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Zden�k Lipský, Martin Weber et al.: The Ka�ina Project – an interdisciplinary 
research of cultural landscape. – The main goal of the paper is to introduce the project of 
the implementation of the measures of the European Landscape Convention on the local 
level. The research is realized as a pilot study in the area of Nové Dvory – Žehušice in the 
Central Bohemia. The model area represents a nice example of an intensively used 
agricultural area with significant signs of historical landscape design activities that trace 
back to the baroque and Augustan age, especially in the surroundings of the Ka�ina 
Chateau in the center of the area. A detailed investigation of historical development as well 
as present state of the cultural landscape, identification of its potential and development 
possibilities as well as risks and possible threats of future developments are among main 
goals of the research. According to the demands of the European Landscape Convention, 
the emphasis is laid on the participative approach, i.e. to involve both general public and 
professional community, state and municipal authorities and further „players“ and 
stakeholders interested in the landscape of the model area. To investigate cultural 
landscape, as it is perceived and understood in the Convention, a complex approach 
bridging over traditional division of the physical and social geography is necessary. 
Cultural landscape such a represents an integrating object of the geographical research. 
The interdisciplinary character of the project calls for the involvement of a range of 
geographical and other disciplines and different research methods.  
Key words: cultural landscape - the European Landscape Convention - participative 
approach - interdisciplinary research - land use – landscape planning 

 1 Evropská úmluva o krajin� a sou�asné požadavky na kulturní krajinu  
Evropská kulturní krajina podléhá v posledních desetiletích hlubokým zm�nám 

v d�sledku stále rostoucích tlak� na její využívání. Kulturní krajina je svou povahou 
p�irozen� polyfunk�ní a své nároky v ní uplat�uje celá �ada odv�tví a obor� lidské 
�innosti. K tradi�ním �innostem �lov�ka v krajin� jako je zem�d�lství, lesnictví, 
vodní hospodá�ství, t�žba nerostných surovin �i doprava a výstavba komunikací se 
p�idávají požadavky na masové rekrea�ní a sportovní využívání, rozvoj sídel a 
budování obslužných st�edisek s velkými prostorovými nároky na zábor dosud 
volné krajiny, ale i požadavky na stále nákladn�jší a prostorov� náro�n�jší ukládání 
a likvidaci odpad� z lidských �inností. Všechny tyto procesy jako sou�ást 
globalizace urychlují transformaci evropské kulturní krajiny, vedou k její unifikaci 
a zániku tradi�ních hodnot krajiny evropského venkova. MEEUS, WIJERMANS a 
VROOM (1990) již po�átkem 90. let 20. století upozornili na transforma�ní procesy, 
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které ohrožují identitu a kontinuitu evropských venkovských krajin. V �eské 
republice byl vývoj krajiny ve 2. polovin� 20. století v podmínkách centráln� 
�ízeného hospodá�ství sice odlišný, ale o to dramati�t�jší, zejména pokud jde 
o zm�nu krajinné struktury a velikosti zrna zem�d�lské krajiny (nap�. LIPSKÝ, 
1994). Po roce 1990 se i v naší republice pln� uplat�ují panevropské vývojové 
trendy a management kulturní krajiny se za�íná orientovat na podporu jejích 
mimoproduk�ních funkcí (tzv. krajinotvorné programy) v�etn� ochrany krajinného 
rázu (LÖW a MÍCHAL 2003). 

 Sledování zm�n v krajin�, jejich p�í�in a následk� pat�í k tradi�ním témat�m 
geografického a geoekologického výzkumu (nap�. ASPINALL 2006; BI�ÍK a 
KUPKOVÁ 2005; HIMYIAMA et al. 2003; KOLEJKA 2002; LIPSKÝ 2000 a další). 

