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Mezioborové syntézy

Ovod

Druhá část sborníku obsahuje syntézy zpráv předcházejících. I když tyto zdaleka nezo
hledňují všechny informace obsažené v části analytické, snaží se pojmout a popsat kraji
nu jako systémový celek, pro kteiý platí určité principy fungování a zachování To nejen
obecně konstatujeme, ale zcela konkrétně hledáme vyjádření nosných bazálních vztahů a
vnitřních zákonů a zákonitostí v přirozených celcích, směrech a bariérách krajiny, tocích
hmoty a energie (včetně jejich přirozených ohnisek a center), formou a obsahem spojení a
komunikace s celky okolními a pod.

Z tradičního náhledu na tento model pak jako pnřotně určující pro krajinu vystupuje
subsystém geologický, druhotně biologický, který se již ke „geologickému modelu fungo-
vání krajiny« konkrétně vztahuje, a teprve potom následuje složka antropologická a kultur
ní.

Cílem našich mezioborových syntéz pak z tohoto hlediska bylo vytušení, myšlenkové
vymodelování a popis přirozeného fungování krajiny, jež podle nás z většiny určuje geolo
gická stavba a její vnější projevy, a sledování toho, jak do této původní dynamické struk
tu,y zasáhly další události (porost, osidlování, výstavba, pohyb obyvatelstva) a sledování
jejich harmonie, či případného nesouladu s výchozím stavem. Tím naznačujeme zakotvení
smyslově-hodnotové roviny problému.

Syntézy jsou shrnuty v co nejhutnější podobě mapek a stručných tezí Je na čtenáři,
aby jejich pečlivým studiem, srovnáváním a abstrakcí od dílčích jevů, veden snahou po
vytušení harmonie a řádu změn, alespoň částečně sdíleje úskalí cesty, na které nám bylo
se k předkládaným myšlenkám přiblížit, sám pronikl pod povrch psaného a stal se tak
účastníkem těchto dějů

Mgr. František Tichý
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Mezioborové syntézy

Ceo~oWcký mod& Iwi~ováu~ krajmy
Krajinu jsme rozdělili do několika částí :

a) předhůří Slavkovského lesa
b) plošina Slavkovského lesa
c) Chebská nížina
d) předhůří Českého lesa (Paličský les, Dyleňský les)

Obr. I Mapa oblasti

Každá tato oblast má svá specifika, která jsme se snažili vyjádřit svými názvy.
Předhůří Slavkovského lesa prudce stoupá z Chebské nížiny a tvoří tak přirozenou

hradbu. Nazýváme ji Jižní hradba. Severní část Slavkovského lesa je velice neprostupná
a neúrodná díky rašelinám a kamenitým podložĺm. Její jméno je Severní hvozd a Kobrova
lázeň (viz místní pověsti). Celý Slavkovský les je svým působením spíše lidem cizí, ne
vhodný k zástavbě nebo dlouhodobému životu. Je proto nazván Kobrovým panstvím.

5 Kin
1

PLOŠINA

DYLEŇSKÝ LES
.
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MezÍoborové syntézy

Chebská nížina je přirozeným propadlem - Propadlá země. Vůči svému okolí má spíše
laxní postoj. Je nyní poměrně dobře obyvatelná - Lhostejná plošina.

Zvláštní místo je však Žandov a Kaplička (vrch U Kapličky). Žandov je v nynějším mís
tě mezi Českým a Slavkovským lesem. Je zván Bránou světů. Kaplička je její předsunutý
strážce a její jméno je První naděje i zkáza. Dohromady tvoří velice významný celek.

