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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem, je identifikace 

kulturně historických hodnot souvisejících s asociativní kulturní krajinou, typ Krajina se 

vztahem k významné osobnosti. Specializovaná mapa byla vypracována v návaznosti na 

tvorbu metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která je dalším 

z plánovaných výstupů projektu DG16P02M034 Identifikace a prezentace památkového 

potenciálu historické kulturní krajiny České republiky. Úkolem specializované mapy 

s odborným obsahem je verifikovat možnosti vymezování jednotek historické kulturní krajiny 

a jejich typů a podtypů v rámci ČR na základě podrobného zpracování modelového území. 

Jako modelové území jednotky historické kulturní krajiny bylo zvoleno „Podještědí – 

krajina Karoliny Světlé“, které je reprezentantem asociativní kulturní krajiny dle vymezení 

kategorií UNESCO a typem krajiny Krajina se vztahem k významné osobnosti dle 

připravované metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Cílem 

zpracované specializované mapy je a) vymezení jednotky historické kulturní krajiny dle 

navrhované metodiky; b) identifikace znaků jednotky historické kulturní krajiny dle navržené 

metodiky; c) na základě analýzy znaků potvrdit zařazení jednotky do typu historické kulturní 

krajiny. 

Z obecného pohledu je cílem předloženého výstupu vytvoření moderního odborného 

podkladu pro kvalifikované rozhodování odborných orgánů a orgánů státní správy (zejména 

památkové péče) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých částí krajiny, 

jakož i podkladu pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace a 

dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Výstup je využitelný taktéž v oblasti všech 

stupňů vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotách krajiny naplňujících její 

identitu. 

 

 

II) Vlastní popis výsledku 

 

Předložená specializovaná mapa s odborným obsahem „Identifikace kulturně 

historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny. Podještědí – krajina Karoliny 

Světlé“ je původním výsledkem výzkumu. Tvorba specializované mapy je založena na 

ověření souběžně připravované metodiky Typologie historické kulturní krajiny České 

republiky, zejména v oblasti  identifikace znaků historické kulturní krajiny, která je vyvíjena 

stejným výzkumným týmem. Jde tedy o inovativní, nově vyvíjenou metodu vymezování 

historických kulturních krajin České republiky, která je prostřednictvím specializované mapy 

ověřována a konkretizována. Identifikace kulturně-historických znaků krajiny, vyhodnocení 

jejich vztahu k typologické jednotce a zákres příslušných jevů a hranice typologické jednotky 

ve specializované mapě jsou původními výsledky výzkumu. 

Zásadním inovativním vkladem řešitelského týmu je identifikace a interpretace 

příslušných znaků a jevů historické kulturní krajiny s ohledem na potenciální předmět 

ochrany, jíž má být asociativní krajina ve vymezeném typu krajiny Krajina se vztahem 

k významné osobnosti. V modelovém území mapa navazuje na výsledky předchozích studií. 
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Na rozdíl od dřívějších pohledů, zaměřených převážně na území sídel a vybrané jevy 

v krajině, byla problematika krajinných souvislostí významně prohloubena. 

Výsledkem původního výzkumu je identifikace kulturně-historických hodnot 

historické kulturní krajiny v modelovém příkladu krajiny Podještědí – krajina Karoliny Světlé 

a jejich zakreslení do předložené specializované mapy, včetně vymezení hranic jednotky 

historické kulturní krajiny. Východiskem výzkumu bylo studium vlastního literárního díla 

Karoliny Světlé se vztahem k Podještědí, dále obsáhlá vědecká rešerše prací, věnujících se 

životu a dílu Karoliny Světlé a jejímu odkazu v Podještědí. Rešerše byla doplněna několika 

archivními sondami směřujícími k vyjasnění dílčích otázek předchozího studia. Následoval 

podrobným terénním průzkumem s cílem identifikovat existující a zaniklé jevy v krajině. 

Vzhledem ke kategorii asociativní krajiny bylo důležité i zmapování nehmotných jevů, 

zejména místních názvů a názvů nářečních. Výsledek rešerše a terénního průzkumu je 

interpretován ve specializované mapě, která tak je původním výsledkem výzkumu. Jedná se o 

prvotní syntézu stávajících i nově získaných dat v prostředí GIS. 

Předmětem a cílem výzkumu je identifikace kulturně-historických hodnot krajiny, 

které jsou: a) spojeny s dobovými inspiračními vzory a dílem spisovatelky Karoliny Světlé 

vztahujícím se k Podještědí; b) spojeny s dobovým  pobytem a působením spisovatelky 

Karoliny Světlé v Podještědí; c) spojeny s pozdějšími i současnými odkazy, připomínajícími 

osobnost a dílo Karoliny Světlé v Podještědí. V prostředí GIS byla vytvořena databáze 

identifikovaných kulturně-historických hodnot krajiny a na základě koncentrace nalezených 

jevů vymezena hranice jednotky historické kulturní krajiny. Všechny zjištěné skutečnosti byly 

zakresleny do specializované mapy s odborným obsahem, která je původním výsledkem 

výzkumu. 

Hranice jednotky historické kulturní krajiny Podještědí – krajina Karoliny Světlé je 

vedena po administrativních hranicích současných katastrů. Její celková rozloha je 5800 ha. 

Zahrnuje 14 katastrálních území: Světlá pod Ještědem, Rozstání pod Ještědem, Javorník u 

Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, Sobákov, Modlibohov, Janův Důl, Osečná, Kotel, 

Smržov u Českého Dubu, Starý Dub, Český Dub, Vlčetín u Bílé a Rašovka s výraznou 

koncentrací identifikovaných znaků a jevů tohoto typu historické kulturní krajiny.  

