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Abstract:
The character of the landscape is determined by natural conditions and by
cultural and historical conditions (e.g. historical development, cultivation, exploitation
of countries). These conditions are manifested by visual perception, some of which
can be determine as sings of individual feature in a territory. Qualitative and specific
identification and classification of such features enables them to provide sufficient
protection for these values in urban planning. The Czech Republic is committed to
adopting the European Landscape Convention to include landscape protection and its
individuality in its policies, strategic documents and urban planning tools. There have
already been many studies and other expert materials dealing with the characteristic
(distinctive) features of the cultural landscape. It is still looking for a way to protect the
individual features of the cultural landscape to preservation of landscape values for
future generations and to enable the necessary development of the territory.
The article deals with the analysis of existing expert materials dealing with the
problems of searching for the individual and specific features of the landscape and the
protective conditions of the cultural landscape. It deals with the structure of natural,
cultural and aesthetic features of the landscape, some of which can be distinguishing
features of identity of the landscape.
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Úvod

Charakter krajiny je dán přírodními podmínkami (terénem, horninami, vodou
apod.) a kulturně historickými podmínkami (historický vývoj, kultivace, exploatace
krajiny apod.). Dané podmínky se projevují vizuálně vnímanými jevy, z nichž některé
je možné považovat na určitém území za znaky individuality neboli jedinečnosti.
Kvalitní a konkrétní identifikace a klasifikace takových znaků pak dává možnost zajistit
dostatečnou ochranu těchto hodnot v nástrojích územního plánování.
Česká republika se zavázala přijetím Evropské úmluvy o krajině začlenit ochranu
krajiny a její individuality do svých politik, strategických dokumentů a nástrojů územního
plánování. Již vzniklo mnoho studií a podkladových materiálů, které se zabývají
charakteristickými rysy kulturní krajiny. Jejich implementace do nástrojů územního
plánování na regionální či lokální úrovni je však na území ČR velmi různorodá a stále
se hledá způsob, jak chránit kulturní krajinu v jejích individuálních rysech a ve své
podstatě, a jak zajistit zachování krajinných hodnot budoucím generacím. Vzhledem
k nutnosti pořízení územních plánů a k probíhajícím aktualizacím zásad územního
rozvoje a územně analytických podkladů se jedná o aktuální téma. To reflektuje i zákon
č. 225/2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Článek se zabývá analýzou stávajících odborných materiálů zabývajících se
problematikou hledání jedinečných znaků krajiny a ochranných podmínek kulturní krajiny,
pojednává o základní struktuře přírodních a kulturních znaků krajiny, z nichž některé
mohou být právě rozlišujícími znaky identity krajiny tvořícími podstatu daného území.
Jedná se čistě o pohled krajinářský, důraz je kladený na charakteristické znaky území,
které se vizuálně projevují v krajině a vytváří estetickou atraktivnost, speciální význam
a cennost v krajině. Článek si klade za cíl stanovit základní postup vymezování znaků
individuality krajiny pro potřeby územně plánovací činnosti, především pro stanovení
cílových kvalit krajin v rámci zásad územního rozvoje kraje, pro vymezení krajinných
okrsků v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností (jev č. 17b)
a pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v rámci zpracování územních plánů obcí.
Jedná se tedy o takový pohled na krajinu, který odpovídá měřítku kraje, obce s rozšířenou
působností či správních území obcí.

