
AKTIVITA 2002A02 – Příprava konference a dalších plánovaných výstupů 2. etapy 

 

KONFERENCE 

ZÁPIS 

 

 ANALÝZA HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY  

Z HLEDISKA PAMÁTKOVÉHO POTENCIÁLU  
PRO POTŘEBY ÚZEMNÍ OCHRANY 

 

18.11. 2021 

Zasedací místnost B168 

Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

 

 

 
 
 
Pořádající instituce:  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra urbanismu a územního plánování 
 
Vědecký garant konference: 

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. 
 
Organizační výbor konference: 
Ing.arch. Simona Vondráčková, Ph.D. 
prof.Ing.arch.ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 
doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc 
Ing. et Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D. 
 
Adresa organizačního výboru: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Katedra urbanismu a územního plánování 
Thákurova 7 
166 29 Praha 6 – Dejvice 
 
Místo a datum konání: 
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Jazyk jednání:  
česky, slovensky 
 
Druh výsledku:  
M – uspořádání konference (se splněním pěti základních kritérií pro identifikaci činnosti ve 
VaVaI a některé z dodatečných podmínek dle manuálu Frascati v části 2 a včetně veřejné 
prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje) 
 
Kategorie  a rok uplatnění výsledku:  
Vedlejší, 2021 
 
Dedikace výsledku: 
Konference je pořádána s podporou projektu VaV MK ČR programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 
DG20P02OVV019 Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny. 
 
Cíle a zaměření konference: 
Konference byla zaměřena na konkrétní výstupy Projektu výzkumu a vývoje národní a 
kulturní identity (NAKI II). Program je věnován průběžným výstupům projektu 
DG20P02OVV019, zejména analýzám vybraných území z hlediska přítomnosti historické 
kulturní krajiny s památkovým potenciálem a metodickým přístupům k analýzám území. 
Představeny budou analytické práce věnované vybraným typům historické kulturní krajiny, 
na území SO ORP Prachatice, Turnov, Poděbrady a Kutná Hora. Konference se účastní 
odborní a vědečtí pracovníci, kteří se podíleli na výzkumných pracích, další odborníci, 
doktorandi a přizvaní hosté z oboru památkové péče. 

 
a) Konference představila výsledky výzkumu praktických přístupů k územní ochraně 

historické kulturní krajiny ČR 
b) Pozornost byla věnovaná rozpoznání segmentů krajiny, ve které jsou soustředěny 

cenné kulturní hodnoty a to na základě navržené „Typologie historické kulturní krajiny 
České republiky (Metodika s osvědčením MK)“ a zejména její části 6. - „Aplikace 
typologie historické kulturní krajiny“.  

c) Část konference byla věnována otázkám vazby výsledků výzkumu na praktickou 
činnost na úseku památkové péče, ochrany přírody a krajiny a územního plánování. 
Jedná se o možnost naznačit způsoby využití identifikace jednotek a celků HKK pro 
potřeby památkové péče, pro územní plánování jejich „transformací“ - převedením do 
kategorie „krajinných hodnot“ v ÚAP nebo převedením do „kulturních a historických 
charakteristik“ krajinného rázu. To je zejména důležité u krajin, které nejsou natolik 
významné, aby byly vymezeny jako plnohodnotné jednotky a celky HKK, ale jsou 
v nich zachované a smíšené fragmenty kultivace a promísené znaky typů HKK. 

 
  



témata a časový program: 
 

A. Identifikace znaků, vymezení jednotek a celků v odlišných krajinách, specifické rysy 
obrazu historické kulturní krajiny se soustředěnými kulturními hodnotami nebo s 
fragmenty krajinných struktur se znaky jednotlivých typů  

B. Možnosti průmětu výsledků identifikace do praxe státní památkové péče 
C. Možnosti průmětu výsledků identifikace do územního plánování a do praxe ochrany 

přírody a krajiny 
 
ČAS příspěvek Přednášející Organizace 

09:30 – 

10:00 

prezence   

10:00 – 

10:20 

Uvítání, představení projektu NAKI 

II 

Martin Weber VÚKOZ 

10:20 – 

10:40 

Typologie historické kulturní 

krajiny ČR 

Marek Ehrlich ČVUT (NPÚ) 

10:40 – 

11:00 

Průměty výstupů NAKI II do 

nástrojů územního plánování 

Simona 

Vondráčková 

ČVUT 

11:00 – 

11:20 

Historické kulturní krajiny  

SO ORP Kutná Hora 

Markéta 

Šantrůčková 

VÚKOZ 

11:20 – 

11:40 

Historické kulturní krajiny  

SO ORP Turnov 

Tomáš Veith VÚKOZ 

11:40 – 

12:00 

Historické kulturní krajiny  

SO ORP Prachatice 

Oldřich Vacek ČVUT 

12:00 – 

13:20 

Oběd   

13:20 – 

13:40 

Historické kulturní krajiny  

SO ORP Poděbrady 

Jiří Kupka ČVUT 

13:40 – 

14:00 

Rozbor HKK Netolické obory Jan Hendrych ČVUT 

14:00 – 

14:20 

Interpretační plán na modelovém 

území Netolické obory, participace 

Anna Svobodová, 

Michal Medek 

VÚKOZ (NPÚ) 

14:20 – 

14:40 

Metodika identifikace a 

klasifikace krajinných hodnot 

Karel Kuča ČVUT 

14:40 – 

15:00 

Kulturní hodnot krajiny a ochrana 

krajinného rázu 

Ivan Vorel ČVUT 

15:00 – 

15:30 

Diskuse, závěr   

 

Účastníci konference (skladba a počet účastníků akce): 
 

 
15 ÚČASTNÍKŮ PREZENČNĚ 
11 ÚČASTNÍKŮ PŘES PLATFORMU MS TEAMS 
 

 
Účastníci z řad akademických pracovníků, vědeckých pracovníků, zástupců Národního 
památkového ústavu, doktorandů a studentů 



Zápis: 
 
Simona Vondráčková zahájila konferenci, přivítala přítomné i online účastníky a předala 
úvodní slovo Jiřímu Kupkovi, který představil pořádající organizaci, přivítal účastníky a shrnul 
program konference. 
 
První příspěvek Martina Webera představil dosavadní činnost organizací na problematice 
historické kulturní krajiny a její ochrany v rámci aplikovaného výzkumu NAKI a NAKI II, 
shrnul podstatné výstupy a význam dosavadní činnosti týmu. Na něj navázal (online) Marek 
Ehrlich, který představil jeden z významných výstupů Typologie historické kulturní krajiny, co 
obsahuje a k čemu slouží. Třetím příspěvkem Simona Vondráčková nastínila průmět výstupů 
ze zmiňovaného NAKI, ale i z předchozích aplikačních výzkumů do nástrojů územního 
plánování a potvrdila přesah výstupů do územně plánovací činnosti. 
Následovaly přednášky jednotlivých řešitelských týmů představující vybraná modelová území 
ORP Kutná Hora (Markéta Šantrůčková), Turnov (Tomáš Veith) a Prachatice (Oldřich Vacek)  
 
Po obědové pauze navázal Jiří Kupka s představením modelového území ORP Poděbrady a 
Jan Hendrych seznámil účastníky s detailním průzkumem Netolické obory, která sloužila pro 
potřeby edukativních výstupů. Ty představili Anna Svobodová a Michal Medek (online) na 
příkladu interpretačního plánu s ukázkou participace s občany. Karel Kuča v krátkosti ukázal 
připravovanou metodiku, její osnovu, obsah a způsob výstupu. Na závěr dostal slovo Ivan 
Vorel, který si připravil diskusní příspěvek týkající se kulturních hodnot krajiny a jejich 
ochrana v rámci institutu krajinného rázu. Poté proběhla krátká diskuse mezi přítomnými. Na 
závěr Jiří Kupka poděkovat všem přítomným i přítomným u obrazovek a oficiálně konferenci 
ukončil. 
 
 
 
Publikování výsledků konference: 
 

 
Pozvánka, program a fotografie jsou uveřejněny na internetových stránkách projektu 
http://naki-krapr.cz 
 
 

 
 

http://naki-krapr.cz/

