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I.

Cíl metodiky

Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění předkládá metodu umožňující objektivní
popis vnitřní kompoziční struktury památky i vyhodnocení její komunikace a interakce s okolní
krajinou, která se často pohledově uplatňuje v její kompozici, ale je zároveň prostředím významně
ovlivňujícím i podmiňujícím její existenci.
Metodika je zaměřena na odborný popis vnitřní kompoziční struktury památky zahradního umění a
nalezení souvislostí mezi ideovými a uměleckými záměry zahradních úprav a fyzickou strukturou její
současné kompozice. Interpretované výsledky analýz všech vzájemných vnitřních vztahů památky
existujících v minulosti i současnosti budou využity jako podklad pro identifikaci hodnot památky
a jejích dílčích částí. Získaný souhrn důležitých znalostí památky bude využit pro plánování péče
a případnou obnovu památky, její prezentaci i pro vzdělávání a zvýšení zájmu společnosti
spolupodílet se při ochraně této specifické oblasti kulturního dědictví.
Cílem vyhodnocení postavení památky zahradního umění v okolní krajině je podrobný rozbor všech
vzájemných vztahů památky a okolní krajiny v minulosti i současnosti a stanovení zásad ochrany
pozitivních vztahů památky a okolní krajiny jak v procesu současného, tak i budoucího společenského
rozvoje. K cílům metodiky patří rovněž uplatnění výsledků odborného popisu památky zahradního
umění a jejího vztahu k okolní krajině v procesu aktualizace územně plánovacích dokumentů různého
stupně, zejména zásad územního rozvoje kraje (u větších celků), územně analytické podklady
v územních plánech obcí a v podkladech pro rozhodování v území, a tím podpořit jeho efektivnější
ochranu.

II. Vlastní popis metodiky
Předmětem první části metodiky je komplexní vyhodnocení vnitřní kompoziční struktury památky
zahradního umění a její kvalifikovaný popis. Vyhodnocení kompozice je zaměřeno jak na půdorysnou
strukturu konkrétní památky, tak na prostorové (kompoziční, pohledové, funkční) vazby a osy mezi
jejími jednotlivými částmi, případně vazby na okolní krajinu.
Podrobný rozbor a popis vnitřní struktury se provádí jak na úrovni celého objektu, tak na nižších
úrovních, a to na základě podrobného terénního průzkumu a analýzy dochovaných historických
podkladů.
Vzájemnou konfrontací zjištěných poznání historického vývoje s analýzou současného stavu památky
zahradního umění je získán pravdivý a ucelený obraz vývoje vnitřní kompoziční struktury památky. Na
tato zjištěná poznání navazuje analýza, interpretace a popis současného stavu vnitřní kompoziční
struktury památky. Na úrovni jednotlivých kompozičních jednotek a jejich řádů se hodnotí současný
stav přírodních a umělých kompozičních prvků především z pohledu celistvosti a autenticity koncepce
a funkce. V kompozici jsou dále identifikovány prostorové (kompoziční, pohledové, funkční) vazby a
osy mezi jejími jednotlivými částmi, případně vazby památky zahradního umění na okolní krajinu.
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Jedná se především o místa a linie výhledu, pohledové dominanty. V terénu je ověřeno, která z
vysledovaných historických kompozičních specifik zůstala čitelná i do současnosti, která je možné a
vhodné případně obnovit, která jsou nenávratně ztracená. Průzkum je zaměřen jak na identifikaci
pozitivních jevů, tak identifikaci závad, které mohly být vneseny do kompozice v rámci jejího vývoje.
Výsledné vyjádření výsledků průzkumu bude obsahovat výčet všech důležitých charakteristik, jevů
a vazeb, které je nutno zachovat a chránit, podpořit a rozvíjet v procesu péče o památku zahradního
umění. Výsledky zahrnují rovněž identifikované závady a ohrožení.
Předmětem druhé části metodiky je posouzení postavení památky zahradního umění v okolní krajině,
jehož identifikace se provádí na základě analýzy dochovaných historických podkladů a podrobného
terénního průzkumu. Analýza je zaměřena na nalezení základních principů, výtvarně a ideově
podložených prostorových vazeb a souvislostí, na prověření působení památky na strukturu a úpravu
krajiny i vývoj osídlení, a to z hlediska půdorysné a prostorové morfologie sídla a okolní krajiny.
U půdorysné analýzy je zájem soustředěn na vývoj urbanistické struktury a vývoj kultivace krajiny
promítnutý do půdorysu ploch prostředí památky zahradního umění. Vypovídá o náplni, funkci ploch
a jejich provozních a funkčních vazbách. Na základě analýzy dostupné historické plánovací
dokumentace, archivních a ikonografických podkladů a jiných k tomuto tématu se vztahujících
materiálů je sestaven a popsán pokud možno reálný a pravdivý obraz půdorysného vývoje památky
v jednotlivých klíčových historických etapách. Vzájemnou konfrontací zjištěných poznání historického
vývoje s analýzou současného stavu památky a jejího okolí je identifikován dochovaný rozsah
historické půdorysné stopy vývoje sídla a krajiny související s kompozicí památky.
Reálný a pravdivý obraz prostorového vývoje památky zahradního umění a její okolní krajiny
v jednotlivých klíčových historických etapách je sestaven na základě analýzy shromážděných
historických pramenů a jiných, k tomuto tématu se vztahujících materiálů. Navazuje vzájemná
konfrontace zjištěných poznání historického vývoje s analýzou současného stavu památky a jejího
okolí a je identifikován dochovaný rozsah historické prostorové struktury vývoje sídla a okolní krajiny
související s kompozicí památky zahradního umění. Pro zjištěné historické prostorové struktury
a jejich fragmenty jsou stanovena opatření jejich budoucí ochrany.
U prostorové analýzy historických podkladů jsou v popředí zájmu památky zahradního umění a okolní
krajiny prostorové kompoziční osy a pohledové vazby, dominanty, místa panoramatických pohledů,
vedut, místa výhledů apod. Je posouzeno uplatnění součástí přírodního prostředí v kompozici –
terénu, vegetace a vody.
Za účelem podrobnější identifikace prostorových vazeb památky zahradního umění je aplikován nový
způsob průzkumu, využívající rozboru vizuálního prostředí prostorových plánů, které je součástí
smyslového vnímání uceleného obrazu krajiny. Identifikují se současné závady a stanoví se zásady
ochrany pozitivních vztahů a vazeb památky a jejího okolí jak v procesu současného, tak budoucího
společenského rozvoje.
Výsledky jednotlivých etap analýzy jsou prezentovány textovým popisem a mapovými přílohami.
Pro účely metodiky byl dodavatelsky vytvořen mapový projekt v prostředí ESRI ArcGIS (zpracoval
T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové).
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III.

Zdůvodnění „novosti postupu“

Novost postupu metodiky prostorové analýzy spočívá v několika základních principech, které jsou
zaměřeny na posílení ochrany a péče památky zahradního umění. Jedná se především o nastavení
pravidel k jednotnému popisu a hodnocení památek zahradního umění s důrazem na objektivizovaný
popis jejich vnitřní kompoziční struktury a o způsob vyhodnocení postavení památky zahradního
umění v rámci širší krajiny, do které byly památky při svém založení záměrně vloženy a s níž se
průběžně vyvíjely. Okolní krajina se často pohledově uplatňuje v jejich kompozici a je prostředím,
které může významně ovlivnit i podmínit jejich existenci. Ve většině případů není ochrana okolní
krajiny ve vztahu k památce zahradního umění v rámci památkové péče legislativně řešena.
K výše uvedeným principům přispívá zásadním způsobem nový nástroj k upřesnění identifikace
postavení památky zahradního umění v krajině, kterým je rozbor vizuálního prostředí prostorových
plánů. (Vizuální prostředí prostorového plánu je prostředí, které je součástí smyslového vnímání
uceleného obrazu krajiny, buď při výhledu z památky nebo s předmětem památky - při pohledu
z krajiny na památku. Prostorové plány jsou identifikovány jak přímo z míst v interiéru památky
zahradního umění, která jsou propojena záměrnou pohledovou vazbou do vnějšího prostředí, tak
opačně - z konkrétních míst v krajině poskytujících pohledovou vazbu na krajinu, v níž se památka
uplatňuje. Jedná se obecně o soubor tří prostorových plánů, které na sebe vzájemně navazují.
Vizuální prostředí prostorových plánů ve výhledu z interiéru památky představuje tu část území,
která je pohledově exponována při výhledu do okolní krajiny z kompozičně významného stanoviště
uvnitř památky. Obdobně je sledováno vizuální prostředí prostorových plánů z charakteristických
míst a linií výhledů v okolní krajině, při pohledu na významnou a často dlouhodobě „zažitou“ scenérii
s památkou zahradního umění. Ve vymezeném vizuálním prostředí jsou identifikovány pozitivní
prostorové vazby a jsou pro ně stanovena opatření jejich potenciální a žádoucí budoucí ochrany.
Součástí rozboru je identifikace současných závad, které přinesl dřívější rozvoj v území. V
samostatném mapovém výstupu jsou vymezeny plochy památkového zájmu, které je potřebné se
zvýšenou měrou sledovat ve vztahu k zachování autenticity a integrity postavení památky v krajině.
Aplikace metodického postupu prostorové analýzy znamená v komplexní ochraně a péči o památky
zahradního umění důležitý krok spočívající v transformaci výsledků odborného posouzení vztahů
v území při tvorbě a zpřesňování územně analytických podkladů (ÚAP). Hodnocení postavení
památky v krajině se po zařazení do odpovídajícího sledovaného jevu ÚAP stane účinným nástrojem
územního plánování.
Do postupu hodnocení bylo dále nově zařazeno, na základě ověření v rámci terénních průzkumů,
vymezení tzv. kontaktního prostoru za účelem ochrany kulturně historických hodnot objektu. Jedná
se o vizuálně přehledný prostor navazující zpravidla bezprostředně na hranici památky, který je
významný pro pozitivní vnímání kompozice památky, do které by neměly zasahovat žádné rušivé
jevy. Metodický postup vymezení kontaktního prostoru památky zahradního umění představuje
nástroj využitelný pro definování prostředí kulturní památky tohoto typu (viz §11 odst. 2.
památkového zákona č. 20/1987 Sb.).
Památky zahradního umění dosud stály stranou metodického působení oboru státní památkové péče.
Tento nepříznivý stav se snaží řešit komplexním přístupem ucelený soubor metodických postupů,
vzájemně na sebe navazujících v procesu poznání a hodnocení památky zahradního umění, kde
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metodika prostorové analýzy představuje jeden ze základních a nezastupitelných kroků v procesu
systematického poznání kulturně historických hodnot památky.
Jedná se o soubor čtyř metodik: pasportizace památek zahradního umění; prostorová analýza
památky zahradního umění; identifikace hodnot památek zahradního umění; management plán
ochrany památek zahradního umění. Tyto metodiky jsou řešeny v rámci projektu NAKI
DF F12P01OVV044 „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České
Republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“

IV. Srovnání se zahraničím
Mezinárodní dokumenty a materiály vytvořené na úrovni Rady Evropy mají pro ochranu a péči
památky zahradního umění mimořádný význam. Jedná se zejména o Florentskou chartu, která
zaujímá v památkové péči tohoto specifického oboru významné postavení základního oborového
dokumentu. Charta definuje mimo jiné pojem historická zahrada a přesně specifikuje její
architektonickou kompozici, formuluje principy její ochrany, údržby, obnovy a využití. Zdůrazňuje
návaznost ochrany památek zahradního umění na územní plánování. Metodika prostorové analýzy
památky zahradního umění rovněž vychází při volbě členění kompozice a jejích součástí, které jsou
v rámci analýz sledovány, z definice zahradní kompozice obsažené v mezinárodním dokumentu
Florentské charty.
K výchozím podkladům metodiky prostorové analýzy památky zahradního umění, která se zabývá
hodnocením a ochranou postavení památky zahradního umění v krajině, patří Úmluva o ochraně
architektonického dědictví Evropy a Evropská úmluva o krajině, které se staly součástí právního řádu
ČR. Jedná se o mezinárodní dokumenty vytvořené na úrovni Rady Evropy, které zaujímají významné
postavení v řešení přístupů k ochraně kulturní krajiny.
Úmluva architektonického dědictví Evropy byla následně doplněna o doporučení Rady Evropy
O integrované ochraně oblastí kulturní krajiny jako části krajinné politiky. Úmluva zahrnuje mimo jiné
definici pojmu místa jako kombinovaného díla člověka a přírody, které je pozoruhodné svým
specifickým významem (historickým, uměleckým, ale také technickým apod.) a pro svoje hodnoty
zasluhuje ochranu, která by se měla stát součástí krajinné politiky.
Evropská úmluva o krajině se týká širokého pojetí krajin, které jsou jak pozoruhodné, tak běžné
i narušené a rozšiřuje jejich ochranu na celé území státu. Cílem úmluvy je přitom podpořit ochranu,
správu a plánování krajiny. V aktivní péči o krajinu klade důraz na soulad s principy udržitelného
rozvoje, kde doporučuje dbát na charakter krajiny a směřování plánovaných činností v krajině tak,
aby vedly k jejímu zhodnocení. Doporučení uvedená v dokumentu Evropské úmluvy o krajině rozvíjí
konkrétně tato metodika prostorové analýzy památky zahradního umění navrženým postupem
identifikace postavení památky zahradního umění v krajině. Navržený postup metodiky prostorové
analýzy je rovněž v souladu s obsahem Xi´anské deklarace z roku 2005, zaměřené na kvalitní péči
o prostředí kulturního dědictví v praxi, a to v měnících se městských i kulturních krajinách.
Snaha o kvalitní ochranu a péči prostředí kulturního dědictví v měnící se krajině rezonuje v řadě
odborných publikací, vědeckých pojednání i odborných posudků zpracovaných odborníky s
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mezinárodním kreditem, jako jsou například světově proslulý norský historik a teoretik architektury
Christian Norberg-Schulz nebo významný německý krajinný architekt Heinz W. Hallmann.
Christian Norberg-Schulz se ve svém díle Genius loci zabývá mimo jiné vztahem člověka a místa.
Místo chápe jako kvalitativní „celostní“ jev s konkrétní povahou, které se „ objevuje jako
strukturovaný svět osvětlený analýzou jeho prostorových a charakterových stránek“. V pojednání
zaměřeném na obraz místa uvádí fenomenální příklad Prahy: „… je někde na světě jiné město, jehož
charakter byl takto konkretizován v jediné vedutě, která zahrnuje všechny úrovně prostředí, počínaje
krajinou a konče artikulací jednotlivé budovy?“ Autor zde vyzdvihuje význam historické veduty, která
je důležitou součástí formování vztahu k zachování autenticity a integrity postavení památky
zahradního umění v urbanistické situaci sídla, respektive širší kulturní krajiny.
Naléhavost zajištění ochrany postavení památky zahradního umění v okolní krajině v procesu
společenského rozvoje, vyplývá z odborného architektonicko-krajinářského posudku Heinze W.
Hallmanna, kde v rámci svého vědeckého úkolu zaměřil pozornost na vnímání památky a jejího okolí.
Uvádí příklad postupimské kulturní krajiny, ve které došlo v době existence NDR k urbanistickým
zásahům, kdy výškové stavby necitlivým způsobem narušily mnohé z pohledových os původní
historické koncepce krajiny. Upozorňuje dále na důležitost a význam místa, do kterého je objekt
památky při svém zakládání záměrně vložen a které byl vybráno s mimořádným zřetelem, jako např.
zahrada Berggarten s Herkulovou sochou na vrcholku návrší nebo parkový komplex Karlsaue.
V prostředí německé památkové péče byl v polovině šedesátých let minulého století vyvinut
metodický postup, označovaný jako „Parkpflegewerk“,1 koncipovaný jako systémový plánovací
nástroj k analýze, dokumentaci, zajištění památkové péče, údržbě a obnově historických zahrad.2
Postupně se stal oborovým standardem a je využíván i v dalších německy mluvících zemích,
ve Švýcarsku a také v Rakousku. Postup zahrnuje vědecké zpracování historického vývoje a 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.
V oddíle 3.3. Památkové hodnocení se metodický postup Parkpflegewerk zabývá rozpoznáváním
památkové podstaty historických zahrad a parků a formulací jejich historického i současného
významu. Historický vývoj památky v jejích dílčích slohových vrstvách je popsán v textové části
hodnocení a dále graficky prezentován v samostatné mapě (anlagengenetische Karte).3 Předkládaná
metodika prostorové analýzy památek zahradního umění definuje v kapitole 3.1. (Analýza
a interpretace historického vývoje kompozice památky zahradního umění) vlastní postup analýzy
a interpretace specifik kompozice v jednotlivých vývojových fázích památky zahradního umění a dále
doporučuje strukturu a formu slovního popisu a grafického vyjádření výsledků interpretace vývoje
kompoziční struktury památky zahradního umění.
Výsledný elaborát prostorové analýzy konkrétní památky zahradního umění má v případě analýzy
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vnitřní struktury památky srovnatelnou informační hodnotu jako výstupy metodického postupu
Parkpflegewerk.
Velmi propracovaný systém péče, odvíjející se od sady analýz mimo jiné i historického vývoje
spravovaných objektů, používá organizace Royal Parks, která je zodpovědná za více než 2 000 ha
historických parků v Londýně.4 Za vzorově propracovaný v analytické části lze považovat např. Hyde
park management plan.5
V anglosaských zemích se v péči o historické zahrady a parky uplatňuje řada nástrojů. Jedny
z nejúčinnějších představují plány ochrany a péče - Conservation Management Plans (CMP).
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 identifikují její hodnoty a určují 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.
Výstupem úvodní fáze CMP, tj. identifikace a evidence konkrétní historické zahrady (parku), je její
strukturovaný popis na úrovni celku i jejích kompozičních částí ve stanovené míře podrobnosti. Pro
evidenční jednotky všech řádů jsou obvykle vyplňovány jednotně strukturované formuláře (karty).
Předkládaná metodika prostorové analýzy památek zahradního umění definuje v kapitole 3.1 vlastní
postup strukturovaného postupu celku a kompozičních částí památek zahradního umění. Shodně s
metodikou CMP vytváří strukturované formuláře (viz Příloha číslo 2 této metodiky: Příklad popisu
současného stavu vnitřní kompoziční struktury památky zahradního umění). Souhrn formulářů je
vytváří specifickou částí databáze průzkumu a je dobře využitelný pro tvorbu map vnitřní struktury
památek zahradního umění.
Metodika prostorové analýzy je jedním ze základních kroků v procesu systematického poznání
kulturně historických hodnot památky zahradního umění. Proto je zahrnuta do uceleného souboru
metodických postupů, které na sebe v procesu poznání a hodnocení památky zahradního umění
vzájemně navazují. Jsou součástí jednoho projektu NAKI DF F12P01OVV044 „Kulturně historicky
cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot
historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“
V souladu s mezinárodními dokumenty Rady Evropy, které se zabývají přístupy ochrany kulturní
krajiny, umožňuje navržený postup metodiky prostorové analýzy rozšířit poznání kulturně
historických hodnot památky zahradního umění o jejím vztahu k okolní krajině, do které byla při svém
založení záměrně vložena a která se často pohledově uplatňuje v její kompozici. Metodika vytváří
podmínky pro zjištění všech pozitivních vztahů a vazeb památky zahradního umění s okolním
krajinným prostorem, pro které jsou stanovena ochranná opatření se zdůvodněním respektování
jejich ochrany v procesu společenského rozvoje. Vytvořené mapové podklady budou mít takové
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náležitosti, aby mohly být použity při tvorbě územně analytických podkladů a staly se tak účinným
nástrojem územního plánování.
Metodika zároveň vytváří podmínky pro systémové uplatnění soudobých a novátorských odborných
přístupů a jejich využití při vymezení předmětu památkové ochrany, od kterého se odvíjí kvalita
teoretické i praktické péče o památky zahradního umění a jejich souvisejícího prostředí. V tomto
směru představuje metodika prostorové analýzy památky zahradního umění originální práci
zásadního významu, pro kterou nebylo v zahraničí nalezeno srovnání.
Mezinárodní dokumenty a materiály vytvořené na úrovni Rady Evropy mají pro ochranu a péči
památky zahradního umění mimořádný význam. Jedná se zejména o Florentskou chartu, která
zaujímá v památkové péči tohoto specifického oboru významné postavení základního oborového
dokumentu. Charta definuje mimo jiné pojem historická zahrada a přesně specifikuje její
architektonickou kompozici, formuluje principy její ochrany, údržby, obnovy a využití. Zdůrazňuje
návaznost ochrany památek zahradního umění na územní plánování. Metodika prostorové analýzy
památky zahradního umění rovněž vychází při volbě členění kompozice a jejích součástí, které jsou
v rámci analýz sledovány, z definice zahradní kompozice obsažené v mezinárodním dokumentu
Florentské charty.
K výchozím podkladům metodiky prostorové analýzy památky zahradního umění, která se zabývá
hodnocením a ochranou postavení památky v krajině, patří Úmluva o ochraně architektonického
dědictví Evropy a Evropská úmluva o krajině, které se staly součástí právního řádu ČR. Jedná se o
mezinárodní dokumenty vytvořené na úrovni Rady Evropy, které zaujímají významné postavení
v řešení přístupů k ochraně kulturní krajiny.
Úmluva architektonického dědictví Evropy byla následně doplněna o doporučení Rady Evropy
O integrované ochraně oblastí kulturní krajiny jako části krajinné politiky. Úmluva zahrnuje mimo jiné
definici pojmu místa jako kombinovaného díla člověka a přírody, které je pozoruhodné svým
specifickým významem (historickým, uměleckým, ale také technickým apod.) a pro svoje hodnoty
zasluhuje ochranu, která by se měla stát součástí krajinné politiky.
Evropská úmluva o krajině se týká širokého pojetí krajin, které jsou jak pozoruhodné, tak běžné
i narušené a rozšiřuje jejich ochranu na celé území státu. Cílem úmluvy je přitom podpořit ochranu,
správu a plánování krajiny. V aktivní péči o krajinu klade důraz na soulad s principy udržitelného
rozvoje, kde doporučuje dbát na charakter krajiny a směřování plánovaných činností v krajině tak,
aby vedly k jejímu zhodnocení. Doporučení uvedená v dokumentu Evropské úmluvy o krajině rozvíjí
konkrétně tato metodika prostorové analýzy památky zahradního umění navrženým postupem
identifikace postavení památky v krajině. Navržený postup metodiky prostorové analýzy je rovněž
v souladu s obsahem Xi´anské deklarace z roku 2005, zaměřené na kvalitní péči o prostředí kulturního
dědictví v praxi, a to v měnících se městských i kulturních krajinách.
Snaha o kvalitní ochranu a péči prostředí kulturního dědictví v měnící se krajině rezonuje v řadě
odborných publikací, vědeckých pojednání i odborných posudků zpracovaných odborníky
s mezinárodním kreditem, jako jsou například světově proslulý norský historik a teoretik architektury
Christian Norberg-Schulz nebo významný německý krajinný architekt Heinz W. Hallmann.
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Christian Norberg-Schulz se ve svém díle Genius loci zabývá mimo jiné vztahem člověka a místa.
Místo chápe jako kvalitativní „celostní“ jev s konkrétní povahou, které se „ objevuje jako
strukturovaný svět osvětlený analýzou jeho prostorových a charakterových stránek“. V pojednání
zaměřeném na obraz místa uvádí fenomenální příklad Prahy: „… je někde na světě jiné město, jehož
charakter byl takto konkretizován v jediné vedutě, která zahrnuje všechny úrovně prostředí, počínaje
krajinou a konče artikulací jednotlivé budovy?“ Autor zde vyzdvihuje význam historické veduty, která
je důležitou součástí formování vztahu k zachování autenticity a integrity postavení památky
zahradního umění v urbanistické situaci sídla, respektive širší kulturní krajiny.
Naléhavost zajištění ochrany postavení objektu památky zahradního umění v okolní krajině v procesu
společenského rozvoje, vyplývá z odborného architektonicko-krajinářského posudku Heinze W.
Hallmanna, kde v rámci svého vědeckého úkolu zaměřil pozornost na vnímání památky a jejího okolí.
Uvádí příklad postupimské kulturní krajiny, ve které došlo v době existence NDR k urbanistickým
zásahům, kdy výškové stavby necitlivým způsobem narušily mnohé z pohledových os původní
historické koncepce krajiny. Upozorňuje dále na důležitost a význam místa, do kterého je památka
při svém zakládání záměrně vložena a které byl vybráno s mimořádným zřetelem, jako např. zahrada
Berggarten s Herkulovou sochou na vrcholku návrší nebo parkový komplex Karlsaue.
Metodika prostorové analýzy je jedním ze základních kroků v procesu systematického poznání
kulturně historických hodnot památky zahradního umění. Proto je zahrnuta do uceleného souboru
metodických postupů, které na na sebe v procesu poznání a hodnocení památky zahradního umění
vzájemně navazují. Jsou součástí jednoho projektu NAKI DF F12P01OVV044 „Kulturně historicky
cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot
historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“
V souladu s mezinárodními dokumenty Rady Evropy, které se zabývají přístupy ochrany kulturní
krajiny, umožňuje navržený postup metodiky prostorové analýzy rozšířit poznání kulturně
historických hodnot památky zahradního umění o její vztahy k okolní krajině, do které byla při svém
založení záměrně vložena a která se často pohledově uplatňuje v její kompozici. Metodika vytváří
podmínky pro zjištění všech pozitivních vztahů a vazeb památky s okolním krajinným prostorem, pro
které jsou stanovena ochranná opatření se zdůvodněním respektování jejich ochrany v procesu
společenského rozvoje. Vytvořené mapové podklady budou mít takové náležitosti, aby mohly být
použity při tvorbě územně analytických podkladů a staly se tak účinným nástrojem územního
plánování.
Metodika zároveň vytváří podmínky pro systémové uplatnění soudobých a novátorských odborných
přístupů a jejich využití při vymezení předmětu památkové ochrany, od kterého se odvíjí kvalita
teoretické i praktické péče o památky zahradního umění a jejich souvisejícího prostředí. V tomto
směru představuje metodika prostorové analýzy památky zahradního umění originální práci
zásadního významu, pro kterou nebylo v zahraničí nalezeno srovnání.
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V. Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem
bude uplatněna
Památky zahradního umění jsou předmětem památkové ochrany, zatímco prostředí, do kterého byly
záměrně vloženy a v němž se společně vyvíjely, často postrádá legislativní ochranu. Aby byla jejich
ochrana účinná a v praktické činnosti co nejlépe naplňována, je nezbytné, aby vycházela nejenom
z detailní znalosti jednotlivých složek kompozice památek zahradního umění, jejich vývoje a vazeb,
ale aby stejná pozornost byla věnována také prostředí, do kterého byla památka zahradního umění
zasazena a které se často promítá zpětně do její kompozice. Metodika prostorové analýzy památky
zahradního umění je zaměřena na oba aspekty ochrany a poskytuje uživatelům návod k získání
souboru poznatků kulturně historických hodnot památky při využití navrženého postupu objektivního
popisu její vnitřní kompoziční struktury i způsobu vyhodnocení její komunikace a interakce s okolní
krajinou. Zaměření metodiky na hodnocení postavení památky zahradního umění v krajině je
důležitým krokem k uplatnění komplexního vyhodnocení vztahů památky zahradního umění v oblasti
stavebního řádu a územního plánování, zejména jako podkladu k pořizování zásad územního rozvoje,
územně plánovací dokumentace na úrovni konkrétní obce a jako podkladu pro rozhodování v území.
Jedná se o materiál pro doplňující průzkumy a rozbory, eventuálně pro územní studie věnované
krajině, respektive nezastavěnému území. Výsledky budou sloužit k zapracování do územně
analytických podkladů a v neposlední řadě ke zpracování koncepce uspořádání krajiny v územním
plánu. Metodika prostorové analýzy umožní vytváření objektivních výsledků poznání hodnot památky
zahradního umění, které mohou být následně soustředěny do ucelené soustavy oborových dat, kde
mají široké využití ke kvalifikovanému výkonu památkové péče, mezioborové spolupráci a
komunikaci.
Uplatnění metodiky vyplývá z aplikace památkové ochrany na základě ustanovení zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a bude se tedy využívat v rámci odborné působnosti a výkonu
památkové péče. Metodika je určena především pracovníkům odborných složek i výkonných orgánů
památkové péče. Vzhledem k zaměření na ochranu postavení památky zahradního umění v krajině
budou výsledky analýzy určeny pracovníkům působícím v územním plánování, na stavebních úřadech,
v odborných institucích i výkonných orgánech ochrany přírody a životního prostředí.
Výsledky budou určeny rovněž zástupcům obcí, podnikatelských subjektů a v neposlední řadě
i zájmovým sdružením a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, kteří se aktivně zapojují do péče
o památky zahradního umění. Nezastupitelným okruhem uživatelů metodiky budou kromě orgánů
samosprávy především vlastníci nemovitostí památek zahradního umění a jejich širšího okolí, kteří
jsou účastníky stavebních řízení a územního plánování obecně. Důležitou skupinou uživatelů budou
dále projektanti a studenti příslušných oborů, zejména urbanismu a zahradní a krajinářské
architektury.
Interpretované výsledky analýz všech vzájemných vnitroobjektových vztahů památky zahradního
umění existujících v minulosti i současnosti budou využity jako podklad pro identifikaci hodnot
památky a jejích dílčích částí (viz metodika identifikace hodnot památek zahradního umění), jako
podklad při tvorbě management plánu památky zahradního umění (viz metodika Management plán
ochrany památkových hodnot památek zahradního umění).
Získaný souhrn důležitých znalostí památky zahradního umění bude využit pro plánování péče
a případnou obnovu památky, její prezentaci i pro vzdělávání a zvýšení zájmu společnosti
10

spolupodílet se při ochraně této specifické oblasti kulturního dědictví. Výsledné vyjádření výsledků
průzkumu bude obsahovat výčet všech důležitých charakteristik, jevů a vazeb, které je nutno
zachovat a chránit, podpořit a rozvíjet v procesu péče o památky zahradního umění. Výsledky budou
zahrnovat rovněž identifikované závady a ohrožení.
Metodika v neposlední řadě přispěje v rámci mezioborové spolupráce s orgány ochrany přírody
a krajiny k preciznějšímu formulování památkových hodnot, zejména k lepší úrovni předvídatelnosti
postojů památkové péče v otázkách péče o vegetační složku památky zahradního umění a krajinný
ráz okolní krajiny. V případě společných zájmů s orgány ochrany přírody a krajiny lze využít specifikaci
kulturně historických hodnot k podpoře ochrany krajinného rázu, který je legislativním nástrojem ze
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
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