Krajina a její zm�ny se však stále více stávají i p�edm�tem politického a 
ve�ejného zájmu. Krajina je chápaná jako p�írodní a sou�asn� kulturní d�dictví, 
vytvo�ené ve vzájemné interakci p�írodních a antropogenních proces�. Kulturní 
krajina p�ispívá k utvá�ení lokální a regionální kultury a identity. Zejména 
venkovská krajina tak zaujímá d�ležité místo v evropském v�domí. K pé�i o toto 
d�dictví je tedy t�eba p�istupovat participativn�, to znamená sdílením odpov�dnosti 
státních a samosprávných orgán�, vlastník� a uživatel� krajiny. Pé�e o kulturní 
krajinu by také m�la vycházet z kontinuity lidské �innosti, na níž je kulturní krajina 
závislá. Hledají se cesty aktivní integrované ochrany krajiny, která nevylu�uje její 
využívání a další rozvoj Z podobného myšlenkového p�ístupu vychází Evropská 
úmluva o krajin� (European Landscape Convention CETS No.:176 – COUNCIL OF 
EUROPE 2000). Tento mezinárodní dokument formuluje �adu požadavk�, jejichž 
napln�ní musí být podloženo d�kladným výzkumem krajiny na národní úrovni.  

Evropská úmluva o krajin� (EÚK) ve své d�vodové zpráv� zd�raz�uje, že 
“krajina je spole�ným zájmem všech a musí se s ní zacházet prost�ednictvím 
demokratických princip�, p�edevším na lokální a regionální úrovni“ (COUNCIL OF 
EUROPE 2000). EÚK definuje pojmy krajina, krajinná politika, cílová 
charakteristika krajiny, ochrana krajiny, pé�e o krajinu a krajinné plánování. Svou 
p�sobností se Úmluva vztahuje na celá státní území smluvních stran a na všechny 
typy krajin - p�írodní i kulturní, venkovské a m�stské, chrán�né, jedine�né i zcela 
b�žné a dokonce degradované typy krajin. Cílem je ochrana, pé�e a plánování 
evropské kulturní krajiny prost�ednictvím opat�ení na národní i na evropské úrovni. 
Konkrétn�jší zadání pro výzkumnou �innost lze odvodit zejména z �lánk� 5 a 6 
Úmluvy. 
�lánek 5 - Všeobecná opat�ení - vyjmenovává úkoly, které mají být realizovány 

v každé zemi. Pat�í k nim právní uznání a definování krajiny (mnohé evropské státy 
v�etn� �eské republiky již toto mají ve své ústav� nebo v environmentální �i 
ochraná�ské legislativ�), p�ijetí a napl�ování krajinné politiky a vypracování 
postup� pro ú�ast ve�ejnosti a místní samosprávy na formulování a napl�ování 
t�chto politik, právní zajišt�ní ochrany, pé�e a plánování krajiny.  
�lánek 6 - Specifická opat�ení - obsahuje mimo jiné požadavek uv�domování, 

informovanosti a vzd�lávání ve�ejnosti, školení a vzd�lávání odborník� v oblasti 
ochrany krajiny, krajinného plánování a managementu krajiny a také d�ležitý úkol 
identifikace typ� krajin, zaznamenávání probíhajících zm�n a jejich hodnocení na 
státním území každé smluvní strany. Další opat�ení Úmluvy se týkají mezinárodní 
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vým�ny informací, zkušeností a myšlenek a vypracování p�eshrani�ních program� 
na ochranu a rozvoj krajin obklopujících státní hranice (tzv. p�eshrani�ní krajiny).  

2 Implementace opat�ení Evropské úmluvy o krajin� v �eské republice 
Evropskou úmluvu o krajin� podepsalo dosud 35 evropských stát�, z nichž 28 ji 

zárove� již také ratifikovalo (stav k 3.11.2007). �eská republika podepsala Úmluvu 
28.11.2002, prezident republiky ji ratifikoval 3.6.2004 a v platnost vstoupila 
1.10.2004 (www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape).  

Již v roce 2001, krátce po zve�ejn�ní Úmluvy, zadalo Ministerstvo životního 
prost�edí �eské republiky vypracování jejího právního rozboru jako podkladu pro 
p�ípravu ratifikace (ML�OCH 2001). Tato právní analýza konstatovala celkov� 
dobrou p�ipravenost �eské republiky na p�ijetí Evropské úmluvy o krajin�. Zákon 
�. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, p�edstavuje relativn� progresivní 
komplexní normu na ochranu a pé�i o krajinu, obsahující �adu prvk� a právních 
nástroj�, které požaduje v �lánku 6 Evropská úmluva o krajin�. Mezi tyto nástroje 
pat�í zejména: 

 - ochrana významných krajinných prvk� 
 - tvorba územních systém� ekologické stability 
 - ochrana a hodnocení krajinného rázu 
 - ochrana zvlášt� chrán�ných území p�írody a pé�e o n� 
 Další právní nástroj, vyhlašování a ochrana krajinných památkových zón, je 

zmín�n v zákon� o státní památkové pé�i. Specifické nástroje pak p�edstavuje nap�. 
právní úprava posuzování vliv� na životní prost�edí podle zákona �. 100/2001 Sb.  

