčního příjmu? 

 b) 10 – 20 tisíc Kč 

6) Kde vykonáváte své zaměstnání?   

 g) důchodce 

7) Představuje pro Vás Jenštejn místo, které byste nazval/a svým domovem? 

a) určitě ano 

8) Přemýšlíte někdy nad tím, že byste se přestěhoval/a a začal/a žít na jiném místě?  

c) spíše ne 

9) Jestliže máte děti, chtěl/a byste, aby až dospějí, zůstaly žít v Jenštejně? 

b) spíše ano 
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10) Ohodnoťte, prosím, obec Jenštejn z hlediska dobrého domova. Přiřaďte čísla od 1 do 

10 (1 nejméně splňuje představu, 10 nejvíce splňuje představu) k následujícím termínům 

tak, jak podle Vás splňují představu domova v této obci.  

komfort 5; soukromí 10; upravenost, čistota 6; bezpečí 4; porozumění 4;  

čitelnost 5; uchopitelnost -; přehlednost 5; zázemí 5; pohodlí 8; dostupnost 10; klid 6; 

společenský život 5 

11) Jaké tvrzení o roli člověka v krajině je podle Vašeho přesvědčení nejblíže pravdě? 

a) Člověk a jeho činnost tvoří přirozenou a nedílnou součást krajiny. Pokud se k ní 

chová s úctou a hospodaří rozumně, tak ji svou přítomností spíše obohacuje. 

12) Aby se člověk cítil spokojený na místě, kde žije, musí být takové místo součástí širšího 

celku, který se vyznačuje takovými vlastnostmi jako je řád, harmonie, přehlednost, 

estetická kvalita apod.?  

a) určitě ano 

13) Pokud ano, můžete říci, že Jenštejn a jeho širší okolí jsou pro Vás nositeli podobných 

vlastností? 

a) určitě ano 

14) Jak vnímáte změny v hospodaření s krajinou v okolí Jenštejna po roce 1989 a její 

současný stav? 

a) Pozitivně, i přes jisté nedostatky se vše ubírá správným směrem. 

15) Hraje podle Vás důležitou roli při hospodaření s místní krajinou respekt k tradici a její 

historické hodnotě?  

a) určitě ano 

16) Pokud byste se měl/a na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší, nejméně bodů, 10 – nejlepší, 

nejvíce bodů) vyjádřit, jak jste spokojen/a s životem ve Vaší obci, jaké číslo byste zvolil/a? 

Prosím zakroužkujte. 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Pokud byste měl/a vyjmenovat pět největších předností vaší obce, které by to byly? 

Poloha, zeleň, turistický zájem (pozůstatek hradu Jenštejn), blízkost Prahy, dopravní 

možnosti 
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18) Pokud byste měl/a  naopak vyjmenovat pět největších negativ spojených se životem ve 

vaší obci, která by to byla? 

Objekt bývalého JZD, nečistota rybníků, personální nestálost členů obce, zastupitelstva, 

častá přeplněnost odpadních kontejnerů a s tím spojený nepořádek okolí 

19) Co Vám ve vaší obci nejvíce schází? 

Nákupní možnosti základních životních potřeb 

20) Pokud byste se ohlédl/a zpět až do roku 1989, co podle Vás v období následujícím po 

tomto roce obci nejvíce prospělo a co jí naopak nejvíce poškodilo? 

Výrazně prospěla infrastrukturní vybavenost a její funkčnost, neprospělo zrušení JZD a 

potravin kousek od zastávky PID, zničené pole pro výstavbu Jenštejna 

21) Jak vnímáte rozšíření Jenštejna o část Nový Jenštejn? Uveďte prosím výhody a 

nevýhody. 

Nesourodost lidí 

22) Máte pocit, že jsou občané schopni ovlivnit rozhodnutí dělaná na úrovni obce? 

ano 

23) Podílíte se nějakým způsobem na životě obce? Pokud ano, odpovězte prosím jak. 

Z důvodu pokročilého věku nikoliv 

24) Cítíte se být pevnou součástí obce a místní komunity a považujte takové vazby za 

důležité? 

