
Typy evropských kraii 
Každý vědní obor se snaží nějak utřídit předmět svého zájmu a vypracovat pro 
něj klasifikační systém. Příkladem je systematické taxonomické třídění rostlin 
a živočichů. Jedním z cílů krajinné ekologie je typologie krajiny, tj . vymezení 
a charakteristika krajinných typů. 

je ovšem úkol značně obtížný nejméně ze dvou 
ůvocl t't: 

. krajinná ekologie je oborem velmi mladým, 
který si teprve vypracovává metody výzkumu a třídě
ní, neřkuli klasifikační systémy a 

2. krajina je ve srovnání s biologickými druhy 
objekt nesmírně složitý, dynamický a v čase rychle 
proměnlivý. 

S krajinnou heterogenitou souvisí vysoká roz
manitost a množství krajinných typt't na Zemi. Najít 
jejich definiční znaky a vymezit rozšíření krajin
ných typů na národní i evropské úrovni, to je v sou
časné době velké a aktuální téma krajinné ekologie. 
Tento požadavek vychází z Evropské úmluvy o kra
jině. Vymezení krajinných typů je nezbytným 
pl·edpoklaclem pro strategické krajinné plánování 
a účinnou ochranu krajiny. Poměrně jednodušší j e 
vypracovat typologi i přírodní krajiny, v jejímž roz
různěn í hrají roli pouze přírodní podmínky, které 
jsou re lativně stálé (geologické podloží, členitost 
reliéfu, podnebí, vodní režim, potenciální přirozená 
vegetace). Problém je, že v hustě zal idněné a hos- . 
podářsky j iž dlouho využívané Evropě už přírodní 
krajinu téměř nenajdeme. Mapujeme-li tedy typy 
přírodních krajin - a takové mapy nalezneme ve 
většině národních atlasů - zobrazujeme vlastně dnes 
již hypotetickou, potenciální přírodní krajinu, jaká 
ve skutečnosti už neexistuje. Je nahrazena kulturní 
krajinou, na jejímž utváření se vedle přírodních 
podmínek stále více podílí člověk. Kulturní krajina 
j e v čase daleko proměnlivější a variabi lnější. Ma
pování, a vt'tbec vymezení typl! současné kulturní 
krajiny, je tedy mnohem složitější, protože vedle 
přírodních podmínek musí zahrnout zejména dyna
mický Ianci use, zpitsob využívání krajiny člově
kem, který dominantním způsobem ovlivňuje sou
časnou strukturu krajiny, její vzhled i ekologickou 
stabilitu. 

Přes více pokusú je dosud k dispozici jediná pan
evropská klasifikace a typologie současných kultur
ních krajin. Jejím autorem je nizozemský krajinný ar
chitekt Johann Meeus a byla publikována ve zprávě 
o stavu životního prostředí v Evropě (Europe's Envi
ronment, 1995), iniciované na dobříšské konferenci 
ministrů životního prostředí v roce 1991. Zpráva 
konstatuje, že bohatost a rozmanitost evropských 
krajin je význačným rysem našeho kontinentu. Při
tom jen velmi málo z nich může být klasifikováno ja
ko přirozené nebo polopřirozené krajiny. Převážná 
větš ina evropských krajin je dominantním zpitsobem 
ovlivněna či nností člověka, trvající již mnoho staletí 
až tisíciletí. V závislosti na různém pojetí funkce le-

I 
Obr. 1: Severní tajga, Hovfjallet, centrální Švédsko 
Obr. 2: "Coltura promiscua" - severní Portugalsko 
(regionální typ krajiny s intenzivními tradičními 
způsoby hospodařenO 
Obr. 3: Otevřená polní krajina - "Openfields", 
Slagelse, východní Dánsko 
Obrázky podle J. Meeuse 

sit a tundry pokrývá člověkem přetvořená kulturní 
krajina 70-90 % (tzemí Evropy, přičemž kolem 45% 
evropského území se využívá pro zemědělské účely. 

