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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem, je identifikace 

kulturně historických hodnot historické kulturní krajiny typu Esteticky kultivovaná kulturní 

krajina, podtyp Geometricky uspořádaná krajina. Specializovaná mapa byla vypracována 

v návaznosti na tvorbu metodiky Identifikace typologických jednotek historické kulturní 

krajiny ČR, která je dalším z pronovaných 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. 

Specializovaná mapa s odborným obsahem je rozborem modelového území jednotky 

historické kulturní krajiny Chroustovicka, která je reprezentantem komponované kulturní 

krajiny dle vymezení UNESCO a současně podtypem geometricky uspořádané, typu esteticky 

kultivované krajiny dle připravované metodiky identifikace typologických jednotek historické 

kulturní krajiny ČR. 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 potvrzení zařazení 

jednotky do typu historické kulturní krajiny. Výsledkem rozboru je identifikace nejenom 

všech památkově a kompozičně významný jevů a hodnot krajiny, ale zejména vymezení 

základní struktury a typu použité kompoziční formy jako podklad pro identifikaci 

typu/podtypu historické kulturní krajiny (dále HiKK). 

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 podkladem pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace 

a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. 

 

II) Vlastní popis výsledku 

 

Předložená specializovaná mapa s odborným obsahem „Identifikace kulturně 

historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny. Historická kulturní krajina 

Chroustovice“ je původním výsledkem výzkumu. Tvorba specializované mapy je založena na 
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ověření metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny 

a identifikaci znaků historické kulturní krajiny, která je vyvíjena stejným výzkumným 

teamem. Jde tedy o inovativní, nově vyvíjenou metodu vymezování historických kulturních 

krajin České republiky, která je prostřednictvím specializované mapy ověřována 

a konkretizována, včetně její využitelnosti v památkové péči. Identifikace kulturně-

historických znaků krajiny, vyhodnocení jejich vztahu k typologické jednotce a zákres 

relevantních znaků a hranice typologické jednotky ve specializované mapě jsou tedy 

původními výsledky výzkumu. 

Zásadním inovativním vkladem řešitelského teamu je identifikace a interpretace 

znaků historické kulturní krajiny s ohledem na potenciální předmět ochrany, jíž má být 

komponovaná krajina ve vymezeném typu „esteticky kultivovaná“, podtypu geometricky 

uspořádaná krajina. 

Výsledkem původního výzkumu je identifikace kulturně-historických hodnot 

historické kulturní krajiny v modelovém příkladu krajiny Chroustovic a jejich zakreslení do 

předložené specializované mapy, včetně vymezení hranic jednotky historické kulturní krajiny. 

Východiskem výzkumu byla obsáhlá vědecká rešerše děl, která se věnují a) vývoji krajinných 

kompozic a b) vývoji krajiny v okolí Chroustovic. Rešerše byla následována podrobným 

terénním průzkumem s cílem identifikovat existující, torzální i již zaniklé fenomény v krajině, 

které vznikly v souvislosti s klasicistní krajinnou kompozicí. Vzhledem ke kategorii 

komponované krajiny bylo důležité i zmapování nehmotných jevů, zejména vizuálních a 

symbolických vztahů v krajině. Výsledek rešerše a terénního průzkumu je interpretován ve 

specializované mapě, která tak je původním výsledkem výzkumu. 

Předmětem a cílem výzkumu byla identifikace kulturně-historických hodnot krajiny 

a prostorových vztahů v krajině, které jsou podstatou esteticky kultivované krajiny. Byla 

vytvořena databáze identifikovaných kulturně-historických hodnot krajiny v prostředí GIS 

a na základě koncentrace nalezených jevů navržena hranice vymezené jednotky historické 

kulturní krajiny. Všechny zjištěné skutečnosti byly zakresleny do specializované mapy 

s odborným obsahem, která tak je původním výsledkem výzkumu. 

Na základě podrobného studia historické podoby a vývoje krajiny Chroustovic a 

srovnávací kartografické studie, byly identifikovány: 

 objekty a krajinné segmenty, které byly zapojené do klasicistního kompozičního 

schématu krajiny. Upřesněny byly nejenom základní půdorysné tvary objektů a jejich 
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lokace v krajině, ale i jejich tvarosloví a vnitřní uspořádání. Neexistující stavební 

objekty byly domodelovány virtuálně v 3D prostoru (zámek Chroustovice, Neulust); 

 kompoziční prostorové vztahy, které vznikly záměrnou lokací objektů na pohledové, 

osové nebo symbolické kompoziční linie nebo vznikly jejich záměrným vnitřním 

uspořádáním ve vazbě na další objekty kompozice. 

