ROVERING METODIKA

POZNÁVAT KRAJINU, KTERÁ SE
DOTÝKÁ NAŠICH CITŮ I ŽIVOTŮ
Krajina prochází neustálým vývojem. Lidé napříč dějinami ji přetvářejí k obrazu svému tak, aby co nejlépe naplňovala jejich potřeby života v ní. Které zásahy jsou prospěšné a kde začíná devastace? Máme
vůbec právo do krajiny zasahovat a uvědomujeme si, o co našimi nešetrnými zásahy přicházíme?
AUTORKA ANNA HUBÁČKOVÁ

FOTO ELIŠKA HANZLOVÁ

B

yli jste někdy v těsné
blízkosti těžební jámy? Já
ano, na druhém lektorském
víkendu projektu Skauti na Zemi,
když jsme na jejím okraji diskutovali o prolomení limitů těžby
hnědého uhlí a o energetice. Sice
už jsem dříve viděla na fotce, jak
taková krajina, kde probíhá těžba,
vypadá. To se ale nedá srovnat
s osobním zážitkem, kdy takovou
krajinu můžete vnímat všemi
smysly. Stojíte na kopci a díváte se
na tu obrovskou masu šedé hmoty,
vdechujete těžký vzduch a slyšíte
neustálý hluk těžebních strojů.
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Zvuky se ještě umocňují v noci, kdy
příroda utichne, ale stroje pracují
dál. V jedné z částí, kde již těžba
neprobíhá, vidíte snahu o revitalizaci měsíční krajiny, ale i tato napravená krajina je něčím zvláštní.
Nezapadá do okolního prostředí, je
taková umělá a smutná.
Lidská činnost se do změn
ve vzhledu i funkcích krajiny
výrazně promítá už od nepaměti.
Prvními zásahy začal člověk krajinu ovlivňovat už v pravěku, kdy
přešel od sběračství k zemědělství.
Jedním z dalších zlomových oka-

mžiků byla průmyslová revoluce,
během které se primárním cílem
stává prospěch a zisk jednotlivce
a rozmáhá se soukromé vlastnictví území. Po druhé světové válce
dochází k velkému rozvoji zemědělství i průmyslu a jsou kladeny
nároky na zvýšení produkce, které
ale neberou ohled na přírodu.
Krajinný ráz v České republice
nepochybně významně ovlivnila
kolektivizace za dob komunismu,
během které byla malá políčka spojována a docházelo tak k odstraňování přirozených stabilizačních
prvků, jako jsou remízky, meze
nebo pásy stromů. V dnešní době je
důsledkem takového hospodaření
eroze půdy, čímž dochází k jejímu
znehodnocení a úbytku. Vzhled
krajiny také ovlivňuje rozsáhlé
zalesňování půdy smrkovými
monokulturami, které hůře odolávají škůdcům než lesy přirozeně
smíšené, pokrývání půdy solárními
panely nebo rozšiřující se nová
zástavba, která silně kontrastuje
se spoustou starších opuštěných
a chátrajících domů.

CENA KRAJINY

Krajina nám poskytuje důležité
funkce a služby. O spoustu z nich
jsme již svým neudržitelným
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chováním přišli a o další postupně
přicházíme. Člověk umí vymyslet
mnoho, ale do detailu promyšlené
mechanismy přírody nahradit nedokáže. Proč místo stavby povodňových zábran raději nevyužíváme
přirozené povodňové ochrany,
kterou dříve zajišťovaly říční nivy
a meandry? Stejně tak je původní
krajina sama sobě důmyslnou
ochranou před dalšími živelnými
pohromami, jako jsou třeba sesuvy
půdy. Lidské zásahy v podobě
kácení, sečení a obecně kultivace
krajinného pokryvu připravují
krajinu o její přirozenou schopnost
regulace teploty a srážek, což má
vliv na změnu klimatu. Krajina
rovněž ztrácí schopnost zadržovat
vodu, to pociťujeme většími suchy.
A v neposlední řadě nese funkci
estetickou, poskytuje nám intelektuální stimulaci i prostor pro rekreaci a trávení volného času. O tuto
funkci se připravujeme urbanizací,
rozšiřováním těžby či mohutným
zatravňováním.

výpočty jsou nesmyslné. Koncept
ekosystémových služeb bezesporu
vychází z ekonomických kritérií
a staví na antropocentrismu, tedy
zjednodušeně na představě, že
člověk je středem světa. A i právě
proto poskytuje dnešní materiální
společnosti srozumitelnou informaci a může být zajímavým tématem
na aktivitu či diskuzi s kmenem.

KRAJINA A KMEN

Pokud se nechceme o služby, které
nám krajina poskytuje, de initivně
připravit, musíme hledat cesty,
jak v ní udržitelně žít. Pro práci
s tématem krajiny ve vašem kmeni
je dobré nejprve si promyslet, čím
konkrétně se chcete zabývat a čeho
tím chcete dosáhnout. Jedná se o široké téma a rozhodně jej nelze

WARNING
Roverské kompetence související s tématem krajiny
Zná příběh místa/krajiny, kde žije.
Zná historii krajiny a vliv člověka na její utváření.
Zná základní funkce krajiny.
Respektuje estetické hodnoty přírody při zásazích (podobně při pěstování rostlin, udržování zahrady, doma apod.). Vnímá rovněž časové
měřítko estetických následků svých zásahů.
Uvědomuje si jedinečnost a neopakovatelnost přírody.
Uvědomuje si závislost člověka na přírodě.
Uvědomuje si dopady své činnosti na přírodu. K těmto dopadům není
lhostejný. Hledá a nachází cesty, jak svůj negativní vliv na přírodu omezit.
Umí vysvětlit a obhájit svou snahu o šetrné chování k přírodě
a své postoje.

Zajímavým konceptem je tzv.
vyúčtování ekosystémových služeb,
které se snaží vyčíslit služby, jež
nám krajina poskytuje, v penězích.
Stejně, jako si kadeřník účtuje částku za stříhání, mohla by si nějakou
sumu účtovat i krajina. Tyto služby
lze rozdělit do čtyř kategorií:

PIKE Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Vyd. 2
Překlad Milan Caha. Praha: Portál, 2009.

poskytování zdrojů,
asimilování odpadů z lidských
činností,
systém podpory života na Zemi,
poskytování estetických prožitků,
krás a intelektuální stimulace.

Z této publikace lze pro inspiraci využít například aktivity:
Proč právě v naší ulici? (str. 110)
Muž, který sázel stromy (str. 116)
Plody lesa (str. 120)
Vedená fantazie na téma tropické pralesy (str. 112)
Matka na prodej (str. 125)

Výpočty vychází z reálných nákladů,
které musí člověk vynaložit, aby
kompenzoval funkce krajiny, o které
se nešetrným chováním připravuje. Někdo by jistě mohl namítat,
že tyto ekosystémové služby mají
nevyčíslitelnou hodnotu a takové

TIPY

Stránky Centra Hoštětín Ekologického institutu Veronica –
www.hostetin.veronica.cz
Ekologické zemědělce ve svém okolí můžete vyhledat
na Ekomapě Ekologického institutu Veronica –
www.veronica.cz/ekomapa

9

ROVERING METODIKA

FOTO JAN KŘÍŽ

obsáhnout celé najednou. Řešením
může být naplánovat si tematickou
linku navazujících aktivit, na které
se chcete společně zaměřit.
Mnoho podnětů může přinést
prožitek ze samotného pobytu
v krajině a jejího pozorování.
Pro uvědomění si, jak na vás určitá
krajina působí, můžete využít aktivitu „Můj vztah ke krajině“. Skrze
vytvoření výtvarného díla, které
krajinu re lektuje, si k ní zároveň
vytváříme nový, osobnější vztah.
Další příležitostí pro pobyt v krajině
nabízí putování, které je nedílnou
součástí roverského programu. Proč
si tedy s kmenem nenaplánovat putovní výpravu zajímavou krajinou?
Pokud toužíte stanout na okraji těžební jámy a spatřit měsíční krajinu
na vlastní oči, zamiřte třeba, jako
my, na Mostecko. Zajímavým tipem
pro ty, kteří by naopak chtěli strávit
víkend v mnohem méně dotčené
krajině, může být výprava do Bílých
Karpat spojená s návštěvou ekocentra v Hoštětíně. Venkovská krajina
v tomto místě je výsledkem šetrného a citlivého využívání přírodních
zdrojů a obhospodařování krajiny.
Zajímavá může být procházka
po místech, na kterých jsou umístě-

né dřevěné sochy dokreslující atmosféru kraje nebo prohlídka Hoštětína samotného, který je modelovou
ekologickou vesnicí ekologického
institutu Veronica.
Neméně zajímavé může být poznávání krajiny v blízkém okolí vašeho
bydliště. A pokud máte pocit, že
už ji znáte, zkuste se na ni podívat
jinýma očima, třeba skrze historické
fotogra ie a mapy z různých období
a porovnat je s její současnou podobou. Jak moc a v čem se proměnila?
Velkou kapitolou v rámci tématu
krajiny je zemědělství a to, jak různé zemědělské přístupy ovlivňují
krajinný ráz a funkce krajiny. Ekologičtí zemědělci se svým hospodařením snaží o nápravu a navrácení
se k šetrným principům. Jedním
z cílů jejich snažení je obnova
mozaikovité krajiny, poskládané
z různorodých krajinných prvků,
které společně tvoří funkční celek.
Návštěva ekologického zemědělce
může být zajímavým programem
na schůzku a zároveň příležitostí
dozvědět se více o jeho činnosti.

A proč takovou návštěvu hned nespojit i se službou a nenaplánovat
ji v době, kdy farmáři ocení pomoc
se sklizní? Ekologické zemědělce
ve svém okolí si můžete najít v Ekomapě institutu Veronica.
Poté, co si zmapujete situaci
a problémy u nás, je velmi zajímavé
začít hledat paralely za hranicemi České republiky. Zkoumejte
společně s kmenem, jaké problémy
s devastací krajiny řeší lidé v jiných
částech světa. Třeba vás překvapí,
jak podobné mohou být těm našim.
A s mnoha z nich jsme často propojeni více, než se na první pohled
může zdát. Inspirací pro aktivity
vám může být metodika Cvičení
a hry pro globální výchovu 1.
Problematika krajiny je opravdu
široká a různorodá. Stejně bohatý
může být i program, který se tomuto
tématu věnuje. Takový program
obsáhne různé typy aktivit a prožitků a rozvíjí tak osobnost rovera celistvě. Navíc si v jeho širokosti může
každý najít to svoje „téma“ a věnovat
se tomu, co ho aktuálně zajímá.

WARNING
Jak pracovat s tématem krajiny v kmeni?
1. Vyberte si své konkrétní zaměření nebo si připravte linku, která
spojuje několik témat.
2. Pobývejte v krajině a pozorujte ji.
3. Reflektujte, jak na vás krajina působí.
4. Zjistěte, jaké služby nám určitá krajina či území poskytuje.
5. Pátrejte po proměnách krajiny a zdrojích její změny.
6. Uskutečněte službu v krajině.
7. Prozkoumejte problémy, které určitou krajinu zatěžují.
8. Hledejte paralely v jiných částech světa.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku
je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován
za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.
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AKTIVITA
Můj vztah ke krajině
Roverské kompetence: Uvědomuje si jedinečnost a neopakovatelnost přírody.
Cíl: Účastníci si uvědomí, jak na ně působí určitý typ krajiny, jaké emoce v ní prožívají a jaké asociace
v nich vyvolává.
Počet účastníků: 3+
Počet organizátorů: 1+ (podle velikosti skupiny)
Místo: prostor s výhledem na libovolný typ krajiny

Pomůcky: papíry A3, výtvarné potřeby
Délka přípravy: 10 minut (+ čas na výběr místa)
Délka aktivity: 60–90 minut

Průběh:

První část (cca 30 min)
Účastníci dostanou za úkol rozmístit se po vybraném prostoru, rozhlédnout se okolo sebe – pomalu se otočit
jako maják o 360° a zastavit se pohledem na výhledu, který je zaujal. Každý z nich se pohodlně usadí na místo
s vybraným výhledem. Jejich úkolem je za vyhrazený čas zachytit na papír formátu A3 svůj pohled. Mohou využít
libovolnou výtvarnou techniku. Vysvětlete účastníkům, že se rozhodně nejedná o výtvarnou soutěž a jejich
výtvory nebude nikdo hodnotit.
Je dobré účastníky upozornit zhruba 10 minut před koncem na blížící se závěr kreslení, aby věděli, kolik času
jim zbývá, a mohli si rozvrhnout práci. Jinak je během práce zbytečně nerušte, neměli by komunikovat
ani mezi sebou.

TIP! Než účastníci začnou kreslit, může jim pomoci na chvíli se zastavit, jenom se dívat, zhluboka dýchat a vnímat, jak na ně krajina působí. Není třeba se hned zaleknout kreslení, pro začátek si mohou rysy krajiny obkreslit
jen tužkou ve vzduchu.
Druhá část (cca 15 minut)
Po 30 minutách svolejte účastníky a sdělte jim další zadání. Nyní mají za úkol během 10 až 15 minut zachytit na nový papír (libovolného formátu a druhu), co se jim honí hlavou, co cítí, když sedí na vybraném místě.
Myšlenky a pocity je nyní možno zpodobnit jakkoli – mohou psát (například technikou volného psaní), malovat,
modelovat…

Reflexe (cca 20 minut)
Cílem reflexe je uvědomění si toho, že každý z nás krajinu vnímá jinak a že na každého krajina jinak působí. Pokud
máte větší počet účastníků, je dobré je pro reflexi rozdělit do menších skupinek (například po 5 až 6 lidech), aby
měl každý dostatek prostoru se vyjádřit. S každou skupinkou by měl být jeden organizátor, který reflexi povede.
Nejprve se zaměřte na první výtvory a ptejte se účastníků: Co jste kdo nakreslil a proč? Co vás vedlo k výběru,
který jste udělali? Jakou jste zvolili techniku? Souvisí nějak s vaším prožitkem?
Poté se přesuňte k druhému zadání a požádejte účastníky, aby okomentovali to, co vytvořili. Jaké pocity v nich
krajina vyvolala? Účastníci se mohou sdružit do menších skupinek podle pocitů a zkoumat, proč mají tyto pocity.
Následovně můžete opět ve větší skupince sdílet, jaké pocity mají ostatní a co ostatní na jejich pohledu zaujalo.

TIP! Prožitek z celého programu bude samozřejmě silnější, pokud zvolíte nějaké kontroverzní místo, které samo
o sobě vyvolává emoce (například výhled na těžební jámu, na skládku v krajině, či naopak do horského údolí…)
Na aktivitu můžete navázat dalším programem, který se bude hlouběji věnovat problémům krajiny, ve které
aktivita probíhala.
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