Panevropská krajinná typologie podle MEEUSE se 
zakládá na kombinaci ritzných zpttsobů využití půdy 
a přírodních podmínek. Krajinné typy jsou identifiko
vány podle klimatu, který se odráží v potenciální při
rozené vegetaci, podle reliéfu, podle využívání kraji
ny a ditležitá role se přisuzuje vizuálnímu aspektu kra
j inné scenérie. Mimo toto schéma jsou rozlišeny cha
rakteristické regionální typy krajiny. Výsledkem klasi
fikace je vymezení 30 krajinných typit evropského 
významu, které lze rozdělit do několika kategorií pod
le následujících kritérií: 

I. Krajinné typy, podmíněné podnebím a potenci
ální přirozenou vegetací: tundra, tajga a lesní krajiny, 
step a aridní krajiny (pouště a polopouště). Tyto 
krajiny jsou velmi řídce osídlené, v jejich vzhledu se 
stále výrazně uplatňují přírodní podmínky a člověk 
nedokázal nahradit púvodní rostl innou formaci 
(tundra, tajga, step, poušť) , která i dnes v charakteris
tickém vzhledu těchto krajin dominuje. V Evropě se 
vyskytují v její severní a severovýchodní části (sever 
Skandinávie a evropského Ruska) a na jihovýchodě 
při Kaspickém moři. 

2. Krajiny výrazně ovlivněné reliéfem: hornatiny 
a velehornatiny. Mezi tyto krajinné typy jsou zařaze
na vyšší evropská pohoří od Skandinávie až po jih 
Evropy. Mohou být intenzivně rekreačně a sportovně 
využívána, jako třeba Alpy nebo Tatry, přesto zůstá
vá jejich určujícím znakem výrazně horský reliéf. 
Chceme-li tento typ krajiny charakterizovat co nejvý
stižněji , použijeme na prvním místě přívlastek horský 
(velehorský). 

3. Charakteristické typy kulturních krajin dlouho
době využívaných č lověkem, vymezené podle vizu
álního aspektu uzavřenost i a otevřenosti krajinné 
scenérie: uzavřené "bocage" a "semi-bocage" 
s množstvím živých plotú a další rozptýlené zeleně 
v zemědělské kraj ině (typické pro Bretaň či Wales, 
ale i naše vrchoviny a podhorské oblasti), otevřené 
"openfields", tj. otevřená polní krajina na~ř. ve fran
couzských nížinách, Dánsku, Německu, Cesku i na 
Ukrajině a v Rusku. 

4. Regionální typy kraj in, které vznikly charakte
ristickou kultivací krajiny a mají pouze omezené, re
gionální rozšíření: coltura promiscua, montados či 
huerta ve Středomoří, delta v úrodných údolních ni
vách největš ích evropských řek, polder a kampen 
v přímořské západní Evropě, zejména v Belgii a Ni
zozemsku, maďarská puszta a úzká pásovitá políčka 
v jihovýchodním Polsku. 

Geografické rozšíření vymezených 30 krajin
ných typit j e vyjádřeno v mapě malého měřítka 
a jejich hlavní charakteristiky, které se týkají relié
fu, současné vegetace, využití půdy, celkového 
charakteru a trendu vývoje, jsou uvedeny v při lože
né tabulce. Jednotlivé typy krajin jsou navíc přiblí
ženy jednoduchými kresbami, které zdůrazňují 

význam vizuálního aspektu krajinné scenérie. 
Podle potřeby, v závislosti na podrobnosti měřítka 
a požadavku konkrétní aplikace, se mohou uvedené 
typy dělit na mnoho krajinných subtypCt. Panevrop
ská klasifikace nemohla obsáhnout některé regio
nální nebo umělé krajiny, ani pásovitě či lineárně 
rozšířené pobřežní a poříční typy krajin, které není 
možné vyjádřit v daném měřítku mapy. Nevěnuje 
rovněž pozornost urbánním nebo průmyslovým 
krajinám a ve větší míře ani lesním krajinám. Je za
měřena přednostně na aspekt evropské kulturní 
venkovské krajiny, která je výsledkem různě dlou
hého historického, kulturního, sociálního a ekono
mického vývoje společnosti a je možné ji považo
vat za součást evropského kulturního dědictví. 

