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I.

Cíl metodiky

Cílem metodiky je definice postupu identifikace hodnot památek zahradního umění jako odborného
památkového průzkumu, sloužícího jako metodický nástroj pro naplňování požadavků obsažených
jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních formulovaných k problematice
hodnot kulturního dědictví ve významných mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního
dědictví.
Dílčím cílem metodiky je formulovat zásady pro racionální a odborně fundované vypracování
specifikace kulturně historického významu hodnocené památky.

II.

Vlastní popis metodiky

Předkládaný metodický postup je specializovaný památkový průzkum, jehož předmětem je
identifikace hodnot památky zahradního umění a racionální a odborně fundovaná formulace jejího
kulturně historického významu.
V přípravné fázi průzkumu jsou shromážděny výsledky předcházejících externích průzkumů památky
zahradního umění.1 V dalším kroku průzkumu jsou poznatky z externích průzkumů interpretovány a
jsou využity pro určení významů (typů hodnot) konkrétní památky, identifikaci znaků hodnot této
památky a stanovení jejich hodnotících kritérií.
V procesu hodnocení jsou posuzována kritéria znaků hodnot památky na podstatných úrovních její
materiální struktury – na úrovni strukturálních prvků, kompozičních jednotek, jejího prostředí a celku
památky zahradního umění.
Předmětem posouzení je autenticita znaků (nositelů) hodnot památky, integrita památky a její
aktuální hodnotový stav. Výstupy procesu hodnocení jsou využity pro specifikaci kulturně
historického významu hodnocené památky.
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění doporučuje sled jednotlivých kroků
procesu posouzení hodnot a kulturně historického významu a jejich obsahovou náplň. Proces je v
metodice věcně a časově rozdělen do čtyř fází:
-

přípravná fáze
identifikace významů (typů hodnot) konkrétní památky
proces hodnocení (zjištění různých hodnot památky a vypracování jejich charakteristiky)
specifikace kulturně historického významu památky.

Přípravná fáze
Náplní přípravné fáze je organizační a koncepční příprava průzkumu. Zahrnuje shromáždění
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V rámci uplatnění metodického postupu identifikace hodnot památek zahradního umění jsou využívány
především výstupy pasportizace památky zahradního umění, stavebně historických průzkumů, dendrologických
průzkumů a prostorové analýzy památky zahradního umění.
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dostupných podkladů, rozbor specifik zadání průzkumu hodnot památky zadavatelem a stanovení
konkrétního postupu tvorby výstupů průzkumu hodnot (aplikace Metodiky identifikace hodnot
památek zahradního umění).
V procesu hodnocení dané historické zahrady nebo parku jsou využívány poznatky z dříve
realizovaných externích průzkumů.
Vstupní data pro hodnocení památky jsou přebírána z Pasportu památky zahradního umění,
Prostorové analýzy památky zahradního umění a dalších analytických dokumentů (především z
dendrologického průzkumu, stavebně historického průzkumu). Získaná data jsou v průběhu
metodického postupu identifikace hodnot analyzována, interpretována a využita pro proces
hodnocení vybraných kriterií znaků hodnot památky na úrovni strukturních prvků, kompozičních
jednotek a celku památky zahradního umění.

Identifikační fáze průzkumu hodnot
Věcná náplň identifikační fáze zahrnuje doplňující rešerši primárních a sekundárních zdrojů,
interpretaci poznatků externích průzkumů, zjištění vlastní rešerše, určení významu (typů hodnot)
památky, identifikaci znaků památky, jež tyto hodnoty zprostředkovávají a stanovení kritérií pro
posouzení hodnot památky:
-

významy je nutné identifikovat pro každou hodnocenou památku samostatně s přihlédnutím
k jejímu druhu, historickému vývoji, aktuálnímu stavu, funkčnímu využití a prostředí, které
utvářejí její kulturně historické hodnoty,

-

znaky hodnot památky jsou identifikovány vždy v konkrétní hodnocené památce pro typy
hodnot, jež byly rozpoznány během kroku určení významů (typů hodnot) této památky.;
metodika při identifikaci znaků hodnot památek zahradního umění vychází z textu Florentské
charty,

-

kritérium je ve své podstatě hodnotící funkcí, jež má být pro hodnocení znaku použita.

Hodnotící fáze průzkumu památek
Hodnotící fáze (posouzení hodnot) zahrnuje terénní průzkum, posouzení a mapování hodnot
památky. Předmětem posouzení je autenticita znaků (nositelů) hodnot památky, integrita památky a
její aktuální hodnotový stav. Výstupy procesu hodnocení jsou v další fázi průzkumu využity pro
formulaci kulturně historického významu hodnocené památky.
Hledisko systematičnosti a racionálnosti hodnotícího procesu vyžaduje, aby se v identifikaci hodnot
památky postupovalo od hodnocení na úrovni strukturálních prvků, přes hodnocení na úrovni
kompozičních jednotek až po hodnocení na úrovni celku památky zahradního umění.
Posouzení kritérií znaků hodnot na úrovni strukturálních prvků památky zahradního umění
Strukturální prvky památky mohou představovat znaky (atributy) kulturně historické hodnoty
památky. V procesu hodnocení památky se posuzují kritéria znaků hodnot (určená v předchozí
identifikační fázi) v porovnání současného stavu s hodnověrně doloženým stavem v minulosti.
Výsledky posouzení vyjadřují racionální soud hodnotitelů, do jaké míry konkrétní znak aktuálně
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zprostředkovává určitou hodnotu památky.
Posouzení kritérií znaků hodnot na úrovni kompozičních jednotek památky zahradního umění
Princip hodnocení na úrovni kompozičních jednotek spočívá v tom, že se nehodnotí primárně
kompoziční jednotky samy o sobě (jako celek), ale posuzují se znaky, které zprostředkovávají hodnoty
památky na úrovni konkrétní kompoziční jednotky. Hodnotí se vnitřní struktura kompoziční jednotky
a vazby kompoziční jednotky v rámci památky a vůči okolí památky.

Posouzení kritérií znaků hodnot prostředí památky zahradního umění
Prostředí památky je hodnoceno s využitím kritérií, posuzujících různé aspekty jeho celistvosti, resp.
integrity.

Souhrnné hodnocení památky zahradního umění
Souhrnné hodnocení památky z hlediska přítomnosti kulturně historických hodnot je závěrečným
výkonem v rámci hodnotící fáze průzkumu hodnot památky zahradního umění. Věcným obsahem
jsou korektura databáze průzkumu hodnot, zpracování datového výstupu, zpracování písemného
elaborátu hodnocení památky a tvorba grafických výstupů (tematických map).
Písemný elaborát hodnocení památky obsahuje charakteristiku znaků jejích specifických kulturně
historických hodnot. Charakteristika znaků s uvedením míry, jakou zprostředkovávají hodnotu
památky, musí být dostatečně konkrétní, aby umožňovala sledování jejích změn v budoucnosti.
Tematické mapy jsou důležitým výstupem průzkumu hodnot památky zahradního umění. Mapy jsou
vytvářeny jako výstupy z databáze průzkumu hodnot v rámci samostatného mapového projektu. Pro
grafickou prezentaci jsou dobře využitelná data z posouzení znaků hodnot na úrovni kompozičních
jednotek, prostředí památky a jevů definovaných prostorovou analýzou památky.
Interpretované výsledky analýz jsou v mapách využity jako podklad pro identifikaci hodnot památky a
jejích dílčích částí. Tematická mapa identifikace hodnot konkrétní památky přináší souhrn důležitých
znalostí využitelných pro další plánování péče a případnou obnovu památky, ale i pro prezentaci a
vzdělávání s cílem zvýšit zájem společnosti participovat při ochraně této specifické oblasti kulturního
dědictví: zahradního umění, krajinářské architektury, kulturní krajiny obecně.

Kulturně historický význam památky zahradního umění
Závěrečnou fází průzkumu hodnot památky je vypracování formulace kulturně historického významu
památky zahradního umění, vyjadřující reprezentativnost, vzácnost a osobitost, s jakou konkrétní
památka vyjadřuje kulturně historické hodnoty.
Formulace má relativní hodnotu – je vztahována ke kontextu památek zahradního umění v České
republice, resp. ke kontextu památek mezinárodního významu.
V metodice se využívá model klasifikace památky zahradního umění z hlediska jejího relativního
kulturně historického významu. V modelu klasifikace kulturně historického významu jsou uplatněny
výsledky posouzení vybraných kritérií znaků hodnot památky:
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–
integrita památky (zahrnuje výsledek souhrnného posouzení dílčích kritérií funkční, historické
a vizuální integrity a koherence památky)
–

významnost památky jako díla zahradního umění (zahrnuje výsledek souhrnného hodnocení)

–
hortikulturální významnost památky (význam rostlin a/nebo sbírek rostlin jako svědectví
historické zahradní kultury)
–

významnost role památky v kontextu kulturní krajiny.

V průzkumu hodnot konkrétní památky je soubor těchto kritérií posouzen a získané výsledky jsou
integrovány v klasifikačním modelu. Výsledná hodnota klasifikace památek zahradního umění
vyjadřuje jejich relativní kulturně historický význam.
V případě, že jsou v průzkumu hodnot konkrétní památky identifikovány kulturně historické
významy, jež nejsou posuzovány některým ze čtyř výše uvedených kritérií, budou uvedeny v písemné
formulaci kulturně historického významu památky. Do uvedeného klasifikačního modelu není
zapojeno kritérium ojedinělosti a dále kritéria pro posouzení vybraných nepřímých historických
hodnot (historický kontext památky s dějinným vývojem společnosti a kontext památky s
duchovními, resp. náboženskými významy).
Historické hodnoty památky, založené v jejím kontextu s dějinným vývojem společnosti (nebo v
kontextu s duchovními významy) jsou v konceptu specifikace kulturně historického významu památky
zahradního umění uplatněny samostatně, mimo model integrující výsledky posouzení výše
uvedeného souboru čtyř kritérií. Tyto rozpoznané nepřímé hodnoty památky budou uvedeny v
písemné formulaci specifikace kulturně historického významu památky jako doplňující sdělení.
V případě, že průzkum hodnot identifikuje v konkrétní památce nebo její entitě (v strukturálním
prvku, v kompoziční jednotce) rys typologické ojedinělosti, bude tato skutečnost uvedena v písemné
formulaci kulturně historického významu památky a zároveň bude prezentována v mapovém výstupu
průzkumu hodnot památky.

III.

Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění,
pokud se jedná o novou neznámou metodiku, a jejich srovnání s postupy v zahraničí

V oblasti české památkové péče o historické zahrady a parky (památky zahradního umění) je
dlouhodobě postrádán metodický postup identifikace hodnot těchto památek, jež představuje
nezbytný předpoklad pro stanovení postupů památkové péče a stanovení limitů pro využívání tohoto
specifického okruhu nemovitých kulturních památek.
Předkládaná metodika definuje nově metodický postup identifikace hodnot památek zahradního
umění jako specializovaného památkového průzkumu (průzkum hodnot památky zahradního umění)
a formuluje zásady pro racionální a odborně fundované vypracování specifikace kulturně historického
významu hodnocené památky.
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Vstupní data pro hodnocení památky jsou přebírána z Pasportu objektu památky zahradního umění,
Prostorové analýzy památky zahradního umění a dalších analytických dokumentů (především z
dendrologického průzkumu, stavebně historického průzkumu).
Základem novosti předkládané metodiky je stanovení struktury systematického, racionálního a
jednotného postupu průzkumu hodnot památek zahradního umění. Postup je rozdělen na věcně
vymezené kroky, jež na sebe logicky navazují. Fáze identifikační (identifikace významů památky,
určení znaků hodnot a jejich hodnotících kritérií) je v souladu s teoretickými principy hodnotících
procesů oddělena od fáze hodnotící.
Průzkum hodnot památky se odvíjí od posuzování znaků hodnot památky na úrovni strukturálních
prvků a přes úroveň kompozičních jednotek až k úrovni celku památky. Získané poznatky o
hodnotovém stavu památky se postupně integrují až do formulace souhrnného hodnocení památky
zahradního umění.
Metodický postup průzkumu hodnot památek zahradního umění nově aplikuje v oblasti památkové
péče o historické zahrady a parky postupy posuzování hodnot, doporučené relevantními
mezinárodními dokumenty památkové péče. Výstupy procesu hodnocení jsou využity pro specifikaci
kulturně historického významu hodnocené památky.
Novostí postupu je možnost grafického znázornění výsledků posouzení kritérií znaků hodnot památky
v tematických mapách, jež jsou vytvářeny jako výstupy z databáze průzkumu hodnot v rámci
samostatného mapového projektu. Pro grafickou prezentaci jsou dobře využitelná data z posouzení
znaků hodnot na úrovni kompozičních jednotek, prostředí památky a jevů definovaných prostorovou
analýzou památky.

Srovnání se zahraničím
Zahraniční koncepty tvorby národních seznamů historických zahrad a parků jsou z principu zaměřeny
především na zhodnocení celkového významu objektu (potenciální památky). Metodicky podnětné
jsou v nich aplikované postupy klasifikace významů a hodnotové soustavy památek, odrážející
specifické národní akcenty dané kulturním kontextem.
Opačný pól strategie hodnocení památek reprezentuje koncept Parkpflegewerk. Metoda určení
památkové hodnoty objektu a její výstupy jsou cíleny na praktické využití. Památkové hodnocení je
založeno na uplatnění tradičního konceptu autenticity. Posuzuje autenticitu hmotné substance
památky a zabývá se kritériem původnosti hmotné struktury památky, vztahované k relevantním
fázím historického vývoje památky.
Ve formulaci metodického postupu identifikace hodnot se uplatnily soudobé koncepty péče o
světové kulturní dědictví, jež jsou formulovány v mezinárodních dokumentech památkové péče.
Tento přístup má oporu v těchto dokumentech samotných. Definice výjimečných univerzálních
hodnot hodnocených statků se vymezují vůči statkům (památkám) s národním, regionálním nebo
místním významem – tedy úrovni hodnotových stavů, s kterými se setkáváme nečastěji při
posuzování hodnot historických zahrad, parků a dalších druhů památek zahradního území v České
republice.
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Je tomu tak v Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, jež ve článcích 1 a 2
vymezuje kulturní a přírodní dědictví, jež má výjimečnou světovou hodnotu nebo v Pokynech pro
posouzení zásahů do památek, statků světového kulturního dědictví. V příloze 3A tohoto
dokumentu, jež prezentuje doporučený příklad postupu stanovení hodnot kulturních památek, se
uvádí v klasifikaci kulturních krajin kromě úrovně mezinárodní hodnoty také národní hodnota,
regionální hodnota, místní hodnota a krajiny malého nebo nevýznamného historického významu.
Předkládaná metodika identifikace hodnot památek zahradního umění spojuje tradiční koncept
autenticity, příznačný svým důrazem na poznání hodnot a ochranu hmotné substance, se soudobým
konceptem hodnot, akcentujícím hodnoty kontextu památky.
Za podnětné a využitelné pro předkládanou metodiku lze považovat zahraniční koncepty určení
významu památky (statement of significance), metodu posouzení významů a hodnot památek
Randalla Masona a dokument Pokyny pro posouzení zásahů do památek, statků světového kulturního
dědictví.
Pro identifikaci významů (typů hodnot) památek je v metodice identifikace hodnot PAZU využita
typologie hodnot památek, vypracovaná Randallem Masonem v jeho konceptu metody posouzení
významů a hodnot památek.2

IV.

Popis uplatnění certifikované metodiky, informace, pro koho je určena, subjekty
s kterými bude uzavřena smlouva o využití výsledku a jakým způsobem bude uplatněna

Základní rámec pro uplatnění metodiky vyplývá z aplikace památkové ochrany na základě ustanovení
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodika se bude využívat v rámci odborné
působnosti a výkonu památkové péče.
Metodika uplatňuje soudobé odborné přístupy při vymezení předmětu památkové ochrany
prostřednictvím posouzení kulturně historických hodnot objektů a vytváří výstupy, jež naleznou
systémové uplatnění v péči o památky zahradního umění a podnítí zvýšení kvality teoretické i
praktické péče.
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění má své místo v souboru metodik,
zabývajících se památkami zahradního umění v projektu DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná
území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot
historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“
Metodika je jedním z důležitých informačních zdrojů využívaných při zpracování Management plánu
ochrany památkových hodnot památek zahradního umění.
Předkládaný metodický postup představuje specializovaný památkový průzkum, jehož předmětem je
posouzení hodnot a kulturního významu památek zahradního umění. Metodický postup je
strukturován tak, aby výsledkem jeho aplikace v průzkumu konkrétní památky zahradního umění byla
racionální a odborně fundovaná specifikace kulturně historického významu hodnocené památky.
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Výstupy průzkumu jsou důležitým zdrojem poznání historických zahrad a parků. Uplatnění
předkládaného metodického postupu v památkové praxi přinese vyšší efektivitu činností oboru
památkové péče, zaměřených na poznávání kulturně historických hodnot památek zahradního
umění.
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění představuje praktickou aplikaci zásad
vytyčených Mezinárodní chartou o historických zahradách (Florencie 1982). Metodický postup
posouzení hodnot a kulturně historického významu památky byl modelově ověřován průzkumem
Podzámecké zahrady v Kroměříži a zámecké zahrady v Českém Krumlově. Ze získaných zkušeností je
zřejmé, že předkládaný metodický postup je dobře využitelný pro identifikaci hodnot a specifikaci
kulturně historického významu historických zahrad a parků a může se stát efektivním nástrojem
památkové péče.

Oblasti využití předkládané metodiky
Metoda průzkumu hodnot je využitelná pro identifikaci hodnot památek zahradního umění v České
republice, především hodnot historických zahrad, parků.
Umožňuje také posouzení hodnot dalších druhů památek zahradního umění, nacházejících se uvnitř
stavebních souborů kulturních památek (památkových objektů), jako jsou např. zahradní úpravy
nádvoří, stromořadí a aleje apod. (viz tabulka č. 3 v kapitole II.2.1. metodiky)
Metodický postup identifikace hodnot je možné uplatnit i v případech průzkumu zahrad a parků s
památkovým potenciálem, jež dosud nepodléhají ochraně podle památkového zákona.

Uživatelé metodiky
Metodika je určena především pracovníkům územních památkových správ Národního památkového
ústavu, jež spravují zpřístupněné kulturní památky v přímé správě NPÚ a dále odborným
pracovníkům NPÚ a pracovníkům výkonných orgánů státní památkové péče.
Dalším okruhem uživatelů výstupů předkládané metodiky budou orgány samosprávy a vlastníci
nemovitostí - památek zahradního umění.
Vyhotovené výstupy průzkumů hodnot památek nabídnou relevantní informace pro studenty
příslušných oborů, pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, místní kulturně společenské
instituce a zájmová sdružení, která se aktivně zapojují do péče o památky zahradního umění.

Uplatnění výstupů průzkumů hodnot památek v agendě správy objektů památek zahradního umění
Výstupy provedených průzkumů mají praktický význam pro zvýšení objektivity rozhodování správců
konkrétních kulturních památek. Dokumentace průzkumu poskytuje informace o aktuálním
hodnotovém stavu konkrétní památky a nabízí racionální podklady pro formulování priorit činností
správce, založených na rozpoznaných hodnotách památky. Získaný souhrn důležitých znalostí o
hodnotách památky zahradního umění nalezne využití v plánování péče a případné obnovy památky,
její prezentaci i pro vzdělávání a zvýšení zájmu společnosti spolupodílet se na ochraně této specifické
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oblasti kulturního dědictví. Racionální formulace hodnot historických zahrad a parků posiluje a
obhajuje strategii prezentace jejich kulturně historických hodnot jako "hlavního produktu"
marketingu těchto památek.
Prezentace kulturně historických hodnot památek zahradního umění je strategicky důležitým
nástrojem pro ochranu kulturní identity historických zahrad a parků.

Uplatnění průzkumů hodnot památek v činnostech odborných územních pracovišť NPÚ a
výkonných orgánů státní památkové péče
Výstupy průzkumů hodnot památek najdou přímé využití při přípravě a zdůvodnění odborných
vyjádření, závazných stanovisek a rozhodnutí ve správním řízení a jako zdroj informací pro zpracování
návrhu ochranných opatření.
Během průzkumu hodnot památky jsou získávány poznatky o míře autenticity a integrity, v případě
potřeby až na úrovni jejích strukturálních prvků. Systematické a zevrubné poznání aktuálního
hodnotového stavu památky může nabídnout racionální argumenty pro posuzování plánovaných
zásahů do památky včetně záměrů obnovy.
Výstupy průzkumů hodnot památek zahradního umění vytváří informační databázi využitelnou pro
navazující specializované památkové průzkumy, především management plánu ochrany památkových
hodnot památky zahradního umění.
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