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Předmluva 
Metodika přináší vzor praktického uplatnění řady ryze odborných výstupů a analýz v procesu 

efektivního plánování každodenní péče o památky zahradního umění. Popisuje postup, jak na základě 

objektivizovaného hodnocení jednotlivých parametrů hmotné substance i nehmotných hodnot 

konkrétní památky vytvořit dokument definující potřebnou náplň péče a limity pro její využívání.  

Metodika ukazuje důležitost střednědobého a dlouhodobého plánování a především srozumitelné 

komunikace odborných názorů a zjištění směrem k široké veřejnosti s cílem, zajistit dlouhodobé a 

stabilní naplňování konceptu trvale udržitelného rozvoje památek zahradního umění na území naší 

republiky. 

Zvolený postup je zaměřen nejen na hledání rovnováhy mezi uspokojováním potřeb uživatelů a 

ochrany identifikovaných hodnot památky, ale zdůrazňuje potřebu vytvářet podmínky pro obecné 

přijetí zjištěných hodnot společností a motivovat společnost k aktivní participaci na ochraně těchto 

hodnot. 

Pro ochranu hodnot ve veřejném zájmu je nezbytné, aby byl předmět ochrany co nejlépe poznán, 

popsán a výsledky následně sdíleny se všemi zainteresovanými stranami. Poznání a srozumitelné 

předání těchto poznatků je základním předpokladem k tomu, aby byla ochrana naplňována a byla 

rovněž většinou společnosti vnímána jako žádoucí, výsostně důležitá, a v ideálním případě 

považována za samozřejmou občanskou povinnost. 

Zahradní umění bylo ještě v 19. století vnímáno jako vrchol umělecké produkce, protože snoubilo 

dokonalost přírody se schopnostmi umělců mnoha různých zaměření. Památky zahradního umění 

tedy představují památky souborné, komplexní, které sice vznikaly jako tvůrčí počin člověka, ale tyto 

ideální vize jsou neustále konfrontovány s vývojem živé, dynamicky se měnící přírodní složky v jejich 

kompozici. Jejich zachování je bytostně závislé na kontinuální péči. 

Aby proces péče a způsoby využívání památky nevedl ke snížení kvality celku, je u tohoto typu 

památek obzvláště nutné precizně popsat historický vývoj, definovat hodnoty a předmět ochrany. Na 

základě těchto maximálně objektivizovaných vědomostí je nezbytné plánovat proces jak v 

krátkodobém tak minimálně ve střednědobém horizontu nutnou péči.   

Uplatnění předkládané metodiky prostorové analýzy přináší v praxi možnost objektivně a 

srozumitelně prezentovat hodnoty jak vlastních památek zahradního umění, tak jejich prostředí, a 

tím podnítit veřejný zájem o jejich ochranu. 
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Vstupní údaje-a  

Výzkumná aktivita 
Metodický materiál byl vytvořen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní 

a kulturní identity (NAKI 2011-2015) projekt DF12P01OVV044 Kulturně historicky cenná území jako 

součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, 

parků a zahrad a jejich zachování. Hlavním cílem projektu je aplikace a rozvíjení nových metod 

identifikace hodnot v chráněných územích, v tomto případě vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci 

režimu péče o památky zahradního umění. 

Název metodiky 
Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění 

Cíl metodiky  
Cílem této metodiky je definice nástrojů, s jejichž pomocí je možné vytvořit vhodné podmínky pro 

ochranu objektivně stanovených kulturně historických hodnot památek zahradního umění. 

Podstatnou měrou přispívá k efektivnímu naplňování požadavků ochrany kulturního dědictví 

obsažených jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních formulovaných k této 

problematice ve významných mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví. 

Metodika přináší vzor praktického uplatnění řady ryze odborných výstupů a analýz v procesu 

efektivního plánování každodenní péče o tento dílčí segment nemovitého kulturního dědictví. 

Ozřejmuje nutnost specifického postupu směrem k výjimečnému konceptu památek zahradního 

umění, které sice vznikaly jako tvůrčí počin člověka, ale tyto ideální vize jsou neustále konfrontovány 

s vývojem živé, dynamicky se měnící přírodní složky v jejich kompozici. Popisuje postup, jak na 

základě objektivizovaného hodnocení jednotlivých parametrů hmotné substance i nehmotných 

hodnot památek zahradního umění vytvořit dokument definující potřebnou náplň péče a limity pro 

jejich využívání.  

Metodika dále ukazuje důležitost střednědobého a dlouhodobého plánování a především 

srozumitelné komunikace odborných názorů a zjištění s širokou veřejností s cílem zajistit dlouhodobé 

a stabilní naplňování konceptu trvale udržitelného rozvoje památek zahradního umění na území naší 

republiky. 

Popis uplatnění metodiky  
Metodika přináší vzor praktického uplatnění řady ryze odborných výstupů a analýz v procesu 

efektivního plánování péče o identifikované kulturně historické hodnoty památek zahradního umění 

jako specifického segmentu nemovitého kulturního dědictví. Management plán ochrany 

památkových hodnot památek zahradního umění, vytvořený dle této Metodiky, by se měl stát 

funkčním podkladem (nástrojem) pro koncepční práci správců a majitelů těchto památek, zástupců 

místních samospráv, odborných pracovníků státní památkové péče a dalších osob a organizací 

vstupujících do procesu památkové péče, při plánování dlouhodobého udržitelného rozvoje památek 

zahradního umění. Využití metodiky se předpokládá zejména v  památkách zahradního umění 

spravovaných Národním památkovým ústavem. 
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Legislativní rámec problematiky a její význam v procesu péče 

o památky zahradního umění 

Zákonné předpisy 

Na proces ochrany a péče o kulturní památky v České republice a tedy i na její plánování má 

na legislativní úrovni v současné době vliv řada zákonných opatření z různých oborů. 

Problematika spadá jak do resortu kultury, tak ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, 

energetiky a podobně. 

 

Obecné principy ochrany přírody a životního prostředí jsou v České republice zahrnuty v Ústavě ČR,1 

kde článek 7 stanoví: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství". 

V Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, je uvedeno: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí 

být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 

výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem".2 

Ochrana přírody a krajiny je zde ustanovena jedním z veřejných zájmů, kulturně-historické hodnoty 

lze dovozovat z odkazu na jiné „obecné zájmy“. 

 

Problematika péče o památky a o uchování jejich hodnot je v aktuálně platné české legislativě 

upravena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, který 

v §9. Ochrana a užívání kulturních památek uvádí: 

„Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklady pečovat o její zachování, udržovat ji 

v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní 

památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, 

památkové hodnotě a technickému stavu… 

Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit 

ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku 

užívá. 

Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby 

nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování 

a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.“ 

K nemovitým kulturním památkám patří i historické zahrady a parky. V Ústředním seznamu 

kulturních památek jsou nejčastěji uvedeny jako součást zámeckých a klášterních areálů. Jen 

výjimečně, v podobě osamoceného díla, jsou evidovány jako samostatná kulturní památka. 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 3 umožňuje široké spektrum forem ochrany přírody 

včetně esteticky hodnotné krajiny. Historické zahrady a parky může orgán ochrany přírody a krajiny 

registrovat jako významný krajinný prvek,4 což však může vyústit v rozpory mezi zájmy ochrany 

přírody a památkové péče. Zákon umožňuje i ochranu vybraných částí kulturní krajiny včetně 

historických parků jako přírodní památky.5 

 

                                                             
1
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

2
 Viz článek 11, odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 

3 §2 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
4
 §3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

5 §36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Ochranu kulturních hodnot v území umožňuje prostřednictvím územního plánování zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nový stavební zákon 

definuje cíle a úkoly již v návaznosti na Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy 

a Evropskou úmluvu o krajině, které se promítly do jeho některých ustanovení.6 

 

Památky zahradního umění se mohou nacházet v záplavových územích, v ochranných pásmech 

vodních zdrojů, nebo mohou ležet v oblasti přirozené akumulace vod, a proto je v procesu péče 

nutné respektovat také zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Přes jejich území mohou 

procházet sítě technického vybavení podléhající ochraně dle zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Mohou se zde nacházet lesní 

pozemky, jejichž management bude ovlivňován zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Dále mohou být 

uplatňovány další zákony a normy řešící některé aspekty provozu památky, např. hygienické předpisy 

v rámci návštěvnického provozu apod. 

 

Mezinárodní úmluvy a charty 

Součástí právního řádu České republiky se stala řada mezinárodních dokumentů a úmluv platných 

v rámci Evropské unie. V českém prostředí památkové péče hrají důležitou metodickou a inspirativní 

roli v péči o kulturní krajinu, prostředí kulturních památek či městskou krajinu. K těmto dokumentům 

patří především Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy,7 kterou přijala Rada Evropy 

v Granadě dne 3. října roku 1985.8 Úmluva definuje kromě stavebních památek a skupin objektů 

pojem „míst“ jako kombinovaných děl člověka a přírody. Tato místa by měla být „pozoruhodná svým 

historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem“.9 

Organizace ICOMOS vytvořila řadu dalších dokumentů věnovaných kulturnímu dědictví, jež mají 

zejména funkci metodickou a jejichž dodržování patří v civilizovaných zemích také k samozřejmým 

zásadám působení památkové péče.10 K prvním mezinárodním dokumentům, které se zabývaly 

upřesněním principů ochrany, se řadí Athénská, Benátská a Florentská charta, které mají mimořádný 

význam pro formulaci zásad památkové péče. 

Athénská charta11 představuje významný dokument zahrnující zásady památkové péče a pojetí 

restaurátorské práce, zformulovaný na Mezinárodní konferenci památkových teoretiků 

a restaurátorů, svolané komisí pro mezinárodní duševní spolupráci v Athénách roku 1931. 

Na mezinárodní úrovni byly poprvé zformulovány principy konzervace a restaurování památek 

směřující k jejich zachování v plné autenticitě.12 

                                                             
6 Např. §18 odst. 4 a §19 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
7 Český překlad viz J. Poláková (ed.), Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Praha: Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště 2007, s. 138-154. 
8 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy 
č. 73/2000 Sb.m.s. 
9
 Čl. 1. Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. 

10
 J. Poláková (ed.), op. cit., s. 6. 

11 Český překlad viz B. Pacáková-Hošťálková - J. Petrů - D. Riedl - A.M. Svoboda, Zahrady a parky v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, Praha: Nakladatelství Libri, s. 438-439. 
12 Český překlad viz B. Pacáková-Hošťálková - J. Petrů - D. Riedl - A.M. Svoboda, op. cit., s. 439. 
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Benátská charta o zachování a restaurování památek a sídel13 prohloubila a rozšířila zásady Athénské 

charty. Byla schválená na II. mezinárodním kongresu architektů a techniků historických památek, 

který se sešel v Benátkách v květnu 1964. Přinesla základní zásady ochrany, obnovy, konzervace 

a restaurování památek, které byly obecně objasněny a formulovány na mezinárodní úrovni. 

V dokumentu charty se zdůrazňuje, že základem každé ochrany památky je stálá, soustavná údržba, 

kterou památky vyžadují (čl. 4). 

Benátskou chartu doplnila na specifickém úseku ochrany historických zahrad Florentská charta,14 

kterou vypracoval Mezinárodní výbor pro historické zahrady a historické lokality ICOMOS - IFLA 

na svém zasedání ve Florencii dne 21. května 1981. Chartu redigoval Mezinárodní výbor a ještě téhož 

roku ji registroval ICOMOS.  

Florentská charta plní úlohu základního oborového dokumentu v obnově a péči o památky 

zahradního umění. Definuje mimo jiné pojem historická zahrada, formuluje principy její ochrany, 

údržby, obnovy a využití. Uvádí charakteristické vlastnosti historické zahrady, pro které je 

považována za památku.: „Historická zahrada je architektonická a vegetační kompozice, jež je 

z hlediska dějin nebo umění celospolečensky významná“15 a přesně specifikuje její architektonickou 

kompozici (čl. 2 a 4). Stanoví požadavky ochrany a údržby (čl. 9, 10, 11). Odmítá jakékoli změny 

fyzikálního prostředí historické zahrady (čl. 14). Precizuje podmínky vhodného využití historických 

zahrad (čl. 18-22). Zodpovědná místa by měla určit na základě vyjádření příslušných expertů opatření 

finančního rázu, vhodná pro údržbu, konzervaci, restaurování a popřípadě restituci historických 

zahrad“.16 

Problematice zpřístupnění a prezentace kulturních památek se věnuje mezinárodní charta 

o kulturním turismu, (Mexiko, říjen 1999). Ta zdůrazňuje jak právo kulturní dědictví poznávat, tak i 

zodpovědnost jej uchovávat. Za důležitý aspekt považuje odpovídající míru fyzické, duševní i citové 

dostupnosti kulturního dědictví spojenou s respektem k hodnotám, kterých jsou nositeli. Hovoří 

o nutnosti zachování původnosti (autenticity) památkových lokalit, zdůrazňuje potřebu vytváření 

plánů využívání památky, mimo jiné s cílem zajišťovat návštěvníkům plnohodnotný zážitek.17  

Důležitým podkladem pro ochranu prostředí kulturního dědictví je Xi’anská deklarace, zformovaná 

na konferenci ICOMOS, konané v Číně v roce 2005. Konference mimo jiné zaměřila pozornost 

na význam prostředí kulturního dědictví v praktické péči o jeho kvalitu, a to v měnících se městských 

i volných krajinách. Byl zde zdůrazněn především význam prostředí kulturního dědictví, který je 

odvozován ze společenské, duchovní, historické, umělecké, estetické, přírodní, vědecké i jiné 

hodnoty kulturního dědictví. Od této hodnoty se také odvíjí kvalita vztahů spojená s fyzickým, 

vizuálním, duchovním a dalším kulturním kontextem prostředí.18 

Metodický materiál poskytuje vhodný podklad pro efektivní naplňování požadavků obsažených 

v aktuálně platné české legislativě a to v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a 

                                                             
13 Český překlad viz B. Pacáková-Hošťálková - J. Petrů - D. Riedl - A.M. Svoboda, op. cit., s. 440-442. 
14

 Český překlad viz J. Poláková (ed.), op. cit., s. 128-136. 
15

 Viz čl. 1 Florentské charty; český překlad viz J. Poláková (ed.), op. cit., s. 128. 
16

 Viz čl. 23 Florentské charty; český překlad viz J. Poláková (ed.), op. cit., s. 134. 
17 Český překlad viz J. Poláková (ed.), op. cit., s. 202-213. 
18

 Dostupné na http://www.international.icomos.org/charters/xian-declaration.pdf; český překlad citován 
podle z KUČOVÁ, DOSTÁLEK, EHRLICH, KUČA, PACÁKOVÁ 2014, s. 16. 
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v doporučeních uvedených k dané problematice ve významných mezinárodních chartách ICOMOS, 

především v Chartě o historických zahradách, (Florencie 1982) a Chartě o kulturním turismu, (Mexiko 

1999). 