Za slabé místo lze naopak ozna�it nap�. nedostate�nou provázanost jednotlivých 
právních úprav mezi sebou a celkov� nízkou míru koordinace mezi jednotlivými 
resorty (životní prost�edí, zem�d�lství, místní rozvoj), které svou �inností zasahují 
do plánování a využívání volné krajiny (LIPSKÝ, NOVÁKOVÁ a ZDRAŽIL 1998). 
Z právního rozboru tak vyplývají jednotlivé konkrétní požadavky a úkoly, které má 
�eská republika plnit. Pat�í k nim zejména vypracování jednotné krajinné politiky a 
typologie krajiny �eské republiky (viz dále). 

Z požadavk� Evropské úmluvy o krajin� vychází formulace a �ešení �ady 
výzkumných projekt�, které jsou vypisovány a financovány jak na evropské, tak na 
národní úrovni v jednotlivých zemích. Na evropské úrovni to byl nap�. projekt 
ELCAI (European Landscape Character Assessment Initiative), �ešený v letech 
2003-2005 v 5. rámcovém programu Evropské Unie. Jeho cílem bylo analyzovat 
metody hodnocení krajinného rázu a s ním spojené typologie krajiny používané v 
jednotlivých evropských zemích, analyzovat legislativní a politické rámce pro 
hodnocení krajinného rázu, uvést praktické p�íklady aplikace t�chto metod v 
uživatelské sfé�e a identifikovat klí�ové místní, regionální, národní a evropské 
uživatele hodnocení krajinného rázu (LIPSKÝ 2005; WASCHER, ed. 2005; 
www.elcai.org). V projektu ELCAI byla také prezentována a využita nová 
panevropská typologie sou�asných evropských krajin (MÜCHER et al. 2003), jejíž 
vypracování bylo rovn�ž iniciováno požadavky Evropské úmluvy o krajin�. Na 
�lánek 9 Úmluvy - P�eshrani�ní krajiny - reagoval projekt „European Transfrontier 
Landscapes“, který formou p�ípadových studií s využitím SWOT analýzy p�edstavil 
14 konkrétních p�eshrani�ních krajin v Evrop� (LIPSKÝ 2006; WASCHER et PÉREZ-
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SOBA 2004). Všechny p�eshrani�ní krajiny byly zasazeny do kontextu jednotné 
panevropské typologie (MÜCHER et al. 2003).  

Také v �eské republice iniciovala Evropská úmluva o krajin� (2000) a její právní 
rozbor (ML�OCH 2001) formulování výzkumných projekt� v gesci Ministerstva 
životního prost�edí �R, jejichž cílem je postupné napl�ování požadavk� Úmluvy v 
t�ch bodech, kde analýza ukázala nedostatky, mezery a chyb�jící �lánky. Mezi 
prvními to byl projekt VaV 640/6/02 “Zajišt�ní realizace Evropské úmluvy 
o krajin� v další �innosti MŽP“ (WEBER a kol. 2004), který stanovil další sm�ry 
postupu implementace Úmluvy v naší republice (WEBER a NOVOTNÁ 2005)  

Požadavek na identifikaci typ� krajin a jejich hodnocení se stal impulsem 
k vypsání a �ešení projektu VaV 640/01/03 “Typologie �eské krajiny“ (LÖW a kol. 
2005). Na zpracování tohoto tradi�n� geografického tématu se podíleli také �eští 
geografové. Nová typologie �eské krajiny zapl�uje dosud chyb�jící mezeru 
v mapování �eské kulturní krajiny. Je ur�ena p�edevším k hodnocení a ochran� 
krajinného rázu, k vymezení b�žných a vzácných typ� krajin na národní úrovni. 
Významným dílem se stane Atlas krajiny �eské republiky, p�ipravovaný od roku 
2003. V jeho rámci budou p�edstaveny další klasifika�ní typologické systémy a 
regionalizace �eské krajiny, �ešené na geografických pracovištích �eské republiky.  