V rámci jednotky historické kulturní krajiny Podještědí – krajina Karoliny Světlé je 

vymezena jádrová oblast V Ještědě o celkové rozloze 2548 ha. Jádrová oblast zahrnuje 6 

katastrálních území: Světlá pod Ještědem, Rozstání pod Ještědem, Javorník u Českého Dubu, 

Proseč pod Ještědem, Sobákov, Modlibohov. Jedná se o území farnosti Světlá pod Ještědem 

s nejvyšší koncentrací identifikovaných znaků a jevů tohoto typu historické kulturní krajiny. 

Metodika práce na specializované mapě vychází ze schváleného postupu řešení 

projektu a naplňuje metodiku II. etapy „Identifikace a dokumentace památkově hodnotných 

segmentů, struktur a prvků vybraných částí historických kulturních krajin.“ V první řadě 

došlo k výběru a pracovnímu vymezení modelového území, které by naplňovalo kategorii 

asociativní krajiny dle kategorizace historických kulturních krajin UNESCO a zahrnovalo 

znaky typu krajiny Krajina se vztahem k významné osobnosti dle připravované metodiky 

Typologie historické kulturní krajiny České republiky. 

Následně byla provedena podrobná vědecká rešerše literatury a dalších vybraných, 

zejména mapových pramenů. Excerpovány byly rovněž veřejně dostupné databáze, zejména 

seznam nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek. Informace získané 
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z rešerše a pramenů byly excerpovány do pracovní databáze znaků historické kulturní krajiny 

modelového území. 

Dalším krokem byla tvorba pracovní mapy jakožto podkladu pro terénní průzkum. 

Pracovní mapa obsahovala předpokládanou lokalizaci znaků historické kulturní krajiny 

identifikovaných v předešlé rešerši. Zároveň byly stanoveny pracovní hranice zájmového 

území. 

Následoval terénní průzkum, při kterém byla ověřena lokalizace a identifikace 

památkově hodnotných částí a struktur (znaků) historické kulturní krajiny modelového území 

a jejich dokumentace. Obsah pracovní mapy byl dále ověřován, zpřesňován a doplňován, a to 

včetně konzultací s místními znalci, aby došlo k podchycení potenciálního předmětu ochrany 

v modelovém území. 

Na podkladech z důkladné vědecké rešerše a z terénního průzkumu jsme přistoupili 

k tvorbě výsledné specializované mapy s odborným obsahem. Do výsledné mapy byly 

zachyceny ověřené znaky příslušné k sledovanému typu historické kulturní krajiny 

identifikované v předchozích fázích. Mapa je v prostředí GIS propojena s databází, ve které 

jsou ke každému jevu uvedeny: identifikační číslo (ID), název konkrétního jevu (NÁZEV), 

zařazení jevu do příslušné lokality (LOKALITA), popis s odkazy na literaturu (POPIS), 

seznam citované literatury (LITERATURA), konkrétní práce Karoliny Světlé ke které se jev 

vztahuje (PRÁCE), vztah k  dílu Karoliny Světlé (DÍLO), vztah k  působení Karoliny Světlé 

(ŽIVOT), vztah k pozdější asociaci odkazující se na  osobnost a dílo Karoliny Světlé 

(ODKAZ), příslušnost do katastrálního území (KATASTR). Na základě koncentrace znaků a 

jevů byly vymezeny výsledné hranice jednotky historické kulturní krajiny a hranice jádrové 

oblasti historické kulturní krajiny tak, aby zahrnuly identifikované znaky a jevy historické 

kulturní krajiny a aby území bylo logicky uzavřeno (průběh hranic koresponduje s hranicemi 

katastrů). Mapa byla vytvořena v prostředí programu ArcGIS zanesením výsledků rešerší 

doplněných o informace z terénního průzkumu na podkladovou vrstvu ZM 10 (základní mapu 

1:10000), kterou poskytuje ČÚZK prostřednictvím prohlížecí služby WMS. 

Výše uvedený postup se ukázal jako nosný pro identifikaci typologických jednotek 

a jejich znaků v rámci připravované metodiky Typologie historické kulturní krajiny České 

republiky. 

 

 

III) Návrh využití výsledku 

Specializovaná mapa Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické 

kulturní krajiny Podještědí – krajina Karoliny Světlé může být poskytovatelem využita na 

několika úrovních. Může sloužit jako východisko pro další metodickou práci v oblasti péče o 

historickou kulturní krajinu a k návrhům případné krajinné památkové zóny či jiného stupně 

ochrany. Je odborným podkladem pro kvalifikované rozhodování poskytovatele a odborných 

orgánů (NPÚ), orgánů státní správy (zejména památkové péče) a samosprávy. Mapa 

poskytuje informační bázi pro vlastníky, správce a uživatele jednotlivých částí krajiny 

modelového území. Může být také využita jako podklad pro zadavatele, pořizovatele a 

projektanty územně plánovací dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje 

území. Neméně důležitá je možnost využít mapu jako informační zdroj pro odbornou i 

laickou veřejnost. Mapa bude veřejně přístupná na internetových stránkách projektu 
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http://www.hikk-naki.cz/ ve formátu *.pdf. Plně funkční GIS (elektronická verze mapy ve 

formátu *.mxd, včetně přidružené geodatabáze ve formátu *.gdb) je spustitelný z přiloženého 

CD prostřednictvím programu ArcGIS Desktop. 
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