Objekty a vztahy mezi nimi pak vytváří základní kompoziční schéma krajiny. 

Identifikované kompoziční schéma, jeho hranice, popis a přesné georeferencování jevů 

v prostředí GIS je původním výsledkem výzkumu a tvoří základní obsah specializované 

mapy. Všechny objekty a kompoziční vztahy vyznačené v mapě byly zapracovány do 

databáze objektů v rámci GIS formátu této mapy. Byl zpracován přehled identifikovaných 

typů objektů, které tvoří obsah specializované mapy, včetně jejich definice. Databáze objektů 

včetně jejich georeferencování a grafického zpracování je rovněž původním výsledkem tohoto 

výzkumu. 

Současná podoba kompozičního schématu a jeho stav byly ověřovány následným 

pozemním terénním průzkumem a leteckým průzkumem za použití dronu. Cílem terénního 

šetření bylo: 

a) prověřit existenci historických objektů tvořících krajinnou kompozici; 

b) prověřit existenci původních kompozičních vazeb; 

c) vyhodnotit stávající stav kompozice. 

Výsledky terénního šetření jsou vyznačeny ve specializované mapě. Objekty 

(stavební, zahradní, krajinné) a kompoziční vazby jsou v mapě rozlišeny na stávající a 

zaniklé.  

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 

komponované krajiny dle kategorizace historických kulturních krajin UNESCO. 

Následně byla provedena podrobná vědecká rešerše odborné literatury a vybraných, 

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

seznam nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek. Informace získané 

z rešerše a pramenů byly excerpovány do pracovní databáze znaků historické kulturní krajiny 

modelového území. Rešerše byla zaměřena zejména na rekapitulaci vývoje komponované 

krajiny Chroustovic, určení skladebních prvků kompozice a jejich popis. 
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Dalším krokem byla tvorba pracovní mapy jakožto podkladu pro terénní průzkum. 

Pracovní mapa obsahovala zobrazené znaky historické kulturní krajiny identifikované v 

předešlé rešerši (skladební části kompozice a prostorové vztahy mezi nimi). Zároveň byly 

stanoveny pracovní hranice zájmového území tak, aby zahrnuly identifikované znaky 

historické kulturní krajiny a aby území bylo logicky uzavřeno (průběh hranic korespondoval s 

hranicemi panství, komunikacemi nebo vodními toky). 

Následoval terénní průzkum, při němž byla pořízena identifikace a podrobná 

dokumentace památkově hodnotných částí a struktur (znaků) historické kulturní krajiny 

modelového území. Rovněž byl ověřován, zpřesňován a doplňován obsah pracovní mapy, aby 

došlo k podchycení potenciálního předmětu ochrany v modelovém území. Některé zaniklé 

prvky kompozice byly pro potřeby identifikace a interpretace kompozičních vztahů 

modelovány v 3D zobrazení (Neulust). 

Na podkladě důkladné vědecké rešerše a terénního průzkumu bylo přistoupeno 

k tvorbě výsledné specializované mapy s odborným obsahem. Mapa byla vytvořena v 

prostředí programu ArcGIS zanesením výsledků rešerší doplněných o informace z terénního 

průzkumu na podkladovou vrstvu ZABAGED® 1:10 000 a DMR5G od ČÚZK. 

Výše uvedený postup se ukázal jako nosný pro identifikaci typologických jednotek 

a jejich znaků v rámci připravované metodiky identifikace typologických jednotek historické 

kulturní krajiny ČR. Rozbor kompozice krajiny Chroustovic prokázal její zařazení do podtypu 

geometricky uspořádané krajiny esteticky kultivované. 

 

III) Návrh využití výsledku  

 

Specializovaná mapa Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické 

kulturní krajiny - Historická kulturní krajina Chroustovice, může být poskytovatelem využita 

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

a prezentace historické kulturní krajiny. Je odborným podkladem pro kvalifikované 

rozhodování poskytovatele a jeho odborných orgánů (NPÚ), orgánů státní správy (zejména 

památkové péče) a samosprávy. Mapa poskytuje ucelenou informační bázi pro vlastníky, 

správce a uživatele hodnoceného 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 
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i laickou veřejnost. Mapa bude veřejně přístupná na internetových stránkách projektu 

http://www.hikk-naki.cz/. 
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