Na odstran�ní nedostatku v podob� chyb�jící jednotné krajinné politiky v �eské 
republice je zam��ena sou�asná iniciativa Ministerstva životního prost�edí �eské 
republiky. Širší odborné ve�ejnosti byl p�edložen k p�ipomínkám a diskusi materiál 
“Krajinná politika pro 21. století - návrh na zpracování dokumentu krajinné 
politiky �R a její uplatn�ní v prostorovém rozvoji zem� v letech 2007-2013“ 
(FANTA 2007).  

 3   Projekt Nové Dvory - Ka�ina: aplikace Evropské úmluvy o krajin� na 
lokální úrovni 

Všechny výše uvedené projekty mají evropský nebo národní rozsah, to znamená, 
že svým �ešením pokrývají evropské nebo celé národní území. P�íkladem a první 
vlaštovkou implementace opat�ení Evropské úmluvy o krajin� na lokální úrovni je 
projekt Národního programu výzkumu (NPV II) Ministerstva školství, mládeže a 
t�lovýchovy �R �. 2B06013 „Implementace opat�ení Evropské úmluvy o krajin� 
v intenzivn� zem�d�lsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických 
krajinných úprav, pilotní studie Nové Dvory - Ka�ina“.  

3.1 Cíle a p�ínosy projektu 
Cílem tohoto projektu je pokusit se realizovat principy a zásady EÚK v krajin�, 

která je b�žn� zem�d�lsky využívaná, ale zachovala si ješt� stopy historických 
krajiná�ských úprav z minulých staletí. V souladu s požadavky Úmluvy je také 
snaha podnítit trvalý zájem odborné i laické ve�ejnosti, p�edevším místní 
samosprávy, obyvatel a uživatel� krajiny o problematiku aktivní ochrany a tvorby 
krajiny, v níž žijí a kterou využívají.  

Metodickým p�ínosem projektu má být vytvo�ení inovativních nástroj� 
k diferencovanému a polyfunk�nímu využívání krajiny, které budou harmonizovat 
využívání jejího hospodá�ského potenciálu s požadavky na ochranu a rozvoj 
p�írodních a kulturn� historických hodnot území. Tyto nástroje budou obohacením 
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metodologie strategického plánování ve venkovské krajin�. Projekt by m�l také 
p�isp�t k inovaci ve formulování dota�ních titul� vypisovaných v rámci 
krajinotvorných program� na ochranu krajinného rázu a podporu mimoproduk�ních 
funkcí venkovské krajiny. 

3.2 Stru�ná charakteristika �ešeného území 
�ešení výzkumného projektu je realizované formou pilotní studie v prostoru 

Nové Dvory – zámek Ka�ina - Žehušice. Toto území je kompromisn� vymezené 
jako individuální krajinná jednotka se specificky utvá�enou strukturou staré kulturní 
krajiny s významnými krajiná�skými úpravami. Zahrnuje 21 katastrálních území (14 
administrativních obcí) o celkové vým��e p�es 113 km2. Leží v nížinaté 
severovýchodní �ásti okresu Kutná Hora, v povodí dolních tok� Doubravy a 
Klejnárky (obr. 1). Na severu je omezené tokem Labe a labskou nivou od Týnce 
nad Labem ke Starému Kolínu, na severovýchod� morfologicky významnou linií 
zlomového svahu Železných hor. Západní hranice p�ibližn� odpovídá pozvolnému 
p�echodu �áslavské kotliny do vyšší Kutnohorské plošiny, morfologicky z�etelné je 
zejména úpatí Ka�kovských vrch�. Pouze na jihu se vymezení území nemohlo op�ít 
o žádnou fyzickogeografické rozhraní a je zde pln� poplatné 
historickogeografickým souvislostem a sou�asné sekundární krajinné struktu�e 
(historické hranice bývalého Novodvorského panství a Žehušického panství, 
z venkovské krajiny se  stopami bývalých krajiná�ských úprav je naopak vy�atá 
technizovaná krajina v oblasti �áslavského vojenského letišt� jihozápadn� od 
Chotusic). 