Metodická východiska 
Obecně je management chápán jako soubor praktik, jejichž prostřednictvím jsou dostupné zdroje 

využívány k vytváření hodnot19či jako proces koordinace pracovních aktivit lidí tak, aby byl prováděn 

účinně a efektivně.20 Nepostradatelnou součástí tohoto procesu je plánování, které zahrnuje definici 

cílů a celkové strategie pro jejich dosažení. Plánování na poli ochrany a péče o památkový fond má 

svá specifika vycházející z faktu, že primárním cílem tohoto plánu by mělo být uchování existujících 

hodnot a jejich uměřené využívání.21  

Nejpropracovanější je v této oblasti metodika vytváření Plánu nakládání se statky zapsanými 

na Seznam světového dědictví (Management plan).22 Jedná se o plán řízení a odpovědnosti 

za hodnoty statku. Klade si za cíl zajistit uchování těch kvalit, pro které jim byl (anebo nově má být) 

přiznán prestižní status světově významného statku. Management Plan tohoto zaměření by měl být 

dokumentem koncepčním a svou povahou dynamickým. Měl by obsahovat konkrétní cíle. Je zde 

předpokládána střednědobá platnost 5 let a jeho pravidelná aktualizace i kontrola naplňování 

vytyčených cílů. Dle metodiky by se MP měl skládat ze čtyř základních částí: obecné charakteristiky 

statku, analytické části, SWOT analýzy a návrhové části. Analytická část je dále zaměřena: na odborně 

popisné údaje o statku, na současný stav památky a rizikové faktory, na právní rámec a dokumenty 

zajišťující uchování a péči o nominovaný statek, na aspekty služeb pro návštěvníky a prezentace 

hodnot a na analýzu financování. Na základě jejího vyhodnocení jsou pak stanoveny dílčí kroky 

k dosažení cílů. Pro památky UNESCO vyžaduje MP podrobnost odpovídající důležitosti památek 

celosvětového významu. Pro běžnou památkovou praxi by bylo vytváření takto obsáhlého 

dokumentu nereálné, ale základní potřeby jsou pro ochranu památek UNESCO a památek zahradního 

umění společné a předkládaná metodika s nimi pracuje. Ani institut Management plan památky 

UNESCO však není zatím zakotven v právních předpisech České republiky. Jeho platnost a budoucí 

využitelnost je potřebné zajistit jiným způsobem (vyhláška obce, kraje, vnitřní směrnice správce či 

správců statku atd.). S tímto problémem se budou potýkat i případné management plány dalších 

památek. 

V péči o historické zahrady a parky se v anglosaských zemích uplatňuje řada nástrojů. Jeden 

z nejúčinnějších představují plány ochrany a péče - Conservation Management Plans (CMP).23 

Efektivnost CMP je založena na logické posloupnosti kroků jejich zpracování a jejich komplexnosti. 

V první fázi se CMP zabývají aktuálním stavem konkrétní zkoumané historické zahrady (parku atp.), 

následně jsou identifikovány její hodnoty a určeny faktory, které je ohrožují. Na základě analýzy se 

vytyčuje vize budoucího stavu zahrady a stanovují postupy, které mají chránit a posilovat její hodnoty 

a vytvářet základ systému péče o památku v budoucnosti. 

                                                             
19

 L. Kesner, Marketing a management muzeí a památek, Praha: Grada 2005, s. 261. 
20 M. Coulter - S.P. Robbins, Management, Praha: Grada Publishing, s.23. 
21

 L. Kesner, op. cit. 
22

 M. Beneš - V. Kučová - J. Vlčková, Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, Odborná metodická publikace, sv. 42, Praha: Národní 
památkový ústav 2011. 
23

 Viz např. https://www.english-heritage.org.uk/professional/advice/advice-by-topic/parks-and-
gardens/conservation-management-plans/ 
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Vlastní systém strategických dokumentů používá organizace Royal Parks, která je zodpovědná 

za provoz a péči o více než 2 000 ha historických parků v Londýně. Pro každý z osmi spravovaných 

historických parků je zpracován Management plán (Park management plan), což je v jejich pojetí 

hlavní dlouhodobý strategický dokument (vize na 100 let), aktualizovaný každých deset let. Tyto 

plány na podkladě historického kontextu a popisu aktuálního stavu zahrad a parků z mnoha aspektů 

formulují dlouhodobé cíle rozvoje a jeho řízení. Na Management plán navazuje Operativní plán 

(Operations Plan), což je každoročně aktualizovaný plán činnosti, který je schopný pružně reagovat 

na změny v potřebách a prioritách společnosti, na zpětnou vazbu od návštěvníků, obchodní plány, 

připomínky odborníků z dozorčí rady a podobně. Kromě těchto hlavních dokumentů jsou pro zájemce 

k dispozici na internetových stránkách společnosti návštěvní řády parků, jasně definovaná pravidla 

pro využívání parků k filmování, pořizování fotografií ke komerčnímu využití, konání svatebních 

obřadů, pro cyklisty, majitele psů a podobně.24 

V prostředí německé památkové péče byl v polovině šedesátých let minulého století vyvinut 

metodický postup, označovaný jako "Parkpflegewerk,"25 koncipovaný jako systémový plánovací 

nástroj k analýze, dokumentaci, k zajištění památkové péče, údržbě a obnově historických zahrad.26 

Postupně se stal oborovým standardem a je využíván i v dalších německy mluvících zemích, 

ve Švýcarsku a také v Rakousku. Jeho metodický postup zahrnuje vědecké zpracování historického 

vývoje, analýzu a zhodnocení současného stavu zahradního díla, na jejichž základě má být 

formulován ideální cílový stav památkové obnovy zahrady a z toho vyplývající postupy restaurování a 

pěstebních opatření. 

 

Použité zkratky  
CMP - Conservation Management Plans 

GIS - zeměpisný (geografický) informační systém 

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites, (Mezinárodní rada památek a sídel)  

IISPP - Integrovaný informační systém památkové péče 

NPU - Národní památkový ústav 

  

                                                             
24

 Dostupné na https://www.royalparks.org.uk/park-management/ 
25

 K.-J. KRAUSE, Lexikon Denkmalschutz und Denkmalpflege, Essen : Klartext Verlag 2011. 
26 Viz například A. Röthing, Parkpflegewerk Müschpark / Aachen, 2012, dostupné na www: 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/denkmalpflege/mueschpark/Band_I_Textband_PPW
_Mueschpark_Internet.pdf) 
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Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního 

umění 
 

Památky zahradního umění jsou díla významná z hlediska dějin nebo umění (zahrady, parky aj.), 

utvářená záměrně jako architektonické a vegetační kompozice v souladu s estetickými názory, 

životním stylem, filozofickými postoji a zahradní kulturou své doby. Specifickým rysem památek 

zahradního umění je zastoupení přírodní složky v jejich kompozici, a to především rostlin, jež jsou 

zdrojem proměnlivosti zahrad či parků nejen v rámci střídání ročních období, ale v důsledku 

růstového vývoje i v dlouhodobém časovém horizontu. 

Památky zahradního umění jsou obvykle chráněny jako nemovité kulturní památky. Za památku 

zahradního umění lze považovat rovněž zahrady, parky a další díla nepožívající památkové ochrany, 

která jsou pro daný region či místo významnými doklady historického společenského vývoje, 

životního stylu a zahradní kultury minulosti a naplňují tak věcnou charakteristiku památky. 

Připsání hodnoty památce se uskutečňuje prostřednictvím subjektů, které ji vnímají, poznávají a 

oceňují (hodnotí). Hodnotícími subjekty nejsou obecně jen památkáři (a obecně experti), ale také 

návštěvníci a uživatelé. Proces přiznání hodnoty určitému dílu tak může mít i charakter sociální 

konstrukce.27 

Hodnoty, na jejichž ochranu je zaměřen tento metodický materiál, by měly být stanoveny právě 

experty na základě objektivizovaného hodnocení, získaného aplikací standardizovaného metodického 

postupu. Tyto hodnoty pak musí být nejen fyzicky chráněny, ale také interpretovány a komunikovány 

tak, aby byly přijaty většinovou společností. 

Management plán v podobě dokumentu, ať je zaměřen na jakoukoli oblast lidské činnosti, by měl 

komplexním způsobem formulovat jak vizi a cíle, tak podrobně uvádět prostředky a cesty, jichž má 

být užito, a rovněž stanovovat zpětnou vazbu, tedy způsob vyhodnocení. Plánování je zaměřeno 

na stanovení budoucího stavu a cest k jeho dosažení. 

Zatímco management většiny organizací je veden primárně cílem vytváření nových hodnot a zisku, 

smysl existence muzeí, galérií, památkových objektů a jiných kulturních institucí spočívá mimo jiné 

ve správě a uchovávání existujících hodnot a tento aspekt musí být v souladu s využíváním těchto 

hodnot i za cenu ztráty části možného zisku. 

Management plán je často chápán pouze jako nástroj péče o hmotnou podstatu památky - tedy jako 

plán vlastní údržby, případně obnovy a míry využívání. V předkládaném pojetí je řešena také ochrana 

nehmotných památkových hodnot. Je kladen důraz na budování žádoucí „Hodnoty identity“-

specifického obrazu památky směrem k veřejnosti, což je nezbytný nástroj péče o památky 

zahradního umění. 

Cílem management plánu ochrany památkových hodnot památek zahradního umění je předložit 

strategii postupu ochrany jejích identifikovaných hmotných i nehmotných památkových hodnot 

pro určité časové období. Čím kratší období, tím mohou být návrhy podrobnější a konkrétnější. Plán 

                                                             
27

 S. Butenschön, Deutung und Bedeutung historischer Parks. Wie wird ein Park zum Gartendenkmal?, 
Stadt+Grün, 2009/3, s. 18-21. 
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musí být zpracován tak, aby jeho naplňování bylo pro majitele či správce těchto památek v určeném 

časovém úseku reálné. Mělo by se jednat o přímý nástroj péče. 

Aby dokument řešil v potřebné šíři ochranu jak hmotných, tak nehmotných hodnot památek 

zahradního umění, musí obsahovat: 

- Plán využívání památek zahradního umění, který má přímý vliv na ochranu hmotných i 

nehmotných památkových hodnot; 

- Plán péče o hmotnou substanci památek zahradního umění (plán údržby), který má přímý 

vliv především na uchování hmotných památkových hodnot; 

- Plán prezentace památek zahradního umění, který má přímý vliv na ochranu nehmotných 

památkových hodnot, ve svém důsledku má způsob prezentace podstatný vliv i na ochranu 

hmotné podstaty památky. 

V tomto metodickém materiálu je management plán pojat jako střednědobý strategický dokument 

definující cíle a jejich plnění na období 5 let. 

Každá dílčí část management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění je 

zpracovávána ve třech krocích: 

1. Analýza stávajícího stavu 

2. SWOT analýza 

3. Návrh opatření 

Již ve stádiu zpracování analýz by měly být definovány obecné cíle zachování hodnot a to minimálně 

na úrovni dlouhodobých vizí. Ty jsou po provedení SWOT analýzy precizovány pro konkrétní oblast 

MP. Zde již musí být cíle konkrétní, to znamená: specifické, měřitelné, akceptované (srozumitelně 

komunikované), realizovatelné, termínované. 