Český les začíná západní plošinou, tedy tam, kde se nachází vrch Palič, Mechový vrch
a Lipová. Tato místa dostala jako vysunutý mys název Strážní vrchy. Jejich výška pozvol
na stoupá směrem na jihovýchod až ke Střednímu vrchu. Ten má skutečně střední výšku
v celém pohoří. A dostáváme se pomalu k masivu Dyleňského lesa. Přímo na Dyleň až do
výšky 940 m nad mořem. Pro její výšku nese název Otec. Čupřina, která už je zase nižší
o 100 metrů, je pak Matka. Tišina má pak zase střední výšku a spojuje Dyleňský les s Ma
riánskými Lázněmi. Je to tedy Spojka. Nejnižším bodem na východě Dyleňského lesa je
Kameniště - nese název Poslední tvrz.

Je zde vidět pozvolná stoupavost a rozkladitost Českého lesa. Celek nese název Hoty
schovaného dobra.

Obr. 2 Mapa názvů

PRVNÍ NAD~‘JE Í
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Mezioborově syntézy

Další údaje, týkající se hlavních energetických sil či komunikačních toků kraje:
Hlavní zlom se táhne směrem severozápadním podél Slavkovského lesa.

Obr. 3 Zlom

Větrné proudy mají převažující směr severozápadně-jihovýchodní. V oblasti rozšíření
Chebské nížiny větry částečně cirkulují (viz obr. 4).

Vodní toky směřují dvěma zásadními směry. Severozápadním a jihovýchodním. Vodní
zlom« probíhá kdesi od Staré Vody ke Kynžvartskému kameni. Pohyb vody v oblasti Kob
rovy lázně je neurčitý, spíše stojí. Podrobnosti viz mapa (obr. 5).

Když si to dáme dohromady, vyjde nám v zásadě to, že osa komunikační, energetická
a tvar reliéfu úzce souvisejí. Mají určitý společný směr a polohu. Je to v podstatě tvar X, ji
hozápadnĺ a severovýchodní. K nastolení pořádku by se člověk neměl snažit tuto osu
omezovat a usměrňovat. Řád kraje by nefungoval - viz mapy (obr. 4, 5, 6).

..
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Mezioborově syntězy

Obr. 4 Směry větrů

Obr. 5 Vodní toky
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Základní požadavky pro zachování původního systému:

Mezioborové syntézy

II. Zachování průchodnosti Chebské nížiny ve směru hlavního zlomu

Obr. 6 Osa kraje

I. Zachování základních směrů komunikačních a energetických

Ill. Zachování křížové osy včetně určujících bodů (viz obr. 6, 7)

Obr. 7 Vrcholy
za geologickou skupinu Marek Matura
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Mezioborové syntézy

Výchoz~ modd WohjWckěho Iung~vání Rr~jhiy
(před příchodem Slovanů)

Základní funkční jednotky jsou naznačeny v plánku. Komunikace mezi nimi i přes geogra
fickou blízkost předpokládáme minimálnĺ.

a) jádro krajiny (vnitřní část propadliny, hradba Slavkovského lesa ± pás rašelinišť
Slavkovského lesa, sled vyšších vrcholů Českého lesa až k hradbě Dyleně) je rela
tivně odděleno od přímých okolních vlivů

b) chebská propadlina, převážně pokrytá mokřinami (zvláště olšiny), zcela odděluje
obě pohoří - zde žádný výrazný hlavní tok - mĺrné směry toku (voda) na severozá
pad a jihovýchod

c) hradba Slavkovského lesa tvoří prudký předěl, umožňující s nížinou komunikaci jen
ve velmi omezeném úseku jedním směrem (na jih do nížiny) - jiný ráz porostu než v
nížině a pás vrchovišť, oddělujícĺ ji na severu, podtrhuje hraniční a svébytný ráz ob
lasti (,‚svět sám pro sebe“)

d) plošina Slavkovského lesa za pásem vrchovišť otevřena na sever, tam lze předpo
kládat mírnou komunikaci

e) nižší oblast Českého lesa (Strážní vrchy) částečně komunikuje s nížinami na seve
rozápadě

I~ do vyšších oblastí Českého lesa přechází porost plynule, vliv a spojení se západem
je minimální, předpokládáme přirozené řazení propojených ekosystémů (vliv
nadmořské výšky)

Charakter je strukturně i dynamicky v souladu s geologickým modelem.