 
Obr. 1: Mapa zájmového území se zákresem sídel, vodní sít� a hranic katastrálních 
území 

Geomorfologicky je tato krajina sou�ástí �áslavské kotliny. Rovinatý reliéf 
dosahuje nadmo�ské výšky 200-236 m, maximáln� na 300 m se dostává na horní 
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hran� zlomového svahu Železných hor.  Mezi širokými nivami dolních tok� 
Doubravy a Klejnárky se táhne rozvodní Ka�inský h�bet budovaný k�ídovými slíny 
a pískovci. P�es pom�rn� jednoduchou geologickou a geomorfologickou stavbu je 
v rovinatém území vyvinutá pom�rn� pestrá mozaika p�dních typ� a p�dních druh�. 
V závislosti na substrátu, který tvo�í spraše a sprašové hlíny, slíny, fluviální náplavy 
a váté písky, se tak st�ídají �ernozem� a hn�dozem�, kambizem�, rendziny a 
fluvizem�, které p�evládají v údolních nivách (LIPSKÝ 2001).  S p�dní mozaikou 
úzce koresponduje rozložení potenciální p�irozené vegetace, v níž dominuje tvrdý a 
m�kký luh v údolních nivách (jilmová doubrava, st�emchová jasenina, mok�adní 
olšina), lipová doubrava a �ernýšová dubohab�ina na Ka�inském h�betu a 
v jihozápadním okraji území, borová doubrava na pís�itém substrátu a biková nebo 
jedlová doubrava na svahu Železných hor  (NEUHÄUSLOVÁ a kol. 1998). P�i 
minimální reliéfové �lenitosti se tak v území vyskytuje celkem 13 biochor p�evážn� 
druhého vegeta�ního stupn� (CULEK a kol. 2005).  

Sou�asná krajina je p�evážn� intenzivn� zem�d�lsky využívaná s p�evahou orné 
p�dy. Od zbývajících �ástí �áslavské kotliny se však p�esto z�eteln� odlišuje 
specifickým krajinným rázem. Charakterizuje jej výrazn� pest�ejší  krajinná 
struktura s vyšším podílem lesních ploch a liniových prvk� rozptýlené zelen�. Tato 
druhotná krajinná struktura, která zvlášt� vyniká na leteckých a družicových 
snímcích, je jednak odrazem výše uvedené mozaiky p�d a potenciální p�irozené 
vegetace, zárove� je také výsledkem cílev�domých, esteticky motivovaných 
krajiná�ských úprav v 18. a 19. století.   

 
Obr. 2: B�lostný zámek Ka�ina je svou délkou 227 m nejv�tší stavbou �eského 
empiru a p�irozenou dominantou krajiny  
 

P�ibližn� uprost�ed území se na plochém rozvodním h�betu nachází dominantní 
prvek a symbol zdejší krajiny - empirový zámek Ka�ina (obr. �. 2) obklopený 
anglickým parkem, který p�echází do listnatých partií lesních porost�. Druhé jádro 
�ešeného území leží v jeho jihovýchodní žehušické �ásti se dv�ma zámky, 
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anglickým dendrologickým parkem a oborou s proslulým chovem bílých jelen�. Pro 
tuto kulturní krajinu je charakteristické, že v�tšina dnešních zvlášt� chrán�ných 
území p�írody a funk�ních biocenter vymezených v rámci lokálního a regionálního 
ÚSES vznikla p�i�in�ním �lov�ka na míst� bývalých nebo i sou�asných  obor, 
bažantnic, rybník�, lom� a stromo�adí.    

3.3  Metody �ešení  
P�i �ešení vycházíme z myšlenky, že efektivní rozvoj krajiny, pé�e o její p�írodní 

a kulturní hodnoty mohou být realizovány pouze na základ� d�kladného poznání 
jejího historického vývoje, sou�asného stavu a rozvojového potenciálu, ale také 
aktér� a jejich zájm�, sil a tlak�, které v krajin� p�sobí a ovliv�ují její vývoj. Odtud 
vyplývá participativní p�ístup k �ešení projektu, který po�ítá s maximálním 
zapojením ve�ejnosti, státních a samosprávných orgán� v daném území. 
Vyjád�ením participativního p�ístupu jsou plánované pracovní dílny za ú�asti 
�ešitel�, místní samosprávy a dalších p�izvaných subjekt�, které ovliv�ují stav a 
vývoj krajiny v daném území.  
�ešení projektu je �asov� rozvržené na období 1.7.2006-30.6.2011. Konkrétní 