SWOT analýza je analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru. Představuje univerzální 

analytickou techniku, která se zaměřuje na zhodnocení silných a slabých stránek ovlivňujících 

úspěšnost záměru, dále na příležitosti, které skýtá současný stav a v neposlední řadě na hrozby, 

kterým je třeba čelit. Analýza pomáhá zmapovat reálný stav a lépe si uvědomit i širší souvislosti 

problematiky. Je jedním ze základních nástrojů strategického managementu, protože umožňuje 

jednoduše, stručně a přehledně popsat situaci, ve které se záměr (firma, instituce, produkt) nachází, 

díky čemuž umožňuje zúčastněným lépe přemýšlet nad dopady těchto zjištění. Samotná SWOT 

analýza má však smysl pouze tehdy, když na ni naváží i další kroky - aktivity.28 

Aktivity představují obecný pojem pro opatření, činnosti, procesy, jejichž uskutečněním se dosahuje 

požadovaných změn - cílů. Mohou být rutinní, často se opakující nebo jedinečné. U rutinních stačí 

odkaz na standardní postupy – pracovní instrukce, technologické postupy apod. 

Obecný postup tvorby Management plánu spočívá v provedení následujících kroků: 

 konkretizace cílů (záměrů); 

                                                             
28

 https://managementmania.com/cs/swot-analyza 
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 zabezpečení nezbytných informačních zdrojů pro tvorbu plánu - Analytická část (čím více a 

kvalitnější informace budou k dispozici, tím přesnější může být výsledek plánování); 

 vypracování návrhu plánu; 

 seznámení dotčených stran s návrhem plánu; 

 stanovisko dotčených stran k návrhu plánu; 

 korekce návrhu plánu podle připomínek; 

 schválení a vydání definitivní podoby plánu. 

Aby byl výsledný plán funkční (realizovatelný), nelze vynechat žádný z těchto kroků. Je nutné, aby 

všichni, kdo jsou zapojeni do naplňování plánu, byli ztotožněni s jeho cíli a byli motivováni k jejich 

naplňování. 

Tato metodika navazuje na tři důležité metodické materiály, které řeší problematiku 

objektivizovaného hodnocení a popisu památek zahradního umění: Metodika pasportizace památek 

zahradního umění, Metodika prostorové analýzy památek zahradního umění, Metodika identifikace 

hodnot památek zahradního umění. Pracuje s výstupy, jejichž proces vzniku je v těchto metodikách 

podrobně popsán. Výše uvedené metodiky jsou výstupem téhož projektu NAKI DF12P01OVV044 

„Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky.  

  



14 
 

Vstupní údaje management plánu ochrany památkových hodnot památek 

zahradního umění 
Vstupní údaje management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění mají za cíl 

co nejpřesněji identifikovat vlastní památku v rovině věcné, prostorové (vymezení zájmového území) 

a památkové ochrany. Měly by představit vlastnické vztahy, respektive identifikovat fyzické a 

právnické osoby, státní instituce, a další subjekty vstupující významně do procesu péče a užívání 

památky. Měl by být vytvořen přehled o relevantním právním rámci, ve kterém se péče a užívání 

musí odehrávat. Musí zahrnout nejdůležitější podklady analytické povahy, na jejichž základě je možné 

definovat základní záměry management plánu. 

Identifikační údaje 

Tyto údaje mají zahrnovat především přesnou lokalizaci památky zahradního umění: kraj, případně 

okres, sídelní útvar, katastrální území, pozemkové a stavební parcely (rozsah památky), GPS 

souřadnice aj. 

Majetkové vztahy: vlastník, případně správce. 

Údaje o památkové ochraně: číslo rejstříku v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, název 

památky, rozsah a stupeň památkové ochrany. 

Zákony a předpisy limitující proces péče a užívání dané památky zahradního umění 

V úvodní kapitole by měly být uvedeny také všechny právní předpisy a normy limitující proces péče 

o konkrétní památku zahradního umění a to včetně základních povinností a omezení, které z nich 

vyplývají a včetně příslušných orgánů státní správy, která v daném místě tuto agendu vykonávají. 

Všechny kroky a opatření navržená v management plánu ochrany památkových hodnot památek 

zahradního umění musí být v souladu s těmito zákony a předpisy. 

Kromě zákona o státní památkové péči a zákona o ochraně přírody a krajiny, s jejichž respektováním 

je nutné počítat při plánování provozu každé památky zahradního umění, je zde řada právních 

předpisů a norem, které mohou být limitní ve specifickém prostředí či při specifické činnosti. 

K nejčastějším patří: 

Ochrana dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – individuální a plošná památková 

ochrana, ochranná pásma 

Ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – maloplošná a velkoplošná 

chráněná území, památné stromy, obecná druhová ochrana (biotopy zvláště chráněných druhů), 

významné krajinné prvky vyhlášené nebo ze zákona, prvky ÚSES 

Omezení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – možnosti využití 

v souladu s územním plánem 

Ochrana dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který reguluje mimo jiné činnosti 

v záplavových územích, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod apod. 

Ochrana dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) jsou-li do areálu zahrnuty lesní pozemky, 

např. obory. 
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Ochrana dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích (energetický zákon), který řeší např. ochranná pásma sítí technického 

vybavení SVT, které mohou být vedeny v areálu památky. 

Základní analytické podklady podmiňující proces péče a užívání dané památky 

zahradního umění 

Nezastupitelným podkladem pro stanovení dlouhodobých cílů management plánu je popis 

historického vývoje památky, rozbor její kompozice, charakteristika hodnot památky a pasport 

stávajícího stavu památky. 

Náležitosti a postup tvorby pasportu popisuje Metodika pasportizace památek zahradního umění. 

Postupu tvorby popisu a grafického vyhodnocení historického vývoje a rozboru kompozice památky 

je věnován metodický materiál Metodika prostorové analýzy památek zahradního umění. 

Problematice hodnot památky se věnuje Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění.  

Informace z pasportu památky zahradního umění: 

- databáze prezentující prostorovou lokalizaci a atributy prvků, resp. oddílů, v rámci území památky 

zahradního umění; 

- grafické výstupy; 

- databáze rozšířeného pasportu, obsahující základní identifikační a popisné údaje strukturních prvků 

památky zahradního umění (mj. informace o historii, popis památky, technický stav, navrhovaná 

opatření). 

Informace z prostorové analýzy památky zahradního umění 

- popis vnitřní kompoziční struktury památky zahradního umění; 

- databáze prezentující prostorové vztahy v rámci území památky a vztahy památky vůči okolní 

urbanizované krajině; 

- grafické výstupy prezentující vizuální a prostorové vztahy v rámci památky a vůči okolní 

urbanizované krajině; 

- textová část dokumentu prostorové analýzy s tabulkovým přehledem identifikovaných jevů 

půdorysné a prostorové struktury památky a jejího prostředí. 

Informace o hodnotách památky zahradního umění 

- databáze informací o hodnotách jednotlivých strukturálních prvků, vytyčených kompozičních 

jednotek i o hodnotách celé památky zahradního umění 

- grafické výstupy prezentující zjištěné hodnoty 

Pro potřeby jednotlivých částí management plán ochrany památkových hodnot jsou údaje z těchto 

základních průzkumů potřebným způsobem interpretovány, případně dílčím způsoben doplňovány 

o další specifické údaje. 
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Ve své většině mývají vstupní údaje dlouhodobou platnost a v rámci aktualizace dokumentu jsou buď 

přebírány, nebo pouze v dílčích částech doplňovány. 

Na straně druhé zásadnější změny v těchto základních údajích (změna vlastníka, významná změna 

legislativy aj.) mohou vést k naléhavé potřebě aktualizace dílčích částí management plánu v období 

kratším než je předpokládaných 5 let. 
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Plán využívání památky zahradního umění 

Základní teze 

Způsob a intenzita využívání má přímý vliv na ochranu hmotných a nehmotných památkových hodnot 

památek zahradního umění. Vnímání hodnoty památky se odvíjí i od toho, čím společnosti konkrétně 

přispívá. Je tedy nutné neustále hledat rovnováhu mezi potřebou sloužit aktuálním potřebám a zájmu 

veřejnosti a potřebou uchovávat památkové hodnoty. Je nutné vytvářet zájem a poptávku, ale 

zároveň zabránit devalvaci autentických hodnot památky jejich masovou „spotřebou“. V největším 

nebezpečí se však památky zahradního umění i ostatní památky ocitají, nejsou-li využívány vůbec. 

"Nepřiměřené využívání nebo dokonce zneužívání kulturního díla, i když snad nezanechává přímé 

stopy na jeho hmotné podstatě, degraduje v očích veřejnosti proklamované cíle kulturní politiky státu 

a zakořeňuje v ní lhostejný poměr ke stavebnímu dědictví minulosti. Zhoršuje tak perspektivu utváření 

kladného vztahu k památkám, která je nejzákladnější podmínkou možnosti jejich plnohodnotné 

obnovy."29 

Problematika péče o památky a o uchování jejich hodnot je v aktuálně platné české legislativě 

upravena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který v §9. Ochrana a užívání kulturních 

památek uvádí: 

„Vlastník kulturní památky je povinen (ji) užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně 

politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Povinnost pečovat o zachování 

kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, 

poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá.“ 

Doporučení pro řešení této problematiky jsou obsažena i v mezinárodním dokumentu o ochraně 

kulturního dědictví, konkrétně v chartě ICOMOS o historických zahradách (Florencie 1982) a v chartě 

o kulturním turismu (Mexiko, 1999). 

Mezinárodní charta ICOMOS o kulturním turismu, která řeší tuto problematiku směrem ke všem 

součástem kulturního a přírodního dědictví, říká: Návštěvníkům musí být umožněno seznámit se 

s památkovou lokalitou jimi vybraným způsobem. V některých lokalitách je třeba vymezit přístupná 

místa a trasy a omezit tak fyzické opotřebení památky a nebezpečí ztráty přírodních a kulturních 

hodnot místa (článek 3.2). 30 

Tzv. Florentská charta pak rozvíjí toto téma takto: I když každá historická zahrada má sloužit k tomu, 

aby byla shlédnuta a bylo jí možné projít, je nutné, aby byl přístup omezen s přihlédnutím k její rozloze 

a křehkosti, a to tak, aby byla zachována její podstata a kulturní poslání (článek 18 Florentské charty). 

Svým charakterem a určením je historická zahrada místem klidu, napomáhajícím kontaktu s přírodou 

a jejímu uvědomění. Tento denní běžný provoz musí jednoznačně kontrastovat s výjimečným použitím 

historické zahrady jako místa, v němž se pořádají slavnosti. Je nutné jednoznačně určit podmínky, 

za nichž se zahrady navštěvují. Pokud se mimořádně pořádá v jejich prostorách slavnost, uvítání 

                                                             
29 M. Radová, Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska, Památky a příroda, 
roč. XII, 1987, č. 2, s. 72. 
30 J. Poláková (ed.), op. cit 6 
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a pod., má to ještě zvýšit krásu zahrady a nikoli jí být na újmu či ji dokonce znehodnocovat (článek 19 

Florentské charty). 

Zatím co historické zahrady mohou být při běžném denním provozu vhodné pro provozování 

poklidných her, pro živé a dynamické hry a sport je třeba naproti tomu vytvořit jiná vhodná místa, 

respektive terény, tedy realizovat tento společenský požadavek, aniž by došlo k narušení historických 

zahrad a krajiny (článek 20 Florentské charty). 

Provádění údržby a konzervace, jež jsou časově vázány na roční období nebo krátkodobé zásahy a jež 

pomáhají obnovovat autenticitu zahrad, musí mít vždy přednost před požadavky veřejného využití 

zahrad. Organizování přístupu do historické zahrady musí být řízeno vhodnými pravidly a zachovávat 

duch místa (článek 21 Florentské charty).31 

Obecně podporovanými aktivitami v památkách zahradního umění je klidová rekreace, vzdělávání a 

poznávání památky způsobem, který nepoškozuje její hmotnou podstatu ani nehmotné hodnoty. 

Památky zahradního umění se těší oblibě a atraktivita jejich interiéru vzbuzuje zájem využívat 

zahrady pro inscenaci zahradních slavností a dalších festivit, pro hudební vystoupení a další 

umělecké, kulturní, ale i komerční akce a aktivity. Takovéto záměry na využití konkrétní historické 

zahrady mohou být dobře slučitelné s jejím charakterem jako kulturní památky, ale mohou také 

památky poškozovat nebo dokonce ohrožovat její existenci. 

Využitím zahrady pro určitou akci tak nesmí být ohrožena její autenticita a její výpovědní hodnota 

jako historického dokumentu. Citlivé využití historické zahrady by se mělo podřizovat její hodnotě a 

respektovat její charakteristickou substanci, strukturu a umělecký záměr, zamýšlený jejími tvůrci aj. 

Poškození hmotné podstaty památky zahradního umění je relativně snadno předvídatelné, měřitelné 

a z velké části jej lze vyjádřit v penězích, tedy jej objektivizovat a následně stanovit zásady, které 

těmto poškozením dokáží zamezit či je výrazně omezit.  

Nehmotné poškozování památky zahrnuje mnoho aspektů a pro jednotlivé památky zahradního 

umění bude existovat velmi jemná hranice mezi aktivitou a její formou, která by mohla mít 

na vnímání a hodnocení konkrétní památky jako cenného díla negativní vliv. To, co je považováno 

za pravdivé, je ovlivněno celoživotní zkušeností člověka. Záleží na tom, jakým způsobem je památka 

prezentována, a také na tom, kým je prezentována. Míra vlivu jednotlivých aktivit na žádoucí obraz 

památky je těžko měřitelná, protože se jedná o dlouhodobý proces. O to dlouhodobější a výrazně 

hůře odstranitelné může mít pro památky zahradního umění následky. Prevence a aktivní působení 

pozitivním směrem zde proto nabývá nesmírné důležitosti. 