Základní požadavky pro zachování systému (jeho dlouhodobé stabilní fungování) :
I. Nepropojenost oblastí Slavkovského a Českého lesa

II. Přirozená funkce hradby, oddělující Slavkovské předhůří
Orientace Slavkovských plání spíše na sever, případně jejich oddělenost

Ill. Respektování základních geologických toků hmoty a energie (zvláště u vody -

struktury zavodněných ploch), zachování poměru stálé a pohybující se hmoty vjed
notlivých směrech

za biologickou skupinu
Jakub Mrázek

spolupráce na textu
František Tichý
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Mezioborové syntézy

Olšové mokřiny

Obr. 8

Kraje ovlivněné
vlivem ze západu

k5Č~ĎČ~1 Kraje ovlivněné
vlivem z východu

V‚//„ýj Bučiny, výše,
bory
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Mezioborové syr‘tězy

IHstor~cký mod~ 1w1~ová~1Í krajhiy

W~OOEL FIJř~GOVÁř~Í KHAJRIY Vi. - 10. STOLETÍ

ZÁKLAD: Reliéf krajiny a na něm závisející síť osĺdlení (slovanských hradišť), vyhýba
jící se centrální oblasti kraje.

UDÁLOSTI:
1) Příchod Slovanů v 7. století
2) Vytvoření sítě hradišť
3) V této síti není žádné centrum ani hlavní směr pohybu, vše je rovnoměrně roz

místěno
Když bychom zničili jedno hradiště (a snad i více) - součást vyvážené, rovnoměrné
struktury, nestalo by se tak mnoho. Bylo by přirozené a rychle proveditelné znovu
obnovení zničeného hradiště

4) Vypalování lesů v okolí hradišť a první zemědělství v oblasti
5) Místa geologických poruch včetně směrů nejsou osídleny ani využity
6) Původní místní ekosystémy nenarušeny
7) Oblast Slavkovského a Českého lesa se žádným možným způsobem nepropojuje,

jádro krajiny neosídleno

‘(dat/ď

W7.-ló. ci-o&i-C
C-~ CLO~JS.toCO-1

‚

tDtrra‘cT /
St st‘ieQcIi

LEs

Mavia~v~s\w fCwM‘skď
SOrta

Obr. 9 4 dJN‘ C‘aGcLo‘J..ď~~
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Mezbborové syntězy

Naprosto se mění struktura a fungování krajiny. Nastává středověký systém osídlenĺ
krajiny.

ZÁKLAD: Obchodní stezka vedoucí z Prahy do Chebu přes naši oblast

PŘETRVÁVÁ:
1) Slovanské osady

Mnohé z nich však zanikají, ostatní se počátkem 11. století přetvářejí v klasické
středověké vesnice či města

2) Zemědělství - mýcení lesů
3) Geologický a biologický ráz a fungování krajiny

Obě oblasti (Český a Slavkovský les) stále nejsou žádným způsobem propojeny
Přirozené směry zachovány

ZMĚNY: Vznik obchodní stezky celostátního významu, vedoucí touto oblastL Osa
stezky kopíruje osu energetických zdrojů kraje a hlavní geologický zlom. Dí
ky stezce dochází k dalším změnám:

1) Příchod německého obyvatelstva a s tĺm související přísun osídlenců do nejbližšího
okolí stezky

2) Na stezce vznikají nová města a vesnice - centra obchodu, kultury, obyvatel
3) Příchod křesťanství do kraje - založení premonstrátského kláštera v Teplé

FAOOEL FIWIGOVMIÍ KHAJWIY V 10. 13. STOLETÍ

40.-fl. s+o?cj-č

L-l o‘nu‘.ť
Sf~njLo‘J

~‘.