metody �ešení se odvíjejí od níže uvedených díl�ích cíl�, které se dále �lení na 
jednotlivé v�cné a �asové etapy. Metody tak zahrnují jednak rutinní zp�soby sb�ru 
dat a informací v�etn� terénního mapování a terénního pr�zkumu, dotazníkových 
šet�ení, archivního pr�zkumu, interpretace leteckých a družicových snímk� a 
vyhodnocení starých katastrálních a vojenských map, jednak i p�ípravu nových 
postup�, nap�. v oblasti hodnotících kritérií krajiny nebo p�i uplatn�ní 
participativního zp�sobu plánování rozvoje území. 

Celé území bude podrobn� mapov� dokumentované v m��ítkách 1:10 000 a 
1:25 000. P�i mapování se využívá kombinace terénních metod s interpretací 
leteckých snímk�. Mapování sou�asného stavu krajiny i jejího historického vývoje 
se zam��uje na detailní identifikaci sekundární krajinné struktury, zp�sob� 
využívání krajiny, historické krajiná�ské úpravy, rozptýlenou zele� a další 
stabiliza�ní prvky krajiny. Zajímavé bude porovnání vzájemné závislosti, shod  a 
rozdíl� mezi primární (p�írodní) a sekundární (dnešní antropogenní) krajinnou 
strukturou a stanovení geoekologických zákonitostí využívání krajiny, které budou 
sledovány v celém historickém vývoji. 

  Zvýšená pozornost je v�nována vodním prvk�m krajiny, které zde hrály a hrají 
významnou roli v utvá�ení p�írodní i kulturní krajiny (obr. �. 3). Vodní prost�edí je 
však proti minulosti výrazn� ochuzené. V údolních nivách Doubravy a Klejnárky 
byly ve st�edov�ku založeny významné rybníky, nejv�tší o rozloze 100-200 hektar�. 
Hladiny rybník� zaujímaly v dob� maximálního rozsahu plochu p�es 1000 ha, tj. asi 
10 % sledovaného území (dnes je to pouhých 10 ha a 0,1 % území). V 18. a na 
po�átku 19. století k tomu p�istupují esteticky motivované krajiná�ské úpravy vodní 
sít�, um�lé propojování drobných vodních tok� a jejich úpravy pro plavbu malými 
výletními lo�kami. Vodní toky Labe, Doubravy a Klejnárky byly nap�ímeny a 
jejich délka ve sledovaném území se významn� zkrátila. P�es provedené regulace, 
jejichž cílem je „neškodné“ p�evedení povod�ových vod, došlo na Doubrav� 
k rozsáhlým opakovaným záplavám v letech 1997, 1998, 2002 a 2006. 
Pozoruhodným zp�sobem se p�i nich do�asn� zaplnila reten�ní plocha bývalých 
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rybník� v údolní niv� Doubravy pod Žehušicemi (obr. �. 3).  Terénním pr�zkumem 
bude ov��ena funk�nost sou�asné vodní sít� a správnost jejího zákresu na 
vodohospodá�ských mapách a v digitální databázi ZABAGED.  

 

 
Obr. 3: P�i povodních na Doubrav� se zaplnila reten�ní plocha bývalých rybník�, 
dob�e jsou patrné zachovalé hráze se stromo�adím. Letecký snímek z  30. 3. 2006 

 
Jedním z úkol� je provedení detailní typologie p�írodní a sou�asné kulturní 

krajiny, vymezení jejích typologických a individuálních krajinných jednotek v úzké 
souvislosti s charakteristikou a vymezením typ� krajinného rázu, jeho ur�ujících 
rys�, krajinných dominant apod. V souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajin� 
a její definicí krajiny p�ipadá i zde významná role percepci krajiny jejími obyvateli 
a uživateli. Tento participativní a percep�ní p�ístup bude konfrontován s exaktní 
geografickou typologií krajiny založenou na „tvrdých“ geografických datech 
zpracovávaných v digitální form� metodami GIS.    

D�ležitá role p�ipadá zpracování veškerých historických, geografických a 
kartografických podklad�, dat a informací v�etn� leteckých a družicových snímk� 
v prost�edí GIS. Za tím ú�elem je od po�átku projektu budován datový sklad a 
vytvá�eny databáze (SurveyPro, Turboveg) pro záv�re�né zpracování dat. 

