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2. CÍL PAMÁTKOVÉHO POSTUPU 

 

Cílem  památkového  postupu  je  stanovit  postup  a  obsah  jednotlivých  kroků  pro  zajištění 

zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl 

rostlinných  sbírek,  především  dřevin. Metodický  postup  spočívá  v  realizaci  logického  sledu 

oborových průzkumů a  jejich  interpretace. Cílem  je sjednocení oborových postupů s ohledem 

na  specifické  zastoupení  rostlinných  sbírek v památkách  zahradního umění  (PZU). Specifikum 

těchto  problémů  spočívá  v umístění  jednotlivých  taxonů  (vegetačního  prvku,  položky  sbírky), 

které bylo  realizováno bez potřebné  znalosti  kompozice objektu.  Tento  rozpor  je  v současné 

péči o tyto objekty zahradního umění pouze obtížně řešitelný. 

 

3. VLASTNÍ POPIS PAMÁTKOVÉHO POSTUPU 

Památkový  postup  vychází  z  koncepční  řady  "certifikovaných  metodik",  které  vznikly  v 

rámci  projektu  "Význam  introdukce  a  sortimentů  dřevin  pro  památky  zahradního  umění". 

Konkrétně se jedná o: 

(a) Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění 

(b) Metodika  popisu  živých  sbírek  v památkách  zahradního  umění  pro  zápis  do  centrální 

evidence sbírek 

(c) Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění 

(d) Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin 

Památkový  postup  používá  z  těchto metodik  v  různé míře  navržené metodické  principy, 

doplňuje  je  a  nově  formuluje  postup  a  obsah  jednotlivých  kroků  pro  zajištění  zájmů  a  cílů 

památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl rostlinných 

sbírek. Vymezení obsahu termínu "sbírka" v souvislosti s PZU generuje  i obsah nového pojmu 

"celková  sbírková  hodnota"  ‐  blíže  viz.  Metodika  pro  evidenci  živých  sbírek  v památkách 

zahradního umění. V kontextu s tímto vymezením spočívá systémové a dlouhodobé uplatňování 

zájmů a cílů památkové péče ve vztahu ke "správě sbírek" v  řešení aktuálních a potenciálních 

střetů mezi "kompoziční hodnotou" jedince/vegetačního prvku a jeho "introdukční hodnotou". 

 



3/11 

3.1 Kompozice objektu, kompoziční principy a vegetační prvky 

Poznání  kompozičních  principů  je  výsledkem  komplexní  analýzy  území,  která  zohledňuje 

všechny složky kompozice – umístění a architektonický význam staveb, průběh terénu,  vedení 

komunikací,  využití  vodních  prvků  a  v neposlední  řadě  i  využití  vegetačních  prvků  v cílové 

kompozici.  Velký  význam  při  stanovování  kompozičních  principů  mají  historické  souvislosti 

vztažené ke vzniku a vývoji PZU, zejména základní záměry, styly a překryv časových vrstev.  

Z kompozice lze dále odvodit i členění na hierarchicky uspořádané kompoziční jednotky. Pro 

rozsáhlé  PZU  je  tento  krok  metodicky  velmi  vhodný.  Hierarchicky  uspořádané  kompoziční 

jednotky tvoří celý objekt – kompoziční úseky – kompoziční oddělení – kompoziční pododdělení 

– kompoziční skupiny – kompoziční prvky 

 

Vegetační  prvky  tak  spoluvytvářejí  prostor  PZU  a  působí  v  něm  svou  skladbou  (porosty, 

skupiny stromů, stromořadí, solitéry) a svým vzhledem (habitem, velikostí, barvou listí, květem, 

podzimním  barvením,  strukturou  větvení  apod.).  Při  zpracování mapových  podkladů  jsou  při 

analýze  vymezeny hlavní  složky  kompozice –  kompoziční osy,  kompoziční  vazby,    kompoziční 

pohledy a průhledy s liniemi a plochami prostorové regulace, hlavní a vedlejší kompoziční uzly 

(např. vstupní místa, významná odpočinková místa, místa výhledů, významné křižovatky cesty, 

místa křížení os a průhledů apod.), ale i např. trasy scénických cest.   