2

O znacích individuality kulturní krajiny

Přijetím Evropské úmluvy o krajině Česká republika přijala názor, že existují
takové krajiny, které jsou pro svou podstatu rázovité a významné z určitého měřítka
(regionálního, celostátního i mezinárodního) a tvoří (národní) identitu obyvatel.
Pojem znaku indivuality je nutné v tomto kontextu chápat jako znak specifický. Podle
Salašové (2006) specifický znak znamená určitou odchylku od typu. Tato odchylka
je dána výskytem neopakovatelného souboru znaků. Individuální členění krajiny
vyzdvihuje jedinečnost a neopakovatelnost vizuálních prostorů. (Löw, 2010a) Stejně
jako ve tváři člověka je možné nalézt určité rysy individuality, tak i v tvářnosti krajiny
existují rysy individuality jejího charakteru. Kvalitou krajiny je její osobitost, rázovitost či
svéráznost, která je určitým podnětem k emocionálním prožitkům. Přítomnost daných
jevů může znamenat estetickou atraktivnost území. (Vorel, 2014a) Znaky individuality
jsou závislé na přírodních podmínkách (např. morfologii terénu, podílu lesních porostů
nebo mozaikovitosti vegetačního krytu, na přítomnosti rašelinišť nebo skalních výchozů
a balvanů), na kulturní charakteristice (dominantní stavby ovlivňující široký okruh krajiny,
typická struktura osídlení, vzájemná poloha sídel a struktura jednotlivých venkovských
sídel) a na hospodářském využití krajiny (zemědělské krajiny, rybniční krajiny, průmyslové
a těžební krajiny). (ÚÚR, 2017) Všechny tyto znaky je možné nazvat atributy osobitosti
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a individuality krajiny. (Vorel, 2014a) Individuální přístup vyzdvihuje jedinečnost
a neopakovatelnost každé krajiny. (Löw, 2010b) Pro pochopení a vlastní hodnocení krajiny
je kladený důraz na vlastní charakter krajiny, uvědomění si role subjektivity a objektivity
při analýze a možnost aplikace této identifikace v různých měřítkových úrovní. (Swanwick,
2002) Právě jedinečnost kulturně historických elementů přispívá ke kráse krajiny. (Wöbse,
2002)

3

Metodika výzkumu

Pro sestavení systému (postupu) identifikace znaků individuality krajiny byla
provedena analýza vybraných relevantních materiálů, které v rámci své náplně využívají,
či přímo hledají znaky kulturní krajiny pro určení její jedinečnosti, rázovitého charakteru
a typičnosti krajiny (ve smyslu Evropské úmluvy o krajině) na určitých území. Na základě
této analýzy byla provedena syntéza zjištěných dat a vytvořena struktura znaků přírodní
a kulturní charakteristiky, které se fyzicky projevují v krajinné scéně. Tato forma klasifikace
přispívá ke zjednodušení procesu identifikace znaků kulturní krajiny. Ke každému souboru
znaků je pak na základě analýzy odborných materiálů přiřazen veřejně přístupný zdroj
informace o daném jevu či odkaz na metodický postup pro identifikaci daného jevu.
Analýza byla provedena na výběru různých typů materiálů, které je možné
využít pro sestavení souborů znaků ovlivňujících individualitu krajiny a také pro určení
hodnotících kritérií vedoucích k označení znaků za znak individuality krajiny. Tato kritéria
byla syntetizována z provedené analýzy a klasifikována do základních témat.
Početnou skupinou byly zvoleny materiály zabývajícími se hodnocením
krajinného rázu, především z preventivního hlediska (např. Vorel, 2010; Salašová, 2007;
Löw, 2010b; Brychtová, 2008). I když se jedná o práce zaměřené především na krajinný
ráz, a ne přímo na znaky individuality krajiny, jedná se o přínosné informace především
z hlediska metodologického postupu prací při vymezování jednotlivých charakteristik
a způsoby hierarchizace (klasifikace) daných jevů ve vizuálním projevu. V tomto kontextu
byly zkoumány i metodiky zabývající se identifikací znaků krajin z určitých aspektů
(především Vorel et al, 2004, Löw, 2005). Dalšími materiály byly některé výzkumné
projekty či certifikované metodiky (např. Maier, 2014; Salašová, 2006), studie pro územně
plánovací činnost (Krajíček, 2013; Vorel, 2000a; Čihák, 2001) a odborné knihy či články
(např. Löw, 2003; Salašová, 2015; Culek, 2003 aj.). Detailní analýza je součástí práce
(Vondráčková, 2019).

4

Výsledky analýzy

Obecná charakteristika každé oblasti v případě hodnocení krajiny zahrnuje
přírodní a kulturní (a historickou) charakteristiku (např. Vorel et al, 2004; Löw, 2003; Culek,
2003 aj.). Všechny znaky přírodní a kulturní charakteristiky, které byly v jednotlivých
zkoumaných pracích identifikovány, lze zahrnout do skupin (souborů), které zajistí
přehlednost a systematičnost jejich vymezení. V metodice (Vorel et al, 2004) autoři
stanovili potřebu specifikovat pro každou z charakteristik krajinného rázu markantní
znaky a hodnoty, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu, identifikovat důležité
rysy prostorových vztahů a krajinné scény a estetické hodnoty a klasifikovat nalezené
znaky a hodnoty podle jejich významu. Proto byla z materiálů vybrána všechna hodnotící
kritéria pro nalezení nositelů významnosti (a cennosti), se kterými autoři dále pracovali,
a byla provedena jejich syntéza. Tato kritéria je možné rozdělit do dvou základních skupin
– vizuálně se projevujících v krajině a nehmotných (významových).
Vizuální projev znaku (či znaků) v krajině je subjektivním hodnocením jednotlivých
charakteristik krajiny a jejich vzájemných vazeb. Většina autorů zkoumaných prací
prováděla toto hodnocení na základě estetické atraktivnosti, či estetické hodnotě (např.
Brychtová, 2008; Vorel, 2010, Maier, 2014). Významová stránka byla u mnoho autorů
ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 12