3.4 Díl�í cíle projektu  
V rámci projektu je stanoveno p�t díl�ích cíl�: 

1. Poznání historického vývoje krajiny �ešeného území v�etn� 
podchycení širších územních vazeb, vymezení vývojových etap a 
uzlových bod� vývoje krajiny. 

2. Hodnocení zm�n v krajin�, stavu a vývoje krajiny v kontextu 
s vývojem hospodá�ského a spole�enského prost�edí. 

3. Komplexní analýza a syntéza sou�asného stavu krajiny, identifikace 
jejího stávajícího využívání, p�írodního, hospodá�ského a kulturního 
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potenciálu, sil a tlak�, které ji formují v�etn� existujících zám�r� 
budoucího využívání. 

4. SWOT analýza - definování silných a slabých stránek krajiny 
v daném území, rozvojových možností, limit�, možných rizik a 
ohrožení dalšího vývoje. 

5. Návrh alternativních scéná�� budoucího vývoje krajiny, zpracování 
návrhu cílové charakteristiky krajiny jako podkladu pro p�ípravu 
územních plán� a dalších rozvojových dokument� a koncepcí pro 
dané území 

 Výzkumný projekt je �ešen na dvou pracovištích, které se svou profesní 
skladbou a odborným zam��ením vhodn� dopl�ují: Výzkumný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem v Pr�honicích (VÚKOZ) a 
Geografická sekce P�írodov�decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (P�F UK). 
Povaha projektu a výše uvedené participativní p�ístupy k jeho �ešení vyžadují 
spolupráci s �adou dalších subjekt�, které v území p�sobí, zejména se zástupci státní 
správy a samosprávy. Jako spolupracující instituce se tak v projektu objevuje všech 
14 obecních ú�ad�, pov��ený M�stský ú�ad Kutná Hora, Zem�d�lská a 
vodohospodá�ská správa Kutná Hora, Pozemkový ú�ad Kutná Hora, Muzeum 
�áslav a v neposlední �ad� Národní zem�d�lské muzeum - Muzeum �eského 
venkova se sídlem na zámku Ka�ina, které leží v jádru �ešeného území a je s ním 
bezprost�edn� spjaté.  

4 Záv�r 
Výzkum kulturní krajiny provád�ný v intencích požadavk� Evropské úmluvy o 

krajin� vyžaduje komplexní zapojení geografických disciplín. Kulturní krajina je 
spole�ným dílem dlouhodobé interakce p�írodních a antropogenních proces�. 
Výzkum krajiny tedy není jen záležitostí fyzické geografie stejn� jako krajinná 
ekologie už nevysta�í jen s biocentricky zam��eným ekosystémovým p�ístupem. 
Kulturní krajina je prostorem p�irozené konvergence fyzické, sociální, historické, 
environmentální a regionální geografie. V dob� extrémní specializace až odcizení 
n�kterých díl�ích geografických disciplín a jejich odklonu od spole�ného 
geografického základu poskytuje výzkum kulturní krajiny jedine�nou možnost 
p�irozené a nezbytné integrace r�zných geografických p�ístup�. Pilotní studie 
provád�ná v prostoru Nové Dvory- Ka�ina - Žehušice je toho dobrým d�kazem. 

Literatura 
ASPINALL, R. 2006: Editorial. Journal of Land Use Science, Sample Issue, s. 1-4  
BI�ÍK, I., KUPKOVÁ, L. 2005: Dlouhodobé zm�ny ve využívání krajiny v �esku. Historická 

geografie 33, s. 346-366  
Council of Europe 2000: Evropská úmluva o krajin� a d�vodová zpráva.  Strasbourg, 22 s. 
CULEK, M. a kol. 2005: Biogeografické �len�ní �R II. Praha: Enigma, 589 s. 
FANTA, J. 2007: Krajina pro 21. století. Návrh na zpracování dokumentu krajinné politiky 
�R a její uplatn�ní v prostorovém rozvoji zem� v letech 2007-2013.  Bulletin CZ-IALE 
8, �. 1, s. 6-15 

HIMYIAMA, Y., MATHER, A., BI�ÍK, I., MILANOVA, E. V. (eds.) 2003: Land use/cover 
changes in selected regions of the world. IGU Study Group on Land Use/Cover Change, 
Hokkaido University of Education  