Obr. 10
N
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Mezioborové syntězy

Začíná vliv církve na místní obyvatelstvo
4) Za účelem strážení obchodnĺ stezky je vybudován hrad Kynžvart
5) Vytvoření dvou hlavních center kraje - Dolního Žandova a Teplé
6) Rozvoj stezky nezasahuje nijak podstatně do celku kraje
7) Bukové lesy, olšové háje a rašeliny nejsou ještě z velké části obydlovány
8) Postupným vybudováváním čtyř nových vesnic a měst (Pramenů, Mnichova, Bečo

va a Horního Slavkova) ve východní části Slavkovského lesa dochází k prvnímu
zásahu člověka do této části kraje

Téměř vše, co se v kraji dělo, souviselo s obchodní stezkou. Ta tedy byla jakousi osou
kraje.

1) Osa kraje - obchodní stezka
2) Krajová centra - Dolní Žandov, Teplá

ZMĚNY:
1) Rozmach obchodu - větší význam obchodní stezky
2) Rozmach těžebního průmyslu

Založení dalšího důlního města - Tří Seker.

IVIOflEL FW~IGOVM~Í KRLiR~Y V 13. 15. STOLET~

4Z.-15. stoP~j-«
‘J~C‘..it3LtJ‘j ST*E

I-t t‘rnl
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Obr. 11

ZÁKLAD: Obchodní stezka

PŘETRVÁVÁ:

T~

‚itt,
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Mezioborové syntézy

Kraje ovlivněné
vlivem ze západu

Kraje ovlivněné
vlivem z východu

Bučiny, výše,
bory

Směr toků vody

Vliv z určitého směru

3) Vznikají nové stezky jako odnože či odbočky hlavní a určující obchodní stezky
Tyto vedlejší stezky jsou zřejmě nevhodným narušitelem krajiny - jejich osa je kol
má k ose celkové

4) Klášter Teplá nabývá církevní důležitosti - shromažďuje a obhospodařuje majetek
ze svého okolí
S tím souvisí přísun nových obyvatel do Teplé.

5) Kraj se osidluje židovskou menšinou (převážně kupci, obchodníci)
Vzniká židovská obec Kynžvart

Středověká struktura, mající počátky přibližně v 10. století, je stále určující a rozhodují
ci~ i když celkové směry krajiny (energetika přírodních zdrojů, působení a šíření obchodu)
jsou zčásti narušeny vedlejšími obchodními stezkami. Díky nim již nepřímo došlo k propo
jení oblasti Slavkovského a Českého lesa (zatím menšího významu). Biologická složka v
této době viz obr. 12.

Olšové mokřiny

~QQQÝ1
—

Poler. :
~ĺĺ7~

Obr. 12
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Mezioborové syntézy

MODEL FU~JSOVÁNÍ K~AJ~NY V 15.- 17. STOLETÍ

ZÁKLAD: Obchodní stezka

PŘETRVÁVÁ:
1) Osa kraje - obchodní stezka
2) Krajová centra - Dolní Žandov, Teplá

Vznik několika nových vesnic a měst v oblasti Slavkovského lesa - osídlování této
části tedy probíhá směrem k západu

2) Maximální rozmach těžebního průmyslu (Litrbachy, Krásno, Horní Slavkov, Prame
ny, Tři Sekery)

3) Klášter Teplá dosahuje velkého církevního vlivu na okolí
Rekatolizace

4) Oblast bývalých slovanských hradišť Palič - Lažany - Stebnice - Žírnice ztrácí na
významu
(Tak je tornu však již od počátků tohoto středověkého systému)

5) Vznikají cesty, spojující jednotlivé vesnice a města
6) Výstavba Dlouhé stoky - kanálu k plavení dřeva (Narušení přirozeného vodohospo

dářství = zásah do přirozených směrů toku hmoty)

4S. -17. sTcaTC

Po~ twJč ≤ttebo‘~lťt

—

s‘.Au~W

n .TtpQou.

4

Obr. 13 M

C%oÁo“a— fla“,‘ď

ZMĚNY
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Mezioborové syntézy

Jakýmsi předělem v dalším vývoji byla
tím hlavním

~OOEL FUřIGOVMIÍ KRAJRIY V 17. - 1 ~. STOLETÍ

Obr. 14

7) Během třicetileté války je dobyt, zničen a již nikdy neobnoven strážní hrad Kynžvart
Začíná se ztrácet význam obchodní stezky

8) Mýcení bukových lesů
Narušení krajinného ekosystému

9) Postupné odvodňování mokřin v oblasti Dolního Žandova, Kynžvartu a pozděj
ších Mariánských Lázní

10) Komunikační směr stezky je do značné míry utlumen komunikačnĺm a průmyslovým
ruchem oblasti - center těžby

11) Stále většĺ a většĺ vymycování bučin
Vysázení smrkových monokultur a bolševníku - ÚPLNÉ NARUŠEN[ PÚVODN[Ho
PŘIROZENÉHO EKOSYSTÉMU

doba po třicetileté válce. Stezka není už vůbec

17 - 19. S~t~( .

20D M~TFCtt‘J‘c‘-j3 “Ks‘
j1~

-(

C e‘5.
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Mezioborové syntézy

I I I II
L :::

Obr. 15

Pole Bučiny

Nástup třetího odlišného systému krajiny

ZÁKLAD: Mariánské Lázně (bodové centrum kraje)

PŘETRVÁVÁ:
1) Postupné odvodňování mokřin
2) Vysazování smrkových monokultur

ZMĚNY:
1) Přichází německá šlechta (Metternichově)
2) Rozvoj lázeňství

Novým centrem kraje se stávají mladičké Mariánské Lázně (dále také Kynžvart,
Prameny)

3) Upadá těžební průmysl

Smrková monokultura Borové lesy
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Mezbborové syntézy

Ve všech důlních centrech se přestává těžit
4) Přestává se užívat Dlouhá stoka
5) Výstavba císařských cest a silnic (nové komunikační směry)
6) Obchodní stezka již není využívána
7) Středověká centra (Dolní Žandov, Teplá) ztrácejí na významu
3) Postupný rozklad ekosystémů
9) Další osídlování židovskou menšinou

10) Vznik nového komunikačního systému (hlavní bod - Mariánské Lázně)
11) Vzrůst cestovního ruchu v kraji (v souvislosti s lázeňstvím)

Zatímco ve středověku byl kraj centralizován k hlavní ose jím procházející (obchodní
stezka), nyní je centrum kraje v jediném bodu (Mariánské Lázně). Nastává zásadní změna
ve způsobu života kraje. Biologicky je kraj tvořen nestabilním, nepřirozeným ekosysté
mem, tvořeným převážně smrkovou monokulturou. Vesnice, které nežijí z lázeňství, se
začínají zabývat zemědělstvím.

I~9~EL FUNGOVA?1~ K~AJW~Y V 1~. -20. STOLET~

Obr. 16

-Iq. -23. &TDLCVC
‚oJ Jt~≤r
ULflbI“ ‚csť
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Mezioborové syntézy

ZÁKLAD: Mariánské Lázně

PŘETRVÁVÁ:
1) Cestovní ruch
2) Centrum kraje - Mariánské Lázně

ZMĚNY:
1) Rozvoj sítě železnic a silnic
2) Vybudování vodní nádrže Jesenice
3) Vysídlení obyvatel z kraje - následuje přísun úplně nových obyvatel
4) Ztráta významu a dosahu působení tepelského kláštera
5) Demolice měst, vesnic a sakrálních staveb
6) Celkové odvodnění bažin

Dochází k absolutní destrukci jakýchkoli komunikačnĺch toků krajiny. Východní a sever
n~ části Slavkovského lesa je centrem Horní Slavkov (a také Sokolov). Pro jižní část Slav
kovského lesa a východní část Českého lesa jsou centrem Mariánské Lázně. Centrem
oblasti Paliče a Dolnĺho Žandova je bezesporu Cheb. Dolní Žandov je na hranici všech tří
komunikačně odlišných oblastí.

za etnografickou skupinu
Vojtěch Jindra
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