127

Identifikace znaků individuality kulturní krajiny

Simona Vondráčková

zaznamenána především v kulturní (a historické) charakteristice území (např. Kupka,
2010a, Brychtová, 2008) a vizuální projev byl hlavním měřítkem pro stanovení hodnot
krajiny (např. Vorel et al, 2004).
Dalším úkolem analýzy bylo prověření dostupnosti materiálů pro získání informací
o jednotlivých znacích přírodní a kulturní charakteristiky a případně o významové kvalitě
těchto znaků. Bylo zjištěno, že pro identifikaci znaků kulturní krajiny jsou využívána veřejně
přístupná mapová díla, odborná literatura a územně plánovací podklady, v ojedinělých
případech jsou využity některé metodiky jednotlivých ministerstvech či Národního
památkového ústavu. Pro přírodní charakteristiku jsou využívané především internetové
mapové podklady – aplikace a doprovodné knihy zpracované pro celou Českou republiku
(např. Bína, 2012; Balatka et al, 1987; Demek, 2006; Neuhäuslová et al, 1998; Národní
geoportál INSPIRE, 2018; Vodohospodářský informační portál, 2016 apod.), identifikace
znaků kulturní charakteristiky je provedena ve zkoumaných pracích v největší míře nad
odbornou (často místní) literaturou (Vlček, 2006; Durdík, 2005; Škabrada, 1999 aj.) a nad
současnými i historickými mapovými podklady a jejich vzájemným porovnáváním (Mapy.
cz, 2018; Oldmaps – Staré mapy, 2007; Archivní mapy, 2018 aj.).
Výsledky analýzy byly využity pro sestavení základního postupového modelu
identifikace znaků individuality krajiny (včetně uvedení materiálů a certifikovaných
metodik, které je možné využít).

5

Model identifikace znaků individuality krajiny

Dle výše uvedené analýzy vyplynul základní postup při vymezování a identifikaci
znaků individuality území. Jedná se o prvotní analýzu a identifikaci fyzicky přítomných
elementárních jevů v krajině, které jsou následně podrobeny kritickému hodnocení jejich
vizuálního projevu v krajině a významu v rámci řešeného území. Je tedy nutné nejprve
nalézt všechny znaky zkoumané krajiny (přírodní a kulturní charakteristika území).

obr. 1 Schematické znázornění metodického postupu určení znaků individuality území (vlastní zpracování)

5.1

Elementární jevy přírodní charakteristiky

Analýza prokázala výraznou shodu v přírodní charakteristice území včetně
podkladových materiálů. Jednotlivé jevy je možné shrnout do pěti základních souborů.
Jedná se o jevy přírodního charakteru, které jsou fyzicky přítomné – vizuálně
se uplatňující – v krajinné scéně. Zahrnují morfologii terénu (reliéfu), horninové a půdní
prostředí, vodní soustavu spoluvytvářející základní členění krajiny a aktuální stav
128
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vegetace dotvářející obraz krajinné scény. Toto základní členění bylo převzato z členění
přírodních podmínek v krajinném rázu (Culek, 2003).

obr. 2 Soubory znaků přírodní charakteristiky (vlastní zpracování)

Tyto znaky je možné kromě vlastního terénního průzkumu identifikovat a popsat
pomocí veřejných zdrojů informací. Následující tabulka předkládá nejvýznamnější zdroje,
není výčtem všech možných materiálů. Samozřejmostí je i studium místní literatury.

tab. 1 Vybrané zdroje informací pro identifikaci znaků přírodní charakteristiky (vlastní zpracování)
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Elementární jevy kulturní charakteristiky