Skutečnost , že většina evropských krajin je vý
sledkem činnost i č lověka, je zároveň činí náchyl
nými ke změnám. Kulturní krajina se kont inuálně 
vyvíjí a mění, řada regionálních typů krajin již za
nikla nebo jsou v současné době ohroženy. MEEU~ 
shrnuje hlavní procesy, které dnes ohrožují konll
nuitu evropské kulturní krajiny: Intenzifikace ze
mědělství, marginal izace a opuštění zemědělského 
obdělávání, r0zš i řování měst, unifikace staveb, ma
teriáiCt, technologií, rozvoj dopravní infrastruktury, 
turistika a rekreace, těžba surovin, znečištěn í ovzdu
ší, vody a půdy. 

Zdeněk Lipský, katedra fyzické geografie 
a geoekologie PřF UK v Praze 
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Krajinný typ Charakter reliéfu Vegetace Vzhled krajiny Trend vývoje 

Tundry 
1. Arktická tundra Nížiny pokryté sněhem a ledem Permafrost brání souvislé vegetaci: 

mechy/lišejníky 
Pustina bez lesů Ochrana mokřadů 

2. Lesotundra Pahorkatiny a nížiny, močály Zakrslé dřeviny (břízy, olše) jen 
v údolích, jinak vřesoviště 

Pustina s rozptýlenými 
dřevinami 

Požáry a přirozená obnova 

Tajgy 
3. Boreální močály Rašeliniště , bažiny Rídký smíšený les s nízkou 

produktivitou 
Nepřístupné nekultivované 
mokřady 

Vysoušení, těžba rašeliny 

4. Severská tajga Pahorkatiny a roviny, nížiny Jehličnatý les (borovice, smrk), Homogenní lesy Kácení lesa, smrk se stává 
a jezera zbytky lesa využívaného k pastvě dominantním druhem 

5. Střední tajga Roviny s písčitými půdami, 
morény a bažiny 

Jehličnatý les a menší plochy luk 
a pastvin 

Občasné mýtiny, les není celistvý 

6. Jižní tajga Pahorkatiny a roviny s písčitými 
a hlinitými půdami 

Jehličnatý les, málo pastvin Polootevřené lesy 

7. Subtajga Plošiny pokryté většinou sprašemi Smíšený les a orná půda Převládající lesnictví a zemědělství Vysoušení a odlesňování 
Vrchoviny a hornatiny 
8. Severní vrchoviny Pahorkatiny až hory, jezera, bažiny Vřesoviště, travnaté plochy, skály 

a zbytky lesa využívaného k pastvě 
Pustá, drsná a velice otevřená Zalesňování 
krajina 

9. Hory Vysoké hory, ledovce, strmé svahy Mechy, vřes , louky a lesy na svazích, Kontrast divoké přírody Ponechání ladem, 
a hluboká údolí v údolích intenzivní zemědělství a otevřené kultivované krajiny zalesňování a turismus, 

sport a rekreace 

Bocage• 
1 O. Atlantické 

bocage 
Mírné svahy a plošiny Plochy pastvin a orné půdy, ohraniče-

né živými ploty, zídkami nebo stromy 
Heterogenní, mozaikovitá, 
kultivovaná 

Zvětšování ploch, rušení 
živých plotů 

11 . Semi-bocage Vlhké vrchoviny a středohory Extenzivní louky a plodiny na orné Soubor volných a zalesněných Ponechání ladem, 
půdě, smíšené lesy a živé ploty plošek zalesňování 

12. Středomořské Suché vrchoviny a hornatiny Extenzivní zemědělství - louky, orná Relativně otevřená Extenzifikace 
semi-bocage půda, trvalé kultury, zídky/lesíky 

Otevfené po/nf krajiny 
13. Atlantické Hlinité a jílovité půdy na zvlněných Intenzivní obdělávání půdy, stromy Rozsáhlá otevřená plocha, Intenzifikace a ponechávání 

otevřené krajiny pláních jen v údolích monokultury na orné půdě ploch ladem 
14. Kontinentální Spraše a hlinité půdy na rovinách Orná půda, louky a trvalé kultury, Rozmanitá v různých Diverzifikace 

otevřené krajiny až pahorkatinách lesy na vrcholcích kopců prostorových měřítcích 