Každý  objekt  PZU může mít  své  charakteristické  kompoziční  principy,  např.  zdůraznění 

hlavních prostorových os alejí, rámování pohledů dřevinami s barevně výraznými listy apod. 

Standardem pro užívání  terminologie a  členění vegetačních  je metodika Pejchal &  Šimek 

(2012).  

Souhrn základních metodických kroků k vytvoření této mapové vrstvy: 

 identifikace základních záměrů, stylů, časových vrstev 

 komplexní analýza k určení všech složek kompozice 

 z kompozice odvozené členění na základní úseky a jednotlivá oddělení 

 identifikace vegetačních prvků a stanovení jejich relativního významu  

 

Smyslem  těchto  analýz  je  stanovit  význam  jednotlivých  vegetačních prvků pro  kompozici 

objektu a tím  i stanovit kompoziční hodnotu  jedince. Vegetační prvky  jsou tak posuzovány ve 
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vztahu ke kompozičním vazbám – zda tuto kompozici spoluvytvářejí, jsou k ní indiferentní nebo 

zda  ji narušují. Významem  jedince v kompozici  (kompoziční hodnotou  jedince) se rozumí  jeho 

funkční  začlenění do konceptu díla a  jeho přínos pro celkový výraz  tohoto díla, případně pro 

jeho dílčí části. Z hlediska objektu může být význam jedince jak pozitivní ‐ podporující celkovou 

kompozici, tak i negativní, kompozici narušující. 

Základní metodický princip  tedy spočívá ve stanovení   kompoziční hodnoty  jedince. Popis 

této skutečnosti vychází z kompozice jako celku s tím, že základní entitou se stává jedince resp. 

vegetační  prvek.  K  této  entitě  jsou  pak  vztahovány  i  další  jeho  hodnoty  (viz  dále).  V  rámci 

navržené  Metodiky  pro  evidenci  živých  sbírek  v památkách  zahradního  umění  (v  procesu 

certifikace) je navržena stupnice pro kompoziční hodnotu: 

1. Mimořádně cenná dřevina  

 má podmiňující význam pro kompozici prostoru a je nositelem významných estetických 
vlastností (výrazná solitéra, skupina či akcent) 

2. Dřevina cenná z hlediska kompozičních principů a jejich celoobjektového uplatnění 

 (lemy průhledů, porostní pláště, charakteristická dřevina kompozice, clony aj.) 

3. Dřevina cenná z hlediska kompozičního detailu  

 (v rámci menších ploch objektu většinou bez vztahu k celkové kompozici) 

4. Indiferentní dřevina 

 nepřímý kompoziční význam eventuelně význam v určitých případech možný 

5. Nevhodná dřevina 

 nerespektující kompozici, rušivá 

 

Stanovení    kompoziční  hodnoty  jedince  je  úzce  spojeno  s  jeho  původností  v  kompozici. 

Hodnocení  "původnosti  jedince  v  kompozici"  může  být  jako  samostatné  nebo  je  součástí 

kompoziční hodnoty. 
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3.2 Sbírka dřevin v památce zahradního umění, introdukční hodnota 

Živou  sbírkou  v památce  zahradního  umění  se  rozumí  zpravidla  sbírka  dřevin  (stromů  a 

keřů),  autentických,  elementárních  prvků,  specifických  pro  určitý  objekt  a  tvořících  základní 

stavební kameny pro kompozici PZU. 