Ano 

25) Máte pocit, že Jenštejn žije vlastním kulturním životem a že se zde pořádá dostatečné 

množství kulturních a společenských akcí?  

V lokálních podmínkách úměrně 

26) Co Vám z hlediska kulturního vyžití naopak ve vaší obci nejvíce schází? 

Společenská místnost (centrum) 
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Příloha 2. Přiklad vyplněného dotazníku – Nový Jenštejn  

1) Ve které části Jenštejna bydlíte? 

 b) Nový Jenštejn  

2) Pohlaví 

 b) žena 

3) Věk (prosím vyplňte) 

35 

4) Dosažené vzdělání 

 d) vysokoškolské 

5) Jaká je výše Vašeho čistého měsíčního příjmu? 

 d) přes 30 tisíc Kč 

6) Kde vykonáváte své zaměstnání?   

 c) v Praze 

7) Představuje pro Vás Jenštejn místo, které byste nazval/a svým domovem? 

b) spíše ano 

8) Přemýšlíte někdy nad tím, že byste se přestěhoval/a a začal/a žít na jiném místě?  

b) spíše ano 

9) Jestliže máte děti, chtěl/a byste, aby až dospějí, zůstaly žít v Jenštejně? 

e) nevím 

10) Ohodnoťte, prosím, obec Jenštejn z hlediska dobrého domova. Přiřaďte čísla od 1 do 

10 (1 nejméně splňuje představu, 10 nejvíce splňuje představu) k následujícím termínům 

tak, jak podle Vás splňují představu domova v této obci.  

Komfort 7; soukromí 4; upravenost 6, čistota 5; bezpečí 7; porozumění 7;  

čitelnost 7; uchopitelnost -; přehlednost 8; zázemí 8; pohodlí 9; dostupnost 8; klid 9; 

společenský život 7 
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11) Jaké tvrzení o roli člověka v krajině je podle Vašeho přesvědčení nejblíže pravdě? 

a) Člověk a jeho činnost tvoří přirozenou a nedílnou součást krajiny. Pokud se k ní 

chová s úctou a hospodaří rozumně, tak ji svou přítomností spíše obohacuje. 

12) Aby se člověk cítil spokojený na místě, kde žije, musí být takové místo součástí širšího 

celku, který se vyznačuje takovými vlastnostmi jako je řád, harmonie, přehlednost, 

estetická kvalita apod.?  

b) spíše ano 

13) Pokud ano, můžete říci, že Jenštejn a jeho širší okolí jsou pro Vás nositeli podobných 

vlastností? 

b) spíše ano 

14) Jak vnímáte změny v hospodaření s krajinou v okolí Jenštejna po roce 1989 a její 

současný stav? 

b) Spíše pozitivně, ale existují zde stálé vážné nedostatky. Aby se daly odstranit, 

společnost by musela změnit své životní návyky a hodnotovou orientaci. 

15) Hraje podle Vás důležitou roli při hospodaření s místní krajinou respekt k tradici a její 

historické hodnotě?  

c) spíše ne 

16) Pokud byste se měl/a na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší, nejméně bodů, 10 – nejlepší, 

nejvíce bodů) vyjádřit, jak jste spokojen/a s životem ve Vaší obci, jaké číslo byste zvolil/a? 

Prosím zakroužkujte. 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17) Pokud byste měl/a vyjmenovat pět největších předností vaší obce, které by to byly? 

Klid, dostupnost do Prahy, školka, podobná věková kategorie rodin, sousedské vztahy 

 

18) Pokud byste měl/a  naopak vyjmenovat pět největších negativ spojených se životem ve 

vaší obci, která by to byla? 

Nestabilní zastupitelstvo, povalující se odpadky a psí trus, vysoká rychlost 

projíždějících aut v obytné části NJ, málo zeleně, žádné lesy, dětská hřiště v dezolátním 

stavu 
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19) Co Vám ve vaší obci nejvíce schází? 

Obchod potravin, pěkné prostory pro volný čas jak dětí, tak dospělých (herna, hřiště, 

tělocvična) 

 

20) Pokud byste se ohlédl/a zpět až do roku 1989, co podle Vás v období následujícím po 

tomto roce obci nejvíce prospělo a co jí naopak nejvíce poškodilo? 