V krajině se mohou vyskytovat určité části (prvky a struktury) a jevy, které
mohou vytvářet kulturní hodnoty. Znaky kulturní charakteristiky je možné rozdělit do tří
základních skupin – jednotlivé stavby v krajině (historicky významné stavby či kulturně
hodnotné objekty), sídla v krajině a jejich struktura a krajinné struktury. Základní
členění bylo sestaveno dle analýzy odborných materiálů (především z Kupka, 2010a).
Z hlediska sídel se zkoumá nejen urbanistická struktura jednotlivých sídel, případně
prvky regionálního lidového umění, ale i vzájemná struktura osídlení, která může být pro
území charakteristická, rázovitá. Do krajinné struktury se řadí cestní síť, plochy a způsob
obhospodařování krajiny (zemědělská kultivace), plužiny, krajinné struktury lesního
hospodářství, sadařství, obory a jiné. Zároveň sem patří i záměrně kultivované krajiny
bez zemědělského podtextu (komponované krajiny).
Z kulturní charakteristiky je vyjmuta nehmotná složka (duchovní význam).
Tento znak je z hlediska cíle výzkumu a systematičnosti postupu pro stanovení znaků
individuality přesunut do hodnotících kritérií (viz dále).

obr. 3 Soubory znaků kulturní charakteristiky (vlastní zpracování)

Stejně jako znaky přírodní charakteristiky, tak i znaky kulturní charakteristiky
krajiny je možné identifikovat a popsat pomocí veřejně dostupných materiálů, které
jsou zpracovány na celé území ČR. Oproti přírodní charakteristice se znaky kulturní
charakteristiky identifikují komparací mapových děl současných a archivních (např.
Archivní mapy, 2018; Mapire, 2014 aj.) s doplněním informace z odborné literatury (např.
Vlček, 2006; Durdík, 2005; Šlapeta, 2010 aj.). Kromě uvedených materiálů a mapových děl
se z analýzy odborných materiálů ukázalo jako důležité pracovat i s místní literaturou,
která odhalí často lokální i regionální hodnoty, ať už fyzického, tak duchovního charakteru.
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tab. 2 Vybrané zdroje informací pro identifikaci a popis znaků kulturní charakteristiky (vlastní zpracování)

5.3

Hodnotící kritéria znaků individuality

Jak ukázala analýza vybraných odborných materiálů, samotná identifikace
znaků kulturní a přírodní charakteristiky necharakterizuje znaky individuality krajiny.
Některé části krajiny mají určité specifické vlastnosti, které způsobují její výraznost,
zapamatovatelnost a nezaměnitelnost. Identita krajiny je tvořena vizuálním projevem
krajinné scény (tedy viditelných stop záměrné kultivace krajině v zcela jasných přírodních
podmínkách), ale také nehmotnými vlastnostmi určitých míst – duchovní význam,
symbolický význam nebo význam historický.
Každý elementární jev v krajině má tedy dvě základní vlastnosti – vizuální projev
v krajině, který závisí především na reliéfu krajiny, poloze území, velikosti, měřítku, tvaru,
barvě, četnosti a neobvyklosti formy, a významovou hodnotu (nehmotná a prvotně
nevizuální vlastnost krajiny), která tkví v symbolice, významu či cennosti daného fyzicky
přítomného jevu nebo kombinaci jevů. Jedná se tedy o jevy významné z hlediska
prostorových vztahů a identity kulturní krajiny (např. krajinné dominanty, vizuální vazby,
kompoziční osy, významné vyhlídkové body, vymezení otevřených prostorů), ale i místa
s duchovním – symbolickým – významem, místa významné události. (Švecová, 2015)
Vizuální kvalita byla na základě analýzy relevantních oborových materiálů
rozdělena do dvou základních skupin. Jedná se o kritérium hodnocení jednotlivých
jevů v krajinné matici (bodová, liniová a plošná struktura krajiny) a hodnocení jejich
vizuální kombinace, propojení, spolupůsobení (prostorové vztahy a ohraničení prostorů,
harmoničnost), kdy byly inspirativním zdrojem členění zvoleny faktory spoluvytvářející
se na estetické hodnotě krajiny v metodice (Vorel et al., 2004) a jevy estetické kvality,
které mohou vytvářet individuální vlastnost krajiny (viz Kupka, 2010c).
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obr. 4 Hodnotící kritéria pro určení znaku individuality (vlastní zpracování)