Do sbírky jsou zařazeni pouze jedinci, kteří splňují stanovená hodnotová kriteria. Kategorie 

hodnocení pro zařazení jedince do sbírky (slouží k vyhodnocení celkové sbírkové hodnoty) jsou: 

 Introdukční hodnota jedince  

 Kompoziční hodnota jedince (včetně původnosti jedince v kompozici) 

 Sadovnická hodnota 

Takto vymezený metodický nástroj umožní nejen identifikovat sbírku jako celek a jednotlivé 

dřeviny  v  ní,  ale  zohlední  i  další  vlastnosti  charakterizující  živé  organismy  v  rámci 

architektonického díla. Zejména je to postavení dané dřeviny v kompozici PZU, včetně umístění 

a  významu  v  konkrétním  vegetačním  prvku,  popř.  prostorově  explicitní  údaje  umožněné 

integrací  všech  dat  v  GISové  aplikaci.  Spojením  pohledů  architekta,  dendrologa,  botanika, 

ekologa, památkové péče, a samozřejmě  i správce PZU, dostáváme metodiku evidence, která 

postihne mnohorozměrnost památek zahradního umění. 

Introdukční hodnota jedince 

Introdukované  (nepůvodní) dřeviny  jsou nedílnou složkou děl zahradního umění prakticky 

od  doby  jeho  vzniku.  Introdukované  dřeviny  jsou  nositeli  řady  pozitivních  vlastností,  které 

mnohdy u domácích druhů nenajdeme. V památkách zahradního umění mají dřeviny v drtivé 

převaze  estetický  význam,  jen  výjimečně  najdeme  památkové  objekty,  kde  u  introdukce 

převažoval význam hospodářský (zkoušení nových perspektivních druhů například v lesnictví).  

Pro kategorizaci taxonů jsou navrženy stupně introdukční hodnoty: 

1. Unikátní introdukovaný taxon, celorepublikového nebo evropského významu 

 Jedná  se  o  první  introdukci  taxonu  na  území  státu,  případně  kontinentu,  popřípadě 
taxon hybridního původu vzniklý nebo nalezený v objektu. Popř.taxon, který byl získán 
od introduktora nebo od autora jména taxonu (Vilmorin, Wilson etc.). 

2. Méně běžný introdukovaný taxon (v republikovém měřítku) 

 Dřevina  v rámci  státu  málo  běžná,  která  v současnosti  není  v běžném  komerčním 
sortimentu  okrasných  školek. Může  jit  jak  o  botanický  druh,  tak  též  o  hybrid  nebo 
kultivar stejné charakteristiky.  
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3. Běžný introdukovaný druh (v republikovém měřítku) 

 Dřevina v rámci státu běžná, která je součástí komerčního sortimentu okrasných školek. 
Může  se  jednat  jak  o  botanický  druh,  tak  též  o  hybrid  nebo  kultivar  stejné 
charakteristiky. 

 

Všechny  tři  hodnocené  kategorie  pak  mají  podkategorii,  která  určuje  to,  jestli  u 

introdukovaného  jedince  jde  dohledat  jeho  původ  –  tedy místo,  ze  kterého  byl  do  objektu 

dovezen, případně rok jeho výsadby a další údaje o introdukovaném jedinci. 

 

 

Poznámka: sadovnická hodnota představuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a 

krajinářské  architektury,  vyjadřující  současnou  a  potenciální  funkčnost,  vyplývající  z jeho 

biologických  vlastností  –  tedy  především  kombinace  taxonu  (včetně  jeho  vhodnosti  na  dané 

stanoviště), dendrometrických veličin, architektury nadzemní části, stáří a obou aspektů vitality. 

Je  ustáleným  oborovým  standardem,  který  tvoří  základ  hodnocení  dřevinných  vegetačních 

prvků. Toto  standardní hodnocení  je  rozšiřováno modulárně, dle potřeb o další aspekty  ‐ zde 

"introdukční a kompoziční hodnota jedince" 
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3.3 Řešení aktuálních a potenciálních střetů mezi "kompoziční hodnotou" jedince 
/vegetačního prvku a jeho "introdukční hodnotou" 

 

V kontextu s vymezením obsahu termínu "sbírka" v souvislosti s PZU spočívá systémové a 

dlouhodobé uplatňování  zájmů  a  cílů památkové péče  ve  vztahu  ke  "správě  sbírek"  v  řešení 

aktuálních  a  potenciálních  střetů mezi  "kompoziční  hodnotou"  jedince/vegetačního  prvku  a 

jeho "introdukční hodnotou". 