100 

KOLEJKA, J. 2002: Czech Experience with Land Use and Land Cover Research.  In: Bi�ík 
et al. (eds.): Land Use /Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings 
of the IGU-LUCC International Conference Prague 2001, Praha,  s. 144-152 

LIPSKÝ, Z. 1994: Zm�na struktury �eské venkovské krajiny. Geografie – Sborník �GS 99, 
�. 3, s. 248-260 

LIPSKÝ, Z. 2000: Sledování zm�n v kulturní krajin�. Praha: �ZU, 71 s. 
LIPSKÝ, Z. 2001: Geomorfologické �len�ní Kutnohorska. Praha: �ZU, 80 s. 
LIPSKÝ, Z. 2005: Chápání a hodnocení krajinného rázu v projektu ELCAI. In: 
MAD	RA, P., FRIEDL, V., DRESLEROVÁ, J. (eds.): Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení 

v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1, Brno: PAIDO, s. 113-120  
LIPSKÝ, Z. 2006: P�eshrani�ní krajiny v Evrop�. Životné prostredie 40, �. 1, s. 41-46 
LIPSKÝ, Z., NOVÁKOVÁ, E., ZDRAŽIL, V. 1998: Vztah a vzájemné vazby územního 

plánování a oborových dokumentací a program� usm�r�ujících využití 
neurbanizovaného území. Expertní studie pro MMR �R. Kostelec n.�.l.: Ústav 
aplikované ekologie LF �ZU, 48 s. 

LÖW, J., MÍCHAL, I. 2003: Krajinný ráz. Kostelec n. �. L.: Lesnická práce, 552 s., p�íl. 
LÖW, J. a kol. 2005: Typologie �eské krajiny. Záv�re�ná zpráva projektu VaV MŽP �R 
�. 640/1/03. Brno: Löw a spol.,s.r.o.  

MEEUS, J.H.A., WIJERMANS, M.P., VROOM, M.J. 1990: Agricultural Landscapes in Europe 
and Their Transformation. Landscape and Urban Planning 18, s. 289-352  

ML�OCH, S. 2001: Právní analýza Evropské úmluvy o krajin�. Legislativní a právní 
p�edpoklady pro ratifikaci úmluvy. �eské Bud�jovice, 32 s. 

MÜCHER, C.A. et al. 2003: Identification and Characterisation of Environments and 
Landscapes in Europe. Alterra Report 832, Wageningen, 120 s.  

NEUHÄUSLOVÁ , Z. a kol. 1998: Mapa potenciální p�irozené vegetace �R. Praha: 
Academia, 342 s. 

WASCHER, D.M. (ed.) 2005: European Landscape Character Areas. Typologies, 
Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Alterra  
Report 1254, Wageningen, 150 s. 

WASCHER, D.M., PÉREZ-SOBA, M. (eds.) 2004: Learning from European Transfrontier 
Landscapes. Wageningen: Alterra, 48 s.  

WEBER, M. a kol. 2004: Zajišt�ní realizace Evropské úmluvy o krajin� v další �innosti  
Ministerstva životního prost�edí. Záv�re�ná zpráva projektu VaV MŽP �R �. 640/6/02, 
VÚKOZ Pr�honice, �ZU Praha, Löw a spol, s.r.o., Brno, 176 s.  

WEBER, M., NOVOTNÁ, G. 2005: Strategie odpov�dnosti za �eskou krajinu minulosti,  
dneška a budoucnosti - východiska implementace Evropské úmluvy o krajin�. In:  PLOS, 
J. (ed.): Tvá� naší zem�. Krajina domova 2: Trendy urbanizace evropského  prostoru. 
Sborník 3. ro�níku konference. Praha – Pr�honice, 8.-10.3.2005, s. 12-16  

 
Pod�kování 
P�ísp�vek byl zpracován v rámci �ešení projektu výzkumu a vývoje 2B06013 
„Implementace opat�ení Evropské úmluvy o krajin� v intenzivn� zem�d�lsky využívaných 
oblastech nesoucích stopy historických krajiná�ských úprav - pilotní studie Nové Dvory - 
Ka�ina“, a s podporou výzkumného zám�ru MSM 0021620831 “Geografické systémy a 
rizikové procesy v kontextu globálních zm�n a evropské integrace“.  

 