Vizuální kvalita je vyjádřena zejména charakterem vizuálně vnímaných částí
krajiny, jejich prostorovou strukturou, morfologií, barevností, texturou a způsobem
ohraničení prostorových celků. Podstatou odlišnosti krajiny (a tedy její individuality)
je specifický výraz krajiny, ať už jejích částí nebo celé prostorové kompozice. Za znak
individuality kulturní krajiny je možné považovat význačný reliéf, specifické krasové
jevy, zvláštní neopakovatelný tvar reliéfu nebo geologického tvaru, tvar údolí, který je
nositelem rázovitosti krajiny, výraznou členitost reliéfu, která reflektuje malé měřítko
krajinných prostorů, případně přítomnost charakteristických antropogenních tvarů (lomy,
meze, terasy, haldy apod.), které odlišují danou krajinu od ostatních.
Z hlediska jevů kulturní charakteristiky se jedná o takové znaky, které jsou
jedinečné pro danou krajinu, jako např. typická (charakteristická) struktura zástavby
či krajinná struktura pro danou lokalitu (ovocnářská, rybniční krajina atd.), výrazný
architektonický detail řešení staveb v sídlech či krajině (hmota, typ, tvar, materiál, atd.),
význačný typ stavby v krajině apod. Velmi cenná v místním, ale i regionálním měřítku je
např. taková struktura osídlení, která si kromě urbanistické struktury zachovala i historické
členění okolní krajiny (např. plužinami) nebo krajina komponovaná. V rámci prostorových
vztahů jsou do této skupiny zařazeny dominanty (přírodní či kulturní), specifický ráz
krajinné matice či ohraničení vůči okolním prostorům (krajinám). Hodnotícím kritériem je
výraznost, zapamatovatelnost, ojedinělost, reprezentativnost krajinné scény, čitelné rysy
krajinné kompozice, nejen přítomnost přírodní či kulturní dominanty, ale i její uplatnění
v krajinné scéně, zvláštní uplatnění konfigurace prvků v krajině, výrazná harmonie
charakteristických rysů v krajině apod.
Při hledání specifických rysů určitých krajin existuje i nehmotná hodnota krajiny,
paměť krajiny, genius loci či význam místa, dotvářející jedinečnost, totožnost a identitu
krajinné scény v určitých měřítcích. (Kupka, 2010b) Tuto kvalitu vyzdvihuje i Evropská
úmluva o krajině, která v rámci doporučení Výboru ministrů označuje smyslové a emoční
vnímání prostředí, ve kterém jedinec žije, a uvědomování si rozmanitosti zvláštních
historických a kulturních charakteristik území jako nezbytné pro respektování a zajištění
identity společnosti. (Výbor ministrů Rady Evropy, 2008) Jedná se o krajinné symboly
národních i světových dějin (např. Říp, Blaník), významných osobností (Litomyšl, Husinec),
národních památek (Praha, Karlštejn), literárních děl (Babiččino údolí), pohádek (Jičín),
zeměpisných extremit (Sněžka, Lipno) atd. (Löw, 2003)
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Významová kvalita vyjadřuje určitou hodnotu jednotlivých znaků či jejich
vzájemných kombinací, celků. Tato duchovní hodnota přežívá zpravidla několik
generací a pojí člověka s tímto místem. Jedná se o vlastnosti krajiny, které vystihují její
individualitu a odlišitelnost od krajin ostatních. Jsou to místa starých bájí a pověstí,
místa historických událostí, poutní místa či místa spojená s významovými osobnostmi
či uměleckými díly. Často je možné mluvit i o symbologii jevů v krajině (ideologická
úloha dané např. dominanty či jiného jevu). Jedná se o místa, která pomáhají vytvářet
identitu krajiny, vztah patriotismu obyvatel i zájem turistů. (Kupka, 2010a) Hodnotícím
kritériem pro určení znaku jedinečnosti (individuality) je určení významu daného jevu
či jevů pomocí studia místní literatury případně na lokální úrovni komunikací s místními
obyvateli (pokud se nehmotná hodnota neurčila již v sestavování elementárních znaků
přírodní a kulturní charakteristiky).

tab. 3 Hodnotící kritéria pro určení znaku individuality krajiny (vlastní zpracování)