Tab.č.1 Matice variant je přehledem možných kombinací, které reálně nastávají/mohou se 

objevit při hodnocení vegetačních prvků, především dřevin. Zdrojem těchto informací je terénní 

průzkum zpracovaný v souladu s doporučením v certifikovaných metodikách. Pro prostorovou 

analýzu je nutno nebo možno /podle velikosti PZU) využít nástroje GIS. 

 

Tab.č.1 Matice variant 

Introdukční hodnota 

Kompoziční hodnota 

1. Unikátní 
introdukovaný taxon, 
celorepublikového 
nebo evropského 
významu 

2. Méně běžný 
introdukovaný taxon (v 
republikovém měřítku) 

3. Běžný introdukovaný 
druh (v republikovém 
měřítku) 

1. Mimořádně cenná 
dřevina má podmiňující 
význam  

soulad zájmů  soulad zájmů  soulad zájmů 

2. Dřevina cenná z 
hlediska kompozičních 
principů a jejich 
celoobjektového 
uplatnění 

soulad zájmů  soulad zájmů  soulad zájmů 

3. Dřevina cenná z 
hlediska kompozičního 
detailu  

soulad zájmů  soulad zájmů  soulad zájmů 

4. Indiferentní dřevina  soulad podmíněný*4) soulad podmíněný*4)  soulad zájmů 

5. Nevhodná dřevina  aktuální střet*1)  aktuální střet*2)  aktuální střet*3) 

 

 *1)  koncepční  řešení:  nutnost  hledat  takové  řešení,  které  neohrozí  dlouhodobě 
předmětného  jedince  (vegetační prvek) a bude přijatelné  z hlediska  zájmů památkové 
péče i za cenu dočasného negativního ovlivnění kompozice 
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 *2) provozní řešení: nutnost hledat takové řešení, které neohrozí aktuálně předmětného 
jedince  (vegetační  prvek)  a  bude  přijatelné  z  hlediska  zájmů  památkové  péče  bez 
negativního ovlivnění kompozice 

 *3)  neodkladné  řešení:  operativní  upřednostnění  zájmů  památkové  péče,  ohrožení 
existence předmětného jedince (vegetační prvek) je přijatelné 

 soulad  podmíněný*4):  soulad  zájmů  památkové  péče  a  správy  sbírek    je  podmíněný 
důsledným upřednostněním významu předmětného jedince (vegetační prvek) z hlediska 
jeho introdukční hodnoty 

 

 

 

4. NÁVRH KONKRÉTNÍCH UŽIVATELŮ VÝSLEDKU 

Památkový postup   může být uplatněn ve všech objektech památek  zahradního umění.  s 

podílem  introdukovaných  dřevin  ‐  tedy  téměř  ve  všech  významných  PZU.  Vedle  potřeb 

památkové péče pro oblast PZU  a  správců objektů,  slouží  specialistům  v oboru  dendrologie, 

památkové  péče,  krajinářským  architektům  a  projektantům,  správcům  objektů  památek 

zahradního umění a badatelům v oboru historie památek zahradního umění. 

Způsob využití výsledku: památkový postup je určen pro využití bez omezení. 

 

Protokol (potvrzení) o ověření v praxi  

"Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění 

s  vysokým  podílem  sbírek"  byl  ověřen  Ing.  Přemyslem  Krejčiříkem,  Ph.D.,  autorizovaným 

architektem pro obor krajinářská architektura, Vinohrady 1039, 69142 Valtice. 

Protokol o ověření v praxi je přílohou  Památkového postupu. 
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