Památka zahradního umění je širší pojem, který v sobě může zahrnovat části s různými okolnostmi 

vzniku a vývoje, funkce a hmotné podstaty32. Obdobně se liší způsoby využívání, které lze 

pro jednotlivé památky zahradního umění považovat z pohledu ochrany jejich hodnot za vhodné a ty, 

které by měly být ze stejného důvodu vyloučeny nebo výrazně omezeny. Je třeba samostatně 

hodnotit vhodnost a uměřenost aktuálního či plánovaného běžného využívaní příslušné památky a 

konání mimořádných akcí. 

                                                             
31 J. Poláková (ed.), op. Cit 6. 
32

 Památka zahradního umění je historická zahrada, park, hřbitov, alej aj., jež vznikla jako dílo zahradní 
a krajinářské tvorby. 
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Analýza, interpretace a vyhodnocení historických a aktuálních způsobů a intenzity 

využívání památky  

Analýza, interpretace a vyhodnocení historických způsobů a intenzity využívání  

Cílem analýzy je prostřednictvím studia historických podkladů především písemné povahy představit 

pokud možno reálný a pravdivý obraz o způsobu využívání památky zahradního uměn v průběhu její 

existence. Na základě této analýzy je možné vytvořit návrhy na vhodné způsoby využívání památky 

nenarušující její podstatu, kulturní poslání a genius loci. 

Doporučené informační zdroje  

Archivní dokumenty, korespondence majitelů a návštěvníků, deníky majitelů a návštěvníků, návštěvní 

knihy, dobové průvodce, novinové články, knihy, dobová vyobrazení, fotografie. 

Doporučený postup 

- Shromáždění veškerých dostupných údajů z archivních i současných pramenů, nejlépe 

vytvořením kopií; 

- Provedení analýzy podkladů; 

- Stanovení hlavních vývojových fází památky z pohledu změn využívání; 

- Interpretace specifik využívání památky v jednotlivých vývojových fázích. 

Při studování získaných podkladů je vhodné se zaměřit především na: 

- Funkční využití a jeho změny u památky jako celku; 

- Specifické funkční využití jednotlivých kompozičních jednotek; 

- Případné pořádání slavností (typ, intenzita, místo); 

- Doba a způsob zpřístupnění památky široké veřejnosti; 

- Dobové „návštěvní řády“ (pravidla); 

- Dobové vybavení pro návštěvníky; 

- Dobový program pro návštěvníky. 

Doporučená forma výstupu 

U většiny památek zahradního umění pravděpodobně nebude reálné získat informace o všech výše 

uvedených aspektech dobového využívání a údaje nebudou dostupné pro celé období vývoje 

památky. Lze proto doporučit výstup formou strukturovaného textu. 
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Analýza současného způsobu a intenzity využívání 

Cílem analýzy je prostřednictvím aktuálních údajů představit pokud možno reálný a pravdivý obraz 

o současném způsobu a intenzitě využívání památky zahradního umění. Na základě této analýzy 

budou vyhledávána rizika, která pro hmotné i nehmotné památkové hodnoty konkrétní památky 

představuje způsob stávajícího využívání. Některé získané údaje budou sloužit také jako jedno 

z východisek pro hodnocení prezentace památky a možností jejich zlepšení. 

Doporučené informační zdroje 

Terénní průzkum, statistika návštěvnosti, údaje o pořádaných akcích a jejich návštěvnosti, návštěvní 

řád, informační systém zahrady, dotazování návštěvníků aj. 

Doporučený postup 

Lze doporučit provedení analýzy jak pro celou památku, tak samostatně pro významné kompoziční 

jednotky a to v následujících krocích: 

- Terénní průzkum průběžně opakovaný minimálně během jednoho kalendářního roku; 

- Analýza a interpretace statistických údajů minimálně z posledních 5 let, aby se eliminovaly 

výjimečné jevy. 

Základní údaje, které by měla analýza postihnout: 

- Současný způsob využívání kamátky; 

- Formu návštěvnického provozu, odhad návštěvnosti; 

- Hlavní skupiny uživatelů: soukromá osoba (majitel) – veřejnost (veřejně přístupné); rezidenti 

– turisté; laici – odborníci, věkové skupiny. 

- Návštěvní řád, přístupnosti - otevírací doba, vchody, vstupné; 

- Hlavní místa koncentrace osob; 

- Zázemí pro zjištěné způsoby běžného využívání – stav cestní sítě, mobiliář, hygienická a 

sociální zařízení, občerstvení, informační systém; 

- Četnost a druh konání jednorázových akcí většího rozsahu (slavností) - místa konání, četnost, 

návštěvnost, zázemí akcí většího rozsahu. 

Doporučená forma výstupu 

Závěry analýzy by měly být zpracovány formou strukturovaného textu, u statistických údajů 

doplněného tabulkami. 
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Analýza citlivosti  

Dále by měla být provedena analýza citlivosti jednotlivých částí památky zahradního umění 

na poškození, respektive možného poškození při běžném provozu a při případném pořádání 

jednorázových akcí (slavností). Jejím cílem je zhodnotit, jaký vliv má nebo by mohl mít návštěvnický 

provoz na hmotné a nehmotné hodnoty památky. 

Historické zahrady se těší všeobecné oblibě a jejich velká atraktivita vzbuzuje zájem využívat zahrady 

pro inscenaci zahradních slavností, pro hudební vystoupení a další umělecké, kulturní a komerční 

akce a aktivity. Takovéto záměry na využití konkrétní historické zahrady mohou být dobře slučitelné 

s jejím charakterem jako kulturní památky, ale mohou také památku poškozovat nebo dokonce 

ohrožovat její existenci. Limity novodobého využití historických zahrad pro kulturní a jiné společenské 

aktivity, co se týče jejich typu a kapacit, jsou nezbytně odvozovány od původní i současné funkce a 

charakteru konkrétní historické zahrady, od jejího utváření, její výzdoby a vybavenosti. 

U hmotných hodnot je hodnoceno, zda a v jaké míře je hmotná podstata památky aktuálně negativně 

narušována běžným návštěvnickým provozem. Měla by být hodnocena v průběhu jednoho celého 

roku, protože míra vlivu není dána jen množstvím návštěvníků, ale zejména vlivem klimatických změn 

v průběhu roku. Nestačí tedy hodnocení provádět pouze v době hlavní návštěvnické sezóny. Dále je 

nutné zhodnotit, zda zjištěným poškozením lze předcházet zintenzivněním údržby a to především 

u vegetační složky kompozice, která kontinuálním nahrazováním neztrácí svou hodnotu autenticity, či 

zkvalitněním nabízených služeb, zvýšením množství mobiliáře apod., nebo zda je nutné nějakým 

způsobem regulovat vlastní návštěvnický provoz. 

U hodnocení možného vlivu jednorázových akcí na hmotné hodnoty se sleduje citlivost jednotlivých 

strukturálních prvků kompozice na zvýšené zatížení obecně. Měly by být definovány skutečnosti, 

které jsou limitní pro využití jak památky jako celku, tak jejích jednotlivých částí, např. přístupnost 

zahrady pouze po mlatových chodnících limituje využití památky k akcím, kde je nutná asistence těžší 

techniky nebo kde lze očekávat přítomnost většího množství lidí za nepříznivého počasí. Přítomnost 

jarních efemeroidů v podrostech omezuje využití konkrétní plochy ke konání akcí v jarním období a 

celoročně způsobem, který by mohl poškodit podzemní orgány těchto rostlin apod. 

U nehmotných hodnot celé památky je analyzována a interpretována vhodnost formy běžného 

využívání a konání určitých typů jednorázových akcí vzhledem k jejímu poslání a dobové funkci, 

charakteru i jejím identifikovaným hodnotám. Je zde nutné zohlednit nejen vliv na přímé účastníky a 

návštěvníky památky, ale i na širokou veřejnost, která je ovlivněna ve svém nazírání na památku 

prostřednictvím reklamních upoutávek na akci, informování o průběhu akce v médiích apod. Spojení 

památky zahradního umění s významným festivalem vážné hudby zvedá její prestiž, naopak zapsání 

památky do povědomí jako místa konání „gulášfestu“ snižuje v očích veřejnosti její hodnotu jako 

uměleckého díla. Podobně je nutné nahlížet i na aktivity komerčního charakteru, fotografování či 

natáčení za účelem reklamy, filmové produkce apod. 

U dílčích kompozičních částí je vhodnost k uspořádání jednorázových akcí hodnocena na základě 

jejich významu v kompozici zahrady, jejich návštěvnosti či jejich specifické funkci. Mělo by být 

zohledněno, pro jak velkou skupinu návštěvníků by byla negativně ovlivněna vizuálními i jinými 

smysly vnímaná působivost scény, atmosféra, genius loci památky během přípravy, vlastní realizace 

akce, „úklidu“ po akci, případné poškozením hmotné podstaty památky akcí.  
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Dílčí kompoziční části, pro něž jsou zásady vhodného využívání definovány, by měly být totožné 

s kompozičními jednotkami vytyčenými v prostorové analýze kompozice památky zahradního umění. 

Jestliže se však ukáže, že kompoziční členění vytvořené v rámci prostorové analýzy, není dostatečně 

podrobné pro kvalitní provedení analýz v rámci získávání podkladů pro management plán 

(identifikace památkových hodnot, analýza citlivosti apod.), je účelné, tyto původní kompoziční 

jednotky rozdělit na menší (dílčí) kompoziční jednotky, dle zásad popsaných v metodice prostorové 

analýzy památek zahradního umění. 

Doporučené informační zdroje 

Jako podklad pro  analýzu citlivosti je nejvhodnější využit jak pasport a rozbor vnitřní kompoziční 

struktury památky zahradního umění, tak analýzu identifikace hodnot, analýzu současného způsobu a 

intenzity využívání, případně doplňkový terénní průzkum. 

Doporučený postup 

Na základě znalostí o aktuálním stavu hmotné podstaty památky a o jejích památkových hodnotách 

lze provést stanovení limitů (citlivosti na poškození) v rámci užívání památkyv těchto krocích: 

- analýza všech získaných podkladů z pohledu vlivu vlastní náplně běžného provozu a konání 

určitých kategorií jednorázových akcí; 

- vytyčení dílčích kompozičních částí, jejichž plocha vykazuje homogenní vlastnosti směrem 

k limitům užívání; 

- vyhodnocení potenciálu dílčích kompozičních částí směrem k limitům užívání, neohrožujícím 

identifikované památkové hodnoty. 

Doporučená forma výstupu  

Závěry analýzy (vyhodnocení) by měly být zpracovány formou tabulky doplněné vysvětlujícím 

komentářem, vztahujícím se k přidělené hodnotě ukazatele. Zjištěné hodnoty by měly být dále 

zaneseny do mapy v prostředí GIS.  

Návrh tabulky pro vyhodnocení analýzy  

Kompoziční jednotka 

aktivity  hodnoty památky zahradního umění 

  

hmotné (hmotná 

substance - křehkost 

materie) 

nehmotné - 

(kompoziční význam, 

exponovanost, 

specifická funkce) 

běžný provoz (současná intenzita)     

Slavnost     
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Návrh stupnice přiřazovaných hodnot – běžný provoz 

Hmotné hodnoty (hmotná substance) 

1 nejsou poškozovány, hmotná substance snáší dobře běžný provoz  

2 jsou mírně poškozovány, hmotná substance snáší běžný provoz, drobná poškození je možné 

řešit zlepšením vybavení, intenzitou údržby aj.; 

3 jsou zásadně poškozovány, poškozování hmotné substance již lze řešit pouze regulací 

běžného provozu (návštěvnického provozu). 

Nehmotné hodnoty 

1 nejsou poškozovány způsobem využití; 

2 jsou mírně poškozovány - nutná úprava některých způsobů využívání; 

3 jsou zásadně poškozovány - nutno některé současné funkce vyloučit. 

 

Návrh stupnice přiřazovaných hodnot – slavnosti 

Hmotné hodnoty (hmotná substance) 

1 snese určitý stupeň většího jednorázového zatížení; 

2 snese jednorázové zatížení menšího rozsahu; 

3 velmi křehká, velké riziko poškození. 

 

Nehmotné hodnoty 

1 v této části památky je možné připustit větší reverzibilní změny dočasného charakteru; 

2 lze připustit drobné a krátkodobé reverzibilní změny dané části památky; 

3 i drobné a krátkodobé poškození či změna je nežádoucí- velmi exponovaná a kompozičně 

významná část památky,  

 

Hodnocení vhodnosti akcí dle charakteru památky zahradního umění 

Využitím zahrady pro určitou akci nesmí být ohrožena její autenticita a její výpovědní hodnota jako 

historického dokumentu. Citlivé využití historické zahrady by se mělo podřizovat její hodnotě a 

respektovat její charakteristickou substanci, strukturu a umělecký záměr, zamýšlený jejími tvůrci. 

Z pohledu funkce lze památky zahradního umění obecně rozdělit do několika základních kategorií. 

Každá tato kategorie v sobě nese omezení, která by měla být respektována pro zachování genia loci a 

dalších nehmotných a hmotných hodnot památky. 
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a) Pietní místa (hřbitovy, areály památníků) 

Byla zřízena jako místo vzpomínky na událost či osobu. Tato atmosféra by neměla být narušována 

pořádáním jiných akcí, než jsou vzpomínkové akce k danému předmětu piety. 

b) Duchovní areály (nejčastěji památky zahradního umění jako součásti klášterů, poutních míst 

a dalších sakrálních staveb) 

Měly by být preferovány akce s duchovním obsahem a přesahem, spíše nedynamického charakteru, 

vyšší umělecké kvality, dobového (klasického) pojetí výpravy. 

c) Památky zahradního umění sloužící prvotně k privátním potřebám majitelům (nejčastěji 

k rekreaci a prezentaci vyšších vrstev společnosti - hradní a zámecké areály, vily) 

Tyto areály sloužily většinu k běžné rekreaci menších skupin osob a pořádání slavností, prezentujících 

význam a sociální status svého majitele. Od 19. století se mnohé šlechtické zahrady otevíraly 

veřejnosti ke klidové rekreaci a „vzdělávání měšťanského obyvatelstva“. 

Nejvhodnějším způsobem využití je pořádání dobově věrných festivit, dále kulturních akcí vyšší 

umělecké kvality s tím, že bude sledován i věcný obsah představení, kvalita efemerní architektury, 

scénografické pojetí. Čím kvalitnější památka, tím větší nároky je třeba na kvalitu akcí klást. Celková 

koncepce akce by měla vždy souznít s  obrazem zahrady jako hodnotné památky, nepokřivit jej 

snahou podbízet se divákovi líbivou či inovativní, ale z pohledu estetického podřadnou formou. 

Památky by neměla být využívána jen jako atraktivní kulisa pro aktivity, které nejsou pro její primární 

funkci vlastní. Proto pořádání jiných akcí než akcí kulturní povahy by se mělo omezit pouze na ty, 

které mohou zvýšit prestiž památky v očích veřejnosti - pořádání charitativních akcí, prestižních 

sportovních podniků a pod. Žádná z akcí nesmí mít negativní vliv na hmotnou podstatu památky. 

d) Památky zahradního umění založené za účelem pobytu a rekreace širších vrstev společnosti 

(lidové sady, městské parky) 

Tento typ památek byl přímo zakládán za účelem pořádní lidových slavností, omezení týkající se typu 

vhodných akcí bude relativně nejmenší. Nicméně i zde se jedná o prostor nesoucí památkové 

hodnoty, které nesmí být negativně ovlivňovány. Akce nesmí ireverzibilně poškozovat hmotnou 

podstatu památky, její náplň nesmí být v rozporu s dobrými mravy, obtěžovat okolí přílišným hlukem, 

zápachem a ostatními negativními jevy, se kterými by byla postupně spojována nikoli akce, ale 

památka samotná. Nemělo by být podporováno pořádání akcí, u kterých je zvýšená pravděpodobnost 

rizikového chování účastníků (opilství, rušení nočního klidu aj.). Forma (scénář) akce by měla 

odpovídat kvalitě památky a nepoškozovat její hmotnou podstatu. 

e) Památky zahradního umění u léčebných institucí (nemocnice, sanatoria, lázně aj.) 

f) Památky zahradního umění u vzdělávacích a osvětových institucí  

Obě tyto kategorie památek zahradního umění byly zakládány, aby ve většině případů sloužily 

veřejnosti, ale ke specifickým aktivitám, nebo měli mít na cílovou skupinu uživatelů specifický vliv. 

V prvním případě měl mít pobyt v nich pozitivní vliv na zdraví a umožňovat společenské vyžití bez 

negativního vlivu na zdraví, v druhém případě měly přímo vzdělávací účel (např. arboretum u lesnické 
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školy) či poskytovat vhodné prostředí pro vzdělávání pro studium. Pro jejich vhodné soudobé 

využívání platí obdobné zásady jako pro předešlou kategorii, ale s většími omezeními vzhledem 

k poslání památek a k cílovým skupinám jejich uživatelů (zvýšená hladina hluku, prašnosti, podávání 

alkoholických nápojů apod.). 

Při hodnocení vhodnosti jednotlivých akcí pro pořádání v památce zahradního umění je nutné 

zohlednit ještě další kritéria: 

- Aktuální fyzický stav hmotné podstaty památky; 

- Regulativy vyplývající z jiných zákonů: o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon aj. dle 

podmínek; 

- Zda by v rámci akce mohlo dojít k trvalé nebo dlouhodobé negativní změně přírodních 

podmínek (prostředí památky) - změna hladiny spodní vody, utužení půdy, znehodnocení 

ploch sloužících jako plochy pro vegetaci - což je nepřípustné; 

- Jak velká plocha je potřebná pro technické zázemí akce, doba trvání přípravy, potřeba 

pohybu a parkování techniky, potřeba sociálních zařízení a možnosti jejich umístění aj. 

Podrobněji je problematika pořádání „slavností“ v památkách zahradního umění včetně odkazů 

na literaturu zpracována v metodickém materiálu Způsoby prezentace památek zahradního umění.33 

Doporučená forma výstupu 

Doporučenou formou výstupu je strukturovaný text nebo tabulka. Hodnocení se provádí jak obecně 

pro potřeby zpracování management plánu, tak je nutné hodnotit operativně vhodnost každé 

potenciální akce pro pořádání v konkrétní památce zahradního umění v reálném čase a podmínkách. 

 

SWOT analýza problematiky 

Mezi základní výčet skutečností, které by neměla analýza vnitřních faktorů při přípravě plánu 

využívání památky zahradního umění opominout, patří: 

 fyzický stav daného prostoru; 

 identifikované hodnoty a charakter daného prostoru; 

 identifikovaná citlivost jednotlivých strukturálních prvků a kompozičních jednotek 

k poškození; 

 technologie a vybavení, které je pro využívání k dispozici; 

 personální zdroje; 

 portfolio produktů a služeb; 

                                                             
33 OLŠAN, J. 2015: Doprovodné sezónní akce – Slavnosti v historických zahradách, in Hudec, P. - Křesadlová, L. 
(edd.), Způsoby prezentace památek zahradního, Praha: Národní památkový ústav, s.57-66. ISBN 978-80-7480-
028-3. 
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 "positioning": jaké je povědomí o naší „značce“ směrem k zákazníkům, čím se naše nabídka 

liší od konkurence - estetická kvalita prostoru aj. 

 obecný profil (naše největší pro a proti); 

 postoje cílových skupin využívajících památky zahradního umění (např. návštěvnická 

loajalita); 

 schopnost komunikace s cílovými skupinami; 

 vnější a vnitřní vztahy; 

 zdroje financování, objem finančních prostředků. 

Mezi příležitosti a hrozby, tedy vnější faktory vstupující do analýzy, je nutné zařadit:  

 politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické faktory (PESTLE 

analýza); 

 „spotřebitelské“ chování (vnímání hodnot památky spojené s určitým očekáváním nabídky); 

 (ne)existence potřeby využívat památku adekvátním způsobem. 

Doporučená forma výstupu 

Doporučenou formou výstupu je tabulka přehledně popisující zjištění silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby směrem k řešené tématice. 

 

Návrh plánu využívání památky pro management plán ochrany památkových hodnot 

Na základě výše uvedených analýz by měl být vypracován návrh opatření, zajišťujících ochranu 

památkových hodnot konkrétní památky za běžného provozu. Následně by mělo dojít k jejich vtělení 

do návštěvního řádu památky. Je-li z důvodu uchování hodnot památky (hmotných i nehmotných) 

nutné přistoupit ke stanovení zákazu některých činností, měl by být důvod zákazu srozumitelně 

vysvětlen všem cílovým skupinám. 

Plán využívání památky by měl stanovit jasná pravidla pro konání „slavností“ (jednorázových akcí), a 

to jak směrem k jejich náplni, tak k počtu návštěvníků, možnému technickému vybavení, organizaci 

apod. Na základě výše uvedených analýz je možné vypracovat grafický podklad (plán zahrady) 

s vyznačením míst vhodných či nevhodných pro pořádání jednorázových akcí a základní textový 

manuál. Oba dokumenty je vhodné veřejně zpřístupnit, obdobně jako např. ceníky pronájmů. 

Směrem k veřejnosti jsou tak předem nastavena jasně odůvodněná pravidla užívání památky 

zahradního umění. 

Výběru akcí by mělo vždy předcházet jasné stanovení dlouhodobých cílů (jakým způsobem je žádoucí 

zapsat konkrétní památku do podvědomí společnosti). Tomuto cíli je nutné dlouhodobě podřizovat 

všechny výstupy směrem k veřejnosti: případná omezení v rámci běžného návštěvnického provozu, 

pořádané jednorázové akce, nabídku služeb v památce, kvalitu a typ mobiliáře, způsob prezentace 

památky v médiích aj. Prezentace hodnot památky by vždy měla být jedním z prioritních cílů. 
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Doporučená forma výstupu 

Výstupem je textová část - strukturovaný text popisující srozumitelně zásady žádoucího způsobu 

využívání konkrétní památky zahradního umění směrem k ochraně jejích hmotných i nehmotných 

hodnot. Na úrovni celé památky by měly být definovány obecné zásady a limity využívání vyplývající 

z charakteru památky. Podrobné zásady pro využívání by měly být definovány na úrovni stanovených 

dílčích kompozičních částí. Text je vhodné doplnit mapou s vyznačením míst vhodných, podmíněně 

vhodných či nevhodných pro pořádání jednorázových akcí (slavností). 

 

Doporučený řešitelský tým 

Metodický postup zpracování průzkumů, analýz a vyhodnocení směrem k určení vhodných forem 

využívání památky zahradního umění a jejích dílčích částí představuje specializovaný odborný výkon 

v oblasti památkové péče, vyžadující odpovídající kvalifikační strukturu a dostatečné zkušenosti 

řešitelů. Pokud je prováděn odbornými pracovníky Národního památkového ústavu, lze doporučit, 

aby členy řešitelského týmu byli: 

- památkář – specialista na památky zahradního umění a kulturní krajinu; 

- památkář – garant zodpovědný za péči o nemovité památky; 

- archivář (shromáždění a interpretace archivních dokumentů); 

- specialista v oboru GIS (finalizace grafických výstupů). 

V případě, že zpracování analytické části v celém rozsahu výkonů zajišťuje externí zhotovitel, 

je nezbytné, aby v týmu zpracovatelů byli zastoupeni odborníci s výše uvedenými profesními 

kvalifikacemi a dostatečnou zkušeností v této problematice. 

Zpracování SWOT analýzy a návrhu vlastního plánu využívání památky by se již měly aktivně zúčastnit 

kromě specialistů na ochranu hodnot památky také zástupci vlastníka (správce), kteří zodpovídají 

za provoz památky jak z pohledu náplně, tak péče o hmotnou podstatu památky, protože častým 

limitem užívání určitého druhu je schopnost zajistit dostatečnou údržbu a jednorázovou ochranu její 

hmotné podstaty. Členy řešitelského týmu by měly být: 

- památkář – specialista na památky zahradního umění a kulturní krajinu; 

- památkář– garant zodpovědný za péči o nemovité památky; 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za náplň provozu památky; 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za péči o hmotnou podstatu památky (údržbu); 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za ekonomiku; 

- specialista v oboru GIS (finalizace grafických výstupů). 
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Plán péče o hmotnou substanci památky zahradního umění 
 

Základní teze 

Problematika péče o památky a o uchování jejich hodnot je v aktuálně platné české legislativě 

upravena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který v §9. Ochrana a užívání kulturních 

památek uvádí: 

„Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklady pečovat o její zachování, udržovat ji 
v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 
 
Doporučení pro řešení této problematiky jsou obsažena v mezinárodním dokumentu o ochraně 
kulturního dědictví, konkrétně v chartě ICOMOS o historických zahradách, Florencie 1982. 
 
Kontinuální údržba historických zahrad je prvořadou činností, a to nezbytně kontinuálního charakteru. 
Vzhledem k tomu, že hlavním materiálem jsou rostliny, je možné udržovat dílo v dobrém stavu dílčími 
náhradami a v dlouhodobém výhledu cyklickou obnovou (článek 11 Florentské charty). 
 
Provádění údržby a konzervace, jež jsou časově vázány na roční období nebo krátkodobé zásahy a jež 
pomáhají obnovovat autenticitu zahrad, musí mít vždy přednost před požadavky veřejného využití 
zahrad. Organizování přístupu do historické zahrady musí být řízeno vhodnými pravidly a zachovávat 

duch místa (článek 21 Florentské charty).34 
 

V oblasti péče o vegetaci, jako jedné z podstatných složek kompozice památek zahradního umění, se 

objevuje definice managementu jako: Suma všech činností potřebných k plánování, zakládání a k péči 

o zeleň a směřující k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití disponibilních 

zdrojů.35  

 

Analýza současného stavu péče a reálného stavu jednotlivých kategorií strukturálních 

prvků obsažených v kompozici památky zahradního umění 

Cílem analýzy je prostřednictvím aktuálních údajů představit pokud možno reálný a pravdivý obraz 
o aktuálním stavu jednotlivých kategorií strukturálních prvků obsažených v kompozici konkrétní 
památky zahradního umění a o současné kvalitě péče (údržby) o tyto strukturální prvky. Na základě 
této analýzy by měla být stanovena opatření k dosažení potřebné kvality péče zajišťující zachování 
identifikovaných hodnot památky. 
 

Samostatně by měla být vyhodnocena kvalita péče a reálný stav základních skupin strukturálních 
prvků vytyčených v pasportu památky zahradního umění, ke kterým patří: 

Vodní prvky 

Prvky reliéfu 

Vegetační prvky 
Pozemní stavby (budovy, pozemní stavby ostatní)  
Dopravní stavby (především cesty) 
Vodohospodářské stavby (rybníky, umělé vodoteče a další) 
Ostatní inženýrské stavby (především osvětlení a rozvody energií) 

                                                             
34

 J. Poláková (ed.), op. cit. 
35 P. Šimek, Systémové aspekty managementu péče o sídelní zeleň, in Z. Černý - H. Černá (edd.), Udržovací péče 
o zeleň. Sborník vybraných přednášek ze semináře konaného v Luhačovicích v roce 2003 v rámci Dnů zahradní a 
krajinářské tvorby, Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, s. 7-13. 
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Umělecké a uměleckořemeslné prvky 
Prvky vybavenosti 
 

Podstatnou a velmi různorodou složkou kompozice památky zahradního umění, co se týká typologie, 
jsou vegetační prvky. Jedná se o živé organismy vyžadující kontinuální a cyklickou odbornou péči 
v jasně daných termínech vycházejících z fyziologických potřeb jednotlivých skupin a druhů rostlin. 
Z tohoto důvodu je nutné analýzu této skupiny strukturálních prvků precizovat samostatným 
hodnocením jednotlivých skupin s vyhraněnými nároky na péči36: 

Aleje a řady stromů 
Volně rostoucí stromy (solitéry, skupiny, porosty) 
Keře 
Růže 
Tvarované dřeviny 
Rostliny v nádobách 
Partery a ornamenty 
Výsadby trvalek 
Jednoleté výsadby 
Trávníky a louky 
 

Doporučené podklady  

Podrobný pasport památky zahradního umění, dendrologický průzkum, další specifické terénní 
průzkumy, např. hodnocení technického stavu staveb aj. dle typu památky zahradního umění. 
 

Doporučený postup 

- Nashromáždění maximálního množství již zpracovaných podkladů; 

- Provedení doplňujících terénních průzkumů; 

- Provedení komplexního hodnocení. 

Je nutné rozhodnout, na jaké úrovni kompozičních jednotek bude stav jednotlivých skupin 
strukturálních prvků a úroveň jejich péče hodnocena. Je vhodné zvolit stejnou nebo podrobnější 
úroveň, než u hodnocení vlivu běžného provozu na hodnoty památky, protože v rámci návrhu plánu 
péče jsou zohledňována právě i zjištění z analýzy intenzity návštěvnosti určitých ploch a vlivu provozu 
na hodnoty památky. 
 
Doporučená forma výstupu  

Závěry analýzy (hodnocení) lze doporučit realizovat formou tabulky doplněné vysvětlujícím 
komentářem, vztahujícím se k přidělené hodnotě ukazatele. Mapový podklad je vhodné vytvořit 
v prostředí GIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh tabulky pro výstupy analýzy  

                                                             
36

 Vychází z DGGL, Arbeitskreis Historische Gärten und Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung-
Landschaftsbau, 2006. 
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Kompoziční jednotka památky zahradního umění 

Název kód  

Strukturální prvky  Aktuální stav  Kvalita údržby  

Vodní prvky     

Prvky reliéfu     

Pozemní stavby      

Dopravní stavby      

Vodohospodářské stavby      

Ostatní inženýrské stavby      

Umělecké a uměleckořemeslné prvky     

Prvky vybavenosti     

Vegetační prvky      

Aleje a řady stromů     

Volně rostoucí stromy      

Keře     

Růže     

Tvarované dřeviny     

Rostliny v nádobách     

Patery a ornamenty      

Výsadby trvalek     

Jednoleté výsadby     

Trávníky a louky     

Celkové hodnocení kompoziční jednotky      

 
 
Návrh stupnice hodnocení kvality péče o památku zahradního umění jako celek a jeho hlavní či dílčí 
kompoziční jednotky 
 
1 u 80% strukturálních prvků je péče na vysoké úrovni po celý rok (technologická kázeň - termíny a 

způsob údržby operativně přizpůsobovány potřebám, pouze s krátkodobými výkyvy v kvalitě, 
vysoká odborná erudice personálu). 

 
2 u 80% strukturálních prvků je dobrá úroveň péče (dodržovány technologické termíny, chybí 

individuální přístup ke specifickým částem kompozice, drobné vady v technologii); většinou 
způsobeno nedostatečnou odbornou erudicí personálu nebo nedostatečným personálním 
zajištěním a technickým vybavením. 

 
3 úroveň péče na více jak 50% strukturálních prvků je nevyhovující (nedodržovány základní 

technologické termíny, nevyhovující kvalita odborné práce). 
 
Návrh stupnice hodnocení stavu vodních prvků, případně vodohospodářských staveb (jako příklad 
přístupu k hodnocení konkrétních jednotlivých skupin strukturálních prvků kompozice památky) 

 
1 Zajištěn dostatečný zdroj vody celý rok, břehy vodních prvků slabě erodovány, bez větších 

nánosů sedimentů, 80% prvků vodohospodářských staveb jsou v dobrém technickém stavu, další 
vyžadují náročnější opravy, funkční většina vodních prvků kompozice. 
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2 Dodávky vody do zahrady jsou nerovnoměrné, krátkodobě nepokrývají potřebu provozu a péče 

o zahradu. Břehy vodních prvků víc jak z 50% erodovány, vodní prvky částečně zaneseny 
sedimenty, 50% prvků vodohospodářských staveb je v dobrém technickém stavu, ostatní 
vyžadují náročnější opravy, funkční většina vodních prvků kompozice. 
 

3 Dodávky vody do zahrady jsou nerovnoměrné, nepokrývají zcela potřebu provozu a péče 
o zahradu. Silně erodováno více jak 50% délky břehů vodních prvků, vodní prvky zaneseny 
sedimenty, více jak 50% prvků vodohospodářských staveb je ve špatném technickém stavu, část 
vodních prvků kompozice nefunkční. 

 

Návrh stupnice hodnocení Vodních prvků byl vybrán jako modelový pro svou specifičnost - je zde 

nutné zohlednit větší množství aspektů. Kvalita (funkčnost) těchto strukturálních prvků závisí nejen 

na kvalitě stavu konstrukce daného strukturálního prvku, ale také na přísunu (rovnoměrnost, 

množství, kvalita) vody. 

 

Je-li v průběhu vyhodnocování analýzy diagnostikován špatný stav některého strukturálního prvku či 

jejich souboru a přitom je konstatováno, že úroveň běžné údržby je na dobré úrovni, bude nutné 

v management plánu upozornit na nutnost provést zásah přesahující rámec běžné údržby, tedy 

obnovu daného prvku či souboru prvků. 

 

SWOT analýza problematiky 

Mezi základní výčet skutečností, které by neměla analýza vnitřních faktorů (silných a slabých stránek) 
při přípravě plánu péče o památku zahradního umění opominout, patří:  
 

 reálný fyzický stav památky; 

 zjištěné hodnoty; 

 personální zdroje; 

 technologie, které jsou k dispozici; 

 financování; 

 obecný profil (největší pro a proti); 

 vnější a vnitřní vztahy; 

 potenciál - schopnost komunikace. 

Mezi příležitosti a hrozby, tedy vnější faktory vstupující do analýzy, můžeme zařadit: 
 

 politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické faktory; 

 Možné hrozby a příležitosti, zejména u památek ve vlastnictví státu: jiné priority než péče 

o památku, plánované přidělování zdrojů bez ohledu na funkci a intenzitu využívání, 

omezení finančních zdrojů z důvodu restitučních sporů, zvýšení minimální mzdy, změna 
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památkového zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny, výkyvy ekonomického růstu, 

nezaměstnanost, kvalita odborného školství, strukturální fondy EU aj.  

 (ne)existence potřeby - vnímání hodnot památky společností a potřeba o ni pečovat. 

Ve SWOT analýze by mělo dojít mimo jiné ke konfrontaci údajů týkajících se identifikovaných hodnot 

a intenzity využívání jednotlivých kompozičních jednotek s úrovní péče, která je jim věnována. Čím 

hodnotnější a více navštěvovaný prostor, tím kvalitnější péče by mu měla být věnována, aby byly 

chráněny jak hmotné, tak nehmotné hodnoty památky a byla naplňována očekávání návštěvníků. 

Doporučená forma výstupu 

Doporučenou formou výstupu je tabulka, přehledně popisující zjištěné silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby směrem k řešené tématice. 

 

Návrh plánu péče o hmotnou substanci památky zahradního umění  

Limitujícím faktorem v procesu péče o památky zahradního umění budou vždy dosažitelné finanční 

zdroje. Hospodárné využívání finančních zdrojů lze zajistit pouze plánováním péče na základě 

objektivizovaného hodnocení funkce i hodnoty strukturálního prvku a vztahů mezi nimi. Plán by měl 

obsahovat cestu k zajištění diferencované péče o strukturální prvky kompozice památky zahradního 

umění dle jejich významu pro celek. 

Měl by reflektovat individuální potřeby jednotlivých strukturálních prvků vzhledem k jejich hodnotě a 
funkci v kompozici památky, fyzickému stavu a způsobu a intenzitě jejich využívání. Plán péče a plán 
využití památky zahradního umění se tedy vzájemně přímo ovlivňují, vycházejí ze sebe. 
 
Návrh péče by měl konkrétně obsahovat: 

- návrh technologií péče pro všechny kategorie strukturálních prvků (dle oborových standardů 

a norem, v případě potřeby i zahraničních); 

- návrh intenzity zásahů; 

- návrh optimálních termínů; 

- nezbytné technické zabezpečení; 

- nezbytné personální zajištění; 

- finanční náročnost. 

plán péče by měl prioritně řešit potřebu kontinuální údržby. Jestliže bude v analýzách zjištěno, že 
některý prvek kompozice vyžaduje výraznější zásah (restaurování, památková obnova), management 
plán tuto skutečnost zaznamená, ale náležitosti tohoto jednorázového zásahu budou řešeny zvlášť 
v samostatném dokumentu. 
 
Kromě výsledků výše popsaných analýz by při sestavování plánu péče měly být zohledněny také 
výsledky analýzy intenzity návštěvnického provozu památky a vlivu provozu na hmotnou podstatu 
památky, pořizované v rámci plánu využívání. Nepostradatelným podkladem pro stanovení priorit 
péče jsou výsledky identifikace hodnot památky zahradního umění.  
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Doporučená forma výstupu 
Výstupem by měla být textová část - strukturovaný text nebo tabulky s návrhy technologií pro 
jednotlivé kategorie strukturálních prvků (či významné konkrétní prvky) a s návrhem harmonogramu 
realizace a technického, personálního a finančního zajištění jednotlivých operací.  
Text je vhodné doplnit mapou celé památky zahradního umění s vyznačením míst s požadovanou 
různou intenzitou údržby či vyznačením prvků, vyžadujících speciální zásahy. Mapový projekt 
v prostředí GIS lze využít k aktivnímu plánování údržby a zaznamenávání změn na úrovni jednotlivých 
strukturálních prvků kompozice. 
 

Doporučený řešitelský tým 

Zpracování průzkumů, analýz a vyhodnocení směrem k úrovni péče o památku zahradního umění a 

její dílčí části představuje specializovaný odborný výkon z oblasti managementu zahradních a 

krajinářských úprav, hodnocení technického stavu staveb, případně restaurování, vyžadující 

odpovídající kvalifikační strukturu a dostatečné zkušenosti řešitelů. Členy řešitelského týmu by měly 

být: 

- specialista v oboru údržby zeleně 

- investiční referent – stavební technik 

- specialista na péči o jednotlivé typy uměleckých (restaurátor) a umělecko-řemeslných 

strukturálních prvků nacházejících se v konkrétní památce zahradního umění (dle pasportu)  

- specialista v oboru GIS (finalizace grafických výstupů) 

Zpracování SWOT analýzy a návrhu vlastního plánu péče o památku zahradního umění by se již měli 

aktivně zúčastnit kromě výše uvedených specialistů na danou problematiku i pracovníci památkové 

péče (identifikace hodnot) a zástupci vlastníka (správce), kteří zodpovídají za provoz památky 

z pohledu péče o její hmotnou podstatu, z pohledu provozní náplně a z pohledu financování provozu. 

Členy řešitelského týmu by měly být: 

- specialista v oboru údržby zeleně; 

- investiční referent – stavební technik; 

- specialista na péči o jednotlivé typy uměleckých (restaurátor) a umělecko-řemeslných 

strukturálních prvků nacházejících se v konkrétní památce (dle pasportu);  

- památkář – specialista na památky zahradního umění a kulturní krajinu; 

- památkář – garant zodpovědný za péči o nemovité památky; 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za náplň provozu památky; 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za péči o hmotnou podstatu památky; 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za ekonomiku; 

- specialista v oboru GIS (finalizace grafických výstupů). 
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Plán prezentace památkových hodnot památky zahradního umění 

 

Kvalita prezentace památky má přímý vliv na ochranu jejích nehmotných památkových hodnot 
(„Hodnota identity“) a zprostředkovaně pak i podstatný vliv na ochranu hmotné podstaty památky. 
Jejím prioritním cílem je v tomto případě změna postojů společnosti směrem k ochotě přispívat 
k ochraně památkových hodnot konkrétní památky i památek zahradního umění obecně. 

Východiskem pro věcnou náplň této části metodického materiálu respektive management plánu jsou 

doporučení obsažená v mezinárodním dokumentu o ochraně kulturního dědictví, konkrétně v chartě 

ICOMOS o historických zahradách, (Florencie 1982) a v chartě o kulturním turismu, (Mexiko, 1999). 

Mezinárodní charta ICOMOS o kulturním turismu, která řeší tuto problematiku směrem ke všem 
součástem kulturního a přírodního dědictví mimo jiné říká: 
Zvláštní charakteristiky přírodního a kulturního dědictví mají rozličnou hodnotu a význam, některé 

univerzální, jiné národní, regionální nebo místní. Programy interpretace musí prezentovat tyto rozličné 

významové úrovně průkazným způsobem, který je přístupný místním obyvatelům a návštěvníkům, 

využívat vhodné stimulující soudobé pedagogické prostředky, média, technologie i osobní výklad 

historických, environmentálních a kulturních aspektů daného místa (článek 1.2). 

Programy v oblasti památkové péče a cestovního ruchu musejí poskytovat kvalitní informace, aby 

návštěvník pochopil podstatu a význam kulturního dědictví a potřebu jeho ochrany. Tyto programy 

musejí též přispět vhodným způsobem k maximálnímu prožitku návštěvníků (článek 3.1). 

Florentská charta pak rozvíjí toto téma takto: 

Je nutné podněcovat zájem o historické zahrady veškerými prostředky, vhodnými pro zhodnocení 

tohoto typu kulturního dědictví a pro jeho lepší poznání a ocenění: podpora vědeckému výzkumu, 

mezinárodní výměna a šíření informací, publikování odborných a popularizačních děl, iniciativa 

pro kontrolované zpřístupnění historických zahrad veřejnosti, vedení obyvatelstva k respektování 

přírody a historického, respektive kulturního dědictví prostřednictvím sdělovacích prostředků (článek 

25).37 

 

Analýza současného stavu prezentace hodnot památky zahradního umění 

Cílem analýzy je sestavit reálný obraz o současném způsobu a kvalitě prezentace identifikovaných 
památkových hodnot památky směrem k různým cílovým skupinám respondentů. Měly by být shrnuty 
aktuální způsoby prezentace památky a to jak in situ, tak prostřednictvím nejrůznějších typů médií. 
 

Nejefektivnějším způsobem prezentace památky zahradního umění a jejich památkových hodnot jsou 
programy vedené kvalitními lektory. Tato forma je však po všech stránkách náročná a je možné ji 
nabídnout pouze omezenému počtu návštěvníků po omezenou dobu. Prvním krokem při prezentaci 
hodnot památky by tedy mělo být vytvoření kvalitního zázemí pro její samoobslužné poznávání 
různými cílovými skupinami. To vyžaduje především provedení kvalitní interpretace komunikovaných 
informací. 
 
Mezi základní prostředky komunikace informací o památkových hodnotách patří: 

- In situ 

Informační a orientační systém památky – umožňuje předat pouze omezené penzum informací. 

                                                             
37 J. Poláková (ed.), op. cit. 
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Průvodce – vytištění a zajištění distribuce průvodců může být, především z finančních důvodů, 
problematické. Lze je však nahradit umístěním průvodce na webových stránkách památky ve formě 
vhodné pro domácí tisk či vytvoření aplikace pro mobilní zařízení, tedy pro chytré telefony a tablety. 
Pomocí zařízení GPS pak může návštěvník sledovat svůj pohyb v památce a dotazovat se aplikace 
na informace o konkrétních částech kompozice. To umožňuje předat návštěvníkovy komplexní 
informace o daném místě, včetně komunikace památkových hodnot. 
Naučné stezky - z pohledu ochrany památkových hodnot památky zahradního umění může být 
problematické budování naučných stezek formou pevných naučných tabulí, či popisek u staveb či 
jednotlivých dřevin. Ty při nevhodné velikosti či umístění mohou narušovat autenticitu především 
u méně rozlehlých areálů a podstatně snižovat jejich estetickou kvalitu. 
Lektorské programy – jsou nejefektivnějším způsobem prezentace památky a jejich památkových 
hodnot, je ale možné je nabídnout pouze omezenému počtu návštěvníků po omezenou dobu. 

- Mimo areál památky 

Webové stránky, sociální sítě – v době, kdy komunikace probíhá především přes elektronická média, 
je velmi účelné tyto způsoby prezentace využít. Opět je rozhodující způsob interpretace směrem 
k rozdílným cílovým skupinám. Především webové stránky umožňují komplexnější prezentaci dané 
problematiky. 
Masová média – nejedná-li se o přímý přenos, či plné otištění předem připraveného textu, je 
při komunikaci přes média omezená možnost ovlivnění přesné podoby finálního sdělení, může 
docházet k nežádoucímu zkreslení informací. 
Expozice muzejního typu - umožňují návštěvníkům představit památku a její hodnoty z dalších úhlů 
pohledu a v širším kontextu pomocí originálních artefaktů, důležitých dokumentů, obrazů, 
archeologických nálezů, modelů či dalších aktivních prvků, tedy exponátů. Může přinést zvýšení 
atraktivity sdělení. 
Odborná a populárně naučná literatura – finančně náročnější způsob komunikace, který však 
umožňuje komplexnější prezentaci dané problematiky. 
U památek nadregionálního významu by měla být dostupná i cizojazyčná varianta sdělovaného 
obsahu. Instalace hmotných prostředků prezentace in situ nesmí narušit autenticitu památky. 
 
Podrobně je tato problematika zpracována včetně odkazů na literaturu v metodickém materiálu 

Způsoby prezentace památek zahradního umění.38 
 

Doporučené podklady 
Jako podklad pro provedení analýzy lze použít dostupné propagační a informační materiály, webové 
prezentace, archivy médií, odbornou i populárně naučnou literaturu, terénní průzkum (informační 
systém, expozice, prohlídky s průvodcem, edukační programy), dále podklady shrnující identifikované 
hodnoty památky zahradního umění. 
 

Doporučený postup 
- Nashromáždění maximálního množství obecně dostupných prezentačních výstupů 

věnovaných památce. 
- Analýza obsahu sdělení z pohledu: 

o věcného obsahu (jsou-li informace o hodnotách ve sděleních obsaženy); 
o srozumitelnosti (zda je způsob interpretace vhodný pro danou cílovou skupinu); 
o dostupnosti (zda je sdělení přístupné dané cílové skupině). 

 

                                                             
38

 HUDEC, P. - KŘESADLOVÁ, L. (edd.) 2015: Způsoby prezentace památek zahradního umění, Praha: Národní 
památkový ústav. ISBN 978-80-7480-028-3. 
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Základní dělení cílových skupin prezentace je dle věku, ale rozdílné způsoby interpretace by měly být 

voleny i pro zástupce místní komunity a turisty, domácí návštěvníky a návštěvníky ze zahraničí, laiky a 

odborníky aj. Důležitost jednotlivých cílových skupin bude rozdílná také dle konkrétní památky 

zahradního umění. 

Z pohledu cíle této komunikace, kterým je především vytvoření všeobecného povědomí 

o památkových hodnotách a změna postojů společnosti směrem k ochotě přispívat k ochraně 

památkových hodnot, se jako klíčové jeví cílové skupiny, místní komunita (ovlivnění místních 

uživatelů), děti a mládež (investice do budoucnosti) a u památek nadregionálního významu také 

turisté jako skupina přinášející památce či jejímu okolí finanční prostředky. 

Doporučená forma výstupu 
Jako výstup analýzy současného stavu prezentace hodnot památky zahradního umění lze doporučit 

tabulky zachycující jak kvalitu prezentace směrem k jednotlivým cílovým skupinám, tak hodnotící 

prezentaci jako celek.  

 

Návrh tabulky pro výstupy analýzy  

Hodnocení stavu prezentace směrem k vybraným cílovým skupinám  

Cílové skupiny  obsah srozumitelnost dostupnost 

Děti a mládež MŠ       

  ZŠ mladší školní věk       

  ZŠ starší školní věk       

  SŠ       

Dospělí místní komunita       

  turisté domácí       

  turisté zahraniční        

  odborníci domácí        

  odborníci zahraniční       

 

Stupnice hodnot 

Obsah 

1 Informace podávané o památce obsahují dostatečně podrobné informace o památkových 

hodnotách; 

2 Informace podávané o památce obsahují povrchní informace o památkových hodnotách; 

3 Informace podávané o památce obsahují minimum údajů o jejích památkových hodnotách. 

Srozumitelnost 

1 Dobrá, vzhledem ke specifickým potřebám cílové skupiny; 

2 Hůře srozumitelná, vzhledem ke specifickým potřebám cílové skupiny; 

3 Nevyhovuje specifickým potřebám cílové skupiny (málo srozumitelná či zcela 

nesrozumitelná). 
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Dostupnost 

1 Většina výstupů prezentace (komunikace) je běžně dostupná, dostupnost není výrazně 

omezena finančními či technickými možnostmi cílového uživatele; 

2 Dostupnost je částečně omezena finančními či technickými možnostmi cílového uživatele; 

3 Většina výstupů prezentace (komunikace) je zástupcům dané cílové skupiny špatně dostupná. 

 

K uděleným hodnotovým stupňům uvedeným do tabulky je vhodné doplnit také stručné textové 

odůvodnění, proč byla daná hodnota udělena. 

 

SWOT analýza problematiky 

Mezi základní výčet skutečností, které by neměla analýza vnitřních faktorů při přípravě plánu 
komunikace opominout, patří:  

 personální zdroje: kdo by měl komunikaci provádět, organizovat – schopnosti, dovednosti, 

zkušenosti; 

 fyzický prostor: typ památky, jeho přístupnost, bezpečnost; 

 technologie: osvědčené postupy, zkušenosti, know-how; 

 "positioning": čím se ochrana památek liší oproti jiným „vyšším zájmům“ ve společnosti, čím 

mohou být památkové hodnoty atraktivnější, čím se mohou odlišovat, čím na sebe mohou 

upoutat pozornost; 

 obecný profil (největší pro a proti): hodnoty památky zajímavosti a výjimečnosti, atraktivita 

oproti jiným památkám zahradního umění, jiným typům památek či jiným skupinám hodnot 

požívajícím ochranu (životní prostředí, zvířata, lidové tradice…); 

 portfolio produktů a služeb: Už komunikujeme? Jak? 

 postoje (např. návštěvnická loajalita): máme „věrné návštěvníky“?, organizaci dobrovolníků 

a podobně; 

 vnější a vnitřní vztahy: máme navázán pevnější kontakt s pracovníky médií, informačních 

center, učiteli a podobně; 

 potenciál: jaké jsou možnosti rozvoje prezentace a limitující faktory; 

 financování: možnosti, limity. 

Mezi příležitosti a hrozby, tedy vnější faktory vstupující do analýzy, můžeme zařadit: 

 politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické faktory39; 

 konkurence: jaké je ve společnosti vnímání potřeby ochrany památek oproti jiným 

„atraktivnějším“ tématům; možnosti spolupráce s případnou konkurencí; 

                                                             
39Jednotlivé činitele můžeme skrýt pod akronym PESTLE, tedy analytickou techniku sloužící ke strategické 
analýze okolního prostředí. 
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 postoj k trendům, spotřebitelské chování – je ochrana „vyšších zájmů“ pro společnost 

důležitá, dokáže větší část jedinců myslet dál než na uspokojování svých aktuálních potřeb, 

nepříznivý mediální obraz „ochranářských“ aktivit. 

 (ne)existence potřeby; 

 oslovení nových cílových skupin: jsou v dosahu důležité cílové skupiny, se kterými je 

efektivní problematiku komunikovat? 

 nástup stále nových technologií. 

Doporučená forma výstupu 

Doporučenou formou výstupu je tabulka přehledně popisující zjištěné silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby směrem k řešené tématice. 

 

Návrh plánu aktivit prezentace památkových hodnot památky zahradního umění  

Na základě výsledků SWOT analýzy budou precizovány (konkretizovány) cíle prezentace hodnot 
památky. Jako nástroj pro jejich naplnění by měla sloužit klasická komunikační strategie, při jejímž 
zpracování by se měly zohlednit opět především výsledky SWOT analýzy a dalších provedených 
průzkumů. Každá komunikační strategie by měla zahrnovat minimálně tyto body: 40 
 

1. Úvod – zahrnuje stručné shrnutí dosavadní komunikace; 
2. Cíle – jedná se o stanovení záměrů, které chceme sledovat, např. zlepšení úrovně 

komunikace vzhledem k cílovým skupinám, u nichž byly objeveny slabiny, či zřízení nových 
komunikačních kanálů apod.; 

3. Cílové skupiny – identifikace relevantních cílových skupin, na které se komunikací obracíme; 
4. Sdělení – informace, které chceme předat cílovým skupinám. Klíčová sdělení by se měla 

zaměřit na přínosy a příležitosti, které přinesou; prestiž; vytváření pozitivních postojů, 
posílení informovanosti; vyvolat zájem; 

5. Komunikační nástroje – popisují cesty, pomocí kterých dostaneme sdělení k cílovému 
publiku: 

6. Komunikační plán (včetně rizik a jejich řešení) – by neměl opomenout: 
- Jaké informace budou sděleny (informace o zjištěných hodnotách památky); 
- Kdo informace sdělí; 
- Kdy budou informace poskytnuty; 
- Jakou formou budou informace předány; 
- Komu jsou informace určeny; 

7. Harmonogram – vymezuje dobu trvání jednotlivých činností, stanovuje jejich pořadí a 
návaznost; 

8. Rozpočet – obsahuje informace o čerpání financí jak v celkovém souhrnu, tak do detailních 
položek. Jeho hlavní vlastností by měla být transparentnost; 

9. Realizační tým 
10. Vyhodnocení – rekapituluje a posuzuje celou komunikaci, především její efektivitu a 

schopnost dosáhnout vytčených cílů. 

                                                             
40 P. de Pelsmacker - M. Geuens - J. van den Bergh, Marketingová komunikace, Praha: Grada 2003; M. Foret, 
Marketingová komunikace, Brno: Computer Press 2011, 3. vyd.; P. Kotler - K. L. Keller, Marketing management, 
Praha: Grada 2013, 14.vyd.; A. Svozilová, Projektový management, Praha: Grada 2006, 2. vyd. 
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Komunikace a prezentace hodnot památky zahradního umění má celou řadu aspektů, jež je nutné 
brát v potaz. Fungující komunikace vždy vychází z komplexního posouzení situace a zná odpovědi 
na následující otázky: 

 Co chci sdělit? (obsah zprávy); 

 Komu to chci sdělit? (stanovení cílových skupin); 

 Jak to chci sdělit? (volba kanálů/způsobů, kterými bude skupina oslovena). 
Prezentaci památek často chybí segmentace trhu dle vhodných kritérií. Hojně využívané pojetí 
„chceme postihnout širokou veřejnost“ a z něj plynoucí jednotný způsob oslovení všech návštěvníků 
je chybné. Návštěvníci se liší nejen ve svých sociodemografických charakteristikách, ale také ve svých 
kognitivních schopnostech, vizuální gramotnosti, míře znalostí, osobní historii atd. Pro komunikaci 
s dětmi předškolního věku je nutné zvolit zcela jinou strategii než pro zaujetí středoškolského 
studenta, stejně tak místní senior bude mít jiné potřeby a požadavky než penzista přicházející 
ze zahraničí. Všechny spojuje jediné – očekávání. Doufají v zážitek, poznání, nové informace. Ty by 
měly být obsahově korektní a úplné, srozumitelné vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých 
skupin a především bezproblémově dostupné. 
 
Doporučená forma výstupu 
Doporučenou formou výstupu je tabulka, která může být při větším rozsahu textové části některých 
kapitol doplněna navazujícím strukturovaným textem. 
 

Doporučený řešitelský tým 

Metodický postup zpracování průzkumů, analýz a vyhodnocení směrem k určení vhodných forem 
prezentace památky zahradního umění a jejích dílčích částí představuje specializovaný odborný 
výkon z oblasti komunikačního marketingu, vyžadující odpovídající kvalifikační strukturu a dostatečné 
zkušenosti řešitelů. Lze doporučit, aby členy řešitelského týmu byli: 
 

- specialista na komunikační marketing, mediální analytik či žurnalista 

- specialista na historické zahrady a parky (interpretace zjištěných hodnot památky) 

- zástupce vlastníka (správce) zodpovědný za ekonomiku (zajištění financování) 
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Platnost dokumentu management plán ochrany památkových hodnot 

památky zahradního umění a jeho aktualizace 
Management plán ochrany památkových hodnot památky zahradního umění by měl být 
dokumentem koncepčním, ale zároveň dostatečně pružným, aby mohl být využíván jako praktický 
nástroj každodenní péče o hmotné i nehmotné hodnoty památky. Měl by být vystavěn na objektivně 
zjištěných skutečnostech a dlouhodobých vizích. K jejich naplňování by měl přispívat vytyčením 
konkrétních, v reálném stavu prostředí splnitelných cílů.  

Jako optimální se z tohoto pohledu jeví střednědobá platnost dokumentu po dobu 5 let. Jeho 
funkčnost lze zajistit pouze pravidelnou aktualizací a především průběžnou kontrolou vytyčených cílů. 
Za tímto účelem lze doporučit každoroční vypracovávání operativní plánů, které shrnou a zhodnotí 
výsledky naplňování cílů MP za uplynulé období a jsou schopny reagovat na aktuální výzvy dynamicky 
se měnícího prostředí. 

Institut Management plánu památky není zakotven v právních předpisech České republiky. Jeho 
naplňování je potřebné zajistit jiným způsobem dle typu vlastnictví, např. vyhláška obce, kraje, vnitřní 
směrnice správce či správců statku atd. Úspěšné dosažení cílů vytyčených v management plánu je 
možné zajistit pouze v případě, že všichni, kdo participují na tomto procesu, jsou s těmito cíli 
ztotožněni a jsou motivováni k jejich naplňování. Proto v procesu vzniku a následných aktualizací 
nesmí být nikdy vynechán proces komunikace s dotčenými stranami a jejich připomínky musí být 
náležitě vypořádány.  

Management plán ochrany památkových hodnot konkrétní památky by měl být začleněn do širšího 
portfolia dokumentů, které se věnují péči o území, ve kterém se památka nachází, např. plán údržby 
zeleně celého sídla, a vhodným způsobem je zpřesňovat směrem k řešené problematice.  

Pro posílení pozice dokumentu lze doporučit jeho předložení k posouzení odborné organizaci 
památkové péče formou žádosti o konzultační vyjádření nebo přímo žádostí o závazné stanovisko 
k tomuto dokumentu na příslušný výkonný orgán státní památkové péče. Vzhledem k povaze obsahu 
management plánu ochrany památkových hodnot památek zahradního umění, by do procesu jeho 
vzniku a aktualizace měli vždy vstupovat specialisté NPÚ na danou problematiku, buď v pozici člena 
řešitelského týmu, nebo v pozici externího odborného konzultanta. 

Aktualizace management plánu spojená s vyhodnocením původních a definicí nových cílů by měla 
probíhat v ročním předstihu. Vstupní údaje dokumentu mívají dlouhodobou platnost a v rámci 
aktualizace dokumentu jsou buď přebírány, nebo pouze v dílčích částech doplňovány (např. o nově 
zjištěné historické skutečnosti). Zásadnější změny v těchto základních údajích (změna vlastníka, 
významná změna legislativy aj.) mohou být důvodem k nutnosti aktualizace dílčích částí tohoto 
dokumentu v období kratším, než je předpokládaných 5 let. 

Také data zjištěná v rámci analýzy ve věci využívání památky mívají dlouhodobou platnost (analýza 
citlivosti směrem k jednorázovým akcím, hodnocení vhodnosti akcí dle charakteru památky apod.). 
V rámci aktualizace je nutné ověřit, zda se za uplynulé 5leté období nezměnila preference 
návštěvníků, co se týká způsobu užívání, intenzity užívání, hlavních míst koncentrace apod. Vždy je 
nutné aktuálně zhodnotit, zda návštěvnický provoz nepoškozuje hmotnou podstatu památky a jaký 
vliv má na její nehmotné hodnoty.  

V části management plánu péče o hmotnou substanci památky zahradního umění je z pohledu 
aktualizace dokumentu velmi efektivní, je-li k dispozici průběžně aktualizovaný software 
zaznamenávající fyzické změny především v živé složce kompozice (vegetaci) památky. Není-li 
k dispozici, je nutné vždy provést jednorázovou aktualizaci všech vstupních analytických dat. Potřebu 
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dřívější aktualizace této části management plánu může zapříčinit především negativní působení 
přírodních živlů většího rozsahu (povodně, větrné smršti apod.). 

Plán prezentace památkových hodnot památky je část management plánu, která nejrychleji 
zastarává. Její analýzy je vždy nutné kompletně aktualizovat, aby bylo možné operativně reagovat na 
změny ve světě médií, který se v současné době velmi dynamicky vyvíjí.  

Pro každou část dokumentu management plánu je nutné vždy provést aktuální SWOT analýzu 
příslušné problematiky a dle jejích výsledků vytyčit nové cíle na následující 5 leté období. 

Pouze aktivní participace všech zainteresovaných stran může zajistit, že se dokument Management 
plán ochrany památkových hodnot památky zahradního umění stane praktickým nástrojem péče, 
která nepovede k degradaci, ale naopak k zachování a rozvoji kvality konkrétní památky zahradního 
umění.  
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Zdůvodnění novosti postupu 
Především v zahraničí jsou management plány různých zaměření běžně používaným a nezbytným 

nástrojem efektivní péče také v oblasti ochrany kulturního dědictví. V  podmínkách naší republiky byl 

institut plánování zprofanován v období neefektivního socialistického plánování a jeho využívání 

mimo komerční sféru se prosazuje pouze pozvolna. Pro oblast péče o památky zahradního umění 

zatím chyběly standardizované postupy jak pro oblast provádění základních analýz zaměřených na 

popis hmotné podstaty památky a jejího historického vývoje i pro objektivní identifikaci a popis jejích 

hodnot, tak pro aplikaci zjištěných skutečností (výsledků) do běžné praxe. 

Metodika management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění se na rozdíl 

od používaných systémů management plánů běžných úprav zeleně v intravilánu sídel stejnou měrou 

zabývá jak ochranou hmotných hodnot památky, tak hodnot nehmotných. Hodnoty jsou stanoveny 

experty na základě objektivizovaného hodnocení, získaného aplikací standardizovaného metodického 

postupu. Je definován postup (plán), jak tyto hodnoty fyzicky chránit, ale také je zdůrazněna nutnost 

jejich interpretování a komunikování s vytyčenými cílovými skupinami, aby byly, respektive začaly být 

vnímány jako důležité většinovou společností. Vědomí společnosti o hodnotách památek zahradního 

umění a přijetí potřeby tyto hodnoty chránit je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobý udržitelný 

rozvoj památek zahradního umění v současných socioekonomických podmínkách. 

Předkládaný metodický postup vychází jak ze systémů management plánů aplikovaných v rámci péče 

o kulturní dědictví v jiných státech Evropy, tak z postupů, které jsou v naší republice již aplikovány 

v rámci tvorby Management plánu památek zapsaných na seznam přírodního a kulturního dědictví 

UNESCO či jeho indikativní seznam. Modifikuje jejich obsah a podrobnost pro využití v širší 

památkové praxi speciálně pro segment památek zahradního umění v podmínkách České republiky. 

Podrobně popisuje postupy jednotlivých kroků tvorby management plánu, systém jeho aktualizace a 

prosazování. 

Formy výstupů navržených průzkumů jsou prioritně voleny tak, aby bylo možné je přehledně 

prezentovat v prostředí GIS a prostřednictvím např. Integrovaného informačního systému památkové 

péče je zpřístupnit širšímu okruhu uživatelů. Svým obsahem a strukturou management plán ochrany 

památkových hodnot památek zahradního umění reaguje na aktuální potřeby maximálně objektivně 

definovat předmět ochrany objektů zařazených mezi kulturní památky a následně tyto hodnoty co 

nejefektivněji chránit. Z tohoto pohledu je předkládaná metodika jedinečná, komplexní a originální. 

Srovnání se zahraničím 
V řadě vyspělých zemí Evropy je tvorba plánů dlouhodobého a střednědobého rozvoje jednotlivých 

složek kulturního dědictví běžnou záležitostí. Jsou využívány jako aktivní nástroj péče i o památky 

zahradního umění. Jejich obsah se liší především dle socioekonomických podmínek dané země, 

regionu, vlastníka památky. Jednotlivé instituce (The National Trust, Royal Parks aj.) mají různé formy 

a systémy těchto plánů, jejichž funkčnost je ověřena letitou praxí. Tyto systémy však nelze nekriticky 

přejímat právě vzhledem k  rozdílnému vývoji a současné politické i socioekonomické situaci v jiných 

zemích Evropy a v České republice. V podmínkách našeho státu je existence a využívání plánů péče a 

rozvoje výjimkou omezující se především na památky UNESCO a na památky na indikativním seznamu 

(Management plan).  
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V této metodice předkládaný obsah a postup vyhotovení i aktualizace střednědobého management 

plánu vychází z již fungujících zahraničních modelů, ale je specifickým svým zaměřením prioritně na 

ochranu zjištěných kulturně historických hodnot památek zahradního umění. Ve stejné míře se 

věnuje jak ochraně hmotné substance památky (což bývá standardním obsahem většiny MP), tak 

ochraně nehmotných hodnot získaných v procesu historického vývoje památky i důležitosti 

systematického ovlivňování vnímání hodnot (významu) památek zahradního umění různými složkami 

současné společnosti. Komplexnost řešení zvolené problematiky je dána také tím, že je management 

plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění zpracováván na základě podrobně 

metodicky popsaných specializovaných odborných průzkumů (pasportizace, rozbor kompoziční 

struktury, identifikace hodnot, historického vývoje aj.). Takto metodicky podrobně propracovaný 

systém tvorby management plánu určitého specifického segmentu kulturního dědictví lze nazvat 

ojedinělým nejen v evropském měřítku. 
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k jejich využití 

6. Analýza současného stavu prezentace hodnot Podzámecké zahrady v Kroměříži 

 