15. Akvitánské Pláně a vápencové svahy, Orná půda na rovinách, lesy na Otevřená a intenzivně kultivovaná 
otevřené krajiny hlinité půdy, spraše svazích, zahrady a sady v údolích 

16. Někdejší Zvlněné pláně s hlinitými Orná půda - obiloviny, okopaniny, Intenzivně kultivovaná rozsáhlá Odstraňování stromů 
otevřené krajiny a jílovitými půdami pícniny otevřená plocha 

17. Centrální Zvlněné pláně se sprašovými Orná půda bez jiné vegetace Homogenní rozsáhlá otevřená Vodní a větrná eroze 
kolektivizované a hlinitými půdami plocha 
otevřené krajiny 

18. Východní Rovné i zvlněné pláně Bezlesá krajina s ornou půdou, Extrémně otevřená , rozsáhlá Vodní a větrná eroze 
kolektivizované 
otevřené krajiny 

kryté černozemí na zamokřených plochách louky a suchá 

19. Středomořská Suché kopce, plošiny, údolí Lesy a křoviny versus kultivace, Velké rozdíly mezi údolími Intenzifikace a extenzifi-
otevřená krajina ex1enzivní plodiny a pastevectví a kopci kace, ponechání ladem 

Stepnf a arldnf kraJiny 
20. Pusta Panonská pánev, místy zasolené Travnaté plochy a orná půda Bezlesý otevřený prostor, Zasolování půdy, 

půdy extenzivní pastva vodní a větrná eroze 
21. Step Roviny pokryté hnědozemí, údolí Travnaté plochy a orná půda, Bezlesá, suchá, větrná, Nadměrná pastva, 

a slaniska extenzivní využívání extrémně otevřená zasolování půdy 

22. Polopoušť Nížiny, zasolené půdy Traviny, efemerní a halofytní rostliny Suchá, zasolená, otevřená, Změny hladiny podzemní 
ex1enzivně využívaná vody 

23. Písečná poušť Pohyblivé duny, suchá koryta Absence vegetace, jen občasné Nekultivovaná Udržování pastevectví 
a písky efemerní rostliny 

Reglonllnf (mf.tnf) krajiny 
24. Kampen Zvlněné pláně s potoky, písčitá půda Různé plodiny, pastviny, lesy, 

vřesoviště, mokřady 
Mozaikovitá s malými uzavřenými 
políčky 

Nárůst plochy, intenzifikace 

25. Polská pásová Systém malých protáhlých polí Různé plodiny, sady a zahrady, menší Postaru obdělávaná, velká Zvětšování ploch -
políčka v rovinatém, až zvlněném reliéfu lesy a louky rozmanitost v malém měřítku zánik mozaiky 

26. Coltura Urodná údolí, hlinité půdy, Trvalé kultury, obiloviny, pícniny, Heterogenita v malém měřítku , Zmenšování heterogenity 
promiscua pozůstatky tradičního hospodaření zahrady, sady a vinice mozaikovitost díky in- a ex1enzifikaci 

27. Dehesa/ Chudé, suché a kamenité půd~ Rídký, vždyzelený využívaný les Zemědělsky a lesnicky využívaná De~radace půdy, 
montado na mírných svazích a plošinác (duby, olivy), ex1enz1vní pastva v lese krajina s roztroušenými stromy růs křovin 

Antropogennf krajiny 
28. Polder Estuária při pobřeží Severního moře, Intenzivně využívaná orná půda Plochá, otevřená, úrodná, Intenzifikace 

pod úrovní mořské hladiny a pastviny, stromořadí kolem antropogenní, homogenní, 
ijfly, rašeliny) silnic, kanálů a hrází geometrická 

29. Delta Estuária v pobřežních rovinách, Intenzivně využívaná orná půda, Plochá, otevřená , úrodná, Zasolování půdy, 
(umělá forma) delty velkých řek pastviny a trvalé kultury na i ntenzivně obdělávaná, homogenní intenzifikace 

zavlažovaných plochách 
30. Huerta Zavlažovaná, úrodná údolí na Intenzivní zahrady a trvalé kultury Zavlažování, terasování, Expanze 

středomořském pobřeží (ovocné sady - citrusy) sady, vinice 