Některé jevy mohou mít nejen duchovní (spirituální) významy (hodnoty), ale
i zcela ojedinělé hodnoty přírodovědné či kulturní. Je možné mluvit o určité cennosti
jevu, nebo souborů jevů. Indikátorem pro cennost v krajině jsou především území a jevy
chráněné památkovým zákonem nebo zákonem o ochraně přírody a krajiny, případně
další jevy, které se pojí na nějaký systém či mezinárodní úmluvu (např. ÚSES, Ramsarské
lokality apod.). Znakem individuality pak není samotné chráněné území či stavba, ale
podstata její ochrany. Významová charakteristika se musí vždy pojit s fyzicky přítomným
jevem v krajině, který je vizuálně vnímatelný. Význam (cennost) může tkvět v podstatě
ochrany daného území, pokud se vztahuje k fyzickému (okem vnímatelnému) jevu
v krajině (k elementárnímu jevu nebo souboru jevů přírodní či kulturní charakteristiky
území). Jinak nelze takový význam označit za znak individuality krajiny.

6

Ověření postupu na modelovém území

Metodický postup byl ověřen na modelovém území – Přírodní park Jistebnická
vrchovina na území Středočeského kraje, pro které bylo v minulosti zpracováno
preventivní hodnocení krajinného rázu (Vorel, 2009). Jedná se o poměrně rozsáhlý
přírodní park s vysoce harmonickou kulturní krajinou s lesními komplexy s pestrou
vegetací. Území je tvořeno členitou vrchovinou vyzdviženou nad okolím, severně od
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Javorové skály pak plochou pahorkatinou. Pro park jsou výjimečné výrazné svahy, na
území se nacházejí četné skalní výchozy a skupiny balvanů. Krajina parku je poměrně
lesnatá. Přírodní park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, jedná se o krajinu
s mimořádně vyváženou mozaikou krajinných segmentů. (Kříž, 2006; Vorel, 2009) Na
základě stanoveného postupu byly znaky přírodní a kulturní charakteristiky, vymezené
v rámci práce (Vorel, 2009), přehodnoceny dle stanoveného postupu pro určení znaků
individuality krajiny. Byly určeny vizuální a významové kvality a rozděleny na měřítkové
úrovně běžně používané v územně plánovací praxi.

tab. 4 Stanovené znaky individuality krajiny přírodního parku Jistebnická vrchovina (část na území
Středočeského kraje) (vlastní zpracování)
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Závěr

Krajina České republiky je jedinečná v celoevropském kontextu, nachází se zde
spousta cenných partií a částí, které jsou důkazem mnohaleté činnosti vyspělé společnosti
v krajině a kulturním dědictvím. Bohužel stále více se ztrácí stopy tradičního hospodářství
v krajině, chátrají památky, devastují se ekostabilizační a estetické hodnoty krajiny.
Často jsou degradující činnosti v území způsobeny neinformovaností či neznalostí osob
pohybujících se v územně plánovacím procesu. Zahrnutím hodnot a znaků individuality
krajiny do nástrojů územního plánování pomůže z velké části zachránit ještě přežívající
hodnoty krajiny, které na území ČR jsou. Identifikace takových hodnot je jednoduchým
procesem, který přispívá ke zvyšování povědomí obyvatel s hodnotami krajiny. Článek
seznamuje s výsledky syntézy zjištěných informací na základě analýzy zkoumaného
vzorku relevantních oborových materiálů zabývajících se ochranou krajinných hodnot
a nastiňuje základní postup pro identifikaci znaků individuality krajiny uplatnitelných
v nástrojích územního plánování.
Z analýzy vyplývá možnost při zkoumání krajiny najít určité elementární jevy
krajiny, které se v krajině fyzicky nachází a určitým způsobem projevují. Tyto znaky jsou
systematicky a významově seskupitelné do jednotlivých souborů znaků přírodní a kulturní
charakteristiky krajiny. Pro určení znaku individuality jsou jednotlivé charakteristicky
podrobeny kritickému hodnocení jejich vizuálního projevu v krajinné scéně a jsou určeny
způsoby zjištění významu (cennosti) daného jevu ve vztahu k řešené měřítkové úrovni,
pro kterou se posuzují. Správná identifikace a klasifikace znaku individuality krajiny je
zásadní podmínkou pro konkrétní implementaci ochranných (či rozvojových) opatření
v nástrojích územního plánování tak, jak si to žádá Evropská úmluva o krajině. Tak je
možné při rozhodování o území vycházet z těchto hodnoty zakotvených v nástrojích
územního plánování.
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