Prospělo - nová výstavba, poškodilo - neupravený terén kolem projektu NJ, zpustlé 

zemědělské družstvo (JZD) 

 

21) Jak vnímáte rozšíření Jenštejna o část Nový Jenštejn? Uveďte prosím výhody a 

nevýhody. 

Výhoda - rozvoj obce, omlazení obyvatelstva, MŠ 

 

22) Máte pocit, že jsou občané schopni ovlivnit rozhodnutí dělaná na úrovni obce? 

Nejsou 

23) Podílíte se nějakým způsobem na životě obce? Pokud ano, odpovězte prosím jak. 

RC Jenštejnský trpaslík 

24) Cítíte se být pevnou součástí obce a místní komunity a považujte takové vazby za 

důležité? 

 Ano 

25) Máte pocit, že Jenštejn žije vlastním kulturním životem a že se zde pořádá dostatečné 

množství kulturních a společenských akcí?  

Ano 

26) Co Vám z hlediska kulturního vyžití naopak ve vaší obci nejvíce schází? 

Sportovní zařízení - tělocvična pro děti i dospělé 
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Příloha 3. Přiklad vyplněného dotazníku – Domov seniorů Jenštejn  

1) Ve které části Jenštejna bydlíte? 

 c) Domov seniorů Jenštejn  

2) Pohlaví 

 a) muž 

3) Věk (prosím vyplňte) 

81 

4) Dosažené vzdělání 

 b) středoškolské bez maturity 

5) Jaká je výše Vašeho čistého měsíčního příjmu? 

 - 

6) Kde vykonáváte své zaměstnání?   

 g) důchodce 

7) Představuje pro Vás Jenštejn místo, které byste nazval/a svým domovem? 

a) určitě ano 

8) Přemýšlíte někdy nad tím, že byste se přestěhoval/a a začal/a žít na jiném místě?  

e) nevím 

9) Jestliže máte děti, chtěl/a byste, aby až dospějí, zůstaly žít v Jenštejně? 

e) neví 

10) Ohodnoťte, prosím, obec Jenštejn z hlediska dobrého domova. Přiřaďte čísla od 1 do 

10 (1 nejméně splňuje představu, 10 nejvíce splňuje představu) k následujícím termínům 

tak, jak podle Vás splňují představu domova v této obci.  

Komfort - ; soukromí 10; upravenost, čistota 10; bezpečí 10; porozumění -;  

čitelnost 10; uchopitelnost -; přehlednost -; zázemí 10; pohodlí 1; dostupnost -; klid 10; 

společenský život 10 
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11) Jaké tvrzení o roli člověka v krajině je podle Vašeho přesvědčení nejblíže pravdě? 

a) Člověk a jeho činnost tvoří přirozenou a nedílnou součást krajiny. Pokud se k ní 

chová s úctou a hospodaří rozumně, tak ji svou přítomností spíše obohacuje. 

12) Aby se člověk cítil spokojený na místě, kde žije, musí být takové místo součástí širšího 

celku, který se vyznačuje takovými vlastnostmi jako je řád, harmonie, přehlednost, 

estetická kvalita apod.?  

a) určitě ano 

13) Pokud ano, můžete říci, že Jenštejn a jeho širší okolí jsou pro Vás nositeli podobných 

vlastností? 

a) určitě ano 

14) Jak vnímáte změny v hospodaření s krajinou v okolí Jenštejna po roce 1989 a její 

současný stav? 

b) Spíše pozitivně, ale existují zde stálé vážné nedostatky. Aby se daly odstranit, 

společnost by musela změnit své životní návyky a hodnotovou orientaci. 

15) Hraje podle Vás důležitou roli při hospodaření s místní krajinou respekt k tradici a její 

historické hodnotě?  

e) nevím 

16) Pokud byste se měl/a na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší, nejméně bodů, 10 – nejlepší, 

nejvíce bodů) vyjádřit, jak jste spokojen/a s životem ve Vaší obci, jaké číslo byste zvolil/a? 

Prosím zakroužkujte. 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17) Pokud byste měl/a vyjmenovat pět největších předností vaší obce, které by to byly? 

 -  

18) Pokud byste měl/a  naopak vyjmenovat pět největších negativ spojených se životem ve 

vaší obci, která by to byla? 

 - 

19) Co Vám ve vaší obci nejvíce schází? 

 - 

20) Pokud byste se ohlédl/a zpět až do roku 1989, co podle Vás v období následujícím po 

tomto roce obci nejvíce prospělo a co jí naopak nejvíce poškodilo? 
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 - 

21) Jak vnímáte rozšíření Jenštejna o část Nový Jenštejn? Uveďte prosím výhody a 

nevýhody. 

 - 

22) Máte pocit, že jsou občané schopni ovlivnit rozhodnutí dělaná na úrovni obce? 

Ne 

23) Podílíte se nějakým způsobem na životě obce? Pokud ano, odpovězte prosím jak. 

Ne 

24) Cítíte se být pevnou součástí obce a místní komunity a považujte takové vazby za 

důležité? 

 Ne 

25) Máte pocit, že Jenštejn žije vlastním kulturním životem a že se zde pořádá dostatečné 

množství kulturních a společenských akcí?  

Ano 

26) Co Vám z hlediska kulturního vyžití naopak ve vaší obci nejvíce schází? 

Ne 
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Příloha 4. Otázky pro strukturovaný rozhovor  

1) Žijete v Jenštejně již od narození, nebo jste se přistěhoval/a? Jaký je příběh Vašeho rodu? 

2) Pokud byste měl/a popsat Váš osobní vztah k tomuto místu a jeho okolí, jaká slova by ho 

nejlépe charakterizovala? 

3) Co považujete za hlavní identifikační znaky Vaší obce? Tzn. takové, které jsou pro ni v 

pozitivním slova smyslu charakteristické, a odlišuje se jimi od jiných míst. 

4)Jak vnímáte vztah mezi starousedlíky a obyvateli Nového Jenštejna? 

5) Máte zaměstnání v blízkém okolí, nebo pracujete mimo Jenštejn? Pokud mimo obec, řekněte 

mi prosím kde. 

6) Dokážete si představit, že v Jenštejně prožijete zbytek svého života? Můžete prosím uvést 

hlavní důvody? 

7) Je Jenštejn dobrým místem pro výchovu Vašich dětí? Můžete prosím uvést hlavní důvody? 

8) Na jaká místa byste zavedl/a návštěvníky, kteří se přijeli podívat do Jenštejna? 

9) Kam chodíte trávit svůj volný čas? 

10) Kam chodíte se svými dětmi? 

11) Chodíte do zdejší restaurace na jídlo či se jen pobavit s přáteli? 

12) Můžete mi na mapě ukázat, které oblasti Jenštejna jsou nejklidnější, a kde je naopak největší 

ruch? 

13) Můžete mi na mapě ukázat, ve které části Jenštejna či jeho okolí byste bydel/a nejraději a ve 

které naopak nejméně rád/a? 

14) Myslíte, že by se měl Jenštejn dále rozrůstat? Pokud ano, můžete mi říci jakým směrem?  

15) Pokud vlastníte automobil, můžete mi říci, kterou komunikaci používáte nejčastěji? 

16) Na mapce vidíte odlišené jednotlivé oblasti. Mohl/a byste k těmto objektům přiřadit body 

v rozmezí od -5 do + 5 a vyjádřit tak vztah k těmto jednotlivým místům? (-5 naprosto záporný 

vztah, + 5 naprosto kladný). 

17) Jak vnímáte skutečnost, že nad vaší obcí vede letecký koridor na letiště ve Kbelích?  

18) Obáváte se výstavby expresního Pražského okruhu? 
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10.2 Obrazová příloha 
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náves 
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hrad  
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rybník pod hradem  
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údolí Vinořského potoka 
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Domov seniorů Jenštejn 

 

 

 

 

zástavba 1. pol. 20 století 
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silnice na Vinoř 

 

 

 

údolí Radlického potoka 

 

 

 

 

 

 

 

skládka 
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silnice na Radonice 
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 Nový Jenštejn 
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pole 
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bývalé JZD 


