
Cesty v krajině



Cesty tvořily odpradávna pavučinu vazeb mezi  lidskými sídly. Byly 
důležité pro pohyb lidí, přesun zboží, pro výrobu, obchod, kulturu. Ke 
každé chalupě, ke každému poli vedla alespoň pěšina.
Cesty jsou i dnes silokřivkami pohybu v krajině.
Vznikaly přirozeně nebo byly stavěny záměrně. Byly opravovány, 
rozšiřovány, obnovovaly se, opouštěly a zanikaly, podle toho, jak se 
vyvíjely potřeby lidí.
O cesty v krajině je třeba pečovat.  Pokud jsou často používané, jejich 
povrch se  časem v závislosti na způsobu využívání poškodí, pokud 
používané nejsou, zanikají.
Lidé, kteří chtě jí o cesty v krajině pečovat, si musejí především 
ujasnit, kdo bude opravené cesty využívat a v jakém rozsahu jsou 
schopni péči cestám poskytnout.

Cesty v krajině – péče, ochrana, obnova



Obnovení staré cesty z Dublovic do Chramost
1. brigáda- prosekání staré trávy a náletových trnek



2. brigáda – vysázení 50 stromů



Už po tisíciletí se vysazují podél cest solitérní stromy a linie stromů –
aleje.  Aleje jsou snad jedním z nejkrásně jších a nejdůležitě jších 
„vynálezů lidí v krajině“. Dříve měly velký význam pro vyznačení
cesty, její viditelnost z daleka, poskytnutí stínu lidem procházejícím 
krajinou. 
Dnes je vysazování stromů podél cest mnohde jedinou možností jak 
oživit fádní zemědělskou krajinu, jak ji navrátit biodiverzitu.

Cesty v krajině – Stromy podél cest







Jednodruhové aleje se hodí spíše podél cest k domům nebo 
významným místům v krajině. Jsou působivější. Ukazují na člověka a 
jeho záměr dodat místu důstojnost, význam, krásu. Vyžadují ale větší
péči nežli aleje vícedruhové s podrostem. Zvláště to platí o 
stromořadí ovocném. Zanedbaná ovocná alej jakoby žalovala na 
hospodáře. Ten, kdo se rozhodne vysadit v krajině ovocnou alej, si 
musí být vědom i péče, kterou to s sebou ponese. Nejprve po dobu 
pěti let stromy zalévat a chránit před okusem, později ošetřovat 
stromořadí od suchých větví.

Vícedruhové aleje s křovinným podrostem sluší více cestám ve volné
krajině, cestám mezi loukami a poli. Ve vícedruhových alejích je 
vhodné stromy a keře vysazovat ve shlucích, občas nechat světliny a 
průhledy.

Cesty v krajině – Aleje



Jednodruhové aleje podél cest spojujících sídla



Aleje k významným místům, objektům, rodinným domům…



Pro výběr druhů stromů a keřů platí jednoduché pravidlo. Dobré je to, 
co se přirozeně vyskytuje v místě a okolí upravované cesty. Můžeme 
sáhnout i po odrůdách keřů a stromů, které se již na místě
nevyskytují, ale rostly tu dříve, např. dříny, brsleny. 
Pozor na nepůvodní invazivní druhy jako např. akát nebo pajasan
žláznatý.Těm je třeba se nejen vyhnout, ale z krajiny je postupně
odstraňovat.
Nepůvodní je u nás i jírovec, ale za 300 let tu natolik zdomácně l, že 
ho vnímáme již jako strom původní.
.

Původní a invazní dřeviny



Jírovcová alej z Nečíně na Bělohrad



Cesty v krajině bývají mlatové, štěrkové, travnaté, štětové, kamenné i 
nezpevněné.
V místech s větším spádem a v prohlubních, kde bývá dlouhodobě
vlhko, se vyplatí využít kámen nebo štěrk. Jinak je pravidlem číslo 
jedna použití pokud možno místní materiál a pravidlem číslo dvě vzít 
v úvahu způsob používání cesty. Jiný povrch zvolíme na cestě, kde 
projíždí zemědělská technika, jiný na pěšině ke studánce.

Povrchy cest



Cesty v krajině
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Cesty v krajině



Nevhodně zvolený povrch cesty pro pěší



Cesty  v krajině jsou svými rozměry a povrchem určeny k využívání
pro pěší, kola nebo smíšený provoz s motorovými vozidly. Pokud jsou 
cesty dostatečně široké, bývají využívány i  těžkými zemědělskými 
stroji. Podle způsobu využívání je třeba zvolit  vhodné podloží cesty i 
úpravu jejího okolí. Na cestách, které využívají motorová vozidla je 
třeba vysazovat stromy tak, aby nebyly olamovány jejich větve, 
vysadit je minimálně 1m od okraje cesty a popř. zvolit takové odrůdy, 
které mohou nasadit výš korunu. Pokud se předpokládá pohyb 
cyklistů a motorových vozidel, je na zvážení výsadba stromů a keřů
s měkkými většími plody, které by mohly způsobit problémy při 
padání v době zralosti.

Způsob využívání cest



Cesta by měla být odvodněna, dešťová voda svedena příčným, 
případně i podélným spádováním povrchu tak, aby nepoškodila 
konstrukci cesty, nepůsobila erozi. K zachycení vody  často slouží
mělké příkopy podél cesty nebo příčné odvodňovací kanály.

.

Odvodnění



Úprava cesty s odvodněním příkopy podél cesty



Bylinná společenstva - květiny, pokrývající meze a příkopy kolem cest 
v krajině nehnojené průmyslovými hnojivy, jsou často velmi pestrá. 
Jejich rozmanitost se blíží rozmanitosti květin na louce.
V intenzivně zemědělsky využívané krajině jsou to právě meze a 
úvozy cest, kde se ještě občas vyskytují přírodě blízké druhy bylin –
původní luční květena. Tyto ostrůvky nezasažené dusičnany je třeba 
chránit. Mohou se stát vzácným genofondem při obnově původních 
bylin v krajině.

Pokud se meze podél cest nesečou, postupně zarůstají a přirozeně
se proměňují v náletový les. Udržet kvetoucí bylinné patro na mezích 
a v úvozech cest předpokládá sečení, minimálně 1x do roka.

.

Meze - bylinné patro



Cesta z Dublovic do Chramost – poslední malá lokalita se zachovalou původní květenou



I když není možné ani účelné z mnoha důvodů a vzhledem k vývoji 
krajiny a způsobu obdělávání zemědělské půdy obnovit  všechny 
původní cesty, vždy je přínosné aspoň část cestní sítě znovu vrátit 
k využívání, nabídnout ji lidem k procházkám, výletům, pro rekreační
cykloturistiku, atd. Cesty pobídnou místní lidi vyjít za humna, potěšit 
se, protáhnout, zasportovat.
Obytnost krajiny podpoříme,  umístíme-li na vhodná místa lavičky a 
odpočívadla, upravíme-li některá místečka pro děti.

.

Cesty v krajině – Obytná krajina
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