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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
přírodní krajina utvářená působením 
přírodních vlivů je na  Podblanicku 
od  středověké kolonizace nahrazována 
krajinou kulturní, krajinou spoluutvářenou 
člověkem. Postupně se tak vyvinula 
svérázná mozaikovitá harmonická kulturní 
krajina s charakteristickým uspořádáním 
a zastoupením přírodních a antropogenně 
podmíněných prvků. Krajináři odlišují 
harmonickou kulturní krajinu od  běžné 
kulturní krajiny právě dostatečným 
zastoupením a  vhodným rozložením 
přírodních a antropogenních stabilizač- 
ních prvků, které podmiňují možnost 
polyfunkčního využití venkovského 
prostoru. Na  stabilizačních prvcích je 
závislá funkce rekreační, půdoochranná, 
hygienická, vodohospodářská, je na nich 
závislé i zachování druhové rozmanitosti 
rostlin, živočichů a  jejich společenstev. 
Přírodní stabilizační prvky vznikly a  vy- 
víjejí se převážně bez lidských zásahů. 
Antropogenně podmíněné stabilizační 
prvky vznikly převážně lidskou činností. 
Patří k nim přírodě blízké lesní porosty, aleje, 
stromořadí, břehové porosty, ochranné 
lesní pásy, solitérní stromy, louky a pastviny, 
zatravněné vysokokmenné sady, různé 
typy lad, meze, lemová společenstva 
komunikací a lesních okrajů, kamenných 
zídek, opuštěné lomy a zemníky, rybníky 
apod. Přírodní a antropogenně podmíněné 
stabilizační prvky harmonické venkovské 
krajiny příznivě ovlivňují krajinný ráz, 
který v nás vzbuzuje pocity libosti, pohody 
a krásy. Určité zastoupení a rozložení právě 
těchto krajinných prvků odlišuje jednotlivé 
venkovské krajiny a  činí z  nich krajinu 
domova. O projektech, které pomáhají, aby 
se nám naše krajina domova neztratila, 
informujeme pravidelně na  stránkách 
časopisu Pod Blaníkem. V tomto čísle hned 
v prvním příspěvku věnovanému výsadbě 
alejí.

Uvítáme kratší i delší příspěvky o přírodě, 
krajině, životním prostředí, historii, kultuře 
i současném dění na Podblanicku. Podělte 
se o své poznatky a dojmy z malebného 
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního 
Posázaví, Českého Meránu a  České 
Sibiře. Příspěvky vítáme v  elektronické 
podobě, ale přijmeme je v  jakékoliv 
písemné formě. Články, pokud možno, 
doplňte fotografiemi, pérovkami či jinými 
ilustracemi.

Jménem redakční rady vám přeji 
příjemné čtení.

Pavel Pešout
Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem 
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Fotografie zasněženého Čínského pavilonu Milana Bašty se umístila mezi nejzdařilejšími snímky 
soutěže Zimní krásy Kraje blanických rytířů; k článku na straně 27.



Nechte se ohromit
zázrakem přírody

Užijte si
vodní hry v atriu

Prociťte sedm staletí
nad nástěnnými malbami ze 14. století

Hulice

Vodní nádrž
Želivka
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VODNÍ 
DŮM 
v Hulicích
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Zřizovatelem návštěvnického 
střediska Vodní dům je 
Český svaz ochránců přírody